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ค�ำน�ำ
  “คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง” (เล่มเขียว) หรือ Developmental Assessment For Intervention Manual (DAIM) 
ถกูผลติขึน้มาใช้ส�าหรับเด็กแรกเกิดน�า้หนกัน้อยทีค่ลอดด้วยน�า้หนกัน้อย เมือ่แรกคลอด (Low Birth Weight) ทัง้จากการคลอดก่อนก�าหนด และภาวะโภชนาการ
ที่ไม่ดีในขณะต้ังครรภ์หรือจากการขาดออกซิเจนขณะคลอด (Birth Asphyxia) รวมท้ังเด็กที่คลอดปกติแต่อาจจะเกิดพัฒนาการล่าช้าภายหลัง เนื่องจาก 
พ่อแม่ต้องออกไปท�างานนอกบ้าน เด็กถกูละทิง้ให้อยูใ่นความดแูลของปู ่ ย่า ตา ยาย ท�าให้เดก็เกดิความเครยีดรนุแรง (Toxic stress) หรอืเกดิจากพ่อแม่ 
ใช้ TV หรอืโทรศพัท์มอืถอืเลีย้งแทน จนท�าให้เกดิปัญหากลุ่มอาการคล้ายออทสิตกิ (Pseudo autism) เพิม่ขึน้ 
 การดแูลเดก็กลุม่เสีย่ง มใิห้เกดิพัฒนาการล่าช้าขึน้ได้นัน้ เป็นเร่ืองทีก่ระทรวงสาธารณสขุได้ต่อสูแ้ละหาทางแก้ปัญหาอย่างต่อเนือ่ง แต่ถ้าเกดิขึน้แล้ว
สมองของเดก็กย็งัมโีอกาสฟ้ืนตวัได้ ถ้าพ่อแม่/ผูด้แูลเดก็เอาใจใส่ สร้างสมัพันธภาพทีอ่บอุ่น และวางใจได้ (Warm and reliable relationship) โดยใช้ DAIM 
อย่างใกล้ชดิทกุเดอืน ร่วมกบัอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ เดก็ทีม่คีวามเสีย่งน่าจะมีพฒันาการสมวยัได้ตามต้องการ
 หวงัว่าคูม่อื DAIM เล่มเขียวนี ้จะช่วยให้เดก็กลุ่มเสีย่งปลอดภยัจากภาวะพัฒนาการล่าช้า โดยมต้ิองเป็นภาระของสงัคมในอนาคต คูม่อืนีไ้ด้รบัการ
พจิารณาให้ใช้ในโครงการส่งเสรมิพฒันาการเดก็เฉลิมพระเกยีรต ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เนือ่งในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 
2 เมษายน 2558 ขอขอบคณุ แพทย์หญงิศริพิร กญัชนะ รองศาสตราจารย์แพทย์หญงินติยา คชภกัดี และ ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณแพทย์หญิงศริกิลุ อิศรานรุกัษ์ 
ทีต้ั่งใจใช้ความสามารถท�าให้คูม่อืมปีระสทิธภิาพเหมาะกบัการใช้ส�าหรบัเดก็ไทย ขอบคณุ นายแพทย์สมยั ศริทิองถาวร และคณะทีต่ดิตามงานอย่างอดทน 
จนได้คูม่อืทีน่่าใช้ท�าให้มัน่ใจว่าจะเป็นสะพานให้เดก็กลุ่มเสีย่งเดินข้ามความล�าบาก ไปสู่ชีวิตปกตเิพือ่ประโยชน์ของตนเองและสงัคมจนได้ในทีส่ดุ

                 นายแพทย์วัลลภ  ไทยเหนือ
                 ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
          เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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การใชคูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง
  เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ทารกแรกเกิดที่ขาดออกซิเจน (Birth Asphyxia) และ/หรือ มีน�้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) เด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยง
ที่จะเกิดปัญหาความบกพร่องทางสติปัญญา พัฒนาการที่ล่าช้า ปัญหาการเรียนรู้ และอาจเกิดความพิการทางสมอง การได้รับการค้นพบและแก้ไขโดยทันทีจะช่วยลดปัญหาได้
และเด็กคนหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในอนาคต 
  คู่มือนี้ถูกสร้างขึ้นจากการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก มาประสานให้สอดคล้องเป็นมาตรฐานของประเทศตั้งใจท�าให้ง่าย
และเหมาะสมเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าใจและปฏิบัติได้ อสม. ช่วยแนะน�าให้ใช้คู่มือนี้อย่างสม�่าเสมอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ประเมินให้การช่วยเหลือหรือส่งต่อ เพื่อให้เด็ก
ไทยในความรับผิดชอบมีพัฒนาการสมวัย

หลักการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 1. การเตรียมความพร้อม
  1.1 พ่อแม่หรือผู้ปกครองท�าความเข้าใจและปฏิบัติได้ตามคู่มือ
  1.2 ควรใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและสามารถดัดแปลงได้
  1.3 สถานที่ต้องสะอาดและปลอดภัยต่อเด็ก
  1.4 เด็กต้องไม่ปวย หิว หงุดหงิด มีอิสระและพร้อมที่จะทดสอบ
 2. วิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
  2.1 ใช้ค�าพูดง่าย ๆ ชัดเจน ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3 - 5 วินาที
  2.2 ถ้าเด็กยังไม่ได้ท�าหรือ ท�าไม่ได้ ให้พูดซ�้าค�าเดิม ช้าๆ ชัดๆ
  2.3 ช่วยเหลือเท่าที่จ�าเป็น เช่น จับมือท�า ผงกศีรษะหรือส่ายหน้า 
  2.4 ชมเชยทันทีเมื่อเด็กท�าได้ เช่น ยิ้ม ตบมือ ลดการช่วยเหลือเมื่อเด็กท�าได้ 
  2.5 ถ้าเด็กเรียนรู้แล้วให้เปลี่ยนข้อความอื่นที่มีความหมายเดิม 
  2.6 ควรขัดขวางพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ
 3. ค�าแนะน�า
  3.1 เริ่มประเมินในข้อพัฒนาการที่ต�่ากว่าอายุจริง 1 ช่วงอายุ เช่น อายุ 2 เดือน ให้ประเมินที่อายุ 1 เดือน 
                - กรณีเด็ก ผ่านการทดสอบ ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ผ่าน แล้วให้ทดสอบในช่วงอายุที่สูงขึ้นต่อไป และหยุดเมื่อไม่ผ่าน
                - กรณีเด็ก ไม่ผ่านการทดสอบ ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ไม่ผ่าน แล้วให้ถอยไปทดสอบในช่วงอายุที่ต�่ากว่า จนกว่าเด็กผ่านการทดสอบ
      3.2 บันทึก วัน เดือน ป ที่ทดสอบ
            3.3 ติดตามพัฒนาการในครั้งต่อไป ให้เริ่มทดสอบข้อที่เด็กทดสอบไม่ผ่านครั้งที่ผ่านมา

หมายเหตุ: ในช่วงอำยุใดที่มีข้อทดสอบ 2 ข้อ หำกเด็กไม่ผ่ำนข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่ำไม่ผ่ำนในช่วงอำยุนั้น
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แบบบันทึกการตรวจประเมินทางกาย

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

อายุ (เดือน)

ผู้เลี้ยงดูหลัก

ได้รับการเลี้ยงดูที่ 
1.บ้าน   2.ศูนย์เด็กเล็ก   3.อนุบาล

1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- Hct [ส�าหรับเด็ก 6 เดือน และ 12 เดือน]
ระบุ........................................

2. ยาน้�าเสริมธาตุเหล็ก 
1.ได้รับ  2.ไม่ได้รับ

3. ยาน้�าธาตุเหล็กเพื่อการรักษา
(Hct <33%)   1.ได้รับ   2.ไม่ได้รับ

4. คัดกรองพัฒนาการด้วย DAIM  
(ปกติ = + , ล่าช้า = -) ถ้าล่าช้า
ให้ระบุอายุตรงกับพัฒนาการที่ท�าได้
  1. Gross motor  
  2. Fine motor
  3. Receptive language
  4. Expressive language
  5. Personal and social

แร
กเ

กิด

1 
เด

ือน

2 
เด

ือน

3-
4 

เด
ือน

5-
6 

เด
ือน

7-
9 

เด
ือน

10
-1

2 
เด

ือน

13
-1

5 
เด

ือน

16
-1

8 
เด

ือน

19
-2

4 
เด

ือน

25
-2

9 
เด

ือน

30
 เด

ือน

31
-3

6 
เด

ือน

37
-4

1 
เด

ือน

42
 เด

ือน

43
-4

8 
เด

ือน

49
-5

4 
เด

ือน

55
-6

0 
เด

ือน

6 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
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แบบบันทึกการตรวจประเมินทางกาย

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

อายุ (เดือน)

5. Major disability ท่ีได้รับการวินิจฉัย
  1. ไม่พบภาวะ Major disability
  2. ปัญหาการมองเห็น/สายตา
  3. ปัญหาการได้ยิน (หูตึง/หูหนวก)  
  4. Cerebral palsy (เกร็ง/อ่อนแรง)
  5. พัฒนาการช้าตั้งแต่ 2 ด้าน (GDD)
  6. ออทิสติก
  7. Mental retardation
  8. อื่นๆระบุ 

6. การคัดกรองพัฒนาการระบบประสาท
(Neurodevelopment) 
ส�าหรับเด็ก 1, 4, 12, 60 เดือน

7. การเจริญเติบโต 
(ปกติ = + , ผิดปกติ =  -)

8. อารมณและพฤติกรรม
(ปกติ = + , ผิดปกติ =  -)

วัน/เดือน/ปี ที่นัดติดตามต่อ

แร
กเ

กิด

1 
เด

ือน

2 
เด

ือน

3-
4 

เด
ือน

5-
6 

เด
ือน

7-
9 

เด
ือน

10
-1

2 
เด

ือน

13
-1

5 
เด

ือน

16
-1

8 
เด

ือน

19
-2

4 
เด

ือน

25
-2

9 
เด

ือน

30
 เด

ือน

31
-3

6 
เด

ือน

37
-4

1 
เด

ือน

42
 เด

ือน

43
-4

8 
เด

ือน

49
-5

4 
เด

ือน

55
-6

0 
เด

ือน

สรุปผลการตรวจ (ความผิดปกติที่พบ) ...............................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. ไม่พบภาวะ Majoy disability
2. ปัญหาการมองเห็น/สายตา
3. ปัญหาการได้ยิน (หูตึง/หูหนวก)
4. Cerebarl palsy (เกร็ง/อ่อนแรง)
5. พัฒนาการช้าตั้งแต่ 2 ด้าน (GDD)
6. ออทิสติก
7. Intellectual Disabilities (ID)
เดิมคือ Mental Retardation (MR)
8. อื่นๆระบุ

5. Myjor disability ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยั



8  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

การสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง โดยพอแม ผูปกครอง
กุญแจสู่ความส�าเร็จ 
  • รักลูกแสดงออกอย่างสม�่าเสมอในการดูแลเด็กทุกๆ วันตั้งแต่การกิน นอน เล่น ออกก�าลังกาย และเรียนรู้ที่เหมาะสมถูกสุขอนามัยและปลอดภัย
 • ไม่เปรียบเทียบกันระหว่างเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
 • การเรียนรู้ของเด็กเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง
 • เด็กเรียนรู้ผ่านการฟัง การดู การจับต้อง การเล่น การท�าตามแบบอย่าง และลองท�า พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรคุยกับลูกตั้งแต่วัยทารก เล่น เล่าเรื่องสิ่งที่ก�าลังท�า
              กับเด็ก เล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง ชี้ชวนดูสิ่งต่างๆ รอบตัว ดูรูป การมีกิจกรรมศิลปะและดนตรี กิจกรรมในบ้าน และประสบการณ์ตรงอื่นๆ 
 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องฟังเด็ก ส่งเสริมให้เด็กถามและสังเกต ชี้ชวนกันสนทนาและให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
 • ไม่ใช้วิธีบังคับฝนใจ ไม่กดดันหรือเร่งรัดเด็ก ไม่ก้าวร้าวหรือท�าร้ายเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และวาจา
 • เด็กต้องได้รับโอกาสฝึกการมีวินัยในตนเอง เช่น การกิน การนอนเป็นเวลา การเก็บของเล่น การทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ การล้างมือ การไม่แย่งของคนอื่น 
  การไม่ทุบตีท�าร้ายคนอื่น เป็นต้น
 • โทรทัศน์หรือสื่อท�านองเดียวกันอาจขัดขวางพัฒนาการรอบด้านของเด็กอายุต�่ากว่า 2 ป และรบกวนการนอนหลับของเด็ก
 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีส�าหรับเด็ก เปดโอกาสให้เด็กได้ฝึกท�า และควรชี้แจงเมื่อเด็กท�าผิดพลาด เปลี่ยนเป็นให้ก�าลังใจ เมื่อเด็กพยายาม  
             ท�าสิ่งที่พึงปรารถนา และชมเชยเมื่อเด็กท�าได้ เด็กจะค่อยๆ รู้จักใช้เหตุผลและรักษาค�าพูดตามแบบที่พ่อแม่ปฏิบัติ
ข้อควรค�านึงในการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 การฝึกทักษะเด็กมีเป้าหมายส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ก้าวหน้าเป็นไปตามวัย สามารถใช้ในชีวิตจริงและในสภาพแวดล้อมจริง โดยควรค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้
 • ค�าพูดที่ใช้ควรง่าย สั้น ชัดเจน และคงเส้นคงวา
 • ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3-5 วินาที ถ้าเด็กยังไม่ได้ท�าให้พูดซ�้า (ข้อความเหมือนเดิม) พร้อมให้การช่วยเหลือเด็กท�าจนเสร็จ
 • ให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จ�าเป็นลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กท�าได้ ซึ่งอาจช่วยเหลือโดย
  - ทางกาย :   จับมือท�า แตะข้อศอกกระตุ้น
  - ทางวาจา :     บอกให้เด็กลองท�าดู หากจ�าเป็นอาจจะบอกให้เด็กทราบวิธี ทีละขั้น  
  - ทางท่าทาง :  ชี้ ผงกศีรษะ ส่ายหน้า ขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ เช่น เมื่อบอกให้เด็กชี้แปรงสีฟัน แต่เด็กจะชี้แก้วน�้า ให้ใช้มือปดแก้วน�้า   
            เพื่อให้เด็กรู้ว่าจะต้องชี้แปรงสีฟัน
 เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว ให้เปล่ียนข้อความแบบต่างๆ แต่มีความหมายเหมือนกัน เพื่อให้เด็กรู้จักสิ่งที่แตกต่างกัน การให้แรงเสริมควรให้ทันทีเม่ือเด็กท�าได้ถูกต้อง   
 ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพื่อให้เด็กท�าได้หรือเด็กท�าได้เอง เช่น ชมเชย ยิ้ม ปรบมือ สัมผัส ให้ขนม แต่ควรค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้
 1. แรงเสริมควรเหมาะสมกับวัย เป็นสิ่งที่เด็กชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน
 2. ควรให้แรงเสริมบ่อยๆ เมื่อต้องการให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรมใหม่
 3. การลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กท�าได้ สังเกตว่าเด็กมีความพอใจรู้สึกดีในสิ่งที่ตนท�าได้ จึงไม่จ�าเป็นต้องอาศัยแรงเสริมจากภายนอก
 4. การให้รางวัล เช่น การแสดงความเอาใจใส่ ยิ้ม กอด ตบมือให้หรือให้ของ เมื่อเด็กตั้งใจท�าหรือท�าส�าเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว 
  ต่างกับการให้สินบน และการขู่เข็ญบังคับให้ท�า

"ควรใชการสอนโดยอธิบายอยางนุมนวลแตหนักแนน"

8 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

แรกเกดิ 1 ขยบัเคลือ่นไหวแขนขา 2 ข้างเท่ากนั 
(GM)

วางเด็กในท่านอนหงาย สังเกตการเคลื่อนไหวแขนขาของเด็ก

ผ่าน: เด็กสามารถเคลื่อนไหว แขน ขา ได้อย่างสมดุลทั้งสองข้าง

ขยับยกแขนขาทั้งสองข้างของเด็กบ่อยๆ

2 มองสบตาขณะตื่น (FM) อุ้มเด็กนอนบนตัก พูดคุยกับเด็ก

ผ่าน: เด็กมองสบตาขณะตื่นได้

มองสบตาและพดูคยุกบัเดก็บ่อยๆ เช่น ขณะให้นมแม่

3 สะดุ้งหรอืเคลือ่นไหวร่างกาย เมือ่ได้
ยินเสียงพูดในระดับปกติ (RL)

1. จัดเด็กในท่านอนหงายขณะที่เด็กตื่นและไม่งอแง
2. เรียกชือ่เดก็จากด้านข้างท้ังซ้ายและขวาโดยพูดเสียงดัง

ปกติห่างจากเด็กประมาณ 60 ซม.

ผ่าน: เด็กแสดงการรับรู้ด้วยการกะพริบตา สะดุ้ง หรือเคลื่อนไหว
ร่างกาย

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย เรียกชื่อหรือพูดคุยกับเด็กจาก
ด้านข้างทั้งซ้าย-ขวา ด้วยเสียงปกติ  

2. หากเดก็สะดุง้หรอืขยบัตวัเมือ่พดูคยุเสยีงดงัปกตใิห้ยิม้และ
สัมผัสตัวเด็ก

3. ถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ให้พูดเสียงดังเพิ่มขึ้นโดยจัดท่า
เด็กเช่นเดียวกับข้อ 1 หากเด็กสะดุ้งหรือขยบัตวัให้ลดเสียง
ลงอยู่ในระดับดังปกติพร้อมกับสัมผัสตัวเด็ก

4 เดก็เปล่งเสยีงได้ไม่ใช่ร้องไห้ (EL) ฟังเสยีงเดก็ขณะประเมนิหรอืสอบถามจากผูป้กครองว่าเด็ก
ท�าเสียงอะไรได้บ้าง

ผ่าน: เด็กสามารถเปล่งเสียงได้ ที่ไม่ใช่เสียงร้องไห้ เช่น  แฮะ หรือ แอะ

สบตาและพูดคุยกับเด็กบ่อยๆ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ
 

แรกเกดิ 5 ดูดนมได้ดี (PS) ถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า เดก็ดดูนมแม่อย่างสม�า่เสมอหรอืไม่ 
หรือสังเกตขณะก�าลังให้นม

ผ่าน: เด็กดูดนมแม่ได้อย่างสมำ่าเสมอ

กระตุ้นการดดูกลนืของเดก็โดยการใช้มอืลบูเบาๆ  ทีแ่ก้มของเดก็
ก่อนให้นมแม่ทุกครั้ง

       * ช่วงอายุแรกเกิด ตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการเด็ก (Neurodevelopment) ข้อที่ 1-3  

1 6 ท่านอนคว�่า เด็กสามารถยกศีรษะ
และหันไปข้างใดข้างหนึง่ได้ (GM)

จดัเดก็นอนคว�า่แขนท้ังสองข้างอยูห่น้าไหล่บนเบาะนอนและ
สงัเกตว่าเดก็สามารถยกศรีษะและหนัไปข้างใดข้างหน่ึงได้

ผ่าน: เด็กสามารถยกศีรษะ และหันไปข้างใดข้างหนึ่งได้

ให้เด็กอยู่ในท่านอนคว�่า เขย่าของเล่นที่มีเสียง เช่น กรุ๋งกริ๋ง 
ตรงหน้าเด็ก เม่ือเด็กมองท่ีของเล่น แล้วค่อยๆ เคล่ือนของเล่น
มาทางด้านซ้าย เพื่อให้เด็กหันศีรษะมองตาม

7 แขนขา 2 ข้างเคลือ่นไหวได้เท่ากนั 
(GM)

วางเด็กในท่านอนหงาย สังเกตการเคลื่อนไหวแขนและขา
ของเด็ก

ผ่าน: เด็กสามารถเคลื่อนไหวแขนขาได้อย่างสมดุลทั้งสองข้าง

ขยับยกแขนขาทั้งสองข้างของเด็กบ่อยๆ และสังเกตว่าเด็ก
สามารถเคลื่อนไหวแขนขาได้อย่างสมดุล

8 สะดุ้งหรือเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่อ
ได้ยินเสียงพูด (RL)

1. จัดเด็กในท่านอนหงาย
2. เรียกชือ่เดก็จากด้านข้างท้ังซ้ายและขวาโดยพดูเสียงดัง

ปกติห่างจากเด็กประมาณ 60 ซม.   
3. ท�าซ�้าได้อีก 2 ครั้ง

ผ่าน: เด็กรับรู้ด้วยการกะพริบตา สะดุ้งหรือเคล่ือนไหวร่างกาย
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

ให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย เรียกชื่อหรือพูดคุยกับเด็กจากด้าน
ข้างทั้งซ้ายและขวาโดยพูดเสียงดังปกติ หากเด็กสะดุ้งหรือ
ขยับตัวให้ยิ้มและจับหรือลูบตัวเด็กเบาๆ

9 ส่งเสียงอ้อแอ้ (EL) ระหว่างการประเมินให้สังเกตว่าเด็กส่งเสียงอ้อแอ้หรือไม่
หรือสอบถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน: เด็กทำาเสียงอ้อแอ้ได้

มองสบตาเด็กพูดคุยและยิ้มกับเด็ก หยุดรอเวลาให้เด็กเปล่ง
เสียงตอบ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

1 10 มองจ้องหน้าได้นาน 1-2 วินาที
(PS)

อุม้เดก็หรอืวางเดก็ให้ห่างจากหน้าผูป้ระเมนิ 30 ซม. ยิม้และ
พูดคุยกับเด็ก 
หมายเหต:ุ ถ้าพบว่าไม่ผ่านข้อนีต้้องส่งพบแพทย์ เพือ่ประเมนิ
การมองเหน็

ผ่าน: เด็กสามารถมองจ้องหน้าผู้ประเมินได้อย่างน้อย 1 วินาที

1. ให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็ก 
2. มองสบตาเดก็และท�าตาลกัษณะต่างๆ เช่น ตาโต กะพรบิตา 

เพื่อให้เด็กสนใจ
3. พูดคุยยิ้มเพื่อให้เด็กมองที่ปากแทนสลับกันไป

       *  ช่วงอายุ 1 เดือน ตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการเด็ก (Neurodevelopment) ข้อที่ 4

2
      

11 ยกศีรษะตั้งขึ้นได้ 45 องศา นาน 
3 วินาทีขณะนอนคว�่า (GM)

อุปกรณ: กรุงกริง

จดัเดก็นอนคว�า่ข้อศอกงอมอืทัง้สองข้างวางทีพ่ืน้และสังเกต
ว่าเด็กสามารถยกศีรษะ 45 องศา ได้นาน 3 วินาที อาจใช้
ของเล่นกระตุ้นให้เด็กยกศีรษะได้

ผ่าน: เด็กยกศีรษะตั้งขึ้นได้ประมาณ 45 องศา และได้นาน 3 วินาที 
อย่างน้อย 2 ครั้ง (อาจใชของเลนที่มีสีหรือเสียงกระตุนเด็ก)

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนคว�่า ข้อศอกงอ 
2. หยิบของเล่นมาเขย่าตรงหน้าเดก็ เม่ือเดก็มองทีข่องเล่นแล้ว

ก็ค่อยๆ เคลื่อนของเล่นขึ้นด้านบนเพื่อให้เด็กเงยหน้าจน
ศีรษะยกขึ้น นับ 1, 2 แล้วค่อยๆ เคลื่อนของเล่นลงมาอยู่
ตรงหน้าเดก็เหมือนเดมิและท�าซ�า้อกีครัง้เพือ่ให้เดก็เงยหน้า
จนยกศีรษะขึ้นได้ นับ 1, 2, 3

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริงท�า
ด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติก
ใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น

12 มองตามสิง่ของจากด้านหนึง่ไปอกี
ด้านหนึ่ง (FM)

อปุกรณ: ลกูบอลผ้าสกัหลาดสแีดง

1. จัดเด็กท่านอนหงาย
2. กระตุ้นให้เด็กจ้องมองท่ีลูกบอลผ้าสักหลาดสีแดง โดย

ให้ลกูบอลผ้าสกัหลาดอยูเ่ลยจดุกึง่กลางของใบหน้าเดก็
เล็กน้อย

3. ค่อยๆ เคลื่อนลูกบอลผ้าสักหลาดสีแดงผ่านจุดกึ่งกลาง
ใบหน้าเด็กไปอีกด้านหนึ่ง

ผ่าน: เด็กมองตามของเล่นสีสดใส เช่น ลูกบอลผ้าสักหลาดได้ตลอด 
โดยไม่หันไปมองทางอื่น

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย 
2. ถือของเล่นสีสดใสไม่มีเสียงห่างจากหน้าเด็ก 30 ซม. และ

แกว่งของเล่นให้เด็กมองตามอย่างช้าๆ ซ้ายขวาในต�าแหน่ง
เลยจุดกึ่งกลางใบหน้าเด็กเล็กน้อย

3. ถ้าเด็กไม่มองตามให้ช่วยเหลือโดยการประคองหน้าเด็ก
เพ่ือให้หันมามองหรือใช้หน้าแม่กระตุ้น  โดยการแสดง
สีหน้ายิ้ม ท�าปากพูดคุยแต่ไม่ออกเสียง

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีสดใส เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู่ไหมพรม

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

12 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

2 13 มองหน้าผูพ้ดูคยุด้วยได้นาน 5 วนิาที 
(RL)

1. จัดเด็กในท่านอนหงาย
2. นั่งลงยื่นหน้าห่างจากเด็กประมาณ 60 ซม.
3. พูดกับเด็กในขณะที่เด็กไม่ได้มองหน้า

ผ่าน: เด็กหันมามองหน้าและปากผู้พูดได้ อย่างน้อย 5 วินาที

1. ให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็กให้หน้าห่างจากเด็ก
ประมาณ 60 ซม.

2. มองตาและพดูคยุให้เดก็สนใจ เช่น ท�าตาโต ขยับรมิฝปาก
ย้ิม หัวเราะ สามารถฝึกได้ในหลาย ๆ สถานการณ์ เช่น 
ขณะให้นมลูก หรือขณะอาบน�้า เป็นต้น

14 ท�าเสียงในล�าคอ (เสียง “อู” หรือ 
“อือ” หรือ “อา”) อย่างชัดเจน 
(EL)

ฟังเสยีงเดก็ขณะทดสอบโดยอยูห่่างจากเดก็ประมาณ 60 ซม.  
หรือสอบถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กท�าเสียง “อู” หรือ 
“อือ” หรือ “อา” ได้หรือไม่

ผ่าน: เด็กทำาเสียง อู หรือ อือ หรือ อา อย่างชัดเจน

อุ้มเด็กในท่านอนหงายระยะห่างพอสมควร สบตาและพูดคุย
ให้เดก็สนใจ แล้วท�าเสยีง อ ูหรอื ออื ในล�าคอให้เด็กได้ยิน หยุด
ฟังเพือ่รอจังหวะให้เด็กส่งเสียงตาม เม่ือเด็กออกเสียง “อ”ู ได้
ให้เปล่ียนไปฝึกเสยีง “ออื” และ “อา” รอให้เดก็ออกเสยีงตาม  

15 ยิม้หรอืส่งเสยีงตอบได้เมือ่แตะต้อง
ตัวและพูดคุยด้วย (PS)

จดัเดก็ท่านอนหงาย ก้มหน้าไปใกล้เดก็ แตะต้องตวัเด็กและ
พูดคุยด้วยเพื่อให้เด็กมีการโต้ตอบ

ผ่าน: เด็กสามารถยิ้มหรือส่งเสียงตอบได้

อุ้มเด็กในท่านอนหงาย มองตาเด็กและสัมผัสเบาๆ พร้อมกับ
พูดคุยกับเด็ก เป็นค�าพูดสั้นๆ ซ�้าๆ ช้าๆ เช่น “ว่าไงจ๊ะ..(ชื่อ
ลูก)..คนเก่ง” “ยิ้มซิ” “เด็กดี” “..(ชื่อลูก)..ลูกรัก”  “แม่รักลูก
นะ” หยุดฟังเพื่อรอจังหวะให้เด็กยิ้มหรือส่งเสียงตอบ

3-4 16 ท่านอนคว�่ายกอกพ้นพื้น (GM)

อุปกรณ: กรุงกริง

จัดเด็กนอนคว�่าบนพื้นราบ แล้วเคลื่อนของเล่นให้เด็กมอง
ตามเพื่อให้เด็กสามารถยกศีรษะและหน้าอกพ้นพื้นได้

ผ่าน: เด็กยกศีรษะและอก โดยใช้แขนยันกับพื้นพยุงตัวไว้

1. จดัเดก็อยู่ในท่านอนคว�า่บนพืน้ราบถอืของเล่น เช่น กรงุกรงิ 
ไว้ด้านหน้าเหนือศีรษะเด็ก

2. เรียกชือ่เด็กให้มองดูของเล่นแล้วค่อยๆ เคล่ือนของเล่นขึน้
ด้านบน เพ่ือให้เด็กสนใจยกศีรษะ โดยมือยันพ้ืนไว้แขน
เหยียดตรงและหน้าอกพ้นพื้น

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริงท�า
ด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติก
ใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็



14  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

3-4 17 มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้เป็น
มมุ 180 องศา (FM)

อปุกรณ: ลกูบอลผ้าสกัหลาดสแีดง

1.  จัดเด็กท่านอนหงาย
2. กระตุ้นความสนใจเด็กให้มองที่ของเล่น โดยถือของเล่น
    เป็นแนวโค้งจากด้านข้างด้านหนึ่งของเด็กไปยังอีกด้าน  
    ข้างด้านหนึง่โดยให้ของเล่นห่างจากหน้าเดก็ 20–30 ซม.

ผ่าน: เด็กมองตามของเล่น เช่น ลูกบอลผ้าสักหลาดสีแดงได้ 180 องศา 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายโดยศีรษะเด็กอยู่ในแนวก่ึงกลาง
ล�าตัว ถือของเล่นห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20-30 ซม. แล้ว
เขย่าหรอืแกว่งของเล่นเพือ่ให้เดก็สนใจมองตาม จากนัน้เคลือ่น
ของเล่นอย่างช้าๆ เป็นแนวโค้งไปทางด้านซ้ายและขวา ถ้าเดก็
ยังไม่มองตาม ให้ช่วยประคองหน้าเด็ก เพื่อให้หันหน้ามามอง
ตาม
ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีสดใส เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู่ไหมพรม

18 หันตามเสียงได้ (RL)

อุปกรณ: กรุงกริง

1. จัดเด็กนอนหงายหรืออุ้มนั่งบนตัก หันหน้าออกจาก
ผู้ประเมิน

2. เขย่ากรุงกริงด้านซ้ายและขวาของตวัเดก็โดยห่างประมาณ 
60 ซม. และไม่ให้เด็กเห็น 

หมายเหต:ุ ถ้าพบว่าไม่ผ่านข้อนีต้้องส่งพบแพทย์ เพือ่คดักรอง
การได้ยิน

ผ่าน: เด็กสามารถหันตามเสียงและมองที่ของเล่น เช่น กรุงกริง ได้

จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็กนั่งบนตัก โดยหันหน้า
ออกจากผู้ปกครอง เขย่าของเล่นด้านข้างเด็ก ห่างจากเด็ก
ประมาณ 30–45 ซม. รอให้เด็กหันมาทางของเล่นท่ีมีเสียง
ถ้าเด็กไม่หันมามองของเล่นให้ประคองหน้าเด็กเพ่ือให้หันตาม
เสียง ค่อย ๆ เพิ่มระยะห่างจนถึง 60 ซม.
หมายเหตุ: ขณะฝกอย่ำให้มีเสียงอื่นรบกวน

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริงท�า
ด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติก
ใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น

19 ท�าเสยีงสงูๆ ต�า่ๆ โต้ตอบเวลาพดูคยุ 
(EL)

ระหว่างประเมนิให้สงัเกตว่าเดก็ส่งเสยีงสงู ๆ ต�า่ ๆ ได้หรอืไม่
หรือสอบถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน: เด็กส่งเสียงสูงๆ ตำ่า ๆ และโต้ตอบได้

พดูคยุกบัเดก็ท�าเสยีงสงูๆ ต�า่ๆ ให้เดก็ฟังและรอจงัหวะ พร้อม
ทั้งกระตุ้นให้เด็กออกเสียงตาม

20 ยิ้มทักและยิ้มตอบ (PS) สงัเกตเดก็ขณะท�าการทดสอบหรอืถามพ่อแม่ ผูป้กครองเดก็
ว่า “ยิ้มทักและยิ้มตอบคนอื่นหรือไม่”

ผ่าน: เด็กยิ้มทักและยิ้มตอบได้

1. ยิ้มและพูดคุยกับเด็กเมื่อท�ากิจกรรมต่างๆ ให้เด็กทุกครั้ง
พูดกระตุ้นให้เด็กท�าตามเช่น “ยิ้มให้คุณพ่อซิลูก” 

2. อุม้เด็กไปหาคนท่ีคุน้เคย เช่น พ่อ ปู ย่า ตา ยาย และคนอืน่ ๆ 
โดยยิ้มทักคนให้เด็กดู

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

14 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ
 

        * ช่วงอายุ 3-4 เดือน ตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการเด็ก (Neurodevelopment) ข้อที่ 5

5-6 21 ยนัตวัขึน้จากท่านอนคว�า่ โดยแขน
เหยียดตรงทั้งสองข้างได้ (GM)

อุปกรณ: กรุงกริง

1.  จัดเด็กนอนคว�่า
2. เขย่าของเล่น เช่น กรงุกรงิ ให้อยูด้่านหน้าเหนือศรีษะเด็ก
  อย่างช้า ๆ เพื่อให้เด็กมองตามจนเด็กสามารถยกศีรษะ
   และล�าตัวพ้นพื้น

ผ่าน: เด็กสามารถใช้ฝามือทั้งสองข้างยันตัวขึ้นจนข้อศอกเหยียดตรง 
ท้องและหน้าอกต้องยกขึ้นพ้นพื้น

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนคว�่า 
2. ถือของเล่นไว้ด้านหน้าเหนือศีรษะเด็ก
3. เรยีกชือ่เดก็ให้มองดขูองเล่น แล้วค่อยๆ เคลือ่นของเล่นข้ึน 

เพื่อให้เด็กสนใจ ยกศีรษะและล�าตัวตามโดยมือยันพื้นไว้
แขนเหยียดตรงจนหน้าอกและท้องพ้นพื้น

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริงท�า
ด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติก
ใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น

22 ดึงขึ้นนั่งจากท่านอนหงาย เด็ก
สามารถชัน / ยกศีรษะขึ้นมาก่อน
ล�าตัว (GM)     

จดัเดก็นอนหงาย จบัมอืเดก็ค่อยๆ ดงึเดก็ขึน้มาอยู่ในท่าน่ัง 
ค่อยๆ เพิ่มระยะแล้วสังเกตว่าเด็กสามารถงอคอ ยกศีรษะ
ขึ้นก่อนล�าตัว 

ผ่าน: เด็กสามารถยกศีรษะขึ้นมาก่อนลำาตัว ขณะดึงขึ้นมาในท่านั่ง

มองหน้าและพดูคยุกบัเดก็แล้วจบัข้อมือเดก็ดงึขึน้จากพืน้ช้า ๆ 
เพื่อให้เด็กยกศีรษะตาม หยุดสักครู่ เพื่อให้เด็กเกร็งคอไว้ แล้ว
ปล่อยตัวเด็กให้เอนลง หยุดอีกสักครู่ แล้วจึงปล่อยตัวเด็กให้
นอนลงบนพื้นช้าๆ ค่อยๆ เพิ่มระยะที่ดึงเด็กขึ้นจากพื้น

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็



16  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

5-6 23 พลกิคว�า่ขณะนอนหงายได้  (GM)

อุปกรณ: กรุงกริง

1. จัดเด็กนอนหงาย
2. วางของเล่น เช่น กรุงกริงไว้ด้านข้างในระยะท่ีมอืเดก็เอือ้ม 
   ไม่ถึง แล้วกระตุ้นความสนใจจนเด็กสามารถเอื้อมไปหยิบ
   ของเล่นได้

ผ่าน: เด็กสามารถพลิกควำ่าได้เองเมื่อเอื้อมมือไปหยิบของเล่น เช่น 
กรุงกริ๋ง

1. วางเด็กนอนหงายบนเบาะ จับใต้เข่าเด็กทั้ง 2 ข้าง งอเข่า
ข้างหนึง่พลกิเป็นท่าตะแคง แล้วพลกิตวัไปเป็นท่านอนคว�า่ 

2. วางของเล่นท่ีเด็กชอบไว้ด้านข้างในระยะท่ีมือเด็กเอือ้มไม่ถึง 
เขย่าของเล่นและพดูคยุ เพือ่ให้เด็กสนใจและสามารถพลิก
คว�่าเอื้อมมือไปหยิบของเล่นได้ 

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริงท�า
ด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติก
ใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น

24 เอื้อมมือหยิบและถือวัตถุไว้ ขณะ
อยูใ่นท่านอนหงายหรือนัง่ตกั (FM)

อุปกรณ: กรุงกริง

1. จัดเด็กนอนหงายหรือนั่งตัก
2. ถือกรุงกริงให้ห่างจากหน้าเด็ก 20-30 ซม. ให้เด็กมอง

และหยิบที่ของเล่น
3. ถ้าเด็กไม่สามารถท�าได้เอง ให้ทดสอบไม่เกิน 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กสามารถเอื้อมมือข้างหนึ่งไปที่ของเล่น เช่น กรุงกริง และ
หยิบกรุงกร๋ิงได้ 1 ใน 3 คร้ัง (อาจจะมีการเคลื่อนไหวแบบสะเปะสะปะ

เพื่อหยิบกรุงกริ๋ง)

1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายหรือนั่งตัก แล้วเขย่าของเล่นให้  
    ห่างจากตัวเด็กประมาณ 20-30 ซม.
2. ถ้าเด็กไม่เอื้อมมือออกมาคว้าของเล่นให้ใช้ของเล่นแตะ     
     เบาๆ ทีห่ลังมือเด็กและขยับของเล่นถอยห่างในระยะทีเ่ด็ก 
    เอือ้มถงึ ถ้าเดก็ยังคงไม่เอือ้มมือมาคว้าให้จบัมือเดก็มาหยิบ 
    ของเล่นท�าซ�า้จนเดก็สามารถเอือ้มมอืไปหยบิได้เอง

ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริงท�า
ด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติก
ใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น

25 สนใจฟังคนพดูและสามารถมองไป
ที่ของเล่นที่ผู ้ทดสอบเล่นกับเด็ก 
(RL)

อุปกรณ: ตุ๊กตาผ้า

นัง่หนัหน้าเข้าหาเดก็แล้วเรียกชือ่เดก็ เมือ่เดก็มองแล้วหยิบ
ตุ๊กตาผ้าให้เด็กเห็นในระดับสายตาเด็ก กระตุ้นให้เด็กสนใจ
ตุ๊กตาผ้าด้วยค�าพูด ถ้าเด็กท�าไม่ได้ในครั้งแรกให้ท�าซ�้าได้
รวมไม่เกิน 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กสบตาและมองที่ของเล่น เช่น ตุ๊กตาผ้า นาน 5 วินาที 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

เด็กนั่งบนตักและหันหน้าเข้าหาพ่อแม่ ผู้ปกครอง แล้วสบตา
และพูดคุยกับเด็กน�าของเล่นมาอยู่ในระดับสายตาเด็กพูดคุย
กับเด็กเกี่ยวกับของเล่น

ของเล่นทีใ่ช้แทนได้: ของเล่นใดๆ กไ็ด้ทีเ่ดก็สนใจหรอืคุน้เคย
ทีม่ใีนบ้าน เช่น ลกูบอล รถ หนงัสอืภาพ ตุก๊ตาอืน่ๆ 

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

16 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธีิประเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ
 

5-6 26 เลยีนแบบการเล่นท�าเสยีงได้ (EL) ให้ใช้ปากท�าเสียง เช่น ท�าเสียงจุ๊บหรือถามจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 

ผ่าน: เด็กเลียนแบบการเล่นทำาเสียงได้

สบตาและพูดคุยกับเด็กท�าเสียง “จุ๊บจุ๊บ” หรือเดาะลิ้นให้เด็ก
ดหูลาย ๆ ครัง้ แล้วรอให้เดก็ท�าตาม ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ท�าให้เดก็
ดูหลาย ๆ ครั้ง

27 จ้องมองหรือร้องไห้เมื่อเห็นคน
แปลกหน้า (PS)

สังเกตเด็กหรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เมื่อเด็กเห็น
คนแปลกหน้า เขาท�าอย่างไร” 

ผ่าน: เด็กจ้องมอง หรือร้องไห้เมื่อเห็นคนแปลกหน้า

กระตุ้นให้เด็กมองเมื่อพบคนแปลกหน้าที่เด็กไม่คุ้นเคย อาจ
เป็นเพื่อนบ้าน แขกที่มาเยี่ยม หรือบุคคลอื่นที่พบทั่วไป โดย
กระตุ้นทุกครั้งที่มีโอกาส

7-8 28 น่ังได้มัน่คงและสามารถเอีย้วตวัใช้
มือเล่นได้อย่างอิสระ (GM)

อุปกรณ: ลูกบอลยางบีบ

1. จัดเด็กท่านั่ง
2. วางลูกบอลไว้ด้านข้างเยื้องไปทางด้านหลัง 
3. สังเกตว่าเด็กเอี้ยวตัวหยิบลูกบอลหรือไม่

ผ่าน: เด็กสามารถเอี้ยวตัวหรือหมุนตัวไปหยิบของเล่น  เช่น ลูกบอล
มีเสียง แล้วกลับมานั่งตัวตรงอีก

จัดเด็กอยู่ในท่าน่ัง วางของเล่นไว้ที่พื้นทางด้านข้างเย้ืองไป
ด้านหลังของเด็กในระยะที่เด็กเอื้อมถึง แล้วเรียกชื่อเด็กให้
สนใจของเล่นเพ่ือจะได้เอีย้วตวัไปหยิบของเล่น ท�าอกีข้างสลับ
กันไป ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้เลื่อนของเล่นใกล้ตัวเด็กอีกเล็กน้อย 
แล้วช่วยจับแขนเด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่นนั้น
ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริงท�าด้วย
พลาสติก/ผ้า ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น

29 จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ
ผู้ใหญ่นาน 2-3 วินาที  (FM)

อุปกรณ: 
หนังสือภาพสี
ขนาดใหญ่

จัดเด็กนั่งบนตักเปดหนังสือและพูดกับเด็กเกี่ยวกับรูปภาพ 
นั้นๆ และสังเกตว่าเด็กจ้องมองไปที่หนังสือได้นาน 2-3 
วินาที

ผ่าน: เด็กจ้องมองที่หนังสือที่มีภาพสีขนาดใหญ่ ขณะท่ีพูดด้วยเป็น
เวลา 2-3 วินาที

อุ้มเด็กน่ังบนตัก เปดหนังสืออ่านกับเด็ก พร้อมกับพูดคุย         
ชี้ชวนให้เด็กดูรูปภาพในหนังสือ หากเด็กยังไม่มองรูปภาพ    
ให้ประคองหน้าเด็กให้มองที่รูปภาพในหนังสือ

หนังสือที่ใช้แทนได้: หนังสือเด็กที่มีรูปภาพชัดเจน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็



18  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

7-8 30 หันตามเสียงเรียกชื่อ (RL) ปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระ แล้วเรียกชื่อเด็กด้วยเสียงปกติ 
ขณะที่อยู่ห่างจากเด็กประมาณ 120 ซม. 

ผ่าน: เด็กตอบสนองโดยหันมามอง

เรียกชื่อเด็กด้วยน�้าเสียงปกติบ่อย ๆ ในระยะห่าง 120 ซม.    
ควรเป็นชือ่ทีใ่ช้เรยีกเดก็เป็นประจ�า ถ้าเดก็ไม่หนัเมือ่เรยีกชือ่แล้ว
ประคองหน้าเด็กให้หันมามองจนเด็กสามารถท�าได้เอง

31 เลียนเสียงพูดคุย เช่น มามา ปาปา 
หม�่าหม�่า จ๊ะจ๊ะ จ๋าจ๊ะ (EL)

ระหว่างประเมนิให้สงัเกตว่าเดก็ท�าเสยีงเหมอืนคยุกบัตัวเอง
หรือไม่ หรือสอบถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน: เด็กทำาเสียงท่ีแตกต่างกัน สองถึงสามเสียงต่อเน่ืองกันเป็นภาษาเด็ก 
คล้ายประโยคยาว ๆ แต่ฟงไม่รู้เรื่อง

เล่นกับเด็กและออกเสียงใหม่ ๆ ให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น    
มามา ปาปา หม�่าหม��่า

32 เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้ (PS)

อุปกรณ: ผ้าขนาด 30x30 ซม. 
มีรูตรงกลาง

1. ให้เด็กมองผู้ประเมิน
2. ใช้ผ้าที่เตรียมไว้บังหน้าตนเอง
3. โผล่หน้าด้านเดียวกัน 2 ครั้งพร้อมกับพูด “จ๊ะเอ๋” ครั้ง

ที่ 3 ไม่โผล่หน้าแต่ให้พูดค�าว่า “จ๊ะเอ๋” แล้วใหม้องผ่าน
รูผ้าว่าเด็กจ้องมองด้านที่เคยโผล่หน้าได้หรือไม่

ผ่าน: เด็กจ้องมองตรงที่ผู้ประเมินโผล่หน้าจากผ้าหรือกระดาษ      
ขนาด 30 x 30 ซม.  มีรูขนาดครึ่งซม. อยู่ตรงกลาง

1. ขณะเล่นกับเด็กใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าผืนเล็กๆ บังหน้าไว้ 
โผล่หน้าออกมาจากผ้าเช็ดหน้าด้านใดด้านหนึ่ง พร้อมกับ
พดูว่า “จ๊ะเอ๋” หยุดรอจังหวะเพือ่ให้เด็กหันมามองหรอืย้ิม
เล่นโต้ตอบให้ท�าซ�้าโดยโผล่หน้าออกมาจากผ้าเช็ดหน้า
ด้านเดิมหรือสลับเป็นอีกด้าน พร้อมกับพูดว่า “จ๊ะเอ๋” 

2. เอาผ้าคลุมศรีษะเดก็และกระตุน้ให้เด็กดึงผ้าออก แล้วพ่อแม่ 
ผูป้กครองพดู “จ๊ะเอ๋” ให้ฝึกบ่อยๆ จนกระทัง่เดก็สามารถ
ร่วมเล่นจ๊ะเอ๋ได้

สิ่งที่ใช้แทนได้: ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว กระดาษ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

18 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง



อายุ
(เดือน)

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

9 33


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

 

ลุกขึ้นนั่งได้จากท่านอน (GM)

 

อุปกรณ์ : สิ่งที่กระตุ ้นให้ 

เด็กสนใจอยากลุกขึ้นนั่ง เช่น 

ลูกบอล หรือ กรุ๊งกริ๊ง

1. จดัให้เดก็อยูใ่นท่านอนหงายหรอืนอนคว�า่

2. กระตุ้นให้เด็กลุกขึ้นนั่ง เช่น ใช้ลูกบอล

กระตุ้น หรือ ตบมือ/ใช้ท่าทางเรียก

ผ่าน : เด็กสามารถลุกขึ้นนั่งจากท่านอน 

ได้เอง

1. จัดเด็กในท่านอนคว�่า จับเข่างอทั้ง 2 ข้าง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง 

ยันพื้น

2. กดท่ีสะโพกเดก็ท้ังสองข้าง เพือ่ให้เดก็ยนัตวัลุกขึน้มาอยูใ่นท่านัง่

 

 

ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น สัตว์ยางบีบ 

ของเล่นที่เขย่าแล้วมีเสียงดังคล้ายกรุ๊งกริ๊ง ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/

ทราย พันให้แน่น  
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ช่วงอายุ 9 เดือน

https://youtu.be/cabDO9uiTgE



อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

9

 

34


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

35


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่อง

เรือนสูงระดับอก (GM)

 

อุปกรณ์ : สิ่งท่ีกระตุ ้นให้ 

เด็กสนใจอยากเกาะยืน เช่น 

ลูกบอล หรือ กรุ๊งกริ๊ง

หยิบก้อนไม้จากพ้ืนและถือไว้

มือละชิ้น (FM)

อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหลี่ยม

ลูกบาศก์ 2 ก้อน

จัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือน พร้อมทั้งวาง

ลูกบอล หรือกรุ๊งกริ๊งไว้ให้เด็กเล่น

 

ผ่าน : เด็กสามารถยนือยูไ่ด้โดยใช้มอืเกาะ

ที่เครื่องเรือน ไม่ใช้หน้าอกพิง หรือแขน

ท้าวเพื่อพยุงตัว

วางก้อนไม้ลงบนพื้นพร้อมกับบอกให้เด็ก

หยิบก้อนไม้

หมายเหตุ : หากเด็กไม่หยิบสามารถกระตุ้น

ให้เด็กสนใจโดยการเคาะก้อนไม้

ผ่าน : เด็กสามารถหยบิก้อนไม้ทัง้สองก้อน

ขึ้นพร้อมกัน หรือทีละก้อนก็ได้ และถือ

ก้อนไม้ไว้ในมือข้างละ 1 ก้อน ทั้งสองข้าง

1. จัดเด็กให้ยืนเกาะเครื่องเรือน 

2.  จบัทีส่ะโพกเดก็ก่อน ต่อมาเปลีย่นจบัทีเ่ข่า แล้วจงึจบัมอืเดก็เกาะ

ที่เครื่องเรือน

3.  เมื่อเด็กเริ่มท�าได้ ให้เด็กยืนเกาะเครื่องเรือนเอง โดยไม่ใช้หน้าอก

พิง หรือแขนท้าวเพื่อพยุงตัว

4. อาจเปิดเพลงกระตุน้ให้เดก็ยนืได้นานหรอืเต้นตามจงัหวะแต่ต้อง

คอยอยู่ใกล้ ๆ เพื่อระวังอันตราย

ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น สัตว์ยางบีบ 

ของเล่นทีเ่ขย่าแล้วมเีสยีงดงัคล้ายกรุง๊กริง๊ ขวดพลาสตกิใส่เมด็ถัว่/ทราย 

พันให้แน่น  

1. น�าวัตถุสีสดใสขนาดประมาณ 1 นิ้ว เช่น ก้อนไม้ 2 ก้อน 

(ใช้วัตถุเหมือนกัน 2 ชิ้น) 

2. เคาะของเล่นกับโต๊ะทีละชิ้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กหยิบ

3. ถ้าเด็กไม่หยิบ ช่วยจับมือเด็กให้หยิบ

วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ หรือวัสดุที่ปลอดภัยมีขนาดพอดีมือเด็ก

ประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว เช่น ลูกปิงปอง มะนาวผลเล็ก 

20 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก



อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

9 36


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

37


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วอื่น ๆ 

หยิบของขึ้นจากพื้น (FM)

อุปกรณ์ : วัตถุชิ้นเล็ก ขนาด 

2 ซม.

ท�าตามค�าสั่งง่าย ๆ เมื่อใช้

ท่าทางประกอบ (RL)

1. วางวัตถุชิ้นเล็ก 1 ชิ้นบนพื้น โดยให้อยู่

ในระยะที่เด็กเอื้อมมือไปหยิบได้ง่าย

2. บอกเด็กให้หยิบวัตถุ หรือแสดงให้เด็ก

ดูก่อน

ผ่าน : เด็กหยิบวัตถุขึ้นจากพื้นได้โดยใช ้

นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่น ๆ (ไม่ใช่หยิบข้ึน

ด้วยฝ่ามือ)

สบตาเด็ก แล้วบอกให้เด็กโบกมือหรือ

ตบมอื โดยใช้ท่าทางประกอบ เช่น โบกมอื

 

ผ่าน : เด็กสามารถท�าท่าทางตามค�าสั่ง 

ง่าย ๆ ที่มีท่าทางประกอบ เช่น โบกมือ 

บ๊ายบาย ตบมือ หรือยกมือสาธุ แม้ยัง 

ไม่สมบูรณ์

1. น�าวัตถุสีสดใส เช่น ก้อนไม้ เชือก หรืออาหารช้ินเล็ก ๆ 

เช่น แตงกวา ขนมปัง วางตรงหน้าเด็ก 

2. หยิบของให้เด็กดู แล้วกระตุ้นให้เด็กหยิบ

3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ช่วยจับมือเด็ก ให้หยิบสิ่งของหรืออาหาร

ชิ้นเล็ก ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถท�าได้เอง 

4. ควรระวังไม่ให้เด็กเล่นหรือหยิบของที่เป็นอันตรายเข้าปาก 

เช่น กระดุม เหรียญ เม็ดยา เมล็ดถั่ว เมล็ดผลไม้ เป็นต้น

ของท่ีใช้แทนได้ : ของกนิชิน้เลก็ ทีอ่่อนนุม่ ละลายได้ในปากไม่ส�าลกั 

เช่น ถั่วกวน ฟักทองนึ่ง มันนึ่ง ลูกเกด ข้าวสุก

1. เล่นกับเด็กโดยใช้ค�าสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตบมือ พร้อมกับท�า 

ท่าทางประกอบ ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กท�าได้

2. ถ้าเด็กไม่ท�า ให้จับมือท�าและค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลงโดย

เปล่ียนเป็นจบัข้อมอื จากนัน้เปลีย่นเป็นแตะข้อศอก เมือ่เริม่ตบมอืเอง

ได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลง เป็นบอกให้ท�าอย่างเดียว

3. เล่นท�าท่าทางประกอบเพลง ฝึกการเคลือ่นไหวของนิว้มือตามเพลง 

เช่น “แมงมุม” “นิ้ว...อยู่ไหน”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและพัฒนาความจ�า    
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วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก



อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

9

 

38


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 39


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

40


ผ่าน


ไม่ผ่าน

เด็กรู ้จักการปฏิเสธด้วยการ

แสดงท่าทาง (EL)

เลียนเสียงค�าพูดที่คุ ้นเคยได้

อย่างน้อย 1 เสียง (EL)

ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้ (PS)

สังเกต หรือถามว่าเด็กปฏิเสธสิ่งของ 

อาหาร หรือการช่วยเหลือจากพ่อแม่ 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้หรือไม่ 

ผ่าน : เด็กสามารถใช้ท่าทางเดิมในการ

ปฏิเสธ เช่น ส่ายหน้า ใช้มือผลักออกไป 

หันหน้าหนี

ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก หรือ

สงัเกตระหว่างประเมนิว่าเดก็ท�าเสยีงเลยีน

เสียงพูดได้หรือไม่

ผ่าน : เด็กเลียนเสียงค�าพูดท่ีคุ้นเคยได้

อย่างน้อย 1 เสียง เช่น “แม่” “ไป” “หม�า่” 

“ป(ล)า ” แต่เด็กอาจจะออกเสียงยงัไม่ชดั

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ว่าเด็กใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้หรือไม่

ผ่าน : เด็กสามารถใช้นิ้วมือหยิบอาหาร 

กินได้

1. เมื่อคนแปลกหน้ายื่นของให้ หรือขออุ้ม ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ

ผู้ดูแลเด็ก ส่ายหน้า พร้อมกับพูดว่า “ไม่เอา” ให้เด็กเลียนแบบ 

เพื่อให้เด็กรู้จักปฏิเสธ โดยการแสดงท่าทาง

2. เมือ่เดก็รบัประทานอาหารหรอืขนมอิม่แล้ว ถามเดก็ว่า “กินอกีไหม” 

แล้วส่ายศีรษะพร้อมกับพูดว่า “ไม่เอา” ให้เด็กเลียนแบบตาม 

ท�าเช่นนี้กับสถานการณ์อื่น ๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อรู้จักแยกแยะและสื่อความต้องการของตนได้

เปล่งเสียงที่เด็กเคยท�าได้แล้ว เช่น ป๊ะ จ๊ะ จ๋า รอให้เด็กเลียนเสียง

ตามจากนั้นเปล่งเสียงที่แตกต่างจากเดิมให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น 

“แม่” “ไป” “หม�่า”  “ป(ล)า ” 

1. วางอาหารทีเ่ดก็ชอบและหยบิง่ายขนาด 1 ค�า เช่น ขนมปังกรอบ 

ตรงหน้าเด็ก

2. จับมือเด็กหยิบอาหารใส่ปาก แล้วปล่อยให้เด็กท�าเองฝึกบ่อย ๆ 

จนสามารถหยิบอาหารกินได้เอง

22 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
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22  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

10-12
(10 เดอืน 

- 1 ปี)

41 ยืนอยู่ตามล�าพังได้นาน 2 วินาที 
(GM)

จัดเด็กอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง แล้วสังเกตว่าเด็ก
สามารถยืนอยู่ตามล�าพังได้นาน 2 วินาที

ผ่าน: เด็กยืนโดยไม่ต้องช่วยพยุงได้นาน อย่างน้อย 2 วินาที

1. ยิ้มและพูดคุยกับเด็กเมื่อท�ากิจกรรมต่างๆ ให้เด็กทุกครั้ง
พูดกระตุ้นให้เด็กท�าตามเช่น “ยิ้มให้คุณพ่อซิลูก” 

2. อุ้มเด็กไปหาคนที่คุ้นเคย เช่น พ่อ ปู ย่า ตา ยาย และคน
อื่น ๆ โดยยิ้มทักคนให้เด็กดู

42 จบีนิว้มอืเพือ่หยบิของชิน้เลก็ (FM)

อปุกรณ: วตัถชุิน้เลก็ขนาด 1 ซม.

1.  วางวัตถุชิ้นเล็กๆ ตรงหน้าเด็ก 1 ชิ้น
2. กระตุ้นความสนใจของเด็กไปที่วัตถุชิ้นเล็ก แล้วบอกให้
    เด็กหยิบหรือหยิบให้เด็กดู สังเกตการหยิบของเด็ก

ผ่าน:  เด็กสามารถจีบนิ้วโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบวัตถุชิ้นเล็กขึ้น
มาได้ 1 ใน 3 ครั้ง

1. แบ่งขนมหรืออาหารเป็นชิน้เล็กๆ ประมาณ 1 ซม. ไว้ในจาน 
แล้วหยิบอาหารหรือขนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและน้ิวชี้หยิบ
ให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�าตาม

2. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ช่วยเหลือเด็กโดยจับรวบนิ้วกลาง นิ้วนาง
และนิว้ก้อยเข้าหาฝามือ เพือ่ให้เด็กใช้นิว้หวัแม่มือและนิว้ชี้
หยิบวัตถุ

3. เล่นเกมทีเ่ดก็ต้องใช้นิว้หวัแม่มอืและนิว้ชีแ้ตะกนัเป็นจงัหวะ 
หรอืเล่นร้องเพลงแมงมุมขยุ้มหลังคาประกอบท่าทางจีบน้ิว

ของที่ใช้แทนได้: ของกินชิ้นเล็ก ที่อ่อนนุ่ม ละลายได้ในปาก
ไม่ส�าลัก เช่น ถั่วกวน ฟักทองนึ่ง มันนึ่ง ลูกเกด ข้าวสุก

43 โบกมือหรือตบมือตามค�าสั่ง (RL) สบตาเดก็แล้วสัง่ให้เดก็โบกมอืหรอืตบมอืโดยห้ามใช้ท่าทาง
ประกอบ

ผ่าน: เด็กสามารถทำาตามคำาสั่ง แม้ไม่ถูกต้องแต่พยายามยกแขนและ
เคลื่อนไหวมืออย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. เล่นกับเด็กโดยใช้ค�าส่ังง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตบมือพร้อมกับ
ท�าท่าทางประกอบ 

2. ถ้าเด็กไม่ท�าให้จับมือท�าและค่อยๆ ลดความช่วยเหลือลง 
โดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือจากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก 
เม่ือเร่ิมตบมือเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลงเป็นออกค�าส่ัง
อย่างเดียว

44 แสดงความต้องการ โดยท�าท่าทาง 
หรือเปล่งเสียง (EL)

ถามผู้ปกครองว่า เมื่อเด็กต้องการสิ่งต่างๆ เด็กท�าอย่างไร

ผ่าน: เด็กแสดงความต้องการด้วยการทำาท่าทาง เช่น ยื่นมือให้อุ้ม ชี้ 
ดึงเสื้อ หรือเปล่งเสียง

น�าของเล่นหรอือาหารทีเ่ดก็ชอบ 2-3 อย่าง วางไว้ด้านหน้าเดก็ 
ถามเดก็ว่า “หนเูอาอนัไหน” หรอืถามว่า “หนเูอาไหม” รอให้
เดก็แสดงความต้องการก่อนจงึจะให้ของ ท�าทกุครัง้เมือ่ต้องการ
ให้ของเล่นหรืออาหารเด็ก

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

พยุงล�าตัวเด็กให้ยืน เมื่อเด็กเริ่มยืนทรงตัวได้แล้ว ให้เปลี่ยน
มาจับข้อมือเด็ก แล้วค่อย ๆ ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

10-12
(10 เดอืน 

- 1 ปี)

45 เล่นสิ่งของตามประโยชน์ของ
สิ่งของได้ (PS)
อุปกรณ: 
1. หวี 
2. ช้อน 
3. แก้วน�้า 
4. แปรงสีฟัน

1. ยื่นของเล่นที่เตรียมไว้ให้เด็ก ครั้งละ 1 ชิ้น จนครบ 4 ชนิด
2. สังเกตเด็กเล่นของเล่นทั้ง 4 ชนิดว่าตรงตามประโยชน์

หรือไม่ หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน: เด็กเล่นสิ่งของตามประโยชนได้ถูกต้องอย่างน้อย 1 ใน 4 ชิ้น เช่น 
เล่นหวีผม ปอนอาหาร ดื่มนำา้

ฝึกร่วมกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เช่น การหวีผม หวีผม
ตนเองให้เด็กดู แล้วจับมือเด็กหวีผมให้เด็ก  

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

       * ช่วงอายุ 10-12 เดือน ตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการเด็ก (Neurodevelopment) ข้อที่ 6

13-15
(1 ปี 1 เดอืน 

-

1 ปี 3 เดอืน)

46 เดินลากของเล่นหรือสิ่งของได้ 
(GM)

อุปกรณ: กล่องพลาสติกผูกเชือก

1. ลากจูงรถของเล่นให้เด็กดู
2. ส่งเชือกท่ีมีรถของเล่นให้เด็กและบอกให้เด็กเดินจูงรถ 
   ของเล่นไปเอง
ผ่าน: เด็กเดินลากของเล่นหรือสิ่งของที่มีเชือกผูก สำาหรับลากได้ไกล 
2 เมตร โดยเดินไปข้างหน้า พร้อมกับลากรถของเล่นตามหลังไปโดย
รถอาจควำ่าได้

จบัมอืเดก็ให้ลากของเล่นเดนิไปข้างหน้าด้วยกนั กระตุน้ให้เดก็
เดินเองต่อไป โดยท�าหลายๆ ครัง้ จนเด็กสามารถเดินลากของ
เล่นไปได้เอง

วัสดุที่ใช้แทนได้: สิ่งของในบ้านที่สามารถลากได้ เช่น ตะกร้า รถ
ของเล่น กล่องต่างๆ

47 หยิบก้อนไม้ใส่ถ้วยได้ (FM)
อุปกรณ: 1. ก้อนไม้สี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์ 3 ก้อน
2. ถ้วยเล็ก

วางก้อนไม้ 3 ก้อน และถ้วยไว้บนโต๊ะข้างหน้าเดก็กระตุ้นให้
เดก็หยบิก้อนไม้ใส่ถ้วย โดยอาจสาธติและใช้ค�าพดู การสาธติ
อาจต้องท�าหลายครั้ง

ผ่าน: เด็กหยิบก้อนไม้ใส่ถ้วยได้อย่างน้อย 1 ก้อน

วางถ้วยบนพืน้หรอืบนโต๊ะ สอนให้เดก็ปล่อยวตัถ ุโดยช่วยจบัมอืเดก็ 
เมือ่มอืเด็กอยูต่รงระดับปากถ้วย ลบูหลงัมอืให้เดก็ปล่อยวตัถุ พร้อม
กับพูดค�าว่า “ปล่อย” ต่อไปเปลี่ยนจากจับมือเป็นช่วยพยุงข้อศอก
เด็กแล้วท�าเช่นเดียวกัน 
วสัดทุีใ่ช้แทนได้: ตะกร้าใส่ของ/กล่อง/จาน และของเล่นต่างๆทีม่ี
ในบ้าน

48 ส่งของเล่นให้ตามค�าสั่ง (RL)
อุปกรณ: 
1. ตุ๊กตา 
2. รถ 
3. บอล 

1. ส่งของเล่นให้เด็กถือ
2. สบตากับเด็กแล้วพูด “ขอ...ค่ะ/ครับ” โดยไม่ต้องยื่นมือ
    ออกไปท�าซ�้า 3 ครั้ง
ผ่าน: เด็กส่งของเล่น เช่น รถของเล่น ตุ๊กตา ลูกบอล ให้ผู้ประเมินได้
อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

เล่นเกมผลัดกันส่งของกับเด็ก โดยให้เด็กถือของเล่นไว้ในมือ 1 ชิ้น 
ส่งของชิ้นอื่นให้เด็ก แล้วพูดขอของเล่นเพื่อให้เด็กส่งของเล่นที่อยู่
ในมอืมาให้ รอให้เดก็เล่นของเล่นตามสกัครูจ่ากนัน้เปลีย่นให้ส่งของ
ชิ้นอื่นต่อไป
วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

4. แปรงสีฟัน
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

13-15
(1 ปี 1 เดอืน 

-

1 ปี 3 เดอืน)

49 พูดได้ 1 ค�าที่เป็นค�าโดด (EL)

อุปกรณ: 
1. ตุ๊กตา
2. รถ
3. บอล

สงัเกตหรอืถามพ่อแม่ ผูป้กครองดวู่าเดก็พดูค�าทีมี่ความหมาย
ได้กีค่�า อะไรบ้าง ทีไ่ม่ใช่ ปาปา มามา ชือ่ของคนในครอบครวั
และสัตว์เลี้ยงในบ้าน

ผ่าน: เด็กพูดคำาที่มีความหมายได้ 1 คำา

พูดค�าส้ันๆ ให้เด็กฟังแล้วให้เด็กพูดตาม เช่น นม หม�า่ ไป เส้ือ 
ข้าว เอา ฯลฯ 

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

50 เลยีนแบบท่าทางท�างานบ้าน (PS) ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ว่าเด็กเคยเล่นเลียนแบบการ
ท�างานบ้านบ้างหรือไม่ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน เช็ดโต๊ะ

ผ่าน: เด็กเลียนแบบงานบ้านได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ในช่วงท�างานบ้านให้เดก็มาอยูใ่กล้ๆ เมือ่เดก็ต้องการเลยีนแบบ 
อยากจะท�าตามให้จดัหาอปุกรณ์ทีเ่หมาะกับเดก็ เช่น ช่วยเชด็
โต๊ะ กวาดบ้าน ถูบ้าน เก็บเสื้อผ้า เป็นต้น

16-17
(1 ปี 4 เดอืน

-

1 ปี 5 เดอืน)

51 วิ่งหรือเดินเร็ว ๆ โดยสายตา 
อาจจ้องมองอยู่ที่พื้น (GM)

ชวนเด็กเล่นว่ิงแข่งกนัและสังเกตว่าเด็กว่ิงหรอืเดินเรว็ๆ โดย
สายตาของเด็กอาจจ้องมองที่พื้น

ผ่าน: เด็กพยายามวิ่งด้วยการเดินเร็ว ๆ โดยสายตาของเด็กอาจจ้อง
มองที่พื้น

กลิ้งลูกบอลไปกับพื้นแล้วชวนเด็กว่ิงไปเก็บ หรือเตะลูกบอล
ด้วยกนั อาจใช้มอืแตะบรเิวณบ่าเดก็ เพือ่คอยกระตุน้ให้เดก็วิง่
หรือเดินเร็วขึ้น

52 ขีดเขียน(เป็นเส้น)บนกระดาษได้ 
(FM)

อุปกรณ: 
1. กระดาษ
2. ดินสอ

1.  แสดงวิธีการขีดเขียนบนกระดาษด้วยดินสอให้เด็กดู
2.  ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “ลองวาดซิ” 

ผ่าน: เด็กสามารถขีดเขียนเป็นเส้นใดๆ ก็ได้บนกระดาษ

ใช้ดินสอ ขีดเขียนเป็นเส้นๆ บนกระดาษให้เด็กดู ให้เด็กลอง
ท�าเอง ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กเบาๆ ให้จับดินสอขีด
เขยีนเป็นเส้นๆ ไปมาบนกระดาษ หรอือาจฝึกผ่านการเล่น เช่น 
ให้เด็กใช้นิ้วมือขีดบนทราย จนเด็กสามารถท�าได้เอง

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

24 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

10-12
(10 เดอืน 

- 1 ปี)

45 เล่นสิ่งของตามประโยชน์ของ
สิ่งของได้ (PS)
อุปกรณ: 
1. หวี 
2. ช้อน 
3. แก้วน�้า 
4. แปรงสีฟัน

1. ยื่นของเล่นที่เตรียมไว้ให้เด็ก ครั้งละ 1 ชิ้น จนครบ 4 ชนิด
2. สังเกตเด็กเล่นของเล่นทั้ง 4 ชนิดว่าตรงตามประโยชน์

หรือไม่ หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน: เด็กเล่นสิ่งของตามประโยชนได้ถูกต้องอย่างน้อย 1 ใน 4 ชิ้น เช่น 
เล่นหวีผม ปอนอาหาร ดื่มนำา้

ฝึกร่วมกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เช่น การหวีผม หวีผม
ตนเองให้เด็กดู แล้วจับมือเด็กหวีผมให้เด็ก  

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

       * ช่วงอายุ 10-12 เดือน ตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการเด็ก (Neurodevelopment) ข้อที่ 6

13-15
(1 ปี 1 เดอืน 

-

1 ปี 3 เดอืน)

46 เดินลากของเล่นหรือสิ่งของได้ 
(GM)

อุปกรณ: กล่องพลาสติกผูกเชือก

1. ลากจูงรถของเล่นให้เด็กดู
2. ส่งเชือกท่ีมีรถของเล่นให้เด็กและบอกให้เด็กเดินจูงรถ 
   ของเล่นไปเอง
ผ่าน: เด็กเดินลากของเล่นหรือสิ่งของที่มีเชือกผูก สำาหรับลากได้ไกล 
2 เมตร โดยเดินไปข้างหน้า พร้อมกับลากรถของเล่นตามหลังไปโดย
รถอาจควำ่าได้

จบัมอืเด็กให้ลากของเล่นเดินไปข้างหน้าด้วยกนั กระตุน้ให้เดก็
เดนิเองต่อไป โดยท�าหลายๆ ครัง้ จนเดก็สามารถเดนิลากของ
เล่นไปได้เอง

วัสดุที่ใช้แทนได้: สิ่งของในบ้านที่สามารถลากได้ เช่น ตะกร้า รถ
ของเล่น กล่องต่างๆ

47 หยิบก้อนไม้ใส่ถ้วยได้ (FM)
อุปกรณ: 1. ก้อนไม้สี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์ 3 ก้อน
2. ถ้วยเล็ก

วางก้อนไม้ 3 ก้อน และถ้วยไว้บนโต๊ะข้างหน้าเดก็กระตุน้ให้
เดก็หยบิก้อนไม้ใส่ถ้วย โดยอาจสาธติและใช้ค�าพดู การสาธติ
อาจต้องท�าหลายครั้ง

ผ่าน: เด็กหยิบก้อนไม้ใส่ถ้วยได้อย่างน้อย 1 ก้อน

วางถ้วยบนพืน้หรอืบนโต๊ะ สอนให้เดก็ปล่อยวตัถ ุโดยช่วยจบัมอืเดก็ 
เมือ่มอืเดก็อยูต่รงระดบัปากถ้วย ลบูหลงัมอืให้เดก็ปล่อยวตัถ ุพร้อม
กับพูดค�าว่า “ปล่อย” ต่อไปเปลี่ยนจากจับมือเป็นช่วยพยุงข้อศอก
เด็กแล้วท�าเช่นเดียวกัน 
วสัดุท่ีใช้แทนได้: ตะกร้าใส่ของ/กล่อง/จาน และของเล่นต่างๆทีม่ี
ในบ้าน

48 ส่งของเล่นให้ตามค�าสั่ง (RL)
อุปกรณ: 
1. ตุ๊กตา 
2. รถ 
3. บอล 

1. ส่งของเล่นให้เด็กถือ
2. สบตากับเด็กแล้วพูด “ขอ...ค่ะ/ครับ” โดยไม่ต้องยื่นมือ
    ออกไปท�าซ�้า 3 ครั้ง
ผ่าน: เด็กส่งของเล่น เช่น รถของเล่น ตุ๊กตา ลูกบอล ให้ผู้ประเมินได้
อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

เล่นเกมผลัดกันส่งของกับเด็ก โดยให้เด็กถือของเล่นไว้ในมือ 1 ชิ้น 
ส่งของชิ้นอื่นให้เด็ก แล้วพูดขอของเล่นเพื่อให้เด็กส่งของเล่นที่อยู่
ในมอืมาให้ รอให้เดก็เล่นของเล่นตามสกัครูจ่ากนัน้เปลีย่นให้ส่งของ
ชิ้นอื่นต่อไป
วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

4. แปรงสีฟัน
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

13-15
(1 ปี 1 เดอืน 

-

1 ปี 3 เดอืน)

49 พูดได้ 1 ค�าที่เป็นค�าโดด (EL)

อุปกรณ: 
1. ตุ๊กตา
2. รถ
3. บอล

สงัเกตหรือถามพ่อแม่ ผูป้กครองดวู่าเดก็พดูค�าทีม่คีวามหมาย
ได้กีค่�า อะไรบ้าง ทีไ่ม่ใช่ ปาปา มามา ชือ่ของคนในครอบครวั
และสัตว์เลี้ยงในบ้าน

ผ่าน: เด็กพูดคำาที่มีความหมายได้ 1 คำา

พดูค�าสัน้ๆ ให้เดก็ฟังแล้วให้เดก็พูดตาม เช่น นม หม�า่ ไป เสือ้ 
ข้าว เอา ฯลฯ 

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

50 เลยีนแบบท่าทางท�างานบ้าน (PS) ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ว่าเด็กเคยเล่นเลียนแบบการ
ท�างานบ้านบ้างหรือไม่ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน เช็ดโต๊ะ

ผ่าน: เด็กเลียนแบบงานบ้านได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ในช่วงท�างานบ้านให้เด็กมาอยู่ใกล้ๆ เม่ือเด็กต้องการเลียนแบบ 
อยากจะท�าตามให้จดัหาอปุกรณ์ทีเ่หมาะกับเดก็ เช่น ช่วยเชด็
โต๊ะ กวาดบ้าน ถูบ้าน เก็บเสื้อผ้า เป็นต้น

16-17
(1 ปี 4 เดอืน

-

1 ปี 5 เดอืน)

51 วิ่งหรือเดินเร็ว ๆ โดยสายตา 
อาจจ้องมองอยู่ที่พื้น (GM)

ชวนเดก็เล่นวิง่แข่งกนัและสงัเกตว่าเดก็วิง่หรือเดนิเรว็ๆ โดย
สายตาของเด็กอาจจ้องมองที่พื้น

ผ่าน: เด็กพยายามวิ่งด้วยการเดินเร็ว ๆ โดยสายตาของเด็กอาจจ้อง
มองที่พื้น

กล้ิงลูกบอลไปกับพ้ืนแล้วชวนเด็กวิ่งไปเก็บ หรือเตะลูกบอล
ด้วยกัน อาจใช้มือแตะบริเวณบ่าเด็ก เพ่ือคอยกระตุน้ให้เด็กวิง่
หรือเดินเร็วขึ้น

52 ขีดเขียน(เป็นเส้น)บนกระดาษได้ 
(FM)

อุปกรณ: 
1. กระดาษ
2. ดินสอ

1.  แสดงวิธีการขีดเขียนบนกระดาษด้วยดินสอให้เด็กดู
2.  ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “ลองวาดซิ” 

ผ่าน: เด็กสามารถขีดเขียนเป็นเส้นใดๆ ก็ได้บนกระดาษ

ใช้ดินสอ ขีดเขียนเป็นเส้นๆ บนกระดาษให้เด็กดู ให้เด็กลอง
ท�าเอง ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กเบาๆ ให้จับดินสอขีด
เขยีนเป็นเส้นๆ ไปมาบนกระดาษ หรืออาจฝึกผ่านการเล่น เช่น 
ให้เด็กใช้นิ้วมือขีดบนทราย จนเด็กสามารถท�าได้เอง

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็



26 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

16-17
(1 ปี 4 เดอืน

-

1 ปี 5 เดอืน)

53 ท�าตามค�าสั่ง 2-3 ค�า โดยไม่ต้องมี
ท่าทางประกอบ (RL)

อปุกรณ: 
1. ตุก๊ตา
2. รถ
3. บอล 

วางของเล่น 3 ชิ้น เช่น ตุ๊กตาผ้า ลูกบอล รถ แล้วสั่งเด็กให้ 
“กอดตุ๊กตาซิคะ” “ขว้างลูกบอลซิครับ” “ส่งรถให้ครูซิคะ”

ผ่าน: เด็กทำาตามคำาสั่งได้อย่างน้อย 1 ใน 3 อย่าง

ฝึกเด็กขณะที่เด็กก�าลังถือหรือเล่นของเล่นอยู่ สั่งเด็กว่า “ส่ง
ของให้แม่” ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้จับมือเด็กหยิบของใส่มือแล้วพูด
ว่า  “ส่งของให้แม่” ถ้าเด็กเร่ิมท�าได้ให้ใช้ค�าส่ังเพียงอย่างเดียว
และเปลี่ยนเป็นค�าสั่งอื่นๆ เพิ่ม เช่น ขว้างลูกบอล กอดตุ๊กตา

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

54 ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง (EL)

อปุกรณ: 
1. ตุก๊ตา
2. รถ
3. บอล

วางของเล่น เช่น ตุ๊กตาผ้า ลูกบอล รถ แล้วชี้ไปที่ของเล่น
และถามว่า “นี่อะไร”

ผ่าน: เด็กตอบชื่อวัตถุ เช่น ตุ๊กตาผ้า ลูกบอล รถ ไดถู้กต้อง หรือออก
เสียงได้ใกล้เคียงเช่น ตุ๊กตา–ตา ได้ 1 ชนิด

ใช้สิ่งของหรือของเล่นที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น ตุ๊กตา นม 
หยิบของให้เด็กดู ถามว่า “นี่อะไร” รอให้เด็กตอบ ถ้าไม่ตอบ
ให้บอกเด็กและให้เด็กพูดตามแล้วถามซ�้าให้เด็กตอบเอง

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

55 ถอืถ้วยน�า้ด่ืมเองหกเลก็น้อย (PS)

อุปกรณ: ถ้วยฝึกดื่มมีหู 
ใส่น�้า ¼ ของแก้ว

วางแก้วน�้าตรงหน้าเด็ก แล้วบอกให้เด็กยกแก้วน�้าดื่มเอง 
หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน: เด็กยกแก้วขึ้นดื่มและวางแก้วลงที่เดิม เด็กอาจมีความลำาบากใน
การยกแก้ว เทนำ้าเข้าปากและอาจมีนำ้าหกบ้าง

ประคองมือเด็กให้ยกแก้วน�้าขึ้นดื่ม ค่อยๆ ลดการช่วยเหลือ 
จนเด็กสามารถถือแก้วน�้ายกขึ้นดื่มและวางคืนที่เดิมได้เอง

ของที่ใช้แทนได้: ขันน�้า

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

18

(1 ปี 6 เดือน)

56


ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

57


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

วิ่งได้ (GM)

 

อุปกรณ์ : ลูกบอลเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร

เดิ น ถือลู กบอลไปได ้ ไกล 

3 เมตร (GM)

 

อุปกรณ์ : ลูกบอลเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร

วิ่ ง เล ่นกับเด็ก หรืออาจกล้ิงลูกบอล 

แล้วกระตุ้นให้เด็กวิ่งตามลูกบอล

ผ่าน : เด็กวิ่งได้อย่างมั่นคงโดยไม่ล้ม และ

ไม่ใช่การเดินเร็ว

1. จัดให้เด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ 

ผู้ดูแลเด็กยืนหันหน้าเข้าหากันระยะห่าง 

3 เมตร 

2. ส่งลูกบอลให้เด็กถือ และบอกให้เด็ก

เดินไปหาพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

 

ผ่าน : เด็กสามารถเดินถือลูกบอล ไปได้ไกล 

3 เมตร โดยไม่ล้ม และไม่เสียการทรงตัว

1 จับมือเด็กว่ิงเล่น หรอืร่วมวิง่กับเด็กคนอ่ืน ๆ  เพือ่ให้เดก็สนกุสนาน

2. ลดการช่วยเหลือลง เมื่อเด็กมั่นใจและเริ่มวิ่งได้ดีข้ึนจนเด็ก

สามารถวิ่งได้เอง

ของเล่นที่ใช้แทนได้ : วัสดุมาท�าเป็นก้อนกลม ๆ เช่น ก้อนฟาง 

ลูกบอลสานด้วยใบมะพร้าว

1. ฝึกให้เด็กเดินโดยถือของมือเดียว 

2. เมื่อเด็กท�าได้แล้วให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก วางตะกร้า

ไว้ในระยะห่าง 3 เมตร แล้วถือของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยสองมือ 

และเดินเอาของไปใส่ตะกร้าให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�าตาม 

3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ให้ขยับตะกร้าให้ใกล้ขึ้น และจับมือเด็กถือของ 

ช่วยพยุงหากเด็กยังทรงตัวได้ไม่ดี

4. เม่ือเด็กทรงตัวได้ดีและถือของได้ด้วยตนเองให้เพิ่มระยะทาง

จนถึง 3 เมตร 

ของที่ใช้แทนได้ : วัสดุในบ้าน เช่น ตุ๊กตา หมอน

วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง

ช่วงอายุ 18 เดือน

https://youtu.be/XhDj_ec8LQQ

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

16-17
(1 ปี 4 เดอืน

-

1 ปี 5 เดอืน)

53 ท�าตามค�าสั่ง 2-3 ค�า โดยไม่ต้องมี
ท่าทางประกอบ (RL)

อปุกรณ: 
1. ตุก๊ตา
2. รถ
3. บอล 

วางของเล่น 3 ชิ้น เช่น ตุ๊กตาผ้า ลูกบอล รถ แล้วสั่งเด็กให้ 
“กอดตุ๊กตาซิคะ” “ขว้างลูกบอลซิครับ” “ส่งรถให้ครูซิคะ”

ผ่าน: เด็กทำาตามคำาสั่งได้อย่างน้อย 1 ใน 3 อย่าง

ฝึกเด็กขณะที่เด็กก�าลังถือหรือเล่นของเล่นอยู่ สั่งเด็กว่า “ส่ง
ของให้แม่” ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้จบัมอืเดก็หยบิของใส่มอืแล้วพดู
ว่า  “ส่งของให้แม่” ถ้าเดก็เริม่ท�าได้ให้ใช้ค�าสัง่เพียงอย่างเดยีว
และเปลี่ยนเป็นค�าสั่งอื่นๆ เพิ่ม เช่น ขว้างลูกบอล กอดตุ๊กตา

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

54 ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง (EL)

อปุกรณ: 
1. ตุก๊ตา
2. รถ
3. บอล

วางของเล่น เช่น ตุ๊กตาผ้า ลูกบอล รถ แล้วชี้ไปที่ของเล่น
และถามว่า “นี่อะไร”

ผ่าน: เด็กตอบชื่อวัตถุ เช่น ตุ๊กตาผ้า ลูกบอล รถ ไดถู้กต้อง หรือออก
เสียงได้ใกล้เคียงเช่น ตุ๊กตา–ตา ได้ 1 ชนิด

ใช้สิ่งของหรือของเล่นที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น ตุ๊กตา นม 
หยิบของให้เด็กดู ถามว่า “นี่อะไร” รอให้เด็กตอบ ถ้าไม่ตอบ
ให้บอกเด็กและให้เด็กพูดตามแล้วถามซ�้าให้เด็กตอบเอง

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

55 ถอืถ้วยน�า้ดืม่เองหกเลก็น้อย (PS)

อุปกรณ: ถ้วยฝึกดื่มมีหู 
ใส่น�้า ¼ ของแก้ว

วางแก้วน�้าตรงหน้าเด็ก แล้วบอกให้เด็กยกแก้วน�้าดื่มเอง 
หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผ่าน: เด็กยกแก้วขึ้นดื่มและวางแก้วลงที่เดิม เด็กอาจมีความลำาบากใน
การยกแก้ว เทนำ้าเข้าปากและอาจมีนำ้าหกบ้าง

ประคองมือเด็กให้ยกแก้วน�้าขึ้นดื่ม ค่อยๆ ลดการช่วยเหลือ 
จนเด็กสามารถถือแก้วน�้ายกขึ้นดื่มและวางคืนที่เดิมได้เอง

ของที่ใช้แทนได้: ขันน�้า

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน



อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

18

(1 ปี 6 เดือน)

 

 

58


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

59


ผ่าน


ไม่ผ่าน

เป ิดหน ้าหนังสือที่ท�าด ้วย

กระดาษแข็งทีละแผ่นได้เอง

(FM)

อุปกรณ์ : หนังสือรูปภาพท�า

ด้วยกระดาษแข็ง

ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น (FM)

 

อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหลี่ยม

ลูกบาศก์ 4 ก้อน

วางหนังสือไว้ตรงหน้าเด็ก แสดงวิธีการ

เปิดหนังสือให้เด็กดู และบอกให้เด็ก 

ท�าตาม

ผ่าน : เด็กสามารถแยกหน้าและพลิกหน้า

หนังสือได้ทีละแผ่นด้วยตนเองอย่างน้อย  

1 แผ่น

1. วางก้อนไม้ 4 ก้อน ตรงหน้าเด็ก          

2. ต่อก้อนไม้ 2 ชั้นให้เด็กดูแล้วร้ือแบบ

ออก

3. กระตุ้นให้เด็กต่อก้อนไม้เองให้โอกาส

ประเมิน 3 ครั้ง

 

ผ่าน : เด็กสามารถต่อก้อนไม้โดยไม่ล้ม 

2 ใน 3 ครั้ง

1. เปิดหน้าหนังสือทีละหน้าแล้วชี้ให้เด็กดูรูปภาพและปิดหนังสือ

2. บอกให้เด็กท�าตาม

3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้ช่วยจับมือเด็กพลิกหน้าหนังสือทีละหน้า

4. เล่านิทานประกอบรูปภาพ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก

หนงัสือทีใ่ช้แทนได้ : หนงัสอืเด็กทีท่�าด้วยพลาสติก ผ้า หรอืกระดาษ

หนา ๆ

1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้กล่องสบู่ วางต่อกันใน 

แนวตั้งให้เด็กดู 

2. กระตุ้นให้เด็กท�าตาม 

3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนท่ี 1 ที่พื้น และวาง

ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1

4. ท�าซ�้าหลายครั้งและลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้ได้เอง 

หากเด็กท�าได้แล้วให้ชมเชย หากเด็กต่อได้ 2 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็น

ต่อมากกว่า 2 ชั้น

วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม 

วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจ ท�าตามแบบจนส�าเร็จ

28 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
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อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

18

(1 ปี 6 เดือน)

60


ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

61


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

เลือกวัตถุตามค�าสั่งได้ถูกต้อง 

3 ชนิด (RL)

อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า บอล รถ

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีมีข้อ

ขดัข้องทางสงัคมและวฒันธรรม 

ให้ใช้ถ้วยหรือหนังสือที่เป็น 

ชุดอุปกรณ์ DSPM แทนได้

ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน (RL)

วางวัตถุ 3 ชนิดไว้ตรงหน้าเด็กแล้วถามว่า 

“…อยูไ่หน” จนครบทัง้ 3 ชนดิ แล้วจงึสลบั

ต�าแหน่งที่วางวัตถุ ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง 

 

ผ่าน : เด็กสามารถชี้หรือหยิบวัตถุได้ถูก

ต้องทั้ง 3 ชนิด อย่างน้อย 2 ครั้ง  

 

 

 

1. ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ก่อนว่า เด็กรู ้จักอวัยวะของร ่างกาย 

ส่วนไหนบ้าง

2. ถามเด็กว่า “…อยู ่ไหน” โดยถาม

เหมือนเดิม 3 ครั้ง

ผ่าน : เด็กสามารถชี้อวัยวะ ได้ถูกต้อง 

2 ใน 3 ครั้ง

1. เตรยีมของเล่นหรอืวตัถทุีเ่ดก็คุ้นเคย 2 ชนดิ และบอกให้เดก็รูจ้กั

ชื่อวัตถุทีละชนิด 

2. ถามเดก็ “…อยูไ่หน” โดยให้เดก็ชีห้รอืหยิบ ถ้าเด็กเลอืกไม่ถกูต้อง

ให้เลื่อนของเข้าไปใกล้ และจับมือเด็กชี้หรือหยิบ

3. เม่ือเด็กสามารถเลือกได้ถูกต้อง เพิ่มของเล่นหรือวัตถุที่เด็ก 

คุ้นเคย เป็น 3 ชนิด และถามเช่นเดิมจนเด็กช้ีหรือหยิบได้ถูกต้อง 

ทั้ง 3 ชนิด

4. เพิ่มวัตถุชนิดอื่นที่เด็กสนใจชี้ให้เด็กดู แล้วพูดให้เด็กชี้ เพื่อเพิ่ม

การเรียนรู้ภาษาของเด็ก

วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย เช่น 

แก้วน�้า ถ้วย ช้อน แปรง หวี ตุ๊กตาจากวัสดุอื่น หรือของเล่น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจ�า

1. เริ่มฝึกจากการชี้อวัยวะของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 

ให้เด็กดู

2. หลังจากนัน้ช้ีชวนให้เด็กท�าตาม โดยช้ีอวยัวะของตวัเองทีละส่วน

3. ถ้าเด็กชี้ไม่ได้ให้จับมือเด็กชี้ให้ถูกต้อง และลดการช่วยเหลือลง 

จนเด็กสามารถชี้ได้เอง โดยอาจใช้เพลงเข้ามาประกอบในการท�า

กิจกรรม 

4. ถ้าเดก็รูจ้กัอวยัวะด้วยภาษาหลกั (Mother Tongue Language)

คล่องแล้ว อาจเสริมด้วยภาษาที่ 2 เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจ�า

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก



อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

18

(1 ปี 6 เดือน)

 

 

62


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

63


ผ่าน


ไม่ผ่าน

พูดเลียนค�าท่ีเด ่น หรือค�า

สุดท้ายของค�าพูด (EL)

พูดเป็นค�าๆ ได้ 4 ค�า เรียกชื่อ

สิ่งของหรือทักทาย (ต้องเป็น

ค�าอื่นที่ไม่ใช่ค�าว่าพ่อแม่ ชื่อ

ของคนคุ ้นเคย หรือช่ือของ

สัตว์เลี้ยงในบ้าน) (EL)

พูดคุยกับเด็กเป็นประโยคหรือวลีสั้น ๆ 

ไม่เกนิ 3 ค�า แล้วสังเกตการโต้ตอบของเด็ก

 

 

 

ผ่าน : เด็กเลียนค�าพูดที่เด่น หรือค�าสุดท้าย

ของค� าพู ด  เช ่ น  “หนู เป ็ น เด็ กดี ” 

เด็กเลียนค�า “เด็ก” หรือ “ดี” ได้

ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า 

เด็กพูดเป็นค�า ๆ หรือรู้จักชื่อสิ่งของอะไร

บ้าง

 

 

ผ่าน : เด็กพูดได้อย่างน้อย 4 ค�า เช่น 

ทักทาย - สวัสดี และเรียกชื่อสิ่งของต่าง ๆ  

เช่น โต๊ะ แมว

1. พดูกับเดก็ก่อนแล้วค่อยท�ากรยิานัน้ให้เดก็ด ูเช่น เมือ่แต่งตวัเสรจ็ 

พูดว่า “ไปกินข้าว” แล้วออกเสียง “กิน” หรือ “ข้าว” ให้เด็กฟัง 

แล้วจึงพาไป 

2. สอนให้เด็กพูดตามความจริง เช่น

 - ขณะแต่งตัว เมื่อเด็กให้ความร่วมมือดี ให้ชมเชยว่า  

“หนูเป็นเด็กดี” เพื่อให้เด็กเลียนค�า “เด็ก” หรือ “ดี” ได้

 - เมื่อแต่งตัวเสร็จ พูดว่า “ไปกินข้าว” รอให้เด็กออกเสียง 

“กิน” หรือ “ข้าว” ก่อนแล้วจึงพาไป

3. ถ้าเดก็ไม่ออกเสยีงพดูตาม ให้ซ�า้ค�าเด่นหรือค�าสดุท้ายนัน้ จนเดก็

สามารถเลียนค�าพูดสุดท้ายนั้นได้

4. เมือ่เดก็พดูได้แล้ว ให้ความสนใจและพดูโต้ตอบกบัเดก็โดยเปลีย่น 

ใช้ค�าอื่น ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ

สอนให้เด็กพูดค�าสั้น ๆ ตามเหตุการณ์จริง เช่น

-  เมื่อพบหน้าผู้ใหญ่ให้พูดทักทายค�าว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ”หรือใช้ค�า

ที่ทักทายในท้องถิ่น เช่น ธุจ้า ทุกครั้ง

-  ขณะรับประทานอาหาร ก่อนป้อนข้าวพูด “ข้าว” ให้ 

เด็กพูดตาม “ข้าว” 

-  ขณะก�าลงัดหูนงัสอืฝึกให้เดก็พดูค�าต่าง ๆ  ตามรูปภาพ เช่น “ปลา” 

“โต๊ะ” “แมว”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กสื่อภาษาและเป็นการฝึกความจ�า

30 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก



Developmental Assessment For Intervention Manual (DAIM) 31

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

18

(1 ปี 6 เดือน)

64


ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

65


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

สนใจและมองตามส่ิงท่ีผู้ใหญ่ 

ชี้ที่อยู ่ไกลออกไปประมาณ 

3 เมตร (PS)

ดื่มน�้าจากถ้วยโดยไม่หก (PS)

อุปกรณ์ : ถ้วยฝึกดื่มมีหูใส่น�้า 
1/4 ถ้วย 

ชี้ ส่ิงท่ีอยู ่ไกลประมาณ 3 เมตร เช ่น 

หลอดไฟ นาฬิกา แล้วพูดชื่อสิ่งของ 

เช่น “โน่นหลอดไฟ” “โน่นนาฬิกา” แล้ว

สังเกตว่าเด็กมองตามได้หรือไม่

ผ่าน : เด็กหันมาสนใจและมองตาม เมื่อชี้

สิ่งที่อยู่ไกลออกไป อย่างน้อย 3 เมตร

ส่งถ้วยท่ีมนี�า้ 1/4 ของถ้วยให้เด็กแล้วบอก

เด็กให้ด่ืมน�้า สังเกตการด่ืมของเด็ก หรือ

ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า 

“เดก็สามารถยกถ้วยหรอืขนัน�า้ขึน้ดืม่โดย

ไม่หกได้หรือไม่”

 

ผ่าน : เด็กยกถ้วยหรือขนัน�า้ข้ึนด่ืมโดยไม่หก 

(โดยไม่ใช่การดูดจากหลอดดูด)

ชีส้ิง่ทีอ่ยูใ่กล้ตวัให้เดก็มองตาม หากเด็กยงัไม่มองให้ประคองหน้าเดก็

ให้หันมองตาม แล้วค่อยชี้ของที่อยู่ไกลออกไป จนถึง 3 เมตร

 

หมายเหตุ : ของควรจะเป็นของชิ้นใหญ่และมีสีสดใส

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมตนเองให้สนใจร่วมกับผู้อื่น

1. ประคองมือเด็กให้ยกแก้วน�้าขึ้นดื่ม ค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือ 

จนเด็กสามารถถือแก้วน�้ายกขึ้นดื่มโดยไม่หก 

2. ฝึกเด็กดื่มนมและน�้าจากแก้ว (เลิกใช้ขวดนม)

 

ของที่ใช้แทนได้ :  ขันน�้า

วัตถุประสงค์ : เด็กสามารถพัฒนาการดูดเป็นดื่มโดยยกถ้วยขึ้นดื่ม 

ด้วยการเม้มริมฝีปากที่ขอบถ้วยในการดื่มน�้าจากถ้วยทีละน้อย 

โดยไม่หก

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก



32 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
30  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

19-24
(1 ปี 7 เดอืน

-

2 ปี)

66 เด็กเหวี่ยงขาเตะลูกบอลได้ (GM)

อุปกรณ: ลูกบอลขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 15 ซม.

เตะลูกบอลให้เด็กดูและบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เดก็เหวี่ยงขาเตะลูกบอลขนาดเสน้ผ่าศนูยกลางประมาณ 15 ซม.
ได้โดยไม่เสียการทรงตัวและทำาได้อย่างน้อย 3 ใน 5 ครั้ง

ให้เดก็ยนืใช้มอืข้างหนึง่จับราว หรอืพนกัเก้าอี ้หรอืเกาะฝาผนงั 
วางลูกบอลให้ห่างจากเท้าเด็กเล็กน้อย บอกให้เด็กเตะบอล
ออกไป พร้อมกับช่วยจับไหล่ข้างที่เกาะราวไว้เพื่อให้เด็กทิ้ง 
น�า้หนักลงบนขาข้างน้ันแล้วเหวีย่งเท้าอกีข้างเตะบอล เม่ือเด็ก
ท�าได้ดีให้ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กสามารถท�าได้เอง

ของเล่นทีใ่ช้แทนได้: วสัดุมาท�าเป็นก้อนกลมๆ เช่น ก้อนฟาง 
ลูกบอลสานด้วยใบมะพร้าว

67 ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น (FM)

อปุกรณ: ก้อนไม้ส่ีเหลีย่มลูกบาศก์
4 ก้อน

วางก้อนไม้ 4 ก้อน ไว้ข้างหน้าเด็กกระตุ้นให้เด็กต่อก้อนไม้
เป็นหอสูง อาจท�าให้ดูก่อนได้ ให้เด็กท�า 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กต่อก้อนไม้ 4 ก้อน โดยไม่ล้มได้ทั้ง 3 ครั้ง

1. วางก้อนไม้ซ้อนกันเป็นหอสูงให้เด็กดูแล้วรื้อแบบออก
2. จบัมอืเดก็ต่อก้อนไม้ให้วางซ้อนกนั โดยค่อย ๆ วางให้ตรง

จนครบ 4 ก้อน
3. วางก้อนไม้ตรงหน้าเด็ก 1 ก้อน แล้วยื่นก้อนไม้ให้เด็กที

ละก้อน เพื่อให้เด็กต่อก้อนไม้ขึ้นเองทีละก้อนจนครบ
4 ก้อน

วัสดุใช้แทนได้: กล่องเล็กๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม

68 เลอืกวตัถตุามค�าส่ัง (ตวัเลอืก 4 ชนดิ) 
(RL)

อปุกรณ: ของเล่นเดก็ เช่น ตุก๊ตาผ้า 
บอล รถ ถ้วย

1.   วางของเลน่ทัง้ 4 ชิน้ไวต้รงหนา้เดก็ในระยะทีเ่ด็กหยิบถึง
2. ถามเด็กทีละชนิดว่า “อันไหนตุ๊กตา” “อันไหนบอล” 
   “อันไหนรถ” “อันไหนถ้วย” ถ้าเด็กหยิบของเล่นออกมา 
      ใหผู้ป้ระเมนิน�าของเลน่กลบัไปวางทีเ่ดมิแลว้จงึถามชนดิ
    ต่อไป จนครบ 4 ชนิด

ผ่าน: เด็กสามารถหยิบ/ชี้ของเล่นได้ถูกต้องทั้ง 4 ชนิด

1. วางของเล่นท่ีเดก็คุน้เคย 2 ชิน้ กระตุน้ให้เดก็มอง แล้วบอก
ชื่อของเล่นทีละชิ้น

2. บอกให้เดก็หยบิของเล่นทลีะชิน้ ถ้าเดก็หยบิไม่ถกูให้จบัมือ
เด็กหยิบ พร้อมกับพูดชื่อของเล่นนั้นซ�้า

3. ฝึกจนเดก็สามารถท�าตามค�าสัง่ได้ถกูต้องและเพิม่ของเล่น
ทีละชิ้นจนครบทั้ง 4 ชิ้น

4. เมือ่ท�าได้แล้วให้ฝึกกบัวตัถหุลากหลายมากขึน้ เช่น เครือ่ง
ดนตรี หนังสือนิทาน

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธีิประเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

19-24
(1 ปี 7 เดอืน

-

2 ปี)

69 เลยีนค�าพดูทีเ่ป็นวลปีระกอบด้วยค�า 
2 ค�าขึ้นไป (EL)

พูดวลี 2 ค�ากับเด็ก และให้เด็กเลียนค�าพูดตาม เช่น รถพ่อ
เสื้อหนู

ผ่าน: เด็กเลียนคำาพูดที่เป็นวลี 2 คำา ขึ้นไปได้เอง

เมื่อเด็กพูดค�าเดี่ยวได้แล้ว ให้ขยายค�าพูดของเด็ก เป็น 2 ค�า 
เช่น เด็กพูด “ไป” พ่อแม่ ผู้ปกครองพูดว่า “ไปนอน”
“ไปเที่ยว” แล้วให้เด็กพูดตาม และพูดค�า 2 ค�า ให้เดก็ฟัง
บ่อย ๆ เช่น แม่ไป แมวเหมยีว ไม่เอา เปน็ต้น

70 ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้ (PS) ถามจากพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็สามารถใช้ช้อนกินอาหาร
ได้หรือไม่”

ผ่าน: เด็กใช้ช้อนตักกินอาหารได้โดยไม่หก (ในกรณีที่เด็กรับประทาน 
ข้าวเหนียวเป็นหลักให้ทดสอบการใช้ช้อนตักอาหาร)

1. จับมือเด็กใช้ช้อนตักอาหารแต่พอค�าและรับประทาน 
2. เมื่อเด็กเริ่มท�าได้ ปล่อยให้เด็กตักอาหารใส่ปากด้วยตัวเอง
3. ถ้าเด็กท�าหกบ้างโดยไม่ตั้งใจ ควรท�าสีหน้าเฉยไม่แสดง

ความสนใจ

25-29
(2 ปี 1 เดือน 

- 

2 ปี 5 เดือน)

71 กระโดดเท้าพ้นพืน้ทัง้ 2 ข้าง (GM) กระโดดให้เดก็ด ูแล้วบอกให้เดก็ท�าตาม โดยอาจช่วยจับมือ
เด็กทั้ง 2 ข้าง

ผ่าน: เด็กสามารถกระโดดได้เอง อาจไม่ต้องยกเท้าพ้นพ้ืนพร้อมกัน
ทั้ง 2 ข้าง

1.  จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดดลงจากบันไดขั้นที่
ติดกับพื้นหรือจากพื้นต่างระดับ 

2.   หลังจากน้ันให้เร่ิมฝึกกระโดดท่ีพ้ืนโดยการจับมือท้ัง 2 ข้าง  
ของเด็กไว้ ย่อตัวลงพร้อมกับเด็กแล้วบอกให้เด็กกระโดด   
ฝึกหลายๆ ครั้ง จนเด็กมั่นใจและสนุก จึงปล่อยให้กระโดด
เล่นเอง

3.  ควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการกระโดด

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

25-29
(2 ปี 1 เดือน 

- 

2 ปี 5 เดือน)

72 แก้ปัญหาง่ายๆ โดยใช้เครื่องมือ
ด้วยตัวเอง (FM)

วัตถุประสงค์: รู้จักดัดแปลงการแก้
ปญหา

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถแก้ปัญหาง่ายๆ 
ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือได้หรือไม่ เช่น เวลาเด็กหยิบ
ของไม่ถงึเดก็ท�าอย่างไร - ใช้ไม้เขีย่ ใช้เก้าอีป้นไปหยิบของ 
เป็นต้น

ผ่าน: เด็กสามารถแก้ปญหาง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือ

1 . สร้างสถานการณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา เช่น     
วางของบนตูแ้ละให้เด็กหยิบได้ ถ้าเด็กท�าไม่ได้ลองกระตุน้
ให้เด็กคิดและชวนให้เด็กยกเก้าอี้มาวางเพื่อปนหยิบของ

2.  ให้โอกาสเด็กแก้ปัญหาอืน่ๆ ด้วยตนเอง เช่น น�าไม้เขีย่ของ
ใต้เตียง ใต้โต๊ะออกมา หรือเล่นเกมอื่นๆ ที่ฝึกการแก้ไข
ปัญหา หรือเอาเก้าอี้มาต่อเพื่อหยิบของที่อยู่สูง 

3.  ถ้าท�าไม่ได้ ให้สอนวธิกีารแก้ปัญหา โดยการท�าให้เด็กดใูน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อจะกินขนมรู้จักตัดถุงขนม โดย
ขณะฝึกให้ดูแลฝึกสอนในเรื่องความปลอดภัย

73 ชี้อวัยวะ 7 ส่วน (RL) 1.   ถามพ่อแม่ ผูป้กครองก่อนว่า เดก็รู้จักอวยัวะของร่างกาย
ส่วนไหนบ้าง

2.  ถามเด็กว่า “…อยู่ไหน” โดยถาม 8 ส่วน

ผ่าน: เด็กสามารถชี้อวัยวะได้ถูกต้อง 7 ใน 8 ส่วน 

1.   ผูฝึ้กชีท้ีอ่วยัวะพร้อมกบับอกชือ่อวยัวะนัน้ แล้วให้เดก็ชีต้าม
โดยเริ่มฝึกจากอวัยวะที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ง่าย เช่น ตา 
จมูก ปาก โดยฝึกทีละส่วน

2.  ถ้าชี้ไม่ได้ให้จับมือเด็กชี้ให้ถูกต้องและลดการช่วยเหลือลง 
จนเด็กสามารถชี้ได้เอง

3. ผู้ฝึกค่อยๆ เพิ่มอวัยวะขึ้นทีละส่วนจนครบ 7 ส่วน ซึ่ง
ผูฝึ้กสอนแทรกในกิจวตัรประจ�าวนั ระหว่างอาบน�า้ แต่งตัว 
หรืออาจใช้ตุก๊ตาหรือรูปภาพประกอบการชีอ้วยัวะของเดก็
ด้วยหรือเล่นเกมอะไรเอ่ย? ทายชื่ออวัยวะ โดยชี้ไปที่
อวัยวะต่างๆ ทีละส่วน แล้วให้เด็กตอบ

4. ผู ้ฝึกบอกหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วน เช่น “ตามีไว้ดู 
ถ้าปดตาเราจะมองไม่เห็น”

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

34 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

25-29
(2 ปี 1 เดือน 

- 

2 ปี 5 เดือน)

74 พูดตอบรับและปฏิเสธได้ (EL) 1.  ถามค�าถามเพือ่ให้เดก็ตอบรับหรือปฏเิสธ เช่น เอานมไหม
อ่านหนังสือไหม ร้องเพลงไหม ฟังนิทานไหม 

2. ถามเดก็ 3-4 ค�าถาม จนแน่ใจว่าเดก็รูจั้กความแตกต่าง
ของค�าตอบรบัและปฏเิสธหรอืถ้าเดก็ไม่ยอมตอบ ให้ถาม
จากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กสามารถพูดตอบรับและ
ปฏิเสธได้หรือไม่

ผ่าน: เด็กสามารถพูดตอบรับและปฏิเสธได้ เช่น ได้ค่ะ ไม่ครับ 

1.  พดูคยุ เล่าเรือ่งเกีย่วกบัการตอบรบัหรือปฏิเสธร่วมกับเด็ก
เพ่ือให้เด็กเข้าใจ เช่น หากเด็กไม่ต้องการ ให้ตอบว่า
ไม่ครับ ไม่เอาค่ะ

2.   ถามค�าถามเพ่ือให้เด็กตอบรับหรือปฏเิสธ เช่น เอานมไหม 
เล่นรถไหม อ่านหนังสือไหม กินข้าวไหม กินขนมไหม 
กระตุ้นให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธค�าชวนต่างๆ ข้างต้นรอ
จนแน่ใจว่าเด็กตอบรับหรือปฏิเสธค�าชวนต่างๆ จึงตอบ
สนองสิง่ทีเ่ดก็ต้องการ ถ้าเดก็ตอบไม่ได้ให้ตอบน�าและถาม
เด็กซ�้า

75 ล้างและเช็ดมือได้เอง (PS) ถามจากพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็สามารถล้างมอืและเชด็มอื
ได้เองหรือไม่”

ผ่าน: เด็กสามารถล้างมือและเช็ดมือได้เอง (โดยผู้ใหญ่อาจจะช่วยหยิบ
อุปกรณ เปดก๊อกนำ้า หรือราดนำ้าให้) 

สาธติการล้างมอืให้เดก็ด ูแล้วฝึกเดก็ล้างมอื ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้
ช่วยเหลือโดยการจับมือท�าและค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง      
ตามขั้นตอนดังนี้
 1. เปดก๊อกน�้าหรือตักน�้าใส่ขัน 
 2. หยิบสบู่
 3. เอาน�า้ราดมอืและสบูใ่ห้เปยกแล้วปดก๊อกน�า้ (กรณไีม่ใช้ขนั)
 4. ฟอกสบู่ให้ทั่วมือ แล้ววางสบู่ที่เดิม 
 5. ถูมือที่ฟอกสบู่ให้ทั่ว แล้วเปดก๊อกน�้า (กรณีไม่ใช้ขัน)
 6. ล้างมือด้วยน�้าเปล่าจนสะอาด 
 7. ปดก๊อกน�้าหรือวางขันไว้ที่เดิม 
 8. เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือ 
ฝึกให้เด็กล้างมือหลังเล่นของเล่น ก่อนรบัประทานอาหารทกุครัง้

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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(2 ปี 6 เดือน)

  

 

76


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

77


ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

กระโดดข้ามเชือกบนพื้นไป

ข้างหน้าได้ (GM) 

อุปกรณ์ :  เชือก

ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ โดย

ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ (GM)

 

อปุกรณ์ : ลกูบอลยาง วดัขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 

7 เซนติเมตร 

1. วางเชอืกเป็นเส้นตรงบนพ้ืนหน้าตัวเด็ก

2. กระโดดข้ามเชือกที่วางอยู่บนพื้นให้

เด็กดู และบอกให้เด็กท�าตาม

 

ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดข้ามเชือกได้ 

โดยเท้าลงพื้นพร้อมกัน หรือเท้าไม่ต้อง

ลงพื้นพร้อมกันก็ได้

ขว้างลูกบอลยางให้เด็กดู โดยจับลูกบอล

ด้วยมือข้างเดียวยกขึ้นเหนือศีรษะไปทาง

ด้านหลัง แล้วขว้างลกูบอลยางไปข้างหน้า

และบอกให้เด็กท�าตาม

 

ผ่าน : เด็กสามารถขว้างลูกบอลได้โดย

ยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้ว

ขว้างลูกบอลไปข้างหน้า

1. กระโดดอยู่กับที่ ให้เด็กดู

2. จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดดมาจากบันไดขั้นที่ติดกับ

พื้นหรือจากพื้นต่างระดับ

3. กระโดดข้ามเชือกให้เด็กดู

4. ยนืหนัหน้าเข้าหาเดก็โดยวางเชือกค่ันกลาง และจับมือเดก็พยงุไว้ 

ดึงมือให้เด็กกระโดดข้ามเชือก ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กมั่นใจและสามารถ

กระโดดข้ามเชือกได้เอง

5. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู ้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังไม่ให้เด็กมี

อันตรายในระหว่างการกระโดด

 

วัสดุที่ใช้แทนได้ : ริบบิ้น เชือกฟาง ไม้หรือชอล์ก ขีดเส้นตรงบนพื้น

1. ขว้างลกูบอลให้เดก็ดโูดยยกมอืขึน้เหนอืศีรษะไปทางด้านหลงัแล้ว

ขว้างลูกบอลไปข้างหน้า 

2. จัดเด็กยืนในท่าที่มั่นคง จับมือเด็กข้างที่ถนัดถือลูกบอล แล้วยก

ลูกบอลขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลัง เอ้ียวตัวเล็กน้อยแล้วขว้าง

ลูกบอลออกไป

3. เมื่อเด็กเริ่มท�าได้ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กขว้างลูกบอลได้เอง

4. เล่นขว้างลูกบอลกับเด็กบ่อย ๆ

ของเล่นที่ใช้แทนได้ : ลูกบอลขนาดเล็กที่มีขนาดพอดีมือของเด็ก

ชนิดอื่น ๆ เช่น ลูกเทนนิส 

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

ช่วงอายุ 30 เดือน

https://youtu.be/C6BIz5QzWflflfI 

36 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ
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อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

30

(2 ปี 6 เดือน)

78


ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

79


ผ่าน


ไม่ผ่าน

ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์

เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน (FM)

อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหลี่ยม

ลูกบาศก์ 8 ก้อน

ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น 

ตามค�าบอก (รูจ้�านวนเท่ากบั 1) 

(RL) 

อุปกรณ์ : ชุดก้อนไม้สี่เหลี่ยม

ลูกบาศก์ 3 ก้อน

1. จัดให้เด็กอยู ่ในท่านั่งท่ีถนัดท่ีจะต่อ

ก้อนไม้ได้ 

2. วางก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้ข้างหน้าเด็ก 

กระตุ้นให้เด็กต่อก้อนไม้ให้สูงที่สุด หรือ

ท�าให้เด็กดูก่อนได้

 

ผ่าน : เด็กสามารถต่อก้อนไม้ โดยไม่ล้ม

จ�านวน 8 ก้อน 1 ใน 3 ครั้ง

1. วางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 3 ก้อน 

ตรงหน้าเด็ก

2. แบมอืไปตรงหน้าเด็กแล้วพดูว่า “หยบิ

ก้อนไม้ให้ครู 1 ก้อน” 

3. น�าก้อนไม้กลับไปวางที่เดิม แล้วพูด 

ซ�้าว่า “หยิบก้อนไม้ ให้ครู 1 ก้อน”

 

ผ่าน : เด็กสามารถส่งวัตถุให้ผู้ประเมิน 

1 ก้อน ได้ทั้ง 2 ครั้ง โดยไม่พยายาม 

จะหยิบส่งให้อีก

1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงส่ีเหล่ียม เช่น ก้อนไม้ กล่องสบู่ วางต่อกัน 

ในแนวตั้งให้เด็กดู 

2. กระตุ้นให้เด็กท�าตาม 

3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวาง

ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วางไปเรื่อย ๆ จนครบ 8 ชั้น

4. ท�าซ�้าหลายครั้งและลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้ได้เอง 

หากเด็กท�าได้แล้วให้ชมเชย

วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม 

วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจต่อก้อนไม้ตามแบบที่ยากขึ้น จนส�าเร็จ

1. วางวัตถุชนิดเดียวกัน 3 ชิ้นตรงหน้าเด็ก เช่น ช้อน 3 คัน และ 

พูดว่า “หยิบช้อนให้คุณพ่อ/คุณแม่ 1 คัน” 

2. ถ้าเด็กหยิบให้เกิน 1 คัน ให้พูดว่า “พอแล้ว” หรือจับมือเด็กไว้

เพื่อไม่ให้ส่งเพิ่ม  

3. เปล่ียนวัตถุให้หลากหลายข้ึน เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ และ 

ควรสอนอย่างสม�่าเสมอ ในสถานการณ์อื่น ๆ ด้วย

 

วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่  กล่องนม

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก



อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

30

(2 ปี 6 เดือน)

  

 

80


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

81


ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที

(RL)

อุปกรณ์ : หนังสือนิทาน

ส�าหรับเด็กที่มีรูปภาพและ 

ค�าอธิบายประกอบหน้าละ

ประมาณ 20 - 30 ค�า และ 

อ่านจบใน 5 นาที

    

วางวัตถุไว้ “ข้างบน” และ 

“ข้างใต้” ตามค�าสั่งได้ (RL)

อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหลี่ยม

ลูกบาศก์ 1 ก้อน

ชวนเด็กมองที่หนังสือแล ้วอ ่านหรือ 

เล่านิทานให้เด็กฟัง หรือ สอบถามจาก 

ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถสนใจฟังนิทาน 

ได้นานถึง 5 นาที หรือไม่ 

 

ผ่าน : เด็กสามารถสนใจฟัง มองตาม 

พูดตาม และ/หรือ พูดโต้ตอบตามเร่ืองราว

ในหนังสือนิทานท่ีมีความยาว ประมาณ 

5 นาที อย่างต่อเนื่อง

ส่งก้อนไม้ให้เด็กแล้วพูดว่า “วางก้อนไม้ 

ไว้ข้างบน...(เก้าอี้/โต๊ะ)”“วางก้อนไม้ไว้ 

ข้างใต้....(เก้าอี้/โต๊ะ)” บอก 3 ครั้ง โดย

สลับค�าบอก ข้างบน/ข้างใต้ ทุกครั้ง 

 

ผ่าน : เด็กสามารถวางก้อนไม้ไว้ข้างบน

และข้างใต้ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง

1. เล่าหรืออ่านนิทานให้เด็กฟังทุกวันด้วยความสนุกสนาน เช่น 

ใช้น�้าเสียงสูงต�่า พร้อมใช้ท่าทางประกอบ วาดรูป หรือใช้นิทาน 

ค�ากลอน/ร้อยกรอง เพื่อส่งเสริมความสนใจศิลปะ 

2. ให้เด็กดูรูปภาพและแต่งเรื่องเล่าจากรูปภาพเพื่อให้เด็กสนใจ 

เช่น “กระต่ายน้อยมขีนสขีาวมหียูาว ๆ  กระโดดได้ไกลและวิง่ได้เรว็” 

3. ในระยะแรกใช้นิทานสั้น ๆ ที่ใช้เวลา 2 – 3 นาทีต่อเรื่องก่อน 

ต่อไปจึงเพิม่ความยาวของนทิานให้มากขึน้จนใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

หนังสือที่ใช้แทนได้ : หนังสือรูปภาพ/หนังสือนิทานส�าหรับเด็ก 

เรื่องอื่น ๆ ที่มีรูปภาพและค�าอธิบายสั้น ๆ

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและจินตนาการ 

เป็นการฝึกเด็กให้คงความสนใจในการฟังได้จนจบ 

1. วางของเล่น เช่น บอล ไว้ที่ต�าแหน่ง “ข้างบน” แล้วบอกเด็กว่า 

“บอลอยู่ข้างบนโต๊ะ”

2. บอกให้เดก็ หยบิของเล่นอกีชิน้หนึง่มาวางไว้ข้างบนโต๊ะถ้าเดก็ท�า

ไม่ได้ ให้จับมือเด็กท�า

3. ท�าซ�้าโดยเปลี่ยนเป็นต�าแหน่ง “ข้างใต้” 

4. ฝึกเพิ่มต�าแหน่ง อื่น ๆ เช่น ข้าง ๆ ข้างใน ข้างนอก ข้างหน้า 

ข้างหลัง (ใช้ค�าที่สื่อสารในภาษาตามท้องถิ่นในบริบทที่เด็กพูดใน

ครอบครัว)

วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม 

38 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก



Developmental Assessment For Intervention Manual (DAIM) 39

อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

30

(2 ปี 6 เดือน)

82


ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

83


ผ่าน


ไม่ผ่าน

พูดติดต่อกัน 2 ค�าขึ้นไปอย่าง

มคีวามหมายโดยใช้ค�ากรยิาได้

ถกูต้องอย่างน้อย 4 กริยา (EL)

 

อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า

ร้องเพลงได้บางค�าหรือร้อง

เพลงคลอตามท�านอง (PS)

จับตุ๊กตาท�ากริยาต่างๆ เช่น นั่ง เดิน นอน 

วิ่ง แล้วถามเด็กว่า ตุ๊กตาท�าอะไร หรือ

สังเกตขณะประเมินทักษะข้ออื่น 

หมายเหตุ : ถ้ามีข้อจ�ากัดในการใช้ตุ๊กตา

สามารถใช้ภาพแทนได้ เช่น หนังสือนิทาน

เรื่อง โตโต้

ผ่าน : เด็กสามารถตอบค�าถามโดยใช้วล ี

2 ค�า ขึ้นไปที่ใช้ค�ากริยาได้ถูกต้อง เช่น 

“ตุ๊กตา/น้อง นัง่” “ตุ๊กตา/น้อง วิง่” “(ตุ๊ก)

ตานอน” “น้องเดิน” “นอนหลับ”

1. ให้พ่อแม่ ผู ้ปกครองหรือผู ้ดูแลเด็ก 

ชวนเด็กร้องเพลงที่เด็กคุ้นเคย 

2. ถ้าเด็กไม่ยอมร้องเพลง ให้ถามจาก 

พ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถร้องเพลง 

บางค�าหรือพูดค�าคล้องจองได้หรือไม่

 

ผ่าน : เด็กสามารถร้องเพลงตามพ่อแม ่

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้ โดยอาจร้อง

ชัดแค่บางค�า หรือคลอตามท�านอง

ฝึกให้เด็กพูดตามสถานการณ์จริง เช่น ขณะรับประทานอาหารถาม

เด็กว่า “หนูก�าลังท�าอะไร” รอให้เด็กตอบ “กินข้าว” หรือ ขณะอ่าน

หนังสือ ถามเกี่ยวกับรูปภาพในหนังสือ เช่น ชี้ไปที่รูปแมว แล้วถาม

ว่า “แมว ท�าอะไร” รอให้เด็กตอบ เช่น “แมววิ่ง” ถ้าเด็กตอบไม่ได้ 

ให้ช่วยตอบน�า และถามซ�้า เพื่อให้เด็กตอบเองฝึกในสถานการณ์อื่น ๆ 

โดยเดก็ต้องใช้วล ี2 ค�าขึน้ไป ท่ีใช้ค�ากรยิาได้ถกูต้อง เช่น ให้ตอบจาก

บัตรภาพค�ากริยา ได้แก่ อาบน�้า ล้างหน้า แปรงฟัน เป็นต้น

ของเล่นที่ใช้แทนได้ : ตุ๊กตาคนหรือตุ๊กตาสัตว์ที่มีอยู่ในบ้าน

วัตถปุระสงค์ : เพือ่ฝึกความจ�าค�าศัพท์และสามารถเลือกใช้ส่ือความ

หมายด้วยการพูดได้ตรงตามสถานการณ์

1. ร้องเพลงง่าย ๆ  ให้เด็กฟัง เช่น เพลงช้าง เพลงเป็ด โดยออกเสียง

และท�านองที่ชัดเจน แล้วชวนให้เด็กร้องตาม พร้อมทั้งท�าท่าทาง

ประกอบ

2. ร้องเพลงเดิมซ�้าบ่อย ๆ เพื่อให้เด็กคุ้นเคย จ�าได้ และกระตุ้นให้

เด็กร้องตาม หรือเว้นเพื่อให้เด็กร้องต่อเป็นช่วง ๆ

3. เม่ือเด็กเริ่มร้องเพลงเองได้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ร้องตามเด็ก เลือกเปิดเพลงที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็ก และพ่อแม่ 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลงต่าง ๆ  ร่วมกับเด็กพร้อมทั้งท�าท่า

ประกอบ เช่น เพลงช้าง เพลงเป็ด หรือเป็นเพลงเดก็ภาษาอังกฤษด้วย

วัตถุประสงค์ : ฝึกความจ�าและการควบคุมการสื่อความหมาย 

ให้เข้ากับท�านอง จังหวะ เด็กมีส่วนร่วมท�ากิจกรรม เป็นการปลูกฝัง 

ศิลปวัฒนธรรมของครอบครัวและชุมชน

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก



อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

30

(2 ปี 6 เดือน)

  

 

84


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

 

เด็กรู ้จักรอให ้ถึ งรอบของ

ตนเองในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่

คอยบอก (PS)

อุปกรณ์ : 1. ก้อนไม้ 4 ก้อน

2. ถ้วยส�าหรับใส่ก้อนไม้ 1 ใบ

1. ถือก้อนไม้ 2 ก้อน และยื่นก้อนไม้ 

ให้เด็ก 2 ก้อน

2. วางถ้วยตรงหน้าเดก็และพดูว่า “เรามา

ใส่ก้อนไม้คนละ 1 ก้อน ให้ถือก้อนไม ้

ไว้ก่อน ให้ครูใส่ก่อน แล้วหนูค่อยใส่” 

3. สังเกตการรอให้ถึงรอบของเด็ก

 

ผ่าน : เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเอง 

เมื่อบอกให้รอ

1. ผลัดกันเล่นกับเด็ก จนเด็กคุ้นเคยก่อน

2. ฝึกให้เด็กเล่นเป็นกลุ่มด้วยกันโดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

เด็ก บอกเด็ก เช่น “..(ชื่อเด็ก)..เอาห่วงใส่หลัก” “แล้วรอก่อนนะ”

3. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก บอกให้เด็กคนต่อไปเอาห่วง 

ใส่หลัก ถ้าเด็กรอไม่ได้ ให้เตือนทุกครั้งจนเด็กรอได้เอง

4. ฝึกเล่นกจิกรรมอย่างอืน่ เช่น ร้องเพลง/นบัเลขพร้อมกันก่อนแล้ว

ค่อยกินขนม หรอืในสถานการณ์อย่างอืน่ท่ีต้องมีการรอให้ถงึรอบของ

ตนเองกับเด็ก เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เข้าแถวรอจ่าย

เงินเวลาซื้อของ   

วัสดุที่ใช้แทนได้ : ตะกร้าใส่ของ/กล่อง/จาน และของเล่นต่าง ๆ 

ที่มีในบ้าน

วัตถุประสงค์ : ฝึกการควบคุมตนเองให้รอจนถึงรอบของตัวเอง 

มีความอดทน ท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ตามขั้นตอน

40 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

31-36
(2 ปี 7 เดือน

- 

3 ปี)

85 ยืนขาเดียว 1 วินาที (GM) แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กยืนขาเดียวให้
นานทีส่ดุเท่าทีจ่ะนานได้ ประเมนิ 3 ครัง้ (อาจเปลีย่นขาได้)

ผ่าน: เด็กยืนขาเดียวได้นาน 1 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง 

1.  ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู
2.  ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง
3.  ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกให้เด็กท�าตามเมื่อเด็กยืนได้ 

เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว
4.  เมือ่เดก็สามารถยนืด้วยขาข้างเดยีวได้ ค่อยๆ ปล่อยมอืให้

เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่ง
โดยท�าซ�้าเช่นเดียวกัน

86 เลยีนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนือ่งกนั 
(FM)

อุปกรณ: 
1. ดินสอ
2. กระดาษ

1. ลากเส้นเป็นวงต่อเนือ่งให้เดก็ดพูร้อมกบัพดูว่า “ลากเส้น
   เป็นวง”
2. ยื่นดินสอและกระดาษ แล้วบอกให้เด็กท�าตาม 

ผ่าน: เด็กสามารถลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันได้

ตัวอย่าง: เส้นวงต่อเนื่อง

1.  ใช้นิว้ชีว้าดรปูเป็นวงๆ บนโต๊ะหรอืในอากาศ พร้อมทัง้ชวน 
และจับมือเด็กให้ใช้นิ้วชี้วาดรูปเป็นวงๆ บนโต๊ะ หรือใน
อากาศด้วยกัน

2. ใช้สีเทียนหรือดินสอวาดรูปเป็นวงๆ บนกระดาษให้เด็กดู 
สมมติเป็นรูปต่างๆ เช่น อมยิ้ม ก้นหอย เป็นต้น 

3. ส่งสีเทยีนหรอืดินสอให้เด็ก พร้อมทัง้เรยีกช่ือเด็กบอกให้เด็ก
วาดรูปวงๆ เลียนแบบผู้ฝึก ถ้าเด็กวาดไม่ได้ช่วยจับมือท�า
แล้วค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนกว่าเด็กจะเลียนแบบ
วาดได้เอง 

กิจกรรมเสริม 
1 . ให้เด็กใช้นิ้วจุ่มสีน�้าหรือแป้งเปยกผสมสี ลากเป็นวงๆ 

บนกระดาษหรือบนพื้น 
2. แนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกเด็กเช่นเดียวกันนี้ที่บ้าน

 

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

31-36
(2 ปี 7 เดือน

- 

3 ปี)

85 ยืนขาเดียว 1 วินาที (GM) แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กยืนขาเดียวให้
นานท่ีสดุเท่าท่ีจะนานได้ ประเมนิ 3 คร้ัง (อาจเปล่ียนขาได้)

ผ่าน: เด็กยืนขาเดียวได้นาน 1 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง 

1.  ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู
2.  ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง
3.  ยกขาข้างหน่ึงขึ้นแล้วบอกให้เด็กท�าตามเม่ือเด็กยืนได้ 

เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว
4.  เม่ือเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ ค่อยๆ ปล่อยมือให้

เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่ง
โดยท�าซ�้าเช่นเดียวกัน

86 เลยีนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนือ่งกนั 
(FM)

อุปกรณ: 
1. ดินสอ
2. กระดาษ

1. ลากเส้นเป็นวงต่อเนือ่งให้เดก็ดพูร้อมกบัพดูว่า “ลากเส้น
   เป็นวง”
2. ยื่นดินสอและกระดาษ แล้วบอกให้เด็กท�าตาม 

ผ่าน: เด็กสามารถลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันได้

ตัวอย่าง: เส้นวงต่อเนื่อง

1.  ใช้น้ิวชีว้าดรูปเป็นวงๆ บนโต๊ะหรือในอากาศ พร้อมท้ังชวน 
และจับมือเด็กให้ใช้น้ิวชี้วาดรูปเป็นวงๆ บนโต๊ะ หรือใน
อากาศด้วยกัน

2. ใช้สีเทียนหรือดินสอวาดรูปเป็นวงๆ บนกระดาษให้เด็กดู 
สมมติเป็นรูปต่างๆ เช่น อมยิ้ม ก้นหอย เป็นต้น 

3. ส่งสเีทยีนหรอืดนิสอให้เดก็ พร้อมทัง้เรยีกชือ่เดก็บอกให้เดก็
วาดรูปวงๆ เลียนแบบผู้ฝึก ถ้าเด็กวาดไม่ได้ช่วยจับมือท�า
แล้วค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนกว่าเด็กจะเลียนแบบ
วาดได้เอง 

กิจกรรมเสริม 
1 . ให้เด็กใช้น้ิวจุ่มสีน�้าหรือแป้งเปยกผสมสี ลากเป็นวงๆ 

บนกระดาษหรือบนพื้น 
2. แนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกเด็กเช่นเดียวกันนี้ที่บ้าน

 

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็



42 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
40  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

31-36
(2 ปี 7 เดือน

- 

3 ปี)

87 น�าวตัถ ุ2 ชนดิ ในห้องมาให้ได้ตาม
ค�าสั่ง (RL)

อุปกรณ: วัตถุที่เด็กรู้จัก 6 ชนิด 
เช่น แปรงสีฟัน หวี ช้อน ถ้วย 
ตุ๊กตาผ้า บอล

1. น�าวัตถุทั้ง 6 ชนิด วางไว้ในที่ต่างๆ ในห้อง โดยให้อยู่
ห่างจากตัวเด็กประมาณ 3 เมตร

2. สั่งให้เด็กหยิบวัตถุ 2 ชนิด เช่น แปรงสีฟันและหวีมาให้ 
(ครั้งที่ 1) 

3. น�าวัตถุทั้ง 2 ชนิด กลับไปวางไว้ในต�าแหน่งใหม่
4. ท�าซ�้าในข้อ 2 และ 3 อีก 2 ครั้ง

หมายเหต:ุ หากค�าสัง่แรกไม่ผ่านอาจให้เดก็หยบิวตัถชุนดิอืน่ 
แต่ให้ทดสอบซ�้า 3 ครั้ง ในวัตถุชนิดนั้น

ผ่าน: เด็กสามารถนำาวัตถุ 2 ชนิดมาให้ได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ใน 3 คร้ัง

1.  วางวัตถุหรือสิ่งของ 6 ชิ้นตรงหน้าเด็ก
2. ชี้วัตถุหรือสิ่งของ และบอกชื่อของวัตถุหรือสิ่งของให้เด็ก

รู้จักทีละชิ้น
3. เมื่อเด็กรู้จักวัตถุหรือสิ่งของแล้ว ให้บอกเด็กหยิบของทีละ 

2 ชนิดให้ผู้ฝึก จนเด็กหยิบได้เอง
4.  เอาวตัถหุรอืสิง่ของไปวางไว้ทีจ่ดุต่างๆ ภายในห้องห่างจาก

เด็กประมาณ 1 เมตร
5. ให้เด็กไปหาและหยิบวัตถุหรือสิ่งของมาให้ทีละ 1 ชิ้น

โดยใช้ค�าสั่ง “…(ชื่อเด็ก)...หยิบ....มาให้หน่อย”
6. ถ้าเด็กหยิบไม่ถูก ให้ชี้บอกหรือจูงมือเด็กพาไปหยิบของ 
7. สอนซ�้าจนเด็กหยิบของได้ถูกต้องค่อยๆ เพ่ิมระยะทาง

และสั่งให้เด็กหยิบของครั้งละ 2 ชนิด โดย “…(ชื่อเด็ก)...
หยิบ...และ...มาให้หน่อย”

8. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง เก็บของใช้ในบ้านให้เป็นที่
และสอนให้เด็กไปหยิบ

9.  เมื่อเด็กท�าได้แล้วให้เด็กเตรียมของก่อนที่จะท�ากิจกรรม
ในชีวิตประจ�าวัน เช่น ก่อนอาบน�้า หยิบผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า
ก่อนไปโรงเรียนหยิบกระเปา รองเท้า ฝึกการเก็บของให้
เป็นระเบียบเข้าที่เดิมทุกครั้งที่น�าของออกมาใช้ เป็นต้น

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธีิประเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

31-36
(2 ปี 7 เดือน 

- 

3 ปี)

88 พูดติดต่อกัน 3-4 ค�าได้อย่างน้อย 
4 ความหมาย (EL)

สังเกตหรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถพูด    
3-4 ค�า (ไม่ใช่ 3-4 พยางค์) ต่อกันได้หรือไม่ เช่น 
- บอกการให้
- บอกความต้องการ
- บอกปฏิเสธ
- แสดงความคิดเห็น

ผ่าน: เด็กพูดประโยคหรือวลีท่ีเป็นคำา 3-4 คำา อย่างน้อย 4 ความหมาย

1. พูดค�า 3-4 ค�า ให้เด็กฟังบ่อยๆ และให้เด็กพูดตาม ถ้าเด็ก
     พูดได้ทีละค�าหรือ 2 ค�า ให้พูดขยายค�าพูดเด็กเป็น 3-4 ค�า 
    เช่น เดก็พดู “ไป” พ่อแม่ ผูป้กครองพดูว่า “ไปหาแม่” “ไป
    กินข้าว” 
2. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อยๆ ในสิ่งท่ีเด็กสนใจหรือก�าลังท�า
   กิจกรรมอยู่ วิธีพูดให้พูดช้าๆ ชัดๆ มีจังหวะหยุด เพื่อให้
       เดก็มโีอกาสพดูในระหว่างชวีติประจ�าวนั เช่น ระหว่างอาบน�า้ 
    ระหว่างทานข้าว 
3. อ่านหนังสือนิทานที่มีรูปภาพประกอบให้เด็กฟังและใช้ 
   ค�าถามเกี่ยวกับเรื่องภายในหนังสือให้เด็กตอบหรือชวน
    เด็กพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในหนังสือ

89 ใส่กางเกงได้เอง (PS) ถามจากพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็สามารถใส่กางเกงเอวยาง
ยืดได้เองหรือไม่”

ผ่าน: เด็กใส่กางเกงเอวยางยืดได้เองโดยไม่ต้องช่วย และไม่จำาเป็นต้อง
ถูกด้าน

เริ่มฝึกเด็กโดยใช้กางเกงขาสั้นเอวยางยืด มีขั้นตอนดังนี้
1. สอนให้เด็กรูจั้กด้านนอกและด้านใน ด้านหน้าและด้านหลัง
    ของกางเกง
2. จัดให้เด็กนั่ง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง จับที่ขอบกางเกง และดึง
   ขอบกางเกงออกให้กว้าง สอดขาเข้าไปในกางเกงทีละข้าง
    จนชายกางเกงพ้นข้อเท้า
3. ให้เด็กยืนขึ้น จับมือเด็กดึงขอบกางเกงให้ถึงระดับเอว
4. ถ้าเด็กเริ่มท�าได้ให้ลดการช่วยเหลือลงทีละขั้นตอนและให้
    โอกาสเด็กท�าเอง

37-41
(3 ปี 1 เดือน 

- 

3 ปี 5 เดือน)

90 ยืนขาเดียว 3 วินาที (GM) แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กยืนขาเดียวให้
นานท่ีสดุเท่าท่ีจะนานได้ ประเมนิ 3 คร้ัง (อาจเปล่ียนขาได้)

ผ่าน: เด็กยืนขาเดียวได้นาน 3 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู 
2. ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง
3. ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกให้เด็กท�าตาม เมื่อเด็กยืนได้
    เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว 
4. เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ค่อยๆ ปล่อยมือให้
   เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่ง
    โดยท�าซ�้าเช่นเดียวกัน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็



44 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
42  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

37-41
(3 ปี 1 เดือน 

- 

3 ปี 5 เดือน)

91 เลียนแบบวาดรูปวงกลม (FM)

อุปกรณ:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

วาดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. ให้เดก็ดู
และพูดว่า “ครูวาดรูปวงกลม” และให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถวาดรูปวงกลมโดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้า และเส้นที่มา  
เชื่อมต่อซ้อนกันไม่เกิน 2 ซม. ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง 

1. สอนให้เด็กวาดวงกลมโดยเริม่จากจุดทีก่�าหนดให้และกลับ
   มาส้ินสุดที่จุดก�าหนดเดิมพร้อมออกเสียง โดยวาดเป็น
   วงกลมให้เด็กดูพร้อมออกเสียง “วงกลม..หยุด” ยกมือขึ้น
    เพื่อให้เด็กเข้าใจค�าว่า หยุด
2. เขยีนรอยประเป็นรปูวงกลมให้เดก็ฝึกเขยีนวงกลมตามรอย 
    ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ให้จับมือท�าเมื่อท�าได้แล้ว ให้เขียนวงกลม
    แบบไม่มีรอยประ
3. จับมือเด็กวาดวงกลมและยกมือเด็กขึ้นเมื่อออกเสียง 
 “วงกลม....หยุด” โดยยกมือขึ้น ให้ตรงกับค�าว่า หยุด
4. เมื่อเด็กท�าได้ดีขึ้นค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถ
 หยุดได้เองเมื่อลากเส้นมาถึงจุดสิ้นสุด

92 ท�าตามค�าสัง่ต่อเนือ่งได้ 2 กรยิากบั
วัตถุ 2 ชนิด (RL)

อปุกรณ: ของเล่น เช่น หว ีตุก๊ตาผ้า 
บอล ช้อน

1. วางวัตถุ 4 ชนิด ตรงหน้าเด็กในระยะที่เด็กหยิบได้แล้ว
    พูดกับเด็ก เช่น “หยิบหวีให้ครูแล้วชี้ตุ๊กตาซิ”
2. วางสลับวัตถุทั้ง 4 ชนิดใหม่
3. กรณทีีเ่ดก็ไม่ผ่านค�าสัง่แรกให้เปลีย่นเป็นค�าสัง่อืน่ได้อกี 
    2 ค�าสั่ง โดยอาจเปลี่ยนกริยาหรือวัตถุได้ 

ผ่าน: เด็กสามารถทำาตามคำาสั่งต่อเนื่องได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. ออกค�าสั่งทีละค�าสั่งขณะเล่นกับเด็ก เช่น “กอดตุ๊กตาซิ” 
 “หยิบหวีซิ” “ชี้รถซิ” ฝึกจนเด็กท�าตามค�าสั่งได้ถูกต้อง
2. เริ่มสั่งค�าสั่งต่อเนื่อง “หวีผมตุ๊กตาแล้วเอารถให้แม่” “ชี้รถ
    แล้วหยิบช้อน” เป็นต้น
3. ถ้าเด็กท�าได้เพียงค�าสั่งเดียว ผู้ฝึกกระตุ้นเตือน เช่น “ต่อไป 
 ท�าอะไรอีกนะ?” หรือส่ังซ�้าได้ ฝึกซ�้าๆ จนเด็กสามารถ
 ท�าตามค�าสั่งได้ถูกต้อง
4. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน โดยเน้นค�าที่เป็นชื่อสิ่งของ และ
 การกระท�า เช่น ขณะอาบน�้า “.....เอาเสื้อใส่ตะกร้า และ
 หยิบผ้าเช็ดตัวมา” ขณะแต่งตัว “.....หวีผมแล้วไปหยิบ
 กางเกงมา” ขณะรับประทานอาหาร “.....เก็บจานแล้วเอา
 ผ้าไปเช็ดโต๊ะ”

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย 

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

42  คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

37-41
(3 ปี 1 เดือน 

- 

3 ปี 5 เดือน)

91 เลียนแบบวาดรูปวงกลม (FM)

อุปกรณ:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

วาดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. ให้เดก็ดู
และพูดว่า “ครูวาดรูปวงกลม” และให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถวาดรูปวงกลมโดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้า และเส้นที่มา  
เชื่อมต่อซ้อนกันไม่เกิน 2 ซม. ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง 

1. สอนให้เด็กวาดวงกลมโดยเริม่จากจุดทีก่�าหนดให้และกลับ
   มาส้ินสุดที่จุดก�าหนดเดิมพร้อมออกเสียง โดยวาดเป็น
   วงกลมให้เด็กดูพร้อมออกเสียง “วงกลม..หยุด” ยกมือขึ้น
    เพื่อให้เด็กเข้าใจค�าว่า หยุด
2. เขยีนรอยประเป็นรปูวงกลมให้เดก็ฝึกเขยีนวงกลมตามรอย 
    ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ให้จับมือท�าเมื่อท�าได้แล้ว ให้เขียนวงกลม
    แบบไม่มีรอยประ
3. จับมือเด็กวาดวงกลมและยกมือเด็กขึ้นเมื่อออกเสียง 
 “วงกลม....หยุด” โดยยกมือขึ้น ให้ตรงกับค�าว่า หยุด
4. เมื่อเด็กท�าได้ดีขึ้นค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถ
 หยุดได้เองเมื่อลากเส้นมาถึงจุดสิ้นสุด

92 ท�าตามค�าสัง่ต่อเนือ่งได้ 2 กรยิากบั
วัตถุ 2 ชนิด (RL)

อปุกรณ: ของเล่น เช่น หว ีตุก๊ตาผ้า 
บอล ช้อน

1. วางวัตถุ 4 ชนิด ตรงหน้าเด็กในระยะที่เด็กหยิบได้แล้ว
    พูดกับเด็ก เช่น “หยิบหวีให้ครูแล้วชี้ตุ๊กตาซิ”
2. วางสลับวัตถุทั้ง 4 ชนิดใหม่
3. กรณทีีเ่ดก็ไม่ผ่านค�าสัง่แรกให้เปลีย่นเป็นค�าสัง่อืน่ได้อกี 
    2 ค�าสั่ง โดยอาจเปลี่ยนกริยาหรือวัตถุได้ 

ผ่าน: เด็กสามารถทำาตามคำาสั่งต่อเนื่องได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. ออกค�าสั่งทีละค�าสั่งขณะเล่นกับเด็ก เช่น “กอดตุ๊กตาซิ” 
 “หยิบหวีซิ” “ชี้รถซิ” ฝึกจนเด็กท�าตามค�าสั่งได้ถูกต้อง
2. เริ่มสั่งค�าสั่งต่อเนื่อง “หวีผมตุ๊กตาแล้วเอารถให้แม่” “ชี้รถ
    แล้วหยิบช้อน” เป็นต้น
3. ถ้าเด็กท�าได้เพียงค�าสั่งเดียว ผู้ฝึกกระตุ้นเตือน เช่น “ต่อไป 
 ท�าอะไรอีกนะ?” หรือส่ังซ�้าได้ ฝึกซ�้าๆ จนเด็กสามารถ
 ท�าตามค�าสั่งได้ถูกต้อง
4. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน โดยเน้นค�าที่เป็นชื่อสิ่งของ และ
 การกระท�า เช่น ขณะอาบน�้า “.....เอาเสื้อใส่ตะกร้า และ
 หยิบผ้าเช็ดตัวมา” ขณะแต่งตัว “.....หวีผมแล้วไปหยิบ
 กางเกงมา” ขณะรับประทานอาหาร “.....เก็บจานแล้วเอา
 ผ้าไปเช็ดโต๊ะ”

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย 

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็



Developmental Assessment For Intervention Manual (DAIM) 45Developmental Assessment For Intervention Manual (DAIM)   43

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธีิประเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

37-41
(3 ปี 1 เดือน

-

3 ปี 5 เดือน)

93 ถามค�าถามได้ 4 แบบ เช่น ใคร
อะไร ที่ไหน ท�าไม (EL)

1. สังเกตขณะเด็กเล่นของเล่นหรือประเมินทักษะอื่น
2. ถามจากพ่อแม่ ผูป้กครองว่า เดก็เคยถามค�าถาม “ใคร” 
     “อะไร” “ที่ไหน” “ท�าไม” หรือไม่ 

ผ่าน: เด็กสามารถใช้คำาถาม ถามต่างกัน 4 แบบ

1. ตัง้ค�าถามให้เดก็ตอบบ่อยๆ เช่น “นีอ่ะไร” “ร้องเพลงอะไร” 
    “หนังสืออยู่ที่ไหน” “ท�าไมต้องไป” ในชีวิตประจ�าวัน
2. เม่ือเด็กถาม ให้ตอบเด็กทุกคร้ังด้วยความเอาใจใส่และ
    พูดคุยกับเด็กในเรื่องที่เด็กถาม
3. เมื่อเด็กท�าหน้าสงสัย เช่น ชี้ที่สิ่งของให้สอนเด็กถาม เช่น 
    หนูอยากรู้ว่าอะไรต้องถามว่า “นี่อะไร”
4. อ่านนิทานให้เด็กฟัง ตั้งค�าถามจากเนื้อเรื่องในนิทานให้
   เด็กตอบ และกระตุ้นให้เด็กเป็นผู้ถาม พ่อแม่ ผู้ปกครอง
    เป็นผู้ตอบบ้าง

94

วัตถุประสงค์: ส่งเสริมให้มีวินัยและ
เคารพกติกาสังคม

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ว่าเด็กสามารถเล่นเป็นกลุ่มได้
หรือไม่ เช่น รีรีข้าวสาร งูกินหาง 

95 ช่วยท�างานขั้นตอนเดียวได้เอง
(PS)

วัตถุประสงค์: ส่งเสริมความภาคภูมิใจ

ถามจากพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็สามารถช่วยท�างานง่ายๆ 
เช่น ยกของ เกบ็ของได้เอง โดยผูใ้หญ่ไม่ต้องช่วยได้หรอืไม่”

ผ่าน: เด็กสามารถช่วยทำางานขั้นตอนเดียวได้เอง

ชวนให้เด็กท�างานบ้านด้วยกัน เช่น เก็บของเล่น ล้างจาน 
กวาดบ้าน ช่วยเก็บเสื้อผ้า หยิบของ ฝึกทุกครั้งที่มีโอกาส 
เพื่อให้เด็กสามารถท�างานบ้านง่ายๆ ได้

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

42  คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

37-41
(3 ปี 1 เดือน 

- 

3 ปี 5 เดือน)

91 เลียนแบบวาดรูปวงกลม (FM)

อุปกรณ:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

วาดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. ให้เดก็ดู
และพูดว่า “ครูวาดรูปวงกลม” และให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถวาดรูปวงกลมโดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้า และเส้นที่มา  
เชื่อมต่อซ้อนกันไม่เกิน 2 ซม. ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง 

1. สอนให้เด็กวาดวงกลมโดยเริม่จากจดุทีก่�าหนดให้และกลบั
   มาสิ้นสุดที่จุดก�าหนดเดิมพร้อมออกเสียง โดยวาดเป็น
   วงกลมให้เด็กดูพร้อมออกเสียง “วงกลม..หยุด” ยกมือขึ้น
    เพื่อให้เด็กเข้าใจค�าว่า หยุด
2. เขยีนรอยประเป็นรปูวงกลมให้เด็กฝึกเขยีนวงกลมตามรอย 
    ถ้าเด็กท�าไม่ได้ ให้จับมือท�าเมื่อท�าได้แล้ว ให้เขียนวงกลม
    แบบไม่มีรอยประ
3. จับมือเด็กวาดวงกลมและยกมือเด็กข้ึนเมื่อออกเสียง 
 “วงกลม....หยุด” โดยยกมือขึ้น ให้ตรงกับค�าว่า หยุด
4. เมื่อเด็กท�าได้ดีขึ้นค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถ
 หยุดได้เองเมื่อลากเส้นมาถึงจุดสิ้นสุด

92 ท�าตามค�าส่ังต่อเน่ืองได้ 2 กริยากับ
วัตถุ 2 ชนิด (RL)

อปุกรณ: ของเล่น เช่น หว ีตุก๊ตาผ้า 
บอล ช้อน

1. วางวัตถุ 4 ชนิด ตรงหน้าเด็กในระยะที่เด็กหยิบได้แล้ว
    พูดกับเด็ก เช่น “หยิบหวีให้ครูแล้วชี้ตุ๊กตาซิ”
2. วางสลับวัตถุทั้ง 4 ชนิดใหม่
3. กรณทีีเ่ดก็ไม่ผ่านค�าสัง่แรกให้เปลีย่นเป็นค�าสัง่อืน่ได้อกี 
    2 ค�าสั่ง โดยอาจเปลี่ยนกริยาหรือวัตถุได้ 

ผ่าน: เด็กสามารถทำาตามคำาสั่งต่อเนื่องได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. ออกค�าสั่งทีละค�าสั่งขณะเล่นกับเด็ก เช่น “กอดตุ๊กตาซิ” 
 “หยิบหวีซิ” “ชี้รถซิ” ฝึกจนเด็กท�าตามค�าสั่งได้ถูกต้อง
2. เริ่มสั่งค�าสั่งต่อเนื่อง “หวีผมตุ๊กตาแล้วเอารถให้แม่” “ชี้รถ
    แล้วหยิบช้อน” เป็นต้น
3. ถ้าเด็กท�าได้เพียงค�าสั่งเดียว ผู้ฝึกกระตุ้นเตือน เช่น “ต่อไป 
 ท�าอะไรอีกนะ?” หรือสั่งซ�้าได้ ฝึกซ�้าๆ จนเด็กสามารถ
 ท�าตามค�าสั่งได้ถูกต้อง
4. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน โดยเน้นค�าที่เป็นชื่อสิ่งของ และ
 การกระท�า เช่น ขณะอาบน�้า “.....เอาเสื้อใส่ตะกร้า และ
 หยิบผ้าเช็ดตัวมา” ขณะแต่งตัว “.....หวีผมแล้วไปหยิบ
 กางเกงมา” ขณะรับประทานอาหาร “.....เก็บจานแล้วเอา
 ผ้าไปเช็ดโต๊ะ”

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย 

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ท�าตามกฎ กตกิา ในการเล่นเป็นกลุม่ได้ 
โดยมีผู้ใหญ่แนะน�า (PS)

1. ร ่วมเล ่นเกมง่ายๆ กับเด็กเร่ิมจากกลุ ่มเล็กๆ เช ่น 
 เล่นซ่อนหา มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร งกูนิหาง ว่ิงแข่ง เป็นต้น  
 โดยตัง้กฎ กตกิาร่วมกนั และส่งเสรมิให้เดก็เล่นกบัเพือ่น
 โดยคอยดแูลขณะก�าลงัเล่น
2. ถ้าเดก็ยงัไม่สามารถเล่นตามกฎ กตกิาได้ ให้คอยกก�ากบัเดก็  
 จนเล่นตามกฎ กตกิาได้เอง
3. ฝึกเดก็ให้รูจ้กัแพ้ชนะในเกมต่างๆ เช่น วิง่แข่ง เป็นต้น

ผ่าน: เด็กสามารถเล่นในกลุ่มตามกฎ กติกา โดยไม่ต้องแนะน�าเป็นรายบคุคล



อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

42

(3 ปี 6 เดอืน) 
96


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

97


ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

ยืนขาเดียว 5 วินาที (GM)

ใช้แขนรับลูกบอลได้  (GM)

อุปกรณ์ :  ลูกบอลขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 20 

เซนติเมตร

แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้

เด็กยนืขาเดียวให้นานทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได้ 

ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง (ให้เปลี่ยนขาได้) 

โดยไม่ยึดเกาะ

ผ่าน : เด็กยืนขาเดียวได้นาน 5 วินาที 

อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. ยืนห่างจากเด็ก 2 เมตร

2. บอกให้เด็กยื่นแขนออกมารับลูกบอล 

แล้วโยนลูกบอลไปที่เด็ก 

ผ่าน : เด็กสามารถยื่นแขนมารับและ 

ถือลูกบอลไว้ได้ 1 ใน 3 ครั้ง

1. ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู 

2. ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง

3. ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกให้เด็กท�าตาม เมื่อเด็กยืนได้ให้เปลี่ยน

เป็นจับมือเด็กข้างเดียว 

4. เม่ือเดก็สามารถยนืด้วยขาข้างเดยีวได้ค่อย ๆ  ปล่อยมือให้เดก็ยนื

ทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยท�าซ�้าเช่น

เดียวกัน

1. เล่นโยนลูกโป่งกับเด็ก โดยโยนลูกโป่งขึ้นไปแล้วบอกให้เด็กรับ 

ให้ได้ เด็กก็จะรับลูกโป่งได้ง่ายเพราะมีเวลาเตรียมตัวนานก่อนที่

ลูกโป่งจะตกลงมาถึง ท�าให้สามารถปรับตัวและปรับการท�างานของ

มือกับตาได้ทัน 

2. จับท่ารับให้เด็กโดยหงายมือ งอข้อศอก ใช้แขนโอบรับ 

3. ลดการช่วยเหลือลงจากจับมือเป็นจับแขนจนเด็กรับได้เอง

4. เมื่อรับลูกโป่งได้คล่องแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นลูกบอล

5. เม่ือรับลูกบอลได้คล่องแล้ว เพิ่มระยะห่างที่จะรับลูกบอลเป็น 

1 – 2 เมตร 

ของเล่นที่ใช้แทนได้ : ลูกโป่ง ผ้ามัดเป็นก้อน

ช่วงอายุ 42 เดือน

https://youtu.be/VJ1zr-KkDFc

46 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
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อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

42

(3 ปี 6 เดอืน) 

98


ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

 99


ผ่าน


ไม่ผ่าน

แยกรูปทรง เรขาคณิต ได  ้

3 แบบ (FM)

อุปกรณ์ : รูปทรงเรขาคณิต 

ที่มีสีเดียวกันทั้งหมด ได้แก่ 

1. รูปทรงกระบอกสั้น 3 ชิ้น

2. รูปทรงสามเหลี่ยม 3 ชิ้น

3. รูปทรงสี่เหลี่ยม 3 ชิ้น

ประกอบชิน้ส่วนของรูปภาพท่ี

ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้ (FM)

 

อุปกรณ์ : รูปภาพตัดออกเป็น 

3 ชิ้น 1 รูป

1. วางรูปทรง ทั้ง 9 ชิ้นคละกัน ไว้ตรง 

หน้าเด็ก

2. แสดงวธิแียกรปูทรงให้เดก็ด ูและพดูว่า 

“ครูจะวางรูปทรงกระบอกสั้นไว้ด้วยกัน 

ทรงสีเ่หลีย่มไว้ด้วยกนั และทรงสามเหลีย่ม

ไว้ด้วยกัน” แล้วรื้อออก

3. คละรูปทรงทั้งหมดและยื่นให้เด็กและ

บอกเด็กว่า “ลองท�าเหมอืนครู ซิคะ/ครับ”

ผ่าน : เด็กสามารถแยกรูปทรงชนิดเดียวกัน

เป็นกลุ่มได้ถูกต้องทั้ง 3 แบบ 

ให้เด็กดูภาพประกอบชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ 

จากนั้นแยกชิ้นส่วนของภาพออกจากกัน

วางไว้ตรงหน้าเด็ก แล้วบอกให้เด็กประกอบ

ชิ้นส่วนของภาพเข้าด้วยกัน

 

 

ผ่าน : เดก็สามารถต่อชิน้ส่วนของภาพเข้า

ด้วยกนัได้เองถกูต้องอย่างน้อย 1 ใน 3 คร้ัง 

โดยต่อลงในกรอบ

1. สอนให้เด็กรู้จักรูปทรง โดยหยิบรูปทรงกระบอกสั้นวางไว้ใน 

จานที่ 1 รูปทรงสามเหลี่ยมวางไว้ในจานที่ 2 รูปทรงสี่เหลี่ยมวางไว้

ในจานที่ 3 

2. บอกให้เดก็หยบิรปูทรงวางไว้ในจานท่ีมีรปูทรงนัน้ จนครบท้ังหมด

3. ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถท�าได้เอง 

วัสดุที่ใช้แทนได้ : สิ่งของในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย

- รูปทรงกระบอกสั้น เช่น ฝาขวดน�้าดื่ม

- รูปทรงสี่เหลี่ยม เช่น กล่อง 

- รูปทรงสามเหลี่ยม เช่น ขนมเทียน พับใบตองเป็นสามเหลี่ยม

วัตถุประสงค์ : ฝึกความจ�า ความเข้าใจ วิเคราะห์และแก้ปัญหา 

การแยกหมวดหมู่รูปทรงได้

1. วางรูปที่ตัดออกเป็น 3 ชิ้น ตรงหน้าเด็ก และวางอีกภาพต้นแบบไว้ 

ให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น 

2. แยกรูปภาพทั้ง 3 ช้ิน ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้กว้างขึ้น 

ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม

3. เพิ่มความยากโดยคละชิ้นส่วนของภาพทั้งหมด ช่วยกันกับเด็กต่อเป็น

ภาพเหมือนเดมิ ถ้าเดก็เริม่ท�าได้แล้วปล่อยให้เดก็ต่อภาพด้วยตนเอง

ของที่ใช้แทนได้ : รูปภาพ รูปการ์ตูน ปฏิทิน ปกสมุด ปกหนังสือ 

ที่เหมือนกันทั้ง 2 ชิ้น ตัดชิ้นส่วนเป็น 3 ชิ้น

วัตถุประสงค์ : ฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
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(เดือน) ข้อที่ ทักษะ
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(3 ปี 6 เดอืน) 
100


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

101


ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

(FM)

อปุกรณ์ : 1.ดินสอ  2.กระดาษ

3. กระดาษที่มีรูปวงกลมขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม. 

ตามแบบ (ใช้สเีส้นวงกลมหนาๆ 

บนกระดาษขาว)

วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้าง

หลังได้ตามค�าสั่ง (RL)

อุปกรณ์ : 

1. ตุ๊กตาผ้า 1  ตัว

2.ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก ์

1 ก้อน

หมายเหตุ : หากมีข้อจ�ากัด

การใช้ตุ๊กตาสามารถใช้อุปกรณ์

อื่นแทน เช่น รถของเล่น

ยื่นกระดาษที่มีรูปวงกลมให้เด็กดูพร้อม 

พูดค�าว่า “นี่คือรูปวงกลม หนูลองวาดรูป

วงกลม (ตามตัวอย่าง) ให้ดูซิ” พร้อมกับ 

ส่งดนิสอให้เดก็โดยไม่แสดงท่าทางการวาด

ให้เด็กดู

 

ผ่าน  : เด็กสามารถวาดรูปวงกลมทีบ่รรจบ

กันตามแบบได้ โดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้า 

เกยกันไม ่เกิน 2 ซม. (ไม ่จ�ากัดเส ้น 

ผ่านศูนย์กลาง) 

1. วางตุ๊กตาในท่านั่งตรงหน้าเด็ก 

2. ส่งก้อนไม้ ให้เดก็แล้วพดูว่า “วางก้อนไม้ 

ไว้ข ้างหน้าตุ ๊กตา” แล้วบอกต่อไปว่า 

“วางก้อน ไม้ไว้ข้างหลังตุ๊กตา” 

3. เกบ็ก้อนไม้ออก ให้โอกาสประเมนิ 3 ครัง้

ผ่าน : เด็กสามารถวางได้ถูกต�าแหน่ง 

ทั้งข้างหน้าและข้างหลังอย่างน้อย 2 ใน 

3 ครั้ง

1. วาดรูปวงกลมให้เด็กดู

2. บอกให้เด็ก วาดรูปวงกลมตาม

3. ถ้าเด็กวาดไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กวาด 

4. เม่ือเดก็เริม่วาดรูปวงกลมได้แล้ว พ่อแม่ ผูป้กครองหรอืผูด้แูลเดก็ 

วาดรูปวงกลมลงในกระดาษ โดยไม่ให้เด็กเห็น แล้วส่งกระดาษที่ 

พ่อแม่ ผูป้กครองหรอืผูด้แูลเด็กวาดให้เดก็และบอกว่า “หนลูองวาด

รูปวงกลมแบบนี้ซิคะ/ครับ”

1. ของเล่นหลาย ๆ  ชนิด ที่สามารถวางของข้างหน้าและข้างหลังได้ 

เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ถ้วย ก้อนไม้  แสดงวิธีให้เด็กดูพร้อมอธิบาย และชวน

ให้ท�าตาม เช่น “ดูซิก้อนไม้อยู่ข้างหน้าโต๊ะ ก้อนไม้อยู่ข้างหลังโต๊ะ” 

บอกเด็กให้  “วางก้อนไม้ ไว้ข้างหน้า

2. ถ้าเด็กไม่ท�าตามหรือท�าตามไม่ถูก ให้แสดงให้ดูซ�้า พร้อมทั้งช่วย

จับมือเด็กท�าหรือชี้ พร้อมกับพูดเน้น “ข้างหน้า” และ “ข้างหลัง”

3. ขณะเล่นกับเด็กให้วางของเล่นที่คล้าย ๆ กันไว้ข้างหน้า 1 ช้ิน 

และข้างหลัง 1 ชิ้น พูดบอกให้เด็กหยิบ เช่น “หยิบรถที่อยู่ข้างหลัง

เก้าอี้ซิคะ/ครับ”

วัตถุประสงค์ : ฝึกความจ�าและ การเข้าใจภาษา และน�าไปปฏิบัติได้

48 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
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อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

42

(3 ปี 6 เดอืน) 

102


ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

 103


ผ่าน


ไม่ผ่าน

เลอืกจดักลุม่วตัถตุามประเภท

ภาพเสื้อผ้าได้ (RL)

 

อุปกรณ ์ :  ชุดจัดประเภท

สิ่งของ

1. บัตรภาพสัตว์ 3 ชนิด

2. บัตรภาพอาหาร 3 ชนิด

3. บัตรภาพเสื้อผ้า 3 ชนิด

พูดถึงเหตุการณ์ที่เพ่ิงผ่านไป

ใหม่ ๆ ได้ (EL)

วางวัตถุทั้งหมด 3 ประเภท คละกัน 

ลงตรงหน้าเดก็ แล้วพดูว่า “เลอืกอนัทีเ่ป็น

เสือ้ผ้าส่งให้ ผูป้ระเมนิ” (ให้เดก็หยบิเพียง 

3 ชิ้น) 

 

 

 

 

ผ่าน : เด็กสามารถเลือกภาพเสื้อผ้า 

ได้ถูกต้อง อย่างน้อย 2 ใน 3 ชิ้น

ถามเด็กว่า “ก่อนมาที่นี่ หนูท�าอะไร 

บ้างจ๊ะ”

 

 

ผ่าน : เด็กสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ที่ผ่านมาให้ผู้ใหญ่หรือเด็กด้วยกันฟังได้

อย่างน้อย 1 ครั้ง

1. วางเสื้อผ้าทั้งหมดให้เด็กดูแล้วบอกให้รู้จัก เสื้อผ้าทีละช้ิน เช่น 

“นี่คือเสื้อผ้า มีกางเกง เสื้อ ถุงเท้า ...”

2. บอกให้เด็กเลือกเสื้อผ้าทีละช้ินตามค�าบอก จนเด็กสามารถ 

เลือกได้ ทั้ง 3 ชิ้น

3.  น�าเสือ้ผ้าไปรวมกับวตัถุประเภทอ่ืน โดยเริม่จากให้เดก็เลอืกวตัถุ 

2 ประเภท เช่น เสื้อผ้าและสัตว์ เมื่อเด็กเลือกได้ถูกต้อง แล้วจึงเพิ่ม 

ประเภทวัตถุเป็น 3 ประเภท 

ของที่ใช้แทนได้ : 

- รูปเส้ือผ้า/อาหาร/สัตว์ โดยวาดหรือตัดมาจากหนังสือ นิตยสาร 

แผ่นพับ 

- สอนจากของจริง

วัตถุประสงค์ : ฝึกความจ�า การแยกประเภทและน�ามาประยุกต ์

เพื่อการเลือก และจัดหมวดหมู่

1. ถามค�าถามที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ�าวันที่เพิ่งผ่านไป ชั่วขณะ 

เช่น กินข้าวเสร็จ, ล้างหน้า แปรงฟัน, เข้าห้องน�้า, กินขนม, ดื่มนม 

ฯลฯ ทิ้งระยะเวลาสักครู่หนึ่ง แล้วถามเด็กว่า “เมื่อกี้หนูไปท�าอะไร

มาคะ”  

2. ถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาระยะเวลานานขึ้น แต่ไม่เกิน 10 นาที 

บ่อย ๆ  และกระตุน้ให้เดก็ตอบ ถ้าเดก็ตอบไม่ได้ให้ตอบน�าหรอืท�าท่า

ทางประกอบและถามซ�้า

วตัถปุระสงค์ : ฝึกความจ�าเรยีบเรยีงความคิด น�ามาส่ือสารด้วยการเล่า

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก



อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

42

(3 ปี 6 เดอืน) 
104


ผ่าน


ไม่ผ่าน 

 

 

พูด “ขอ” หรือ“ขอบคุณ”  

หรือ “ให้” ได้เอง  (EL)

1. ถามจากพ่อแม่ ผูป้กครองหรอืผูด้แูลเดก็

ว่า “ถ้าเวลาที่เด็กต้องการหรือได้รับของ

จากผู้อื่น เด็กจะพูด“ขอ”หรือ“ขอบคุณ” 

หรือ “ให้” ได้หรือไม่

2. ก่อนยืน่ของให้เดก็ รอดกูารตอบสนองว่า

เด็กพูด “ขอ” หรือไม่

3. เมื่อเด็กได้รับของแล้ว เด็กพูดค�าว่า 

“ขอบคุณ” หรือไม่

4. เมื่อเด็กมีของอยู่ในมอื สังเกตหรือถาม

จากผู้ปกครองว่าเด็กเคยพูดและให้ของ 

คนอื่นหรือไม่

ผ่าน : เด็กสามารถพูด “ขอ” หรือ 

“ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้เอง 2 ใน 3  

ความหมาย

1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ท�าตัวอย่างการพูด “ขอ” 

“ขอบคุณ” “ให้” ให้เด็กได้ยินบ่อย ๆ เช่น

 1.1 พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก พูดค�าว่า “ขอ.........ให้แม่/

พ่อนะจ๊ะ” กับลกูก่อนเวลาทีจ่ะเอาของเล่นหรอืขนมจากมือลกู โดยที่

ไม่แย่งของจากมือเด็กก่อน

 1.2 เม่ือเด็กยื่นของที่อยู ่ในมือให้แล้ว พ่อแม่ ผู ้ปกครอง 

หรือผู้ดูแลเด็ก พูดค�าว่า “ขอบใจจ้ะ เป็นเด็กดีมากที่รู้จักแบ่งของ 

ให้คนอื่น”

 1.3 เวลาพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก มีขนมต้องการแบ่งให้

ลกูรบัประทาน ให้พูดกับเดก็ว่า “วนันีแ้ม่/พ่อซือ้ขนมมาด้วย จะแบ่ง

ให้หนูและพี่ ๆ กินด้วยกันนะจ๊ะ กินด้วยกันหลายคนสนุกดี”

2. สอนและกระตุ้นให้เด็กพูด “ขอ” “ขอบคุณ” “ให้” เช่น

 2.1 ฝึกลูกไม่ให้แย่งของ เช่น ก่อนจะให้ของ ให้เด็กแบมือ 

พูด “ขอ” แล้วจึงให้ของกับเด็ก

 2.2 ให้เด็กพูด “ขอบคุณ” ทุกครั้ง เมื่อมีคนให้ความช่วยเหลือ

หรือ ให้ของ

 2.3 ฝึกเด็กให้รู ้ จักการแบ่งปันและการให้ เช่น แบ่งขนม 

ของเล่น ให้เพื่อน ๆ หรือคนรอบข้าง แล้วบอกให้เด็กพูดว่า “ให้”, 

เวลาท�าขนมหรืออาหารให้ชวนเด็กน�าอาหารเหล่านี้ไปแบ่งปัน 

เพื่อนบ้าน, ชวนเด็กเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล เป็นต้น

วัตถปุระสงค์ : รูจ้กัเลอืกใช้ค�าพดูทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ เพือ่ฝึก 

มารยาทที่ดีทางสังคม

50 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
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อายุ
(เดือน) ข้อที่ ทักษะ

42

(3 ปี 6 เดอืน) 

105


ผ่าน


ไม่ผ่าน

 

106


ผ่าน


ไม่ผ่าน

บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง 

(PS)

ใส่เสือ้ผ่าหน้าได้เองโดยไม่ต้อง

ติดกระดุม (PS)

1. ถามเดก็ว่า “หนเูป็นผูช้ายหรอืผูห้ญงิ” 

ใช้เพศของเด็กขึ้นต้นก่อน เพื่อหลีกเลี่ยง

การที่เด็กพูดตามค�าสุดท้าย 

2. เมือ่เดก็ตอบแล้วให้ถามกลบัไปกลบัมา 

3 ครั้ง โดยสลับเพศทุกครั้งที่ถาม

ผ่าน : เด็กสามารถตอบถูกต้องทั้ง 2 

ใน 3 ครั้ง

แสดงหรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ 

ผู้ดูแลเด็กว่า “เด็กสามารถใส่เสื้อผ่าหน้า

ได้เองหรือไม่” 

 

ผ่าน : เด็กสามารถใส่เส้ือผ่าหน้าได้ด้วย

ตนเองโดยไม่ต้องติดกระดุม (เสื้อมีแขน

หรือไม่มีแขนก็ได้) และไม่ใช่การใส่เสื้อให้

ตุ๊กตา

1. สอนให้เดก็รูค้วามแตกต่างของเพศชายและหญิง จากการแต่งตวั 

ทรงผม

 2. บอกให้เด็กรู้ถึงเพศของสมาชิกในครอบครัว เช่น แม่เป็นผู้หญิง 

พ่อเป็นผู้ชาย หนูเป็นผู้หญิง

 

วัตถุประสงค์ : การรู้จักตนเอง และน�าสิ่งที่จดจ�าได้มาใช้ในการ 

ตอบค�าถาม

1. ใส่เสื้อผ่าหน้าให้เด็กดู

2. น�าเสื้อผ่าหน้าคลุมไหล่ของเด็กไว้และจับมือขวาของเด็ก จับคอ

ปกเสื้อด้านซ้ายยกขึ้น (หากเด็กถนัดขวา ใส่ด้านขวาก่อนได้)

3. ให้เด็กสอดแขนซ้ายเข้าไปในแขนเสื้อด้านซ้าย

4. จับมือซ้ายของเด็ก จับคอปกเสื้อด้านขวา แล้วยกขึ้น

5. ให้เด็กสอดแขนขวาเข้าไปในแขนเสื้อด้านขวาเมื่อเด็กเริ่มท�าได้ 

ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กสามารถ ท�าได้เองทุกขั้นตอน

วตัถปุระสงค์ : ฝึกความจ�า และทกัษะมาใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่าง

เหมาะสม

วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก

วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก



52 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
50  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

43-48
(3 ปี 7 เดือน 

- 

4 ปี)

107 กระโดดขาเดยีวได้อย่างน้อย 2 คร้ัง 
(GM)

บอกให้เด็กกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า หรือกระโดดให้เดก็
ดูก่อนแล้วบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าต่อเน่ืองได้อย่างน้อย    
2 ครั้ง

1. กระโดดขาเดียวให้เด็กดู 
2. ฝึกให้เด็กยืนทรงตัวบนขาข้างเดียว โดยเริ่มจากจับมือ 
 ลดการช่วยเหลือจนยืนขาเดียวได้เอง
3. จบัมือเดก็ แล้วบอกให้เดก็ยนืทรงตวับนขาข้างหนึง่และให้
   เด็กกระโดด เมื่อเด็กกระโดดได้แล้ว ให้ปล่อยมือและบอก
    ให้เด็กกระโดดอยู่กับที่ 
4. ขยับห่างจากตวัเด็ก 1 ก้าว แล้วบอกให้เด็กกระโดดมาหา
    เมื่อท�าได้แล้วให้เพิ่มระยะห่างเป็น 2 ก้าว
5. ชวนเด็กเล่นกระโดดขาเดียว ตามการละเล่นในแต่ละภาค 
    เช่น เล่นตั้งเต เป็นต้น
6. พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ อสม. ควรระมัดระวังในระหว่างการ
    กระโดด

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

43-48
(3 ปี 7 เดือน

- 

4 ปี)

108 ตดักระดาษรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัขนาด 
10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น 
(โดยใช้กรรไกรปลายมน) (FM)

อุปกรณ:
1. กรรไกรปลายมนส�าหรับเด็ก  
2. กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 
   10 ซม. 

1. แสดงวิธีตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกจากกันเป็น   
    2 ชิ้น ให้เด็กดู โดยตัดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งที่
    อยู่ตรงข้าม
2. ยื่นกรรไกรให้กับมือข้างที่ถนัดของเด็ก และยื่นกระดาษ
      ให้กบัมอือกีข้างหนึง่ พดูกบัเดก็ว่า “หนลูองตดักระดาษ
    นี่ซิ” ประเมิน 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษออกเป็น 2 ชิ้น โดยตัดจากด้านหนึ่งไป
ยังอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1.  ฝึกให้เดก็บบีลกูบอลยางด้วยนิว้หวัแม่มอื นิว้ชี ้และนิว้กลาง 
    หรอืให้เดก็ฝึกกางนิว้หัวแม่มือ นิว้ช้ี และนิว้กลาง เป็นจงัหวะ 
   จากนั้นให้ฝึกกางหุบกรรไกร
2. ใช้กระดาษทีท่รงรปูอยูไ่ด้และตดัง่าย เช่น กระดาษวาดเขยีน 
   กระดาษสีสันสวยงาม แล้วสอดกระดาษระหว่างคมกรรไกร 
   และพูดว่า “ตัด” ถ้าเด็กท�าไม่ได้จับมือเด็กท�า
   2.1  อยู่ด้านหลังของเด็ก ช่วยกางนิ้วมือเด็ก แล้วจับนิ้วสอด
        เข้าในหูกรรไกร
  2.2 จับกระดาษให้เด็กช่วยเหลือเด็กให้จับกรรไกรให้ถูก
        ต�าแหน่ง โดยช่วยจับที่ข้อมือเด็ก
3. เมื่อเด็กท�าได้ผู ้ฝึกลดการช่วยเหลือลง โดยให้เด็กตัด
   กระดาษด้วยกรรไกรและถือกระดาษเอง ด้วยมอือกีข้างหนึง่ 
    ในระยะแรกถ้าเด็กยังจบักระดาษเองไม่อยู่ ช่วยประคองมือ
    เด็กให้จบักระดาษ
4. เพิม่ความยากด้วยการให้เดก็ตดักระดาษเป็นรปูทรงต่าง ๆ  
  และให้เด็กตัดกระดาษให้กว้างขึ้น เป็น 2 3 4 5… และ 
   9 ซม. ตามล�าดับ

109 เลียนแบบวาดรูป + (เครื ่องหมายบวก) 
(FM)

อุปกรณ:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

วางกระดาษตรงหน้าเด็ก  แล้ววาดรูป + (เครื่องหมายบวก)  
ขนาดอย่างน้อย 4 ซม. ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “หนูลองท�าซ”ิ 
ให้เด็กวาด 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งให้แสดงการวาดรูป + 
(เครื่องหมายบวก) ให้เด็กดูก่อนทุกครั้ง

ผ่าน: เด็กสามารถวาดรูปโดยมีเส้นแนวดิ่งตัดกับเส้นแนวนอนได้เอง 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง (ไม่จำาเป็นต้องมีขนาดเท่ากับแบบ)

1. วาดรูป + (เครื่องหมายบวก) ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง 
2. ท�าเส้นประเป็นรูป + (เครื่องหมายบวก)
    แล้วจับมือเด็กลากเส้นตามแนว 
3. เมื่อเด็กเริ่มท�าได้ให้ลากเส้น
    ตามเส้นประด้วยตัวเอง 
    จากนั้น ให้วาดโดยไม่มีมีเส้นประ 
   จนเด็กสามารถวาดรูป + (เครื่องหมายบวก) ได้เอง
4. ชวนเด็กเล่นลากเส้นต่อจุดเป็นรูปต่างๆ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธีิประเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ
 

43-48
(3 ปี 7 เดือน

- 

4 ปี)

108 ตดักระดาษรปูสีเ่หลีย่มจตุัรัสขนาด 
10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น 
(โดยใช้กรรไกรปลายมน) (FM)

อุปกรณ:
1. กรรไกรปลายมนส�าหรับเด็ก  
2. กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 
   10 ซม. 

1. แสดงวิธีตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกจากกันเป็น   
    2 ชิ้น ให้เด็กดู โดยตัดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งที่
    อยู่ตรงข้าม
2. ยื่นกรรไกรให้กับมือข้างที่ถนัดของเด็ก และยื่นกระดาษ
      ให้กบัมอือีกข้างหนึง่ พดูกบัเดก็ว่า “หนลูองตดักระดาษ
    นี่ซิ” ประเมิน 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษออกเป็น 2 ชิ้น โดยตัดจากด้านหนึ่งไป
ยังอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1.  ฝึกให้เดก็บบีลกูบอลยางด้วยนิว้หวัแม่มอื นิว้ชี ้และนิว้กลาง 
    หรอืให้เดก็ฝึกกางนิว้หวัแม่มอื นิว้ชี ้และนิว้กลาง เป็นจงัหวะ 
   จากนั้นให้ฝึกกางหุบกรรไกร
2. ใช้กระดาษทีท่รงรปูอยูไ่ด้และตดัง่าย เช่น กระดาษวาดเขยีน 
   กระดาษสีสันสวยงาม แล้วสอดกระดาษระหว่างคมกรรไกร 
   และพูดว่า “ตัด” ถ้าเด็กท�าไม่ได้จับมือเด็กท�า
   2.1  อยู่ด้านหลังของเด็ก ช่วยกางนิ้วมือเด็ก แล้วจับนิ้วสอด
        เข้าในหูกรรไกร
  2.2 จับกระดาษให้เด็กช่วยเหลือเด็กให้จับกรรไกรให้ถูก
        ต�าแหน่ง โดยช่วยจับที่ข้อมือเด็ก
3. เมื่อเด็กท�าได้ผู ้ฝึกลดการช่วยเหลือลง โดยให้เด็กตัด
   กระดาษด้วยกรรไกรและถอืกระดาษเอง ด้วยมืออกีข้างหน่ึง 
    ในระยะแรกถ้าเดก็ยงัจับกระดาษเองไม่อยู ่ช่วยประคองมอื
    เดก็ให้จบักระดาษ
4. เพิม่ความยากด้วยการให้เดก็ตดักระดาษเป็นรปูทรงต่าง ๆ  
  และให้เด็กตัดกระดาษให้กว้างขึ้น เป็น 2 3 4 5… และ 
   9 ซม. ตามล�าดับ

109 เลียนแบบวาดรูป + (กากบาท) 
(FM)

อุปกรณ:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

วางกระดาษตรงหน้าเด็ก แล้ววาดรูป + (กากบาท) ขนาด
อย่างน้อย 4 ซม. ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “หนูลองท�าซิ” 
ให้เด็กวาด 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งให้แสดงการวาดรูป + 
(กากบาท) ให้เด็กดูก่อนทุกครั้ง

ผ่าน: เด็กสามารถวาดรูปโดยมีเส้นแนวดิ่งตัดกับเส้นแนวนอนได้เอง 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง (ไม่จำาเป็นต้องมีขนาดเท่ากับแบบ)

1. วาดรูป + (กากบาท) ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง 
2. ท�าเส้นประเป็นรูป + (กากบาท)
    แล้วจับมือเด็กลากเส้นตามแนว 
3. เมื่อเด็กเริ่มท�าได้ให้ลากเส้น
    ตามเส้นประด้วยตัวเอง 
    จากนั้น ให้วาดโดยไม่มีมีเส้นประ 
   จนเด็กสามารถวาดรูป + (กากบาท) ได้เอง
4. ชวนเด็กเล่นลากเส้นต่อจุดเป็นรูปต่างๆ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

43-48
(3 ปี 7 เดือน

- 

4 ปี)

108 ตดักระดาษรปูสีเ่หลีย่มจตุัรัสขนาด 
10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น 
(โดยใช้กรรไกรปลายมน) (FM)

อุปกรณ:
1. กรรไกรปลายมนส�าหรับเด็ก  
2. กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 
   10 ซม. 

1. แสดงวิธีตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกจากกันเป็น   
    2 ชิ้น ให้เด็กดู โดยตัดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งที่
    อยู่ตรงข้าม
2. ยื่นกรรไกรให้กับมือข้างที่ถนัดของเด็ก และยื่นกระดาษ
      ให้กบัมอือีกข้างหนึง่ พดูกบัเดก็ว่า “หนลูองตดักระดาษ
    นี่ซิ” ประเมิน 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษออกเป็น 2 ชิ้น โดยตัดจากด้านหนึ่งไป
ยังอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1.  ฝึกให้เดก็บบีลกูบอลยางด้วยนิว้หวัแม่มอื นิว้ชี ้และนิว้กลาง 
    หรอืให้เดก็ฝึกกางนิว้หวัแม่มอื นิว้ชี ้และนิว้กลาง เป็นจงัหวะ 
   จากนั้นให้ฝึกกางหุบกรรไกร
2. ใช้กระดาษทีท่รงรปูอยูไ่ด้และตดัง่าย เช่น กระดาษวาดเขยีน 
   กระดาษสีสันสวยงาม แล้วสอดกระดาษระหว่างคมกรรไกร 
   และพูดว่า “ตัด” ถ้าเด็กท�าไม่ได้จับมือเด็กท�า
   2.1  อยู่ด้านหลังของเด็ก ช่วยกางนิ้วมือเด็ก แล้วจับนิ้วสอด
        เข้าในหูกรรไกร
  2.2 จับกระดาษให้เด็กช่วยเหลือเด็กให้จับกรรไกรให้ถูก
        ต�าแหน่ง โดยช่วยจับที่ข้อมือเด็ก
3. เมื่อเด็กท�าได้ผู ้ฝึกลดการช่วยเหลือลง โดยให้เด็กตัด
   กระดาษด้วยกรรไกรและถอืกระดาษเอง ด้วยมืออกีข้างหน่ึง 
    ในระยะแรกถ้าเดก็ยังจับกระดาษเองไม่อยู ่ช่วยประคองมอื
    เดก็ให้จบักระดาษ
4. เพิม่ความยากด้วยการให้เดก็ตดักระดาษเป็นรปูทรงต่าง ๆ  
  และให้เด็กตัดกระดาษให้กว้างขึ้น เป็น 2 3 4 5… และ 
   9 ซม. ตามล�าดับ

109 เลียนแบบวาดรูป + (เครื ่องหมายบวก) 
(FM)

อุปกรณ:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

วางกระดาษตรงหน้าเด็ก  แล้ววาดรูป + (เครื่องหมายบวก)  
ขนาดอย่างน้อย 4 ซม. ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “หนูลองท�าซ”ิ 
ให้เด็กวาด 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งให้แสดงการวาดรูป + 
(เครื่องหมายบวก) ให้เด็กดูก่อนทุกครั้ง

ผ่าน: เด็กสามารถวาดรูปโดยมีเส้นแนวดิ่งตัดกับเส้นแนวนอนได้เอง 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง (ไม่จำาเป็นต้องมีขนาดเท่ากับแบบ)

1. วาดรูป + (เครื่องหมายบวก) ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง 
2. ท�าเส้นประเป็นรูป + (เครื่องหมายบวก)
    แล้วจับมือเด็กลากเส้นตามแนว 
3. เมื่อเด็กเริ่มท�าได้ให้ลากเส้น
    ตามเส้นประด้วยตัวเอง 
    จากนั้น ให้วาดโดยไม่มีมีเส้นประ 
   จนเด็กสามารถวาดรูป + (เครื่องหมายบวก) ได้เอง
4. ชวนเด็กเล่นลากเส้นต่อจุดเป็นรูปต่างๆ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ
 

43-48
(3 ปี 7 เดือน

- 

4 ปี)

110 เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าและ
เล็กกว่า (RL)

อุปกรณ: ชุดวัตถุ 3 ขนาด
สีเดียวกัน จ�านวน 3 ชุด 
(ทรงกระบอกสั้น สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม)

1. วางวัตถุบนโต๊ะทีละชุด โดยไม่ต้องเรียงขนาด
2. ชี้วัตถุชิ้นที่มีขนาดกลาง แล้วถามว่า “อันไหนใหญ่กว่า
    อนันี”้ “อนัไหนเลก็กว่าอนันี”้ ท�าให้ครบทัง้ 3 ชดุ โดยเริม่
    จากทรงกระบอกสั้น สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม

ผ่าน: เด็กสามารถเลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า และเล็กกว่าได้ถูกต้อง 
2 ใน 3 ชุด

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน เช่น ขณะรับประทานอาหารสอน
    เด็กให้รู้จักถ้วยใบใหญ่ ถ้วยใบกลาง ถ้วยใบเล็ก 
2. ชี้ที่ถ้วยขนาดกลาง พร้อมกับชี้ที่ถ้วยใบใหญ่แล้วบอกเด็ก
   ว่า “ถ้วยนี้ใหญ่กว่าอันกลาง” และชี้ไปที่ถ้วยใบเล็ก แล้ว
    บอกว่า “ถ้วยนี้เล็กกว่าอันกลาง” 
3. ทดสอบความเข้าใจ โดยชี้ไปที่ถ้วยใบกลาง แล้วถามเด็ก
    ว่า “อนัไหนใหญ่กว่าอนันี”้ “อนัไหนเลก็กว่าอนันี”้ ฝึกเดก็
    บ่อยๆ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ให้หลากหลายมากขึ้น

วัสดุที่ใช้แทนได้: ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย 
โดยเป็นชนิดเดียวกันแต่มีขนาดต่างกัน เช่น ถ้วย จาน ช้อน

111 พูดเป็นประโยค 3 ค�า ติดต่อกัน 
โดยมีความหมายและเหมาะสมกับ
โอกาสได้ (EL)

วตัถปุระสงค์: ฝึกการปฏบิตัตินให้เหมาะสม
กับโอกาส

สังเกตขณะทดสอบ หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็ก
สามารถพูดเกี่ยวกับค�าพูด 5 ความหมายต่อไปนี้ ได้แก่ 
1. การบอกลา เช่น “หนูไปก่อนนะคะ”  
2. การทักทาย เช่น “สวัสดีค่ะแม่” 
3. การขอบคุณ เช่น “ขอบคุณค่ะคุณครู” 
4. การแสดงความคิดเห็น เช่น “หนูว่าอันนี้สวยกว่า” 
5. การขอโทษ เช่น “หนูขอโทษค่ะพ่อ” 

ผ่าน: เด็กสามารถพูดติดต่อกันได้ 3 คำาได้ครบทั้ง 5 ความหมายและ
เหมาะสมกับโอกาส

1. สอนให้เดก็พดูในโอกาสต่างๆ โดยพดูให้เดก็ฟังเป็นตวัอย่าง 
    แล้วบอกให้เด็กพูดตาม 
 - สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่รับของ
      จากผู้ใหญ่ เช่น “ขอบคุณครับน้า”
 - สอนให้เดก็ยกมอืไหว้และกล่าวสวสัดทีีพ่บผูใ้หญ่หรอืแขก
      ของผู้ปกครองมาเยี่ยมที่บ้าน เช่น “สวัสดีครับลุง”
 - สอนให้เด็กกล่าวค�าขอโทษทกุครัง้ทีท่�าผดิ เช่น “ขอโทษ
      ครับพ่อ”
 - กระตุ้นให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นด้วยค�าถาม เช่น  
      “หนูว่าอันนี้เป็นอย่างไร”
 - สอนให้เด็กบอกลา เช่น “หนูลานะคะ”
2. เตือนเม่ือเด็กลืมกล่าวค�าขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ และ
 บอกลาทุกครั้ง

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธีิประเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

43-48
(3 ปี 7 เดือน

- 

4 ปี)

112 ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 
2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด (PS)

อุปกรณ: ตุ๊กตาผ้าที่มีกระดุม   
ขนาดใหญ่อย่างน้อย 2 ซม.

ใส่กระดมุให้เดก็ดแูละถอดกระดมุออกแล้วบอกให้เดก็ท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถใส่กระดุมได้เอง 3 เม็ด

1. แสดงวิธีใส่กระดุมให้เด็กดู 
2. ฝึกโดยเริ่มจากจับมือท�าโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของ
 มอืข้างหนึง่จบัสาบเสือ้ทีด้่านทีม่รีงัดมุ ดงึรงัดมุให้กว้างและ
    ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับกระดุมตะแคงลง ดันใส่รังดุมครึ่งเม็ด
3. เปล่ียนมือทีจั่บสาบเสือ้มาดึงกระดุมให้หลุดจากรงัดมุทัง้เม็ด
4. ค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถท�าได้เองทกุขัน้ตอน

ของที่ใช้แทนได้: เสื้อที่มีกระดุมเม็ดใหญ่

49-54
(4 ปี 1 เดือน 

- 

4 ปี 6 เดือน)

113 กระโดดสองเท้าพร้อมกนัไปด้านข้าง
และถอยหลังได้ (GM)

กระโดดไปด้านข้างทีละข้าง และกระโดดถอยหลังให้เด็กดู 
แล้วบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถกระโดดไปด้านข้างได้ทั้ง 2 ข้าง และกระโดด       
ถอยหลังได้โดยเท้าทั้ง 2 ข้างไปพร้อมกัน

1. กระโดดไปทางด้านซ้าย ด้านขวา ถอยหลัง ให้เด็กดู 
2. ยืนตรงข้ามเด็กจับมือเด็กไว้ พร้อมกับบอกว่า “กระโดดไป
    ทางซ้าย กระโดดไปทางขวา กระโดดถอยหลัง” พร้อมกับ
    ประคองมือเด็กให้กระโดดไปในทิศทางตามที่บอก  
3. ชวนเด็กเล่นกระโดดที่ไม่เป็นอันตราย 
4. พ่อแม่ ผูป้กครอง อสม. ควรระมดัระวงัในระหว่างการกระโดด

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็



56 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง54  คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธีิประเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

49-54
(4 ปี 1 เดือน 

- 

4 ปี 6 เดือน)

114 ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพท่ีตัด
ออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้ (FM)

อุปกรณ: 
รูปภาพที่มีส่วนต่อกัน 8 ชิ้น 1 รูป
 

1. วางรูปภาพที่ต่อแล้วไว้ตรงหน้าเด็ก แล้วพูดกับเด็กว่า 
    “หนูดูรูปภาพนี้” 
2. น�าชิน้ส่วนรปูภาพวางคละกนัแล้วบอกกบัเดก็ว่า “ต่อให้
    เป็นรูปภาพนะคะ”

ผ่าน: เด็กประกอบชิ้นส่วนรูปภาพได้ถูกต้องทั้งหมด 8 ชิ้น

1. วางรูปที่ตัดออกเป็น 6 ชิ้น ตรงหน้าเด็กให้เด็กสังเกต
    รูปภาพนั้น 
2. แยกรูปภาพทั้ง 6 ชิ้น ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้
    กว้างขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
3. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับต�าแหน่งภาพ 
    บน-ล่าง ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
4. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับต�าแหน่งภาพ 
    ซ้าย-ขวา ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
5. เพิม่ความยาก โดยคละชิน้ส่วนของภาพทัง้หมด ช่วยกนักับ
   เด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม ถ้าเด็กเริ่มท�าได้แล้วปล่อยให้
    เด็กต่อภาพด้วยตนเอง 
6. หากเด็กต่อภาพได้คล่องแล้วให้เปลี่ยนเป็นภาพที่ตัดแบ่ง
    เป็น 8 ชิ้น

ของที่ใช้แทนได้: รูปภาพ รูปการ์ตูนอื่นๆ ตัดออกเป็น 8 ชิ้น

115 เลือกรูปภาพที่แสดงเวลากลางวัน 
กลางคืน (RL)

อุปกรณ: รูปภาพ 
1. เวลากลางวัน 3 รูป 
2. เวลากลางคืน 3 รูป

1. วางรูปกลางวัน 1 รูป กลางคืน 1 รูป ตรงหน้าเด็กแล้ว
     บอกเด็กว่า “ชี้รูปที่เป็นเวลากลางวัน” “ชี้รูปที่เป็นเวลา
    กลางคืน” 
2. ให้เด็กชี้ภาพทีละชุด จนครบ 3 ชุด ท�าทีละชุด โดยวาง
    ภาพสลับที่กัน

ผ่าน: เด็กสามารถชี้ภาพกลางวันและกลางคืนได้ถูกต้องอย่างน้อย    
2 ใน 3 ชุด

1. น�ารูปภาพที่แสดงเวลากลางวัน และกลางคืนอย่างละ 1 รูป 
    ให้เด็กดูพร้อมกับอธิบายรูปกลางวัน กลางคืนทีละรูป
2. บอกให้เด็กชี้ทีละภาพ ถ้าเด็กชี้ไม่ถูกต้องให้จับมือเด็กชี้
  พร้อมกับย�้าชื่อรูปภาพแต่ละภาพจนเด็กชี้ภาพได้ถูกต้อง 
    ให้ลดการช่วยเหลือลง
3. ฝึกให้เด็กรู้จักกลางวัน กลางคืน ในสถานการณ์จริง

ของที่ใช้แทนได้: 
- สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์จริง 
- รูปภาพกลางวัน กลางคืนทั่วไป

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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4 ปี 11 เดือน)

54  คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

49-54
(4 ปี 1 เดือน 

- 

4 ปี 6 เดือน)

114 ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัด
ออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้ (FM)

อุปกรณ: 
รูปภาพที่มีส่วนต่อกัน 8 ชิ้น 1 รูป
 

1. วางรูปภาพที่ต่อแล้วไว้ตรงหน้าเด็ก แล้วพูดกับเด็กว่า 
    “หนูดูรูปภาพนี้” 
2. น�าชิน้ส่วนรปูภาพวางคละกนัแล้วบอกกบัเดก็ว่า “ต่อให้
    เป็นรูปภาพนะคะ”

ผ่าน: เด็กประกอบชิ้นส่วนรูปภาพได้ถูกต้องทั้งหมด 8 ชิ้น

1. วางรูปที่ตัดออกเป็น 6 ชิ้น ตรงหน้าเด็กให้เด็กสังเกต
    รูปภาพนั้น 
2. แยกรูปภาพทั้ง 6 ชิ้น ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้
    กว้างขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
3. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับต�าแหน่งภาพ 
    บน-ล่าง ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
4. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับต�าแหน่งภาพ 
    ซ้าย-ขวา ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
5. เพิม่ความยาก โดยคละช้ินส่วนของภาพทัง้หมด ช่วยกนักับ
   เด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม ถ้าเด็กเริ่มท�าได้แล้วปล่อยให้
    เด็กต่อภาพด้วยตนเอง 
6. หากเด็กต่อภาพได้คล่องแล้วให้เปลี่ยนเป็นภาพที่ตัดแบ่ง
    เป็น 8 ชิ้น

ของที่ใช้แทนได้: รูปภาพ รูปการ์ตูนอื่นๆ ตัดออกเป็น 8 ชิ้น

115 เลือกรูปภาพที่แสดงเวลากลางวัน 
กลางคืน (RL)

อุปกรณ: รูปภาพ 
1. เวลากลางวัน 3 รูป 
2. เวลากลางคืน 3 รูป

1. วางรูปกลางวัน 1 รูป กลางคืน 1 รูป ตรงหน้าเด็กแล้ว
     บอกเด็กว่า “ชี้รูปที่เป็นเวลากลางวัน” “ชี้รูปที่เป็นเวลา
    กลางคืน” 
2. ให้เด็กชี้ภาพทีละชุด จนครบ 3 ชุด ท�าทีละชุด โดยวาง
    ภาพสลับที่กัน

ผ่าน: เด็กสามารถชี้ภาพกลางวันและกลางคืนได้ถูกต้องอย่างน้อย    
2 ใน 3 ชุด

1. น�ารูปภาพที่แสดงเวลากลางวัน และกลางคืนอย่างละ 1 รูป 
    ให้เด็กดูพร้อมกับอธิบายรูปกลางวัน กลางคืนทีละรูป
2. บอกให้เด็กชี้ทีละภาพ ถ้าเด็กชี้ไม่ถูกต้องให้จับมือเด็กชี้
  พร้อมกับย�้าช่ือรูปภาพแต่ละภาพจนเด็กชี้ภาพได้ถูกต้อง 
    ให้ลดการช่วยเหลือลง
3. ฝึกให้เด็กรู้จักกลางวัน กลางคืน ในสถานการณ์จริง

ของที่ใช้แทนได้: 
- สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์จริง 
- รูปภาพกลางวัน กลางคืนทั่วไป

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

49-54
(4 ปี 1 เดือน 

- 

4 ปี 6 เดือน)

 116 ตอบค�าถามได้ถูกต้อง เมื่อถามว่า 
“ถ้ารู้สึกร้อน ไม่สบาย หิว” จะท�า 
อย่างไร  (EL)

วัตถุประสงค์: ฝึกการแก้ปญหาเพื่อให้
ดูแลตนเองได้

ถามเด็กว่า “ถ้าหนูรู้สึกร้อนหนูจะท�าอย่างไร” “ถ้าหนูไม่
สบายหนูจะท�าอย่างไร” “ถ้าหนูหิวหนูจะท�าอย่างไร”

ผ่าน: เด็กสามารถตอบถูก 2 ใน 3 คำาถาม เช่น 
ร้อน    ตอบว่า ไปอาบนำ้า เปดพัดลม 
ไม่สบาย ตอบว่า ไปนอน ไปหาหมอกินยา 
หิว    ตอบว่า กินข้าว กินขนม

1. ฝึกเด็กในชวีติประจ�าวนั เมือ่เด็กมาบอกความต้องการ เช่น 
    หวิ ร้อน ปวดหวั ให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ถามเดก็ว่า “แล้วหนู
    จะท�าอย่างไร” เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดก่อน
2. ถ้าเดก็ตอบไม่ได้ ให้พูดอธบิาย เช่น ถ้าหนหูวิน�า้ต้องไปดืม่น�า้ 
   ถ้าหนูร้อนหนูต้องไปอาบน�้าหรือเปดพัดลม ถ้าหนูปวดหัว
    หนูก็ต้องทานยาหรือไปหาหมอ
3. ชวนเด็กพูดคุยและกระตุ้นให้ตอบค�าถามในสถานการณ์
     อืน่ๆ เพ่ิมเตมิ เช่น เก็บของผูอ้ืน่ได้จะท�าอย่างไร เห็นเพ่ือน
   หกล้มจะท�าอย่างไร เห็นขยะตกที่พื้นจะท�าอย่างไร ถ้าเด็ก
    ตอบไม่ได้ ให้สอนวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมให้เด็ก

117 ท�าความสะอาดตนเองหลังจาก
อุจจาระได้ (PS)

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เมื่อเด็กอุจจาระแล้วเด็ก
สามารถท�าความสะอาดตนเองได้โดยการล้างก้นและล้างมือ
ได้หรือไม่”

ผ่าน: เด็กสามารถทำาความสะอาดตนเองโดยการล้างก้น ล้างมือ     
หลังจากขับถ่ายอุจจาระได้

1. ฝึกเด็กล้างก้น โดยจับมือข้างท่ีถนัดของเด็กให้ถอืสายช�าระ
  ฉีดน�้า หรือใช้ขันน�้าราดน�้าที่ก้นของเด็ก พร้อมกับจับมือ
    อีกข้างของเด็กให้ถูก้นจนสะอาด
2. ตักน�้าราดโถส้วมหรือกดชักโครกท�าความสะอาดส้วม
3. พาเด็กไปเช็ดก้นให้แห้ง และล้างมือให้สะอาด โดยจับมือ
    เด็กท�าทุกขั้นตอน จนเด็กสามารถท�าได้เอง

        * ช่วงอายุ 55-59 เดือน ตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการเด็ก (Neurodevelopment) ข้อที่ 7  

55-59
(4 ปี 7 เดือน 

- 

118 เดินต่อส้นเท้า (GM) ก้าวเดินโดยให้ส้นเท้าข้างหนึ่งไปต่อชิดกับปลายเท้าอีก
ข้างหนึ่งให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน: เด็กสามารถเดินโดยส้นเท้าต่อกับปลายเท้าได้ 4 ก้าวโดยไม่เสีย
การทรงตัว และไม่กางแขน เพื่อช่วยการทรงตัว

1. เดินก้าวสลับเท้าโดยให้ส้นเท้าต่อกับปลายเท้าอีกข้างให้
    เด็กดู
2. บอกให้เดก็ท�าตาม โดยช่วยพยงุและกระตุน้ให้เดก็ใช้ส้นเท้า
   ต่อกับปลายเท้าอกีข้าง เม่ือเด็กเริม่ท�าได้ลดการช่วยเหลือลง 
    จนเดก็สามารถเดนิได้เอง 4-5 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็



58 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
56  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ
 

55-59
(4 ปี 7 เดือน 

- 

119 จับดินสอได้ถูกต้อง (FM)

อุปกรณ:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

ยื่นกระดาษและดินสอให้เด็กและบอกว่า “หนูลองใช้ดินสอ
เขียนดูนะ”

ผ่าน: เด็กสามารถจับดินสอ โดยจับสูงกว่าปลายประมาณ 1-2 ซม. 
และดินสออยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง

1. จับดินสออย่างถูกต้องด้วย 3 นิ้วให้เด็กดู
    เป็นตัวอย่าง วาดรูป เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม 
    หรือเขียนชื่อให้เด็กดู แล้วชวนให้เด็กจับ
    ดินสอขีดเขียน  
2. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ช่วยจับมือเด็กโดยให้ดินสออยู่ระหว่าง
 ส่วนปลายของน้ิวหัวแม่มือ น้ิวชี้ น้ิวกลาง และสูงกว่า
 ปลายดินสอประมาณ 1-2 ซม. จนเด็กท�าได้เอง

120 เลือกสีได้ 8 สี ตามค�าสั่ง (RL)

อุปกรณ: ก้อนไม้ 10 สี 10 ก้อน 

วางก้อนไม้ 10 ก้อน ตรงหน้าเด็ก แล้วบอกเด็กว่า “หยิบ
ก้อนไม้สีฟ้า” ผู้ประเมินน�าก้อนไม้ที่เด็กหยิบกลับไปวางที่
เดมิ บอกให้เดก็หยบิสอีืน่ๆ จนครบ 8 ส ี(สฟ้ีา สเีขยีว สชีมพู 
สีด�า สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)

ผ่าน: เด็กสามารถหยิบก้อนไม้ได้ถูกต้อง 8 สี ตามคำาสั่งแต่ละครั้ง

1. สอนให้เด็กรู้จักสีจากสิ่งของที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ผัก ผลไม้ 
    เสื้อผ้า ของใช้ โดยพูดบอกเด็กในแต่ละสี แล้วให้เด็ก
    พูดตาม
2. น�าของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ชิ้น โดยเริ่มต้นจาก 4 สี ได้แก่ 
   สีแดง สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง มาคละรวมกัน แล้วถามเด็ก 
    “อันไหนสี...”
3. หากเด็กรู้จักสีท้ัง 4 สี แล้ว ให้เพ่ิมจ�านวนสีขึ้นเร่ือยๆ 
  จนครบท้ัง 8 สี (สีฟ้า สีเขยีว สีชมพู สีด�า สีขาว สีแดง 
    สีเหลือง สีส้ม)

วัสดุที่ใช้แทนได้: สีเทียน/สีไม้ หรือ สิ่งของในบ้านที่มีสีสัน
ต่างๆ เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้า
 

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

4 ปี 11 เดือน)

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

56  คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

55-59
(4 ปี 7 เดือน 

- 

119 จับดินสอได้ถูกต้อง (FM)

อุปกรณ:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

ยื่นกระดาษและดินสอให้เด็กและบอกว่า “หนูลองใช้ดินสอ
เขียนดูนะ”

ผ่าน: เด็กสามารถจับดินสอ โดยจับสูงกว่าปลายประมาณ 1-2 ซม. 
และดินสออยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง

1. จับดินสออย่างถูกต้องด้วย 3 นิ้วให้เด็กดู
    เป็นตัวอย่าง วาดรูป เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม 
    หรือเขียนชื่อให้เด็กดู แล้วชวนให้เด็กจับ
    ดินสอขีดเขียน  
2. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ช่วยจับมือเด็กโดยให้ดินสออยู่ระหว่าง
 ส่วนปลายของน้ิวหัวแม่มือ น้ิวชี้ น้ิวกลาง และสูงกว่า
 ปลายดินสอประมาณ 1-2 ซม. จนเด็กท�าได้เอง

120 เลือกสีได้ 8 สี ตามค�าสั่ง (RL)

อุปกรณ: ก้อนไม้ 10 สี 10 ก้อน 

วางก้อนไม้ 10 ก้อน ตรงหน้าเด็ก แล้วบอกเด็กว่า “หยิบ
ก้อนไม้สีฟ้า” ผู้ประเมินน�าก้อนไม้ที่เด็กหยิบกลับไปวางที่
เดมิ บอกให้เดก็หยบิสอีืน่ๆ จนครบ 8 ส ี(สฟ้ีา สเีขยีว สชีมพู 
สีด�า สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)

ผ่าน: เด็กสามารถหยิบก้อนไม้ได้ถูกต้อง 8 สี ตามคำาสั่งแต่ละครั้ง

1. สอนให้เด็กรู้จักสีจากสิ่งของที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ผัก ผลไม้ 
    เสื้อผ้า ของใช้ โดยพูดบอกเด็กในแต่ละสี แล้วให้เด็ก
    พูดตาม
2. น�าของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ชิ้น โดยเริ่มต้นจาก 4 สี ได้แก่ 
   สีแดง สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง มาคละรวมกัน แล้วถามเด็ก 
    “อันไหนสี...”
3. หากเด็กรู้จักสีท้ัง 4 สี แล้ว ให้เพ่ิมจ�านวนสีขึ้นเร่ือยๆ 
  จนครบท้ัง 8 สี (สีฟ้า สีเขยีว สีชมพู สีด�า สีขาว สีแดง 
    สีเหลือง สีส้ม)

วัสดุที่ใช้แทนได้: สีเทียน/สีไม้ หรือ สิ่งของในบ้านที่มีสีสัน
ต่างๆ เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้า
 

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

4 ปี 11 เดือน)
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คูมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธีิประเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ
 

55-59
(4 ปี 7 เดือน 

- 

121 ผลัดกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม 
(EL)

วัตถุประสงค์: ฝึกการกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม

ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็กสามารถพูดคุยกับเพื่อน
โดยผลัดกันได้หรือไม่”

ผ่าน: เด็กสามารถผลัดกันพูดโต้ตอบในกลุ่มได้

1. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเสนอความคดิเห็น เช่น ถามเด็กว่า 
     “วนันีเ้ราจะกินอะไรกันด”ี “เดีย๋วเราจะอ่านหนงัสอือะไรด”ี
2. ถ้าเด็กพูดแทรกให้บอกเด็กว่า “หนูรอก่อนนะ เดี๋ยวแม่ขอ
     พูดให้จบก่อน แล้วหนูค่อยพดูต่อ” ท�าทกุครัง้ทีเ่ด็กพูดแทรก 
3. คอยกระตุ้นให้เด็กพูดคุย หรือโต้ตอบกันขณะเล่นด้วยกัน 
    เช่น เล่นขายของเล่น เป็นหมอกับคนไข้ ครูกับนักเรียน
4. เล่านิทานให้เด็กฟัง โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือก
 นิทานด้วยกัน และถามค�าถามเกี่ยวกับนิทาน ฝึกให้เด็ก
 ยกมือขึ้น ก่อนตอบค�าถาม 
5. เปดโอกาสให้เด็ก ฝึกพูดคุยกันในกลุ่ม เพื่อแบ่งหน้าท่ี
 ในการท�างานร่วมกัน เช่น ขออาสาสมัครในการช่วยแจก
    นมให้กับเพื่อนๆ ช่วยเก็บขยะ เก็บของเล่น จัดโต๊ะ เก้าอี้ 

122 เล่นเลยีนแบบบทบาทของผูใ้หญ่ได้ 
(PS) 

ถามจากพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็เคยเล่นเลยีนแบบบทบาท
อาชีพของผู้ใหญ่โดยเล่นกับเพื่อนได้หรือไม่”

ผ่าน: เดก็สามารถเลน่เลยีนแบบผูใ้หญ่ไดอ้ย่างน้อย 1 บทบาท เช่น พ่อ 
แม่ ครู แพทย พยาบาล หัวหน้ากลุ่ม โดยเลียนแบบผ่านทางนำ้าเสียง
ท่าทางการแต่งตัวกับเพื่อนได้

1. ร่วมเล่นบทบาทสมมตกิบัเดก็ เช่น เล่นเป็นคร ูเล่นเป็นหมอ 
   เล่นเป็นหัวหน้า เล่นเป็นพ่อค้า โดยให้เด็กเลือกเองว่า
    อยากเล่นเป็นใคร
2. ให้เด็กเล่นร่วมกับเด็กอื่น ช่วยหาอุปกรณ์เพื่อให้เด็กน�าไป
     ประกอบการเล่น เช่น ของใช้ในบ้าน เสื้อผ้า โดยเลือกของ
    ให้เหมาะกับบทบาทและปลอดภัย
3. มอบหมายให้เด็กได้มีโอกาสผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้น�าและ
  ผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เป็นหัวหน้าทีมในการ
    เก็บของเล่น จัดโต๊ะเก้าอี้ เก็บขยะ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็
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อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั วิธีฝึกทักษะ

55-59
(4 ปี 7 เดือน 

- 

119 จับดินสอได้ถูกต้อง (FM)

อุปกรณ:
1. ดินสอ
2. กระดาษ

ยื่นกระดาษและดินสอให้เด็กและบอกว่า “หนูลองใช้ดินสอ
เขียนดูนะ”

ผ่าน: เด็กสามารถจับดินสอ โดยจับสูงกว่าปลายประมาณ 1-2 ซม. 
และดินสออยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง

1. จับดินสออย่างถูกต้องด้วย 3 นิ้วให้เด็กดู
    เป็นตัวอย่าง วาดรูป เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม 
    หรือเขียนชื่อให้เด็กดู แล้วชวนให้เด็กจับ
    ดินสอขีดเขียน  
2. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ช่วยจับมือเด็กโดยให้ดินสออยู่ระหว่าง
 ส่วนปลายของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และสูงกว่า
 ปลายดินสอประมาณ 1-2 ซม. จนเด็กท�าได้เอง

120 เลือกสีได้ 8 สี ตามค�าสั่ง (RL)

อุปกรณ: ก้อนไม้ 10 สี 10 ก้อน 

วางก้อนไม้ 10 ก้อน ตรงหน้าเด็ก แล้วบอกเด็กว่า “หยิบ
ก้อนไม้สีฟ้า” ผู้ประเมินน�าก้อนไม้ที่เด็กหยิบกลับไปวางที่
เดมิ บอกให้เดก็หยบิสอีืน่ๆ จนครบ 8 ส ี(สฟ้ีา สเีขยีว สชีมพู 
สีด�า สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)

ผ่าน: เด็กสามารถหยิบก้อนไม้ได้ถูกต้อง 8 สี ตามคำาสั่งแต่ละครั้ง

1. สอนให้เด็กรู้จักสีจากสิ่งของที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ผัก ผลไม้ 
    เสื้อผ้า ของใช้ โดยพูดบอกเด็กในแต่ละสี แล้วให้เด็ก
    พูดตาม
2. น�าของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ชิ้น โดยเริ่มต้นจาก 4 สี ได้แก่ 
   สีแดง สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง มาคละรวมกัน แล้วถามเด็ก 
    “อันไหนสี...”
3. หากเด็กรู้จักสีทั้ง 4 สี แล้ว ให้เพิ่มจ�านวนสีขึ้นเรื่อยๆ 
  จนครบทัง้ 8 ส ี (สฟ้ีา สเีขยีว สชีมพ ู สดี�า สขีาว สแีดง 
    สีเหลือง สีส้ม)

วัสดุที่ใช้แทนได้: สีเทียน/สีไม้ หรือ สิ่งของในบ้านที่มีสีสัน
ต่างๆ เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้า
 

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

4 ปี 11 เดือน)

1. ให้เดก็มส่ีวนร่วมในการเสนอความคดิเหน็ เช่น ถามเดก็ว่า  
 “วนันีเ้ราจะกนิอะไรกนัด”ี “เดีย๋วเราจะอ่านหนงัสอือะไรด”ี 
2.  ถ้าเดก็พดูแทรกให้บอกว่า “หนูรอก่อนนะ เดีย๋วแม่ขอพดู 
 ให้จบก่อน แล้วหนคู่อยพดูต่อ” หรอืตกลงกตกิาให้ทุกคน 
 ยกมอื ขออนญุาตก่อนพดูแทรก
3. คอยกระตุ้นให้เด็กพูดคุย หรือโต้ตอบกันขณะเล่นด้วยกัน  
 เช่น เล่นขายของ เป็นหมอกบัคนไข้ ครกูบันกัเรยีน
4. เล่านิทานให้เด็กฟัง โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือก 
 นิทานด้วยกัน และถามค�าถามเกี่ยวกับนิทาน ฝึกให้เด็ก 
 ยกมอืขึน้ ก่อนตอบค�าถาม 
5. เปดโอกาสให้เด็ก ฝึกพูดคุยกันในกลุ่ม เพื่อแบ่งหน้าที่ 
 ในการท�างานร่วมกัน เช่น ขออาสาสมัครในการช่วยแจก 
 นมให้กบัเพือ่นๆ ช่วยเกบ็ขยะ เกบ็ของเล่น จดัโต๊ะ เก้าอี้  
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อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั                                                วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงไปข้างหน้า
ได้ (GM)

ลอกรูป  (FM)

อุปกรณ์ :
รูปสี่เหล่ียมจัตุรัส ขนาด 2.5x2.5 
เซนติเมตร บนกระดาษพื้นขาว 
(เส้นด�าบนพื้นขาวความหนาเส้น
2 มิลลิเมตร)

วาดรูปคนได้ 6 ส่วน
(FM)

แสดงวิธีเดินต่อเท้าไปข้างหน้าให้เด็กดูประมาณ 8 ก้าว 
แล้วให้เด็กท�าตาม โดยแสดงให้เด็กดูได้หลายครัง้ ให้โอกาส
เด็กท�าได้ 3 ครั้ง

ผ่าน: เด็กสามารถเดินต่อเท้าไปข้างหน้าได้ 4 ก้าวขึ้นไป โดยไม่ต้อง
ช่วยพยุงและส้นเท้ากับปลายนิ้วเท้าอีกข้างหนึ่งห่างกันไม่เกิน 1 นิ้ว 
โดยไม่กางแขนพยุงตัวอย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

วางกระดาษและดินสอข้างหน้าเด็ก ให้เด็กดูรูป  ชี้และ
บอกเด็กว่า “เขียนให้เหมือนรูปนี้” (โดยห้ามพูดว่า 
“สี่เหลี่ยม” และไม่ต้องใช้นิ้วเขียนเป็น  ) ให้โอกาสเด็ก
ท�า 3 ครั้ง
ผ่าน: เด็กสามารถวาดเส้นตรง 4 เส้นให้เป็นสี่เหลี่ยมได้ (ปลายมน
ไม่ได้) โดยแต่ละเส้นต้องตดักันเป็นมุมฉากหรือใกล้เคียง และความยาว
แต่ละด้านใกล้เคียงกันได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง 

วางกระดาษและดินสอไว้ข้างหน้าเด็ก บอกเด็กว่า “วาด 
รูปคน ให้สมบูรณ์ 1 รูป บนกระดาษนี้” ต้องแน่ใจว่า 
เด็กวาดเสร็จจึงประเมิน

1. ฝึกให้เด็กเดินทรงตัวบนพื้นที่มีลายเป็นเส้นขนาน ห่างกัน
ประมาณ 8 นิว้ โดยเท้าไม่ออกนอกเส้น ถ้าพืน้ไม่มลีายใช้เทป
สีติดเป็นแนวขนานแทน
2. เมื่อเด็กเดินได้คล่องลดระยะห่างลงเหลือ 4 นิ้ว และต่อไป
ให้เดินเหยียบบนเส้นตรงเส้นเดียว โดยวางส้นเท้าให้ต่อกับ
ปลายนิ้วของอีกข้างหนึ่งโดยพ่อ แม่ ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
ท�าให้เดก็ดกู่อน ถ้าเดก็ไม่มัน่ใจให้ช่วยเหลอืโดยการจับมอืและ
ค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลงจนกระทั่งเด็กเดินได้ด้วยตัวเอง 

1. เอารูปภาพที่มีรูปสี่เหลี่ยมให้เด็กดู หรือชี้ให้เด็กดูสิ่งของ 
ในบ้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม เช่น กรอบรูป ปฏิทิน และบอกว่า 
นี่คือรูปสี่เหลี่ยม แล้วใช้นิ้วลากตามเส้นสี่เหลี่ยม 
2. วาดสี่เหลี่ยมต้ังแต่ต้นจนจบ โดยให้ด้านกว้างและยาว 
มีความยาวใกล้เคียงกัน ให้เด็กดูและให้เด็กท�าตาม
3. หลงัจากนัน้ชีช้วนให้เดก็สงัเกตหรือรู้จกัสีเ่หลีย่มแบบอ่ืน ๆ  
เช่น ประตู หน้าต่าง โต๊ะ ตู้ แผ่นกระเบื้องในบ้าน เป็นต้น 
แล้วให้เด็กหัดวาดสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหล่านั้น

1. ชี้ชวนเด็กให้ดูตัวคน/รูปคนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2. วาดรปูวงกลม แล้วให้เดก็วาดเพิม่ส่วนประกอบของใบหน้า
หลงัจากน้ันพดูคุยกบัเดก็เกีย่วกบัส่วนต่าง ๆ  ว่ามหีน้าทีอ่ะไร    

123

ผ่าน
ไม่ผ่าน

124

ผ่าน
ไม่ผ่าน

125

ผ่าน
ไม่ผ่าน

60
(5 ปี) 

 ผ่าน                       ไม่ผ่าน

60 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
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อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั                                                วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

Developmental Assessment For Intervention Manual (DAIM) 61

อุปกรณ์ : กระดาษและดินสอ

จับใจความเมื่อฟังนิทานหรือ
เรื่องเล่า (RL)

อุปกรณ์ : 
ใบนิทาน “หนังสือนิทานในสวน”

ผ่าน : เด็กสามารถวาดรูปคนได้ 6 ส่วนขึ้นไป ส่วนที่เป็นคู่
ถือเป็น 1 ส่วน เช่น หู ตา แขน ขา เท้า (หน้าวงกลม 
นับเป็น 1 ส่วน) 

1. บอกเด็กว่า “ครูจะเล่านิทานให้ฟังหนูตั้งใจฟังนะคะ 
แล้วครูจะถามให้หนูตอบนะคะ” 
2. เล่าเรือ่งนทิานในสวน ให้เดก็ฟัง ตามใบนทิานจนจบ ใช้เวลา
ประมาณ 2-3 นาที พดูอย่างชัดเจน และน่าสนุก แล้วถามเด็กว่า 
ก.  “หนลูองบอกครซูว่ิา นทิานทีฟั่งเกีย่วกบัอะไร แล้วเรือ่งราว
เป็นยังไงคะ” ให้เด็กตอบ
ข. “เมื่อเพื่อนๆ แวะมาชวนให้ไปวิ่งเล่น ท�าไมกระต่ายขาว
จึงอยู่ท�าสวน ไม่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อน” ให้เด็กตอบ ถ้าเด็กยัง
ตอบไม่ได้ให้เล่าได้อีก  1 ครั้ง 
ผ่าน : เด็กสามารถใช้ค�าพูดบอกเรื่องราวที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้ทั้ง
ข้อ ก และข้อ ข
ก. อย่างน้อยได้ใจความ 1 ใน 2 ประเด็น ดังนี้
- กระต่ายขาว ขยัน ชอบท�าสวน และขุดบ่อเก็บน�้า เมื่อได้พืชผัก 
ก็ใจดีน�าไปแบ่งให้สัตว์อื่น ๆ กิน  
- เพ่ือน ๆ ที่มัวเที่ยวเล่นไม่ท�าสวน ถึงเวลาแห้งแล้งก็ไม่มีผักกิน 
กระต่ายขาวท�าสวนมีผักเยอะก็เลยแบ่งให้
ข. เด็กสามารถตอบค�าถามได้ใจความประมาณนี้ 

3. ให้เดก็มองดคูนว่านอกจากหน้าแล้วมส่ีวนประกอบของร่างกาย 
อืน่ ๆ ได้แก่ คอ ล�าตวั แขน ขา มือ เท้า แล้วให้เดก็ลองวาดดู 
4. แสดงความสนใจและชมเชยเมื่อเด็กพยายามวาด และ 
พูดคุยขยายความเข้าใจการรับรู้และการฝึกทักษะในการวาด 
คุยกับเด็กว่า อวัยวะที่วาด คืออะไรและใช้ท�าอะไร
5. ให้เด็กได้มีโอกาสในการวาดสิ่งต่าง ๆ  เช่น รูปคน หรือสัตว์
ต่าง ๆ โดยมีผู้ใหญ่ชี้แนะ แล้วให้เด็กวาดเองโดยอิสระและ 
เล่าว่าวาดรูปอะไร

1. พูดคุย เล่านิทานให้เด็กฟัง ชวนเด็กพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่
เล่าให้เดก็พูดถงึสิง่ท่ีชอบในเร่ืองน้ัน โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองสรุป
ใจความว่าเป็นเรื่องอะไร ใครท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร
2. ให้เดก็เล่าเรือ่งนัน้ให้กบัคนในครอบครวัฟัง โดยผูใ้หญ่แสดง
ความสนใจฟัง และชวนพดูคุยขยายความต่อยอด หรือซกัถาม
เด็กเพิ่มเติมเพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน 
3. เลือกนิทานที่มีเน้ือหาน่าสนใจ ชวนให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรม และการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
เป็นการฝึกทักษะสมองในด้านบริหารจัดการ (EF) ในขณะที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาโดยเฉพาะการรู้จักฟังให้ได้ 
ใจความ เช่น นิทานในสวน พระราชาใจดี ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์
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อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั                                                วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

นบัก้อนไม้ 5 ก้อน (รูจ้�านวนเท่ากบั 5) 
(RL)
อุปกรณ์ : ก้อนไม้ 8 ก้อนและ
กระดาษ 1 แผ่น

อ่านออกเสยีงพยญัชนะได้ถกูต้อง 5 
ตัว ดังนี้ “ก” “ง” “ด” “น” “ย” 
(EL)

อุปกรณ์ : 
แผ่นพยัญชนะ “ก” “ง” “ด” “น” 
“ย”  (แผ่นละตัว)

1.  เล่นกับเด็ก สอนให้นับสิ่งของเพิ่มขึ้นทีละชิ้น 
2. ฝึกเด็กให้รู้จักจ�านวน โดยน�าสิ่งของมากกว่า 5 ชิ้นมาวาง
ไว้นบัให้ดเูป็นตวัอย่าง แล้วฝึกให้เดก็หยบิส่ิงของ มา 2 ชิน้ แล้ว
ค่อย ๆ เพิ่มจ�านวนถึง 5 ชิ้น
3. เมื่อเด็กรู้จักจ�านวน 5 ชิ้นแล้ว ค่อยเพิ่มจ�านวนมากขึ้น
4. สอนให้เดก็รูจ้กัตวัเลขอารบกิ 1-5 แล้วน�าเอาสิง่ของมาเรยีง
ตามจ�านวนของตัวเลขน้ัน ๆ เมื่อเด็กท�าได้แล้ว เพ่ิมจ�านวน
ตัวเลขเป็น 6-10
วตัถปุระสงค์ เพ่ือเรยีนรูห้ลักคณติศาสตร์เบือ้งต้น เรือ่งจ�านวนและตัวเลข

1. น�าหนังสือหรือแผ่นภาพที่มีตัวพยัญชนะไทย ชี้ตัวพยัญชนะ
แล้วอ่านให้เด็กฟังทีละตัว เพ่ือให้เด็กรู้จักและพูดตาม เช่น 
ชี้ตัว ก แล้วพูด กอไก่ และให้เด็กพูดตาม
2. ให้เด็กชี้ตัวพยัญชนะและผู้ใหญ่อ่าน แล้วให้เด็กอ่านตาม 
3.  ให้เด็กชี้ตัวพยัญชนะและอ่านเอง
4. พดูถงึค�าทีใ่ช้เสยีงพยญัชนะนัน้ ๆ  เป็นเสยีงต้น/พยญัชนะต้น 
เช่น ก ออกเสยีง กอ เป็นเสียงต้น/พยัญชนะต้น ของค�าว่า ไก่ 
กบ กา แก้ว กล้วย กิน เป็นต้น
5. ต่อไปค่อย ๆ เพิ่มให้เด็กได้เรียนรู้รูปและเสียงพยัญชนะ 
ตัวอื่น ๆ และสระง่าย ๆ เช่น สระ อา   
วัตถุประสงค์ รู้จักพยัญชนะและเปล่งเสียงพยัญชนะง่ายๆ ซึ่งน�าไปสู่การ
รูจ้กัเสยีงต้น/พยญัชนะต้นของค�า เป็นทกัษะเบือ้งต้นของการพูดและการอ่าน

“กระต่ายขาว ต้ังใจท�างานให้เสรจ็/กระต่ายขาวสนกุและว่ิงไปมากบัการ
ท�าสวนอยูแ่ล้ว/กระต่ายขาวรูจ้กัคดิเลือกท�าสวนแทนการไปว่ิงเล่น เพราะ
มีประโยชน์มากกว่า (มีพืชผักไว้กิน)

วางก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้บนโต๊ะ ข้างหน้าเด็ก วางกระดาษ 
1 แผ่น ไว้ข้างก้อนไม้บอกเด็กว่า “หยิบก้อนไม้ 5 ก้อนวาง
บนกระดาษ” เมือ่เดก็ท�าเสรจ็ ถามเดก็ว่า“บนกระดาษมก้ีอน
ไม้กี่ก้อน” 

ผ่าน: เด็กวางก้อนไม้ 5 ก้อน และบอกจ�านวนถูกต้อง โดยไม่ต้องนับ 
1-2-3-4-5 ซ�้า 
ถ้าเด็กท�าไม่ผ่านในครั้งแรกให้โอกาสท�าอีก 1 ครั้ง

วางแผ่นพยญัชนะทลีะ 1 แผ่น ชีแ้ละถามเดก็ว่า “นีต่วัอะไร” 
ให้เด็กอ่าน ตามล�าดับ “ก” “ง” “ด” “น” “ย”

ผ่าน: เด็กอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง ทั้ง 5 ตัว เช่น ตัว ก 
เด็กอ่านได้ว่า กอ หรือ กอไก่  ถ้าเด็กท�าไม่ได้ในครั้งแรกให้โอกาสท�า
อีก 1 ครั้ง เฉพาะพยัญชนะตัวนั้น ไม่ต้องอ่านซ�้าทั้ง 5 ตัว

หมายเหตุ หากมีการออกเสียงตามภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างจากภาษา
กลางให้ถือว่าผ่าน
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ไม่ผ่าน
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ผ่าน
ไม่ผ่าน
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อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วธิปีระเมนิ เฝ้าระวงั                                                วิธีฝึกทักษะ
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กโดย พ่อแม่ ผูป้กครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

Developmental Assessment For Intervention Manual (DAIM) 63

1. พ่อ แม่ ผู้ปกครองอธบิายถงึเหตุผลและท�าเป็นตัวอย่างเกีย่ว
กับการท�ากิจวัตรในชีวิตประจ�าวัน เช่น ท�าไมต้องแปรงฟัน 
ท�าไมต้องล้างมือ ท�าไมต้องรับประทานผัก
2. พ่อแม่ต้องไม่ให้เหตุผลผิด ๆ หรือหลอกลูก เช่น ไม่รับ
ประทานข้าวให้หมดเดี๋ยวต�ารวจจับ ตุ๊กแกกินตับ ผีหลอก 
แต่ควรอธิบายด้วยเหตุผลง่าย ๆ และท�าเป็นตัวอย่างที่ถูกต้อง
3. ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงให้ลูกอธิบายถึงเหตุที่เกิดขึ้น 
เช่น ท�าไมเวลาไอต้องปดปาก 
4. ท�ากิจกรรมร่วมกับลูกหรือชวนลูกท�างานด้วยกัน แล้วให้ลูก
สงัเกต ชวนให้เกดิค�าถามและคดิหาเหตุผล เช่น ชวนท�ากบัข้าว ให้
สงัเกตว่าไข่สกุกบัไข่ดิบเป็นอย่างไร ท�าขนมท่ีลูกได้เห็นการแปรสภาพ 
เช่น ขนมครก ขนมเค้ก ขนมกล้วย การพบักระดาษเป็นรปูต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ : เพ่ือฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และตอบค�าถามได้อย่าง 
สมเหตุสมผล ผ่านการจดจ�าเรียนรู้

1. สอนให้เด็กรู้จักอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองและเข้าใจอารมณ์ความรู้สกึของผู้อืน่
(ให้ดูสหีน้าจริงหรอืใช้รปูภาพประกอบ) 
สื่อ : รูปภาพที่แสดงถึงอารมณ์แบบต่างๆ เช่น ใบหน้ายิ้มมี
ความสุข ใบหน้าเศร้าเสียใจ ตื่นเต้น ตกใจ เป็นต้น  
2. ท�าตวัเป็นแบบอย่างในการแสดงความรู้สึกเหน็ใจ และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 
3. เล่านทิาน หรอืเล่นบทบาทสมมตใินเรือ่งการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 
เช่น เมื่อเห็นเพื่อนหรือญาติหรือคนหกล้ม 
4.  ส่งเสรมิหรอืชีแ้นะให้เดก็รูส้กึเหน็ใจ และแนะน�าให้เดก็แสดง
ความห่วงใยด้วยการพดู หรอืแสดงความเหน็อกเหน็ใจเข้าช่วยเหลอื 
5. ชมเชยและชี้ให้เห็นผลที่เกิดจากการกระท�าดีของเด็ก
หมายเหต ุ: ในกรณทีีพ่บเหน็เหตกุารณ์ทีเ่กินความสามารถของ
เด็กในการจัดการ สามารถสอนให้เด็กขอความช่วยเหลือจาก
ผู้ใหญ่เพื่อเป็นการฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเข้าใจ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นพร้อมทั้งตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

รู้จักพูดอย่างมีเหตุผล 
(EL)
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ผ่าน
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ผ่าน
ไม่ผ่าน
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แสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อเห็น
เพื่อนเจ็บหรือไม่สบาย (PS)

1. ถามพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ว่า เด็กมีการ
พดูอย่างมเีหตผุล ด้วยการใช้ค�าว่า “ท�าไม” ในการถามหรอืไม่ 
เช่น “ท�าไมต้องกินข้าว”/ “ท�าไมต้องนอน”
2. ถามค�าถาม 3 ข้อ และให้เด็กตอบทีละข้อ ดังนี้
“ท�าไมหนูต้องล้างมือ” 
“ท�าไมหนูต้องกินผัก”
“เวลาเล่นเสร็จท�าไมหนูต้องเก็บของเล่น”  
ผ่าน : เด็กท�าได้ทั้งข้อ 1 และ 2 
1. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ตอบว่า เด็กมีการ
ใช้ค�าว่า “ท�าไม” ในการตั้งค�าถาม เช่น “ท�าไมต้องกินข้าว”/ 
“ท�าไมหนูต้องนอน” 
2. เด็กตอบได้อย่างมีเหตุผล อย่างน้อย 1 ใน 3 ข้อ เช่น 
มือสกปรก/ต้องล้างมือก่อนกินข้าว/กินผักท�าให้เด็กร่างกาย
แขง็แรง (ถ้ามคี�าว่า “เพราะ”น�าหน้า ถอืว่าดมีาก ถกูต้องตาม
หลักการใช้ภาษาไทย) 

ถามเด็กว่า “เม่ือหนูเห็นเพื่อนร้องไห้เพราะเสียใจหรือเจ็บ 
หนูจะท�าอย่างไร”

ผ่าน: เด็กตอบแสดงความเห็นอกเห็นใจ เช่น หนูเข้าไปช่วยเพ่ือน 
ปลอบเพื่อนหรือบอกครู/ผู้ใหญ่ให้มาช่วยเพื่อน
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อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
่

วิธีฝึกทักษะ
 

แรกเกดิ 1 ตรวจปฏิกิริยา Moro Reflex อุ้มทารกประคองศีรษะกับต้นคอ เลื่อนมือลงมาบริเวณหลัง ท�าให้ศีรษะ
ทารกหงายไปข้างหลังหรืออาจกระตุ้นทารกที่นอนหงายอยู่ด้วยเสียงดัง
ทารกจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันที คือแขนขาจะเหยียดชูขึ้น แบมือและ
กางออกสองข้างเท่าๆ กัน ก่อนที่จะโอบเข้าหากันเหมือนจะกอด

ผ่าน: ทารกตอบสนองทันทีแบบสะดุ้ง ยกแขนและขาสองข้างเสมอกัน  อาจร้องไห้    
ปฏิกริยา Moro Reflflffllflex จะค่อยลดลงเมื่ออายุ 2-3 เดือนขึ้นไป

-

2 ตรวจความตึงตวัของกล้ามเนือ้ 
Muscle Tone

สังเกตความตึงตัวของกล้ามเนื้อยกแขนขาชูขึ้นแล้วปล่อยลง ทารกจะหด
พบัแขนขาเข้าหาตวัแล้วยดืออกหรอืสงัเกตแรงต้านข้อต่อ โดยการจบัปลาย
แขนขาแล้วเขย่าเบาๆ ดูการพลิ้วไหวหรือแข็งเกร็งของข้อต่อ สังเกตแรง
ต้านการเคลื่อนไหวจากกล้ามเนื้อ เช่น การที่จับทารกเหยียดข้อศอกแล้วมี
แรงต้านเกิดขึ้นขณะเคลื่อนไหวหรือไม่มีแรงต้านเลย

ผ่าน: กล้ามเนื้อตึงตัวปกติ ไม่แข็งเกร็งหรืออ่อนปวกเปยก

-

การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการ (Neurodevelopment)

ค�าแนะน�า: การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการเด็ก (Neurodevelopment) เริ่มจากการสังเกต โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
      ส่วนการตรวจร่างกายท�าโดยแพทย์ นักกิจกรรมบ�าบัดและ/หรือพยาบาล

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง คร ูและผูด้แูลเดก็โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

60  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
่

วิธีฝึกทักษะ

10-12 6 ตรวจการกางแขน
Parachute Reflex

จับตวัทารกบรเิวณเอวในท่านอนคว�า่ให้มัน่คง ยกสงูขึน้จากพืน้เตยีงประมาณ
หนึ่งฟุต แล้วลดระดับต�่าลงมาเร็วๆ ทารกจะใช้แขนทั้งสองข้างกางออกไป
ข้างหน้าพร้อมที่จะใช้มือยันพื้นได้ทันทีและเท่ากัน

ผา่น: เดก็กางแขนท้ังสองขา้งออก เพือ่พรอ้มทีจ่ะเอามอืยนัพืน้เหมอืนทา่คนกระโดดรม่ได้

สังเกตพฤติกรรมเด็ก รู้จักใช้มือสองข้างยันตัวไว้
เวลาจะล้มไปข้างหน้า

55-60
(4 ปี7 เดอืน 

- 

5 ปี) 

7 เดินต่อส้นเท้า ก้าวเดินโดยให้ส้นเท้าข้างหนึ่งไปต่อชิดกับปลายเท้าอีกข้างหนึ่งให้เด็กดู
แล้วบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน : เด็กสามารถเดินต่อส้นเท้ากับปลายเท้าได้ 4 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัวและไม่
กางแขนเพื่อช่วยการทรงตัว

1. เดินก้าวสลับเท้าโดยให้ส้นเท้าต่อกับปลายเท้า
   อีกข้างให้เด็กดู
2. บอกให้เด็กท�าตาม โดยช่วยพยุงและกระตุ้นให้  
  เด็กใช้ส้นเท้าต่อกับปลายเท้าอีกข้าง เมื่อเด็ก
  เริ่มท�าได้ ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถ
   เดินได้เอง 4-5 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการ (Neurodevelopment)
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อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
่

วิธีฝึกทักษะ
 

แรกเกดิ 3 ตรวจข้อเท้า Ankle Clonus ให้ใช้นิว้มอื 4 นิว้รองรบัน่องของทารกและยกขาให้ลอยจากท่ีนอน กระตุน้ 
ankle reflex โดยใช้นิ้วหัวแม่มือวางที่ฝาเท้าขึ้นและลง 2-3 ครั้ง แล้วดัน
ขึ้นทันทีทันใดหนึ่งครั้ง ข้อเท้าทารกเคลื่อนเป็นจังหวะ ขึ้น–ลง

ผ่าน: ข้อเท้าทารกเคลื่อนเป็นจังหวะ ขึ้น-ลง ประมาณ 1-4 ครั้ง หรือไม่เคลื่อนเลย     
(ถ้าข้อเท้าทารกเคลื่อนเป็นจังหวะ ขึ้น-ลง ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไปติดต่อกันถือว่าผิดปกติ)

-

1-2 4 ตรวจการเหยียดแขนและขา
Asymmetrical Tonic Neck 
Reflex (ATNR)

จบัทารกนอนหงายหนัศรีษะไปด้านใดด้านหนึง่ทนัททีนัใด โดยให้คางอยู่
เหนอืหวัไหล่ ทารกเหยยีดแขนและขาไปด้านทีห่นัหน้าและงอแขนและเข่า
ข้างตรงข้าม เหมือนท่าฟันดาบหรือยิงธนู

ผ่าน: ทารกเหยียดแขนและขาไปด้านที่หันหน้า ส่วนด้านตรงข้ามเด็กจะงอแขนและเข่า    
โดยไม่ควรพบทุกครั้งที่ตรวจ
หมายเหตุ: หากเด็กทำาทุกครั้งที่ตรวจให้พิจารณาส่งให้แพทยหรือกุมารแพทย ์

จัดให้ทารกนอนหงาย แล้วหันหน้าไปด้านใดด้าน
หนึ่งทันที โดยให้คางอยู่เหนือหัวไหล่

3-4 5 ตรวจการก�ามือ
Integrated palmar grasp 
reflex    

สอดนิ้วมือเข้าไปในฝามือเด็กทารก ด้านนิ้วก้อยหรือใช้นิ้วแตะฝามือของ
ทารก ทารกจะก�าไว้ชั่วครู่แล้วปล่อย แต่ถ้าทารกก�ามือแน่นขนาดผู้ตรวจ
สามารถยกทารกขึ้นจากพื้นที่นอนแสดงถึงทารกผิดปกติ

ผ่าน: ทารกจะกำาไว้ชั่วครู่แล้วปล่อย ไม่กำามือแน่นตลอดเวลาสามารถคลายมือได้เอง

จบัมอืทารกเบาๆ และลบูให้นิว้คลาย แล้ววางนิว้ใน
ฝามือทารกแตะเบาๆ 

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการ (Neurodevelopment)

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง คร ูและผูด้แูลเดก็โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

60  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
่

วิธีฝึกทักษะ

10-12 6 ตรวจการกางแขน
Parachute Reflex

จับตวัทารกบรเิวณเอวในท่านอนคว�า่ให้มัน่คง ยกสงูขึน้จากพืน้เตยีงประมาณ
หนึ่งฟุต แล้วลดระดับต�่าลงมาเร็วๆ ทารกจะใช้แขนทั้งสองข้างกางออกไป
ข้างหน้าพร้อมที่จะใช้มือยันพื้นได้ทันทีและเท่ากัน

ผา่น: เดก็กางแขนท้ังสองขา้งออก เพือ่พรอ้มทีจ่ะเอามอืยนัพืน้เหมอืนทา่คนกระโดดรม่ได้

สังเกตพฤติกรรมเด็ก รู้จักใช้มือสองข้างยันตัวไว้
เวลาจะล้มไปข้างหน้า

55-60
(4 ปี7 เดอืน 

- 

5 ปี) 

7 เดินต่อส้นเท้า ก้าวเดินโดยให้ส้นเท้าข้างหนึ่งไปต่อชิดกับปลายเท้าอีกข้างหนึ่งให้เด็กดู
แล้วบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน : เด็กสามารถเดินต่อส้นเท้ากับปลายเท้าได้ 4 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัวและไม่
กางแขนเพื่อช่วยการทรงตัว

1. เดินก้าวสลับเท้าโดยให้ส้นเท้าต่อกับปลายเท้า
   อีกข้างให้เด็กดู
2. บอกให้เด็กท�าตาม โดยช่วยพยุงและกระตุ้นให้  
  เด็กใช้ส้นเท้าต่อกับปลายเท้าอีกข้าง เมื่อเด็ก
  เริ่มท�าได้ ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถ
   เดินได้เอง 4-5 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการ (Neurodevelopment)
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แบบบันทึกการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง โดยพอแม ผูปกครอง และเจาหนาที่สาธารณสุข
Developmental Assessment For Intervention Manual By Parent and Health Personal

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

แรกเกิด 1.ขยับเคลื่อนไหวแขนขา 2 ข้าง
เท่ากัน
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

2.มองสบตาขณะตื่น

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

3.สะดุง้หรอืเคลือ่นไหวรา่งกายเมือ่
ได้ยินเสียงพูดในระดับปกติ
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

               
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

4.เด็กเปล่งเสียงได้ ไม่ใช่ร้องไห้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

            
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

5.ดูดนมได้ดี

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

1 เดือน 6.ท่านอนคว่�า เด็กสามารถยกศีรษะ
และหันศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่งได้
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                    
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............
7.แขนขา 2 ข้างเคล่ือนไหวได้เท่ากัน
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

8.สะดุง้หรอืเคลือ่นไหวรา่งกายเมือ่
ได้ยินเสียงพูด
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                  
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

9.ส่งเสียงอ้อแอ้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

               
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

10.มองจ้องหน้าได้นาน 1-2 วินาที

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                   
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

2 เดือน 11.ยกศรีษะตัง้ขึน้ได ้45 องศา นาน 
3 วินาที ขณะนอนคว่�า
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
            
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

12.มองตามสิง่ของจากดา้นหนึง่ไป
อีกด้านหนึ่ง
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
                  
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

13.มองหน้าผู้พูดคุยด้วยได้นาน 
5 วินาที 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                  
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

14.ท�าเสยีงในล�าคอ (เสยีง “อ”ูหรือ 
“อือ”) อย่างชัดเจน
 ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                 
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

15.ยิ้มหรือส่งเสียงตอบได้เมื่อแตะ
ต้องตัวและพูดคุยด้วย
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                  
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ

ชือ่...........................................................  นามสกุล................................................  ชือ่เล่น........................................  วัน เดอืน ป เกิด...............................................  อาย.ุ...................
ค�าชี้แจง:   เด็กท�าได้ ใส่เครื่องหมาย   ผ่าน   เด็กท�าไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย   ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

66 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
60  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
่

วิธีฝึกทักษะ

10-12 6 ตรวจการกางแขน
Parachute Reflex

จบัตวัทารกบรเิวณเอวในท่านอนคว�า่ให้มัน่คง ยกสงูขึน้จากพ้ืนเตยีงประมาณ
หนึ่งฟุต แล้วลดระดับต�่าลงมาเร็วๆ ทารกจะใช้แขนทั้งสองข้างกางออกไป
ข้างหน้าพร้อมที่จะใช้มือยันพื้นได้ทันทีและเท่ากัน

ผา่น: เดก็กางแขนท้ังสองขา้งออก เพือ่พรอ้มทีจ่ะเอามอืยนัพืน้เหมือนท่าคนกระโดดรม่ได้

สังเกตพฤติกรรมเด็ก รู้จักใช้มือสองข้างยันตัวไว้
เวลาจะล้มไปข้างหน้า

55-59
(4 ปี7 เดอืน 

- 

7 เดินต่อส้นเท้า ก้าวเดินโดยให้ส้นเท้าข้างหนึ่งไปต่อชิดกับปลายเท้าอีกข้างหนึ่งให้เด็กดู
แล้วบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน : เด็กสามารถเดินต่อส้นเท้ากับปลายเท้าได้ 4 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัวและไม่
กางแขนเพื่อช่วยการทรงตัว

1. เดินก้าวสลับเท้าโดยให้ส้นเท้าต่อกับปลายเท้า
   อีกข้างให้เด็กดู
2. บอกให้เด็กท�าตาม โดยช่วยพยุงและกระตุ้นให้  
  เด็กใช้ส้นเท้าต่อกับปลายเท้าอีกข้าง เม่ือเด็ก
  เริ่มท�าได้ ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถ
   เดินได้เอง 4-5 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการ (Neurodevelopment)

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง คร ูและผูด้แูลเดก็โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผูด้แูลเดก็

60  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

อายุ
(เดือน)

ข้อที่ ทักษะ วิธีประเมิน เฝ้าระวัง
่

วิธีฝึกทักษะ

10-12 6 ตรวจการกางแขน
Parachute Reflex

จับตวัทารกบรเิวณเอวในท่านอนคว�า่ให้มัน่คง ยกสงูขึน้จากพืน้เตยีงประมาณ
หนึ่งฟุต แล้วลดระดับต�่าลงมาเร็วๆ ทารกจะใช้แขนทั้งสองข้างกางออกไป
ข้างหน้าพร้อมที่จะใช้มือยันพื้นได้ทันทีและเท่ากัน

ผา่น: เดก็กางแขนท้ังสองขา้งออก เพือ่พรอ้มทีจ่ะเอามอืยนัพืน้เหมอืนทา่คนกระโดดรม่ได้

สังเกตพฤติกรรมเด็ก รู้จักใช้มือสองข้างยันตัวไว้
เวลาจะล้มไปข้างหน้า

55-60
(4 ปี7 เดอืน 

- 

5 ปี) 

7 เดินต่อส้นเท้า ก้าวเดินโดยให้ส้นเท้าข้างหนึ่งไปต่อชิดกับปลายเท้าอีกข้างหนึ่งให้เด็กดู
แล้วบอกให้เด็กท�าตาม

ผ่าน : เด็กสามารถเดินต่อส้นเท้ากับปลายเท้าได้ 4 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัวและไม่
กางแขนเพื่อช่วยการทรงตัว

1. เดินก้าวสลับเท้าโดยให้ส้นเท้าต่อกับปลายเท้า
   อีกข้างให้เด็กดู
2. บอกให้เด็กท�าตาม โดยช่วยพยุงและกระตุ้นให้  
  เด็กใช้ส้นเท้าต่อกับปลายเท้าอีกข้าง เมื่อเด็ก
  เริ่มท�าได้ ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถ
   เดินได้เอง 4-5 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการ (Neurodevelopment)

 
4 ปี 11 เดือน)
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ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

แรกเกิด 1.ขยับเคลื่อนไหวแขนขา 2 ข้าง
เท่ากัน
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

2.มองสบตาขณะตื่น

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

3.สะดุง้หรอืเคลือ่นไหวรา่งกายเม่ือ
ได้ยินเสียงพูดในระดับปกติ
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

               
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

4.เด็กเปล่งเสียงได้ ไม่ใช่ร้องไห้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

            
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

5.ดูดนมได้ดี

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

1 เดือน 6.ท่านอนคว่�า เด็กสามารถยกศีรษะ
และหันศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่งได้
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                    
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............
7.แขนขา 2 ข้างเคล่ือนไหวได้เท่ากัน
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

8.สะดุง้หรอืเคลือ่นไหวรา่งกายเม่ือ
ได้ยินเสียงพูด
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                  
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

9.ส่งเสียงอ้อแอ้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

               
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

10.มองจ้องหน้าได้นาน 1-2 วินาที

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                   
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

2 เดือน 11.ยกศรีษะต้ังขึน้ได ้45 องศา นาน 
3 วินาที ขณะนอนคว่�า
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
            
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

12.มองตามสิง่ของจากดา้นหนึง่ไป
อีกด้านหนึ่ง
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
                  
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

13.มองหน้าผู้พูดคุยด้วยได้นาน 
5 วินาที 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                  
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

14.ท�าเสยีงในล�าคอ (เสยีง “อ”ูหรอื 
“อือ”) อย่างชัดเจน
 ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                 
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

15.ย้ิมหรือส่งเสียงตอบได้เม่ือแตะ
ต้องตัวและพูดคุยด้วย
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                  
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ

ชือ่...........................................................  นามสกลุ................................................  ชือ่เล่น........................................  วนั เดอืน ป เกดิ...............................................  อาย.ุ...................
ค�าชี้แจง:   เด็กท�าได้ ใส่เครื่องหมาย   ผ่าน   เด็กท�าไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย   ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

Developmental Assessment For Intervention Manual (DAIM)   61

แบบบันทึกการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง โดยพอแม ผูปกครอง และเจาหนาที่สาธารณสุข
Developmental Assessment For Intervention Manual By Parent and Health Personal

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

แรกเกิด 1.ขยับเคลื่อนไหวแขนขา 2 ข้าง
เท่ากัน
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

2.มองสบตาขณะตื่น

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

3.สะดุง้หรอืเคลือ่นไหวรา่งกายเม่ือ
ได้ยินเสียงพูดในระดับปกติ
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

               
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

4.เด็กเปล่งเสียงได้ ไม่ใช่ร้องไห้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

            
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

5.ดูดนมได้ดี

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

1 เดือน 6.ท่านอนคว่�า เด็กสามารถยกศีรษะ
และหันศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่งได้
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                    
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............
7.แขนขา 2 ข้างเคล่ือนไหวได้เท่ากัน
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

8.สะดุง้หรอืเคลือ่นไหวรา่งกายเม่ือ
ได้ยินเสียงพูด
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                  
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

9.ส่งเสียงอ้อแอ้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

               
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

10.มองจ้องหน้าได้นาน 1-2 วินาที

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                   
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

2 เดือน 11.ยกศรีษะต้ังขึน้ได ้45 องศา นาน 
3 วินาที ขณะนอนคว่�า
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
            
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

12.มองตามสิง่ของจากดา้นหนึง่ไป
อีกด้านหนึ่ง
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
                  
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

13.มองหน้าผู้พูดคุยด้วยได้นาน 
5 วินาที 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                  
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

14.ท�าเสยีงในล�าคอ (เสยีง “อ”ูหรอื 
“อือ”) อย่างชัดเจน
 ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                 
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

15.ย้ิมหรือส่งเสียงตอบได้เม่ือแตะ
ต้องตัวและพูดคุยด้วย
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

                  
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ

ชือ่...........................................................  นามสกลุ................................................  ชือ่เล่น........................................  วนั เดอืน ป เกดิ...............................................  อาย.ุ...................
ค�าชี้แจง:   เด็กท�าได้ ใส่เครื่องหมาย   ผ่าน   เด็กท�าไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย   ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

แบบบันทึกกำรประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
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62  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

3–4
เดือน

16.ท่านอนคว่�ายกอกพ้นพื้น

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

17.มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้
เป็นมุม 180 องศา
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

18.หันตามเสียงได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

19.ท�าเสียงสูงๆ ต่�าๆ โต้ตอบเวลา
พูดคุย
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

20.ยิ้มทักและยิ้มตอบ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

5-6
เดือน

21.ยันตัวขึ้นจากท่านอนคว่�าโดย
แขนเหยียดตรงทั้งสองข้างได้
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

22.ดึงข้ึนน่ังจากท่านอนหงาย เด็ก
สามารถชัน/ยกศีรษะข้ึนมาก่อน
ล�าตัว
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

23.พลิกคว่�าขณะนอนหงายได้
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

24.เอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้
ขณะอยูใ่นท่านอนหงายหรือนัง่ตกั
 ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

25.สนใจฟงัคนพดูและสามารถมอง
ไปทีข่องเลน่ทีผู่ท้ดสอบเลน่กบัเด็ก
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

26.เลียนแบบการเล่นท�าเสียงได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

27.จ้องมองหรือร้องไห้เม่ือเห็นคน
แปลกหน้า
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ

แบบบันทึกการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง โดยพอแม ผูปกครอง และเจาหนาที่สาธารณสุข
Developmental Assessment For Intervention Manual By Parent and Health Personal

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

23.พลิกคว่�าขณะนอนหงายได้

ไม่ผ่าน

ขณะอยูใ่นท่านอนหงายหรือนัง่ตกั

ไม่ผ่าน

ไปทีข่องเลน่ทีผู่ท้ดสอบเลน่กบัเด็ก

ไม่ผ่าน
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ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

7-8
เดือน

28.นัง่ไดม้ัน่คงและสามารถเอ้ียวตวั
ใช้มือเล่นได้อย่างอิสระ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

29.จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ
ผู้ใหญ่นาน 2-3 วินาที

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

30.หันตามเสียงเรียกชื่อ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

31.เลยีนเสยีง พดูคยุ เชน่ มามา ปา
ปา หม่�าหม่�า จ๊ะจ๊ะ จ๋าจ๊ะ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

32.เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

10-12
เดือน

(10 เดือน 
- 1 ปี)

41.ยืนอยู่ตามล�าพังได้นาน 2 วินาที

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

42.จีบนิ้วมือเพื่อหยิบของชิ้นเล็ก

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

43.โบกมือหรือตบมือตามค�าสั่ง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

44.แสดงความต้องการ โดยท�าท่า
ทาง หรือเปล่งเสียง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

45.เล่นสิ่งของตามประโยชน์ของ
สิ่งของได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

13-15
เดือน

(1 ปี 1 เดือน 
- 

1 ปี 3 เดือน)

46.เดินลากของเล่นหรือสิ่งของได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

47.หยิบก้อนไม้ใส่ถ้วยได้ 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

48.ส่งของเล่นให้ตามค�าสั่ง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

49.พูดได้ 1 ค�าที่เป็นค�าโดด

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

50.เลียนแบบท่าทางท�างานบ้าน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

49.พูดได้ 1 ค�าที่เป็นค�าโดด

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

สิ่งของได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

62  คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

3–4
เดือน

16.ท่านอนคว่�ายกอกพ้นพื้น

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

17.มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้
เป็นมุม 180 องศา
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

18.หันตามเสียงได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

19.ท�าเสียงสูงๆ ต่�าๆ โต้ตอบเวลา
พูดคุย
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

20.ยิ้มทักและยิ้มตอบ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

5-6
เดือน

21.ยันตัวขึ้นจากท่านอนคว่�าโดย
แขนเหยียดตรงทั้งสองข้างได้
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

22.ดึงข้ึนน่ังจากท่านอนหงาย เด็ก
สามารถชัน/ยกศีรษะข้ึนมาก่อน
ล�าตัว
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

23.พลิกคว่�าขณะนอนหงายได้
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

24.เอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้
ขณะอยูใ่นทา่นอนหงายหรือนัง่ตกั
 ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

25.สนใจฟงัคนพดูและสามารถมอง
ไปทีข่องเลน่ทีผู่ท้ดสอบเลน่กบัเด็ก
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

26.เลียนแบบการเล่นท�าเสียงได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

27.จ้องมองหรือร้องไห้เม่ือเห็นคน
แปลกหน้า
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

23.พลิกคว่�าขณะนอนหงายได้

ไม่ผ่าน

ขณะอยูใ่นท่านอนหงายหรือนัง่ตกั

ไม่ผ่าน

ไปทีข่องเลน่ทีผู่ท้ดสอบเลน่กบัเด็ก

ไม่ผ่าน

68 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
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ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

7-8
เดือน

28.น่ังไดม้ัน่คงและสามารถเอีย้วตวั
ใช้มือเล่นได้อย่างอิสระ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

29.จ้องมองไปท่ีหนังสือพร้อมกับ
ผู้ใหญ่นาน 2-3 วินาที

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

30.หันตามเสียงเรียกชื่อ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

31.เลยีนเสยีง พดูคยุ เชน่ มามา 
ปาปา หม่�าหม่�า จ๊ะจ๊ะ จ๋าจ๊ะ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

32.เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

10-12
เดือน

(10 เดือน 
- 1 ปี)

41.ยืนอยู่ตามล�าพังได้นาน 2 วินาที

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

42.จีบนิ้วมือเพื่อหยิบของชิ้นเล็ก

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

43.โบกมือหรือตบมือตามค�าสั่ง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

44.แสดงความต้องการ โดยท�า
ท่าทาง หรือเปล่งเสียง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

45.เล่นส่ิงของตามประโยชน์ของ
สิ่งของได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

13-15
เดือน

(1 ปี 1 เดือน 
- 

1 ปี 3 เดือน)

46.เดินลากของเล่นหรือสิ่งของได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

47.หยิบก้อนไม้ใส่ถ้วยได้ 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

48.ส่งของเล่นให้ตามค�าสั่ง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

49.พูดได้ 1 ค�าที่เป็นค�าโดด

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

50.เลียนแบบท่าทางท�างานบ้าน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

49.พูดได้ 1 ค�าที่เป็นค�าโดด

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

สิ่งของได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
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ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

7-8
เดือน

28.น่ังได้มัน่คงและสามารถเอีย้วตวั
ใช้มือเล่นได้อย่างอิสระ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

29.จ้องมองไปท่ีหนังสือพร้อมกับ
ผู้ใหญ่นาน 2-3 วินาที

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

30.หันตามเสียงเรียกชื่อ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

31.เลยีนเสยีง พดูคยุ เชน่ มามา ปา
ปา หม่�าหม่�า จ๊ะจ๊ะ จ๋าจ๊ะ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

32.เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

10-12
เดือน

(10 เดือน 
- 1 ปี)

41.ยืนอยู่ตามล�าพังได้นาน 2 วินาที

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

42.จีบนิ้วมือเพื่อหยิบของชิ้นเล็ก

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

43.โบกมือหรือตบมือตามค�าสั่ง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

44.แสดงความต้องการ โดยท�าท่า
ทาง หรือเปล่งเสียง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

45.เล่นส่ิงของตามประโยชน์ของ
สิ่งของได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

13-15
เดือน

(1 ปี 1 เดือน 
- 

1 ปี 3 เดือน)

46.เดินลากของเล่นหรือสิ่งของได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

47.หยิบก้อนไม้ใส่ถ้วยได้ 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

48.ส่งของเล่นให้ตามค�าสั่ง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

49.พูดได้ 1 ค�าที่เป็นค�าโดด

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

50.เลียนแบบท่าทางท�างานบ้าน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

49.พูดได้ 1 ค�าที่เป็นค�าโดด

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

สิ่งของได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

62  คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

3–4
เดือน

16.ท่านอนคว่�ายกอกพ้นพื้น

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

17.มองตามส่ิงของที่เคลื่อนที่ได้
เป็นมุม 180 องศา
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

18.หันตามเสียงได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

19.ท�าเสียงสูงๆ ต่�าๆ โต้ตอบเวลา
พูดคุย
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

20.ยิ้มทักและยิ้มตอบ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

5-6
เดือน

21.ยันตัวขึ้นจากท่านอนคว่�าโดย
แขนเหยียดตรงทั้งสองข้างได้
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

22.ดึงข้ึนน่ังจากท่านอนหงาย เด็ก
สามารถชัน/ยกศีรษะขึ้นมาก่อน
ล�าตัว
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

23.พลิกคว่�าขณะนอนหงายได้
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

24.เอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้
ขณะอยู่ในทา่นอนหงายหรือนัง่ตกั
 ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

25.สนใจฟงัคนพดูและสามารถมอง
ไปทีข่องเลน่ทีผู่ท้ดสอบเลน่กบัเดก็
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

26.เลียนแบบการเล่นท�าเสียงได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

27.จ้องมองหรือร้องไห้เม่ือเห็นคน
แปลกหน้า
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
 
              
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ

แบบบันทึกการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง โดยพอแม ผูปกครอง และเจาหนาที่สาธารณสุข
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

23.พลิกคว่�าขณะนอนหงายได้

ไม่ผ่าน

ขณะอยู่ในทา่นอนหงายหรือนัง่ตกั

ไม่ผ่าน

ไปทีข่องเลน่ทีผู่ท้ดสอบเลน่กบัเดก็

ไม่ผ่าน

แบบบันทึกกำรประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
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64  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language 

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social 

(PS)

16-17
เดือน

(1 ปี 4 เดือน 
- 

1 ปี 5 เดือน)

51.วิง่หรอืเดินเรว็ๆ โดยสายตาอาจ
จ้องมองอยู่ที่พื้น

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

52.ขีดเขียน(เป็นเส้น)บนกระดาษ
ได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

53.ท�าตามค�าส่ัง 2-3 ค�า โดยไม่ต้อง
มีท่าทางประกอบ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

54.ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

55.ถือถ้วยน้�าดื่มเองหกเล็กน้อย

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

19-24
เดือน

(1 ปี 7 เดือน 
-  2 ปี)

66.เหวี่ยงขาเตะลูกบอลได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

67.ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

68.เลือกวัตถุตามค�าสั่ง (ตัวเลือก 
4 ชนิด) 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

69.เลียนค�าพูดที่เป็นวลีประกอบ 
ด้วยค�า 2 ค�าขึ้นไป

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

70.ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้ 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

25-29
เดือน

(2 ปี 1 เดือน 
- 

2 ปี 5 เดือน)

71.กระโดดเท้าพ้นพื้นทั้ง 2 ข้าง 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

72.แก้ปัญหาง่ายๆ โดยใช้เคร่ืองมือ
ด้วยตัวเอง 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

73.ชี้อวัยวะ 7 ส่วน 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

74.พูดตอบรับและปฏิเสธได้ 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

75.ล้างและเช็ดมือได้เอง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ

แบบบันทึกการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง โดยพอแม ผูปกครอง และเจาหนาที่สาธารณสุข
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

70 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
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ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
Fine Motor

(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social 

(PS)

31-36
เดือน

(2 ปี 7 เดือน 
- 3 ปี)

85.ยืนขาเดียว 1 วินาที 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

86.เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อ
เนื่องกัน 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

87.น�าวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้ได้
ตามค�าสั่ง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

88.พูดติดต่อกัน 3-4 ค�าได้อย่างน้อย 
4 ความหมาย 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

89.ใส่กางเกงได้เอง 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

37-41
เดือน

(3 ปี 1 เดือน 
-  

3 ปี 5 เดือน)

90.ยืนขาเดียว 3 วินาที 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

91.เลียนแบบวาดรูปวงกลม

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

92.ท�าตามค�าสัง่ตอ่เนือ่งได ้2 กรยิา
กับวัตถุ 2 ชนิด

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

93.ถามค�าถามได้ 4 แบบ เช่น ใคร 
อะไร ที่ไหน ท�าไม

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

94.ท�าตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่ม
ได้โดยมีผู้ใหญ่แนะน�า

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

95.ช่วยท�างานขั้นตอนเดียวได้เอง
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     

ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน



-
4 ปี 11 เดือน)

แบบบันทึกกำรประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
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66  คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
Fine Motor

(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

43-48
เดือน

(3 ปี 7 เดือน 
- 4 ปี)

107.กระโดดขาเดียวได้อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

108.ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น (โดย
ใช้กรรไกรปลายมน)
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............
109.เลยีนแบบวาดรูป + (กากบาท)
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

110.เลือกวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่กว่าและ
เล็กกว่า 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป................

111.พูดเป็นประโยค 3 ค�า ติดต่อ
กัน โดยมีความหมายและเหมาะ
สมกับโอกาสได้
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

112.ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 
2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด
 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

49-54
เดือน

(4 ปี 1 เดือน
-

4 ปี 6 เดือน)

113.กระโดดสองเท้าพร้อมกันไป
ด้านข้างและถอยหลังได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

114.ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่
ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้ 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

115.เลือกรูปภาพท่ีแสดงเวลากลางวัน
กลางคืน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

116.ตอบค�าถามไดถ้กูตอ้งเมือ่ถาม
ว่า  “ถ้ารู้สึกร้อน ไม่สบาย หิว” 
จะท�าอย่างไร 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

117.ท�าความสะอาดตนเองหลังจาก
อุจจาระได้ 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

55-59
เดือน

(4 ปี 7 เดือน 

118.เดินต่อส้นเท้า

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

119.จับดินสอได้ถูกต้อง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

120.เลือกสีได้ 8 สี ตามค�าสั่ง  

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

121.ผลัดกันพดูคยุกับเพือ่นในกลุ่ม 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

122.เล่นเลียนแบบบทบาทของ
ผู้ใหญ่ได้ 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ

แบบบันทึกการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง โดยพอแม ผูปกครอง และเจาหนาที่สาธารณสุข
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น (โดย

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

ไม่ผ่าน

110.เลือกวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่กว่าและ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

112.ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 

115.เลือกรูปภาพท่ีแสดงเวลากลางวัน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

66  คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
Fine Motor

(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

43-48
เดือน

(3 ปี 7 เดือน 
- 4 ปี)

107.กระโดดขาเดียวได้อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

108.ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น (โดย
ใช้กรรไกรปลายมน)
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............
109.เลยีนแบบวาดรูป + (กากบาท)
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

110.เลือกวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่กว่าและ
เล็กกว่า 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป................

111.พูดเป็นประโยค 3 ค�า ติดต่อ
กัน โดยมีความหมายและเหมาะ
สมกับโอกาสได้
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

112.ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 
2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด
 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

49-54
เดือน

(4 ปี 1 เดือน
-

4 ปี 6 เดือน)

113.กระโดดสองเท้าพร้อมกันไป
ด้านข้างและถอยหลังได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

114.ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่
ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้ 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

115.เลือกรูปภาพท่ีแสดงเวลากลางวัน
กลางคืน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

116.ตอบค�าถามไดถ้กูตอ้งเมือ่ถาม
ว่า “ถ้ารู้สึกร้อน ไม่สบาย หิว” จะ
ท�าอย่างไร 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

117.ท�าความสะอาดตนเองหลังจาก
อุจจาระได้ 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

55-59
เดือน

(4 ปี 7 เดือน 

118.เดินต่อส้นเท้า

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

119.จับดินสอได้ถูกต้อง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

120.เลือกสีได้ 8 สี ตามค�าสั่ง  

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

121.ผลัดกันพดูคยุกับเพือ่นในกลุ่ม 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

122.เล่นเลียนแบบบทบาทของ
ผู้ใหญ่ได้ 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ

แบบบันทึกการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง โดยพอแม ผูปกครอง และเจาหนาที่สาธารณสุข
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น (โดย

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

ไม่ผ่าน

110.เลือกวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่กว่าและ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

112.ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 

115.เลือกรูปภาพท่ีแสดงเวลากลางวัน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
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แบบบันทึกการคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง¬ โดยเจาหนาที่สาธารณสุข
Developmental Screening and Promotion By Health Personal 

ชือ่...........................................................  นามสกุล................................................  ชือ่เล่น........................................  วัน เดอืน ป เกิด...............................................  อาย.ุ...................
ค�าชี้แจง:   เด็กท�าได้ ใส่เครื่องหมาย   ผ่าน   เด็กท�าไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย   ไม่ผ่าน

     ด้าน

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลอืตวัเองและสงัคม
Personal and Social

(PS)

9 เดือน 33.ลุกขึ้นนั่งได้จากท่านอน

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

34.ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่อง
เรอืนสูงระดับอก

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

35.หยิบก้อนไม้จากพื้น และถือไว้
มือละชิ้น 
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

36.ใช้นิว้หวัแม่มอืและนิว้อืน่ๆ หยบิ
ของขึ้นจากพื้น

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

37.ท�าตามค�าสัง่ง่ายๆ เมือ่ใช้ท่าทาง
ประกอบ
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

38.เด็กรู ้จักการปฏิเสธด้วยการ
แสดงท่าทาง
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

39.เลียนเสียงค�าพูดที่คุ ้นเคยได้
อย่างน้อย 1 เสียง  

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

40.ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

18 เดือน

(1 ปี 6 เดือน)

56.วิ่งได้ 

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

57.เดนิถอืลกูบอลไปได้ไกล 3 เมตร

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

58.เปดหน้าหนงัสอืทีท่�าด้วยกระดาษ
แข็งทีละแผ่นได้เอง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

59.ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น 

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

60.เลือกวัตถุตามค�าสั่งได้ถูกต้อง          
3 ชนดิ

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

61.ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

62.พดูเลยีนค�าทีเ่ด่นหรอืค�าสดุท้าย
ของค�าพูด

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

63.พูดเป็นค�าๆ ได้ 4 ค�า เรียกชื่อ
ส่ิงของหรือทักทาย (เป็นค�าอื่นที่
ไม่ใช่พ่อแม่ ชื่อของคนคุ้นเคยหรือชื่อ
ของสัตว์เลี้ยงในบ้าน) 
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

64.สนใจ/มองตามสิง่ทีผู่ใ้หญ่ช้ีทีอ่ยู่
ไกลออกไปอย่างน้อย 3 เมตร 

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

65.ดื่มน�้าจากแก้วโดยไม่หก

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

34.ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่อ

-
4 ปี 11 เดือน)

72 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

109.เลียนแบบวาดรูป + (เครื่องหมายบวก)
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แบบบันทึกกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
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66  คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
Fine Motor

(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)

43-48
เดือน

(3 ปี 7 เดือน 
- 4 ปี)

107.กระโดดขาเดียวได้อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

108.ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น (โดย
ใช้กรรไกรปลายมน)
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............
109.เลยีนแบบวาดรปู + (กากบาท)
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

110.เลือกวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่กว่าและ
เล็กกว่า 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป................

111.พูดเป็นประโยค 3 ค�า ติดต่อ
กัน โดยมีความหมายและเหมาะ
สมกับโอกาสได้
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

112.ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 
2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด
 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
  
                
ว/ด/ป...............  ว/ด/ป...............

49-54
เดือน

(4 ปี 1 เดือน
-

4 ปี 6 เดือน)

113.กระโดดสองเท้าพร้อมกันไป
ด้านข้างและถอยหลังได้

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

114.ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่
ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้ 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

115.เลือกรูปภาพท่ีแสดงเวลากลางวัน
กลางคืน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

116.ตอบค�าถามได้ถกูต้องเมือ่ถาม
ว่า “ถ้ารู้สึกร้อน ไม่สบาย หิว” จะ
ท�าอย่างไร 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

117.ท�าความสะอาดตนเองหลงัจาก
อุจจาระได้ 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

55-59
เดือน

(4 ปี 7 เดือน 

118.เดินต่อส้นเท้า

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

119.จับดินสอได้ถูกต้อง

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

120.เลือกสีได้ 8 สี ตามค�าสั่ง  

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

121.ผลดักนัพดูคยุกบัเพือ่นในกลุม่ 

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

122.เล่นเลียนแบบบทบาทของ
ผู้ใหญ่ได้ 
ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

     
ว/ด/ป............... ว/ด/ป...............

ด้าน

อายุ
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ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น (โดย

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

ไม่ผ่าน

110.เลือกวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่กว่าและ

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

112.ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 

115.เลือกรูปภาพท่ีแสดงเวลากลางวัน

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่

ผู้ปกครอง        เจ้าหน้าที่
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ชือ่...........................................................  นามสกลุ................................................  ชือ่เล่น........................................  วนั เดอืน ป เกดิ...............................................  อาย.ุ...................
ค�าชี้แจง:   เด็กท�าได้ ใส่เครื่องหมาย   ผ่าน   เด็กท�าไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย   ไม่ผ่าน

     ด้าน

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสงัคม
Personal and Social

(PS)

9 เดือน 33.ลุกขึ้นนั่งได้จากท่านอน

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

34.ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่อง
เรอืนสูงระดับอก

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

35.หยิบก้อนไม้จากพื้น และถือไว้
มือละชิ้น 
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

36.ใช้นิว้หวัแม่มอืและนิว้อืน่ๆ หยบิ
ของขึ้นจากพื้น

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

37.ท�าตามค�าสัง่ง่ายๆ เมือ่ใช้ท่าทาง
ประกอบ
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

38.เด็กรู ้จักการปฏิเสธด้วยการ
แสดงท่าทาง
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

39.เลียนเสียงค�าพูดที่คุ ้นเคยได้
อย่างน้อย 1 เสียง  

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

40.ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

18 เดือน

(1 ปี 6 เดือน)

56.วิ่งได้ 

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

57.เดนิถอืลกูบอลไปได้ไกล 3 เมตร

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

58.เปดหน้าหนงัสอืท่ีท�าด้วยกระดาษ
แข็งทีละแผ่นได้เอง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

59.ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น 

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

60.เลือกวัตถุตามค�าสั่งได้ถูกต้อง          
3 ชนดิ

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

61.ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

62.พดูเลยีนค�าทีเ่ด่นหรอืค�าสดุท้าย
ของค�าพูด

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

63.พูดเป็นค�าๆ ได้ 4 ค�า เรียกชื่อ
สิ่งของหรือทักทาย (เป็นค�าอื่นที่
ไม่ใช่พ่อแม่ ชื่อของคนคุ้นเคยหรือชื่อ
ของสัตว์เลี้ยงในบ้าน) 
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

64.สนใจ/มองตามส่ิงท่ีผูใ้หญ่ชีท้ีอ่ยู่
ไกลออกไปอย่างน้อย 3 เมตร 

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

65.ดื่มน�้าจากแก้วโดยไม่หก

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

34.ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่อ
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74 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

     ด้าน

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลอืตวัเองและสงัคม
Personal and Social

(PS)

30 เดือน

(2 ปี 6 เดือน)

76.กระโดดข้ามเชือกบนพืน้ไปข้าง
หน้าได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

77.ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ โดย
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

78.ต่อก้อนไม้สีเ่หลีย่มลกูบาศก์เป็น
หอสูงได้ 8 ก้อน

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

79.ยืน่วตัถใุห้ผูท้ดสอบได้ 1 ชิน้ตาม
ค�าสั่ง (รู้จ�านวนเท่ากับ1)

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

80.สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

81.วางวตัถไุว้ “ข้างบน” และ “ข้าง
ใต้” ตามค�าสั่งได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

82.พูดติดต่อกัน 2 ค�า อย่างมี
ความหมายโดยใช้ค�ากริยาได้
ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

83.ร้องเพลงได้บางค�าหรอืร้องเพลง
คลอตามท�านอง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

84.เดก็รูจ้กัรอให้ถงึรอบของตนเอง
ในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

42 เดือน

(3 ปี 6 เดือน)

96.ยืนขาเดียว 5 วินาที

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

97.ใช้แขนรับลูกบอลได้

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

98.แยกรปูทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

99.ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่
ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

100.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

101.วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลัง

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

102.เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภท

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

103.พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป
ใหม่ๆได้
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

104.พดู “ขอ” หรอื “ขอบคณุ” หรอื 
“ให้” ได้เอง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

105.บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

106.ใส่เสือ้ผ่าหน้าได้เองโดยไม่ต้อง
ติดกระดุม

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................
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ค�าสั่ง (รู้จ�านวนเท่ากับ1) ในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก

ผ่าน     

98.แยกรปูทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ

ไม่ผ่าน

100.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

102.เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภ

ไม่ผ่าน

     ด้าน

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลอืตวัเองและสงัคม
Personal and Social

(PS)

30 เดือน

(2 ปี 6 เดือน)

76.กระโดดข้ามเชอืกบนพืน้ไปข้าง
หน้าได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

77.ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ โดย
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

78.ต่อก้อนไม้สีเ่หลีย่มลกูบาศก์เป็น
หอสูงได้ 8 ก้อน

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

79.ยืน่วตัถใุห้ผูท้ดสอบได้ 1 ชิน้ตาม
ค�าสั่ง (รู้จ�านวนเท่ากับ1)

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

80.สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

81.วางวัตถุไว้ “ข้างบน” และ “ข้าง
ใต้” ตามค�าสั่งได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

82.พูดติดต่อกัน 2 ค�า อย่างมี
ความหมายโดยใช้ค�ากริยาได้
ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

83.ร้องเพลงได้บางค�าหรอืร้องเพลง
คลอตามท�านอง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

84.เดก็รูจ้กัรอให้ถงึรอบของตนเอง
ในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

42 เดือน

(3 ปี 6 เดือน)

96.ยืนขาเดียว 5 วินาที

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

97.ใช้แขนรับลูกบอลได้

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

98.แยกรปูทรงเรขาคณติได้ 3 แบบ

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

99.ประกอบช้ินส่วนของรูปภาพที่
ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

100.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

101.วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลัง

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

102.เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภท

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

103.พูดถึงเหตุการณ์ที่เพ่ิงผ่านไป
ใหม่ๆได้
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

104.พดู “ขอ” หรอื “ขอบคณุ” หรอื 
“ให้” ได้เอง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

105.บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

106.ใส่เสือ้ผ่าหน้าได้เองโดยไม่ต้อง
ติดกระดุม

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

แบบบันทึกการคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง¬ โดยเจาหนาที่สาธารณสุข
Developmental Screening and Promotion By Health Personal 

ค�าสั่ง (รู้จ�านวนเท่ากับ1) ในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก

ผ่าน     

98.แยกรปูทรงเรขาคณติได้ 3 แบบ

ไม่ผ่าน

100.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

102.เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภ

ไม่ผ่าน

     ด้าน

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลอืตวัเองและสงัคม
Personal and Social

(PS)

30 เดือน

(2 ปี 6 เดือน)

76.กระโดดข้ามเชือกบนพืน้ไปข้าง
หน้าได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

77.ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ โดย
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

78.ต่อก้อนไม้สีเ่หลีย่มลกูบาศก์เป็น
หอสูงได้ 8 ก้อน

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

79.ยืน่วตัถใุห้ผูท้ดสอบได้ 1 ชิน้ตาม
ค�าสั่ง (รู้จ�านวนเท่ากับ1)

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

80.สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

81.วางวตัถไุว้ “ข้างบน” และ “ข้าง
ใต้” ตามค�าสั่งได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

82.พูดติดต่อกัน 2 ค�า อย่างมี
ความหมายโดยใช้ค�ากริยาได้
ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

83.ร้องเพลงได้บางค�าหรอืร้องเพลง
คลอตามท�านอง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

84.เดก็รูจ้กัรอให้ถงึรอบของตนเอง
ในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

42 เดือน

(3 ปี 6 เดือน)

96.ยืนขาเดียว 5 วินาที

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

97.ใช้แขนรับลูกบอลได้

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

98.แยกรปูทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

99.ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่
ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

100.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

101.วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลัง

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

102.เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภท

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

103.พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป
ใหม่ๆได้
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

104.พดู “ขอ” หรอื “ขอบคณุ” หรอื 
“ให้” ได้เอง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

105.บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

106.ใส่เสือ้ผ่าหน้าได้เองโดยไม่ต้อง
ติดกระดุม

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

แบบบันทึกการคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง¬ โดยเจาหนาที่สาธารณสุข
Developmental Screening and Promotion By Health Personal 

ค�าสั่ง (รู้จ�านวนเท่ากับ1) ในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก

ผ่าน     

98.แยกรปูทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ

ไม่ผ่าน

100.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

102.เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภ

ไม่ผ่าน

     ด้าน

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลอืตวัเองและสงัคม
Personal and Social

(PS)

30 เดือน

(2 ปี 6 เดือน)

76.กระโดดข้ามเชือกบนพืน้ไปข้าง
หน้าได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

77.ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ โดย
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

78.ต่อก้อนไม้สีเ่หลีย่มลกูบาศก์เป็น
หอสูงได้ 8 ก้อน

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

79.ยืน่วตัถใุห้ผูท้ดสอบได้ 1 ชิน้ตาม
ค�าสั่ง (รู้จ�านวนเท่ากับ1)

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

80.สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

81.วางวตัถไุว้ “ข้างบน” และ “ข้าง
ใต้” ตามค�าสั่งได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

82.พูดติดต่อกัน 2 ค�า อย่างมี
ความหมายโดยใช้ค�ากริยาได้
ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

83.ร้องเพลงได้บางค�าหรอืร้องเพลง
คลอตามท�านอง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

84.เดก็รูจ้กัรอให้ถงึรอบของตนเอง
ในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

42 เดือน

(3 ปี 6 เดือน)

96.ยืนขาเดียว 5 วินาที

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

97.ใช้แขนรับลูกบอลได้

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

98.แยกรปูทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

99.ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่
ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

100.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

101.วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลัง

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

102.เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภท

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

103.พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป
ใหม่ๆได้
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

104.พดู “ขอ” หรอื “ขอบคณุ” หรอื 
“ให้” ได้เอง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

105.บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง

ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

106.ใส่เสือ้ผ่าหน้าได้เองโดยไม่ต้อง
ติดกระดุม

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

แบบบันทึกการคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง¬ โดยเจาหนาที่สาธารณสุข
Developmental Screening and Promotion By Health Personal 

ค�าสั่ง (รู้จ�านวนเท่ากับ1) ในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก

ผ่าน     

98.แยกรปูทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ

ไม่ผ่าน

100.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

102.เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภ

ไม่ผ่าน

ภาพเสื้อผ้าได้

ได้ตามค�าสั่ง
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แบบบันทึกกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
Developmental Screening and Promotion Record By Health Personnel

ค�าสั่ง (รู้จ�านวนเท่ากับ1) ในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก

ผ่าน     

98.แยกรปูทรงเรขาคณติได้ 3 แบบ

ไม่ผ่าน

100.เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

102.เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภ

ไม่ผ่าน

     ด้าน

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor  

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language 

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสงัคม
Personal and Social

(PS)

30 เดือน

(2 ปี 6 เดือน)

76.กระโดดข้ามเชอืกบนพืน้ไปข้าง
หน้าได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

77.ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ โดย
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ

  
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

78.ต่อก้อนไม้สีเ่หลีย่มลกูบาศก์เป็น
หอสูงได้ 8 ก้อน

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

79.ยืน่วตัถใุห้ผูท้ดสอบได้ 1 ชิน้ตาม
ค�าสั่ง (รู้จ�านวนเท่ากับ1)

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

80.สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

81.วางวตัถไุว้  “ข้างบน”  และ 
“ข้างใต้” ตามค�าสั่งได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

82.พูดติดต่อกัน 2 ค�า อย่างมี 
ความหมายโดยใช้ค�ากริยาได้
ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

83.ร้องเพลงได้บางค�าหรอืร้องเพลง
คลอตามท�านอง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

84.เด็กรู้จักรอให้ถงึรอบของตนเอง
ในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอก

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

42 เดือน

(3 ปี 6 เดือน)

96.ยืนขาเดียว 5 วินาที

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

97.ใช้แขนรับลูกบอลได้
 

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

98.แยกรปูทรงเรขาคณติได้ 3 แบบ

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

99.ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่
ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

101.วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลัง
ได้ตามค�าสั่ง
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

 
เสื้อผ้าได้

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

103.พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป
ใหม่ๆได้
 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

104.พูด “ขอ” หรอื “ขอบคณุ” หรอื 
“ให้” ได้เอง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

105.บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

106.ใส่เส้ือผ่าหน้าได้เองโดยไม่ต้อง
ติดกระดุม

 ผ่าน      ไม่ผ่าน

ว/ด/ป.....................

แบบบันทึกการคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยง¬ โดยเจาหนาที่สาธารณสุข
Developmental Screening and Promotion By Health Personal 

130. แสดงความเห็นอกเห็นใจ
เมื่อเห็นเพื่อนเจ็บหรือไม่สบาย

 ผ่าน ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.................... 

128. อ่านออกเสียงพยัญชนะ 
ได้ถูกต้อง 5 ตวั ดงันี ้ “ก” “ง” 
“ด” “น” “ย”
 ผ่าน ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.................... 

129. รู้จักพูดอย่างมีเหตุผล 

 ผ่าน ไม่ผ่าน
ว/ด/ป....................  

126. จับใจความเมื่อฟังนิทาน
หรือเรื่องเล่า

 ผ่าน ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.................... 

127. นับก้อนไม้ 5 ก้อน

 ผ่าน ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.................... 

124. ลอกรูป

 ผ่าน ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.................... 

125. วาดรูปคนได้ 6 ส่วน

 ผ่าน ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.................... 

123. เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงไป
ข้างหน้าได้

 ผ่าน ไม่ผ่าน
ว/ด/ป.................... 

60 เดือน
(5 ปี)
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แบบบันทึกการตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการ (Neurodevelopment) โดยเจาหนาที่สาธารณสุข

อายุแรกเกิด อายุ 1 เดือน อายุ 3-4 เดือน อายุ 10-12 เดือน
(10 เดือน – 1 ปี)

อายุ 55-59 เดือน

1. ตรวจปฏิกิริยา 
Moro Refl ex

เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

2. ตรวจความตึงตัวของ
กล้ามเนื้อ Muscle Tone

เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

3. ตรวจข้อเท้า 
Ankle Clonus

เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

4. ตรวจการเหยียบแขน
และขา Asymmetrical 
Tonic Neck Reflex 
(ATNR)

 เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

5. ตรวจการก�ามือ 
In tegra ted pa lmar 
grasp refl ex  

เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

6. ตรวจการกางแขน 
Parachute refl ex

เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

7. เดินต่อส้นเท้า 

เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน
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แบบบันทึกการตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการ (Neurodevelopment) โดยเจาหนาที่สาธารณสุข

อายุแรกเกิด อายุ 1 เดือน อายุ 3-4 เดือน อายุ 10-12 เดือน
(10 เดือน – 1 ปี)

อายุ 55-59 เดือน

1. ตรวจปฏิกิริยา 
Moro Refl ex

เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

2. ตรวจความตึงตัวของ
กล้ามเนื้อ Muscle Tone

เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

3. ตรวจข้อเท้า 
Ankle Clonus

เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

4. ตรวจการเหยียบแขน
และขา Asymmetrical 
Tonic Neck Reflex 
(ATNR)

 เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

5. ตรวจการก�ามือ 
In tegra ted pa lmar 
grasp refl ex  

เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

6. ตรวจการกางแขน 
Parachute refl ex

เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

7. เดินต่อส้นเท้า 

เจ้าหน้าที่

   ว/ด/ป....................

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

(4 ปี 7 เดือน - 4 ปี 11 เดือน)



อายุ 60 เดอืน
(5 ปี)

อุปกรณ์ส�ำหรับคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย

อายุ 18 เดอืน
(1 ปี 6 เดอืน)

อายุ 30 เดอืน
(2 ปี 6 เดอืน)

อายุ 9 เดอืน อายุ 42 เดอืน
(3 ปี 6 เดอืน)

76 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
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 คู่มื
อประ

เมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเส่ียง

คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

ห้ามจ�าหน่ายห้ามจ�าหน่าย

คู่มือ DAIM

ใช้ส�าหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู
และผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

App Khunlook9 ย่างเพือ่สร้างลูก


