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ค�ำน�ำ

จากการส�ารวจพัฒนาการเด็กไทย พบว่า เด็กปฐมวัย แรกเกิดถึง 5 ปี มีพัฒนาการล่าช้าต�่ากว่ามาตรฐานถึง 30 เปอร์เซ็นต์ การแก้ไขปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเด็กไทย มีความพยายาม
แก้ปัญหาจากหลายหน่วยงาน แต่เนื่องจากยังไม่ได้บูรณาการให้เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ท�าให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้

การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กวัยปฐมวัยท่ีมีปัญหาพัฒนาการ มีความส�าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้เด็กมีทักษะหรือความสามารถในด้านต่างๆ ดีขึ้นเป็นไปตามช่วงวัย มีความพร้อมและมีความ
สามารถในการเรียนรู้ที่ดี มีค่าคะแนนเชาวน์ปัญญาเพิ่มขึ้น มีโอกาสส�าเร็จการศึกษามากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ สามารถปรบัตวัและช่วยเหลอืตนเองได้เมือ่เตบิโตขึน้ ส่วนพ่อแม่ ผูเ้ลีย้งดจูะ
ไม่เครียด มคีรอบครวัทีเ่ข้มแขง็ ประเทศชาติเองกจ็ะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาพเิศษ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และบริการด้านสุขภาพอืน่ๆ แก่เด็กกลุ่มน้ีอกีด้วย 

คูม่อืการประเมนิเพือ่ช่วยเหลอืเดก็ปฐมวัยท่ีมปัีญหาพฒันาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention: TEDA4I) โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ให้เกดิการประเมนิเพือ่ช่วยเหลือเด็กปฐมวยัท่ีมีปัญหาพัฒนาการทันทีท่ีพบ ส�าหรับบคุลากรสาธารณสุขท่ีปฏบิติังานในคลินิกสุขภาพเด็กดีและหรอืคลินิกพัฒนาการในสถานบรกิาร
สาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ การพัฒนาคู่มือได้ผ่านการพฒันาจากประสบการณ์ด้านการสอนและการท�างานด้านการ 
ส่งเสรมิ/กระตุน้พฒันาการมากว่า 20 ปี ของคณะท�างานของสถาบันราชานุกูล สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครนิทร์ กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ และผูท้รงคณุวฒุกุิมารแพทย์ด้านพฒันาการ
และพฤตกิรรม มเีน้ือหาทีเ่ป็นขัน้ตอนในการฝึกทักษะด้านต่างๆพร้อมภาพประกอบอุปกรณ์และจุดเน้นในแต่ละทกัษะเพื่อให้ง่ายและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

คู่มือฯ เล่มน้ีส�าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความเมตตา ความช่วยเหลือจากแพทย์หญิงปัญญา เพ็ญสุวรรณ นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี  
แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ศาตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์ ศาตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์  โล่เลขา แพทย์หญิงรัตโนทัย พลับรู้การ แพทย์หญิงนิพรรณพร วรมงคล ศาตราจารย์
คลินิกแพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์ พันเอกหญิงขวัญใจ ธนกิจจารุ และคณะกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมที่ทุกๆ ท่านเสียสละเวลาให้ค�าแนะน�ากับคณะท�างานเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ด้วย

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาเด็กต้ังแต่ปฐมวัยให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีความสุข จึงหวังว่าหนังสือคู่มือฉบับ
น้ีจะเป็นประโยชน์ส�าหรับทุกท่านที่อ่านและน�าไปใช้ในการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการต่อไป และขอขอบคุณอย่างยิ่งหากผู้อ่านน�าไปใช้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ  
ให้แก่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือการปรับปรุงท่ีดียิ่งๆ ข้ึนต่อไป 

ด้วยความปรารถนาดี
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ค�ำน�ำ

จากการส�ารวจพัฒนาการเด็กไทย พบว่า เด็กปฐมวัย แรกเกิดถึง 5 ปี มีพัฒนาการล่าช้าต�่ากว่ามาตรฐานถึง 30 เปอร์เซ็นต์ การแก้ไขปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเด็กไทย มีความพยายาม
แก้ปัญหาจากหลายหน่วยงาน แต่เนื่องจากยังไม่ได้บูรณาการให้เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ท�าให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้

การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กวัยปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ มีความส�าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้เด็กมีทักษะหรือความสามารถในด้านต่างๆ ดีขึ้นเป็นไปตามช่วงวัย มีความพร้อมและมีความ
สามารถในการเรียนรู้ที่ดี มีค่าคะแนนเชาวน์ปัญญาเพิ่มขึ้น มีโอกาสส�าเร็จการศึกษามากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ สามารถปรบัตวัและช่วยเหลอืตนเองได้เมือ่เตบิโตขึน้ ส่วนพ่อแม่ ผูเ้ลีย้งดจูะ
ไม่เครียด มีครอบครวัทีเ่ข้มแขง็ ประเทศชาติเองกจ็ะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาพเิศษ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และบริการด้านสขุภาพอืน่ๆ แก่เดก็กลุม่นีอ้กีด้วย 

คูม่อืการประเมนิเพือ่ช่วยเหลอืเดก็ปฐมวัยท่ีมปัีญหาพฒันาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention: TEDA4I) โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ให้เกดิการประเมนิเพือ่ช่วยเหลอืเดก็ปฐมวยัทีมี่ปัญหาพัฒนาการทันททีีพ่บ ส�าหรับบคุลากรสาธารณสุขทีป่ฏบิตังิานในคลนิกิสขุภาพเดก็ดแีละหรอืคลินิกพฒันาการในสถานบริการ
สาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ การพัฒนาคู่มือได้ผ่านการพฒันาจากประสบการณ์ด้านการสอนและการท�างานด้านการ 
ส่งเสรมิ/กระตุน้พฒันาการมากว่า 20 ปี ของคณะท�างานของสถาบันราชานุกูล สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์ กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ และผูท้รงคณุวฒิุกุมารแพทย์ด้านพฒันาการ
และพฤตกิรรม มเีนือ้หาทีเ่ป็นขัน้ตอนในการฝึกทักษะด้านต่างๆพร้อมภาพประกอบอุปกรณ์และจุดเน้นในแต่ละทกัษะเพื่อให้ง่ายและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

คู่มือฯ เล่มนี้ส�าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความเมตตา ความช่วยเหลือจากแพทย์หญิงปัญญา เพ็ญสุวรรณ นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี  
แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ศาตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์ ศาตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์  โล่เลขา แพทย์หญิงรัตโนทัย พลับรู้การ แพทย์หญิงนิพรรณพร วรมงคล ศาตราจารย์
คลินิกแพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์ พันเอกหญิงขวัญใจ ธนกิจจารุ และคณะกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมที่ทุกๆ ท่านเสียสละเวลาให้ค�าแนะน�ากับคณะท�างานเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ด้วย

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาเด็กต้ังแต่ปฐมวัยให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีความสุข จึงหวังว่าหนังสือคู่มือฉบบั
นี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับทุกท่านที่อ่านและน�าไปใช้ในการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการต่อไป และขอขอบคุณอย่างยิ่งหากผู้อ่านน�าไปใช้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ  
ให้แก่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือการปรับปรุงที่ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป 

ด้วยความปรารถนาดี

          (นายแพทย์เจษฎา  โชคด�ารงสุข) 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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ค�ำนิยม

การเขียนค�านยิมให้กับหนังสอืหรอืคูม่อืวิชาการเล่มไหนกเ็ป็นเรือ่งยาก เพราะไม่รูว่้าคนอืน่จะคล้อยตามหรอืไม่ แต่คูมื่อ TEDA4I เล่มนีไ้ม่เป็นเช่นนัน้ เนือ่งจากเป็นหนงัสอืทีดี่ 

มีประโยชน์ต่อเด็กไทยเป็นอย่างมาก จะช่วยให้เด็กไทยไม่ต้องพบกับความผิดปกติหรือพิการจนเกินจะแก้ไขได้ เป็นคู่มือที่ให้โอกาสพ่อแม่ ผู้ปกครองใช้ DSPM หรือ DAIM ในการ

ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการลูกตัวเองก่อน ก่อนที่จะถึงมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญในระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปใช้ TEDA4I ให้การช่วยเหลือต่อไป

เด็กไทยจะเป็นคนไทยสุขภาพดี มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งสติปัญญาและอารมณ์ อดทน เสียสละและเห็นแก่ส่วนรวมด้วยใจจริงได้หรือไม่ ข้ึนอยู่กับผู้ใหญ่ในปัจจุบันจะเป็น

ตัวอย่างและให้ประสบการณ์ท่ีดีแก่เด็กๆ ได้มากเพียงไหน ช่วยกันติดตามเด็กที่คัดกรองแล้วสงสัยล่าช้าให้เข้ามาอยู่ในวงจรเพื่อการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพได้มากเพียงใด หรือจะ

ปล่อยให้กลายเป็นเด็กที่มีความเส่ียงทางสังคมของชุมชน TEDA4I ช่วยเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสช่วยเหลือเด็กที่อาจมีความผิดปกติมากหรือน้อย ให้เป็นปกติได้เปิดกว้างยิ่งขึ้น เพราะ

จรงิๆ แล้วคนมคีวามเป็นอยูต่่างกนักต็รงโอกาสทีจ่ะได้รับ การให้โอกาส TEDA4I ได้ท�าหน้าทีเ่ตม็ที ่ช่วยเดก็หลายคนให้มพีฒันาการสมวยัถือเป็นการท�าบุญทีย่ิง่ใหญ่ยิง่แล้ว ท�าให้นกึถึง

พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จาก “สารธรรม ๑๐๑” ที่ว่า

“ฝนตกลงมาทีละหยาดๆ   ก็ย่อมท�าภาชนะที่รองน�้าให้เต็มได้ 

       การท�าบุญแม้ทีละน้อยๆ  ก็ย่อมท�าให้บุญเต็มขึ้นมาได้”

   นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ

  Mental Health Award 2015

ข

คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ Thai Early Developmental Assessment for Intervention

ค�ำนิยม

เด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการผิดปกติจ�าเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยเร็วที่สุด จึงจะมีโอกาสรับการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูและส่งเสริมให้มี

พฒันาการทีก้่าวหน้าขึน้ในช่วงเวลาทีส่มองยงัมคีวามสามารถยดืหยุน่ฟ้ืนตวัได้ดี ท�าให้ลดความพกิารและเข้าใกล้ความเป็นปกตมิากทีส่ดุ การกระจายบรกิารประเมินและช่วยเหลอืเดก็

ปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ โดยบุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้และการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และครอบครัวเด็กเหล่านี้เข้าถึงได้จึงมีความส�าคัญยิ่ง

การร่วมมอืร่วมใจของบคุลากรของสถาบนัราชานกูุล สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต เขตสขุภาพ กลุม่กุมารแพทย์อนสุาขาพัฒนาการและพฤตกิรรมผูม้ปีระสบการณ์

ตรวจรกัษาดแูลบ�าบดัช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการผิดปกติ ท�างานมาอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองมาจากคู่มือต่างๆ และใช้ผลการวเิคราะห์ ค่าปกตขิองเดก็ไทย มาพฒันาเป็น

คูม่อืประเมนิเพือ่ช่วยเหลอืเดก็ปฐมวยัทีม่ปัีญหาพฒันาการ TEDA4I (Thai Early Developmental Assessment for Intervention) ตลอดจนการฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล บคุลากร

สหวชิาชพี ให้สามารถด�าเนนิการในระดบั รพช. อย่างทัว่ถงึทัง้ประเทศ เป็นสิง่ทีน่่าชืน่ชมยินดี โดยเฉพาะเมื่อมุ่งเน้นให้ครอบครัวละชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและฝึกเด็กเป็นขั้นตอน

ตามล�าดับทัง้นี ้ เป็นระบบทีจั่ดข้ึนตอบสนองการส่งต่อเดก็ทีส่งสยัมพีฒันาการล่าช้าไม่สมวยัจากการประเมนิแบบเฝ้าระวงัและคัดกรองด้วยคู่มือ DSPM / DAIM แล้วเด็กยังไม่ก้าวหน้า 

หลังจากได้รับการแนะน�าส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้นในครอบครัวและหรือศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย การใช้ TEDA4I ใน รพช. จึงเป็นการต่อยอดในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารฯี เพือ่บรรลเุป้าหมายให้เดก็ปฐมวยัทกุคนได้รบัโอกาสในการพฒันาเตม็ศกัยภาพเป็นก�าลงัคนทีม่คีณุภาพในการพฒันา

ประเทศชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
ประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ท่ีปรึกษา สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ค
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ค�ำนิยม

การเขยีนค�านยิมให้กบัหนงัสอืหรอืคูมื่อวชิาการเล่มไหนกเ็ป็นเรือ่งยาก เพราะไม่รูว่้าคนอืน่จะคล้อยตามหรอืไม่ แต่คูม่อื TEDA4I เล่มนีไ้ม่เป็นเช่นนัน้ เนือ่งจากเป็นหนงัสอืทีด่ ี

มีประโยชน์ต่อเด็กไทยเป็นอย่างมาก จะช่วยให้เด็กไทยไม่ต้องพบกับความผิดปกติหรือพิการจนเกินจะแก้ไขได้ เป็นคู่มือที่ให้โอกาสพ่อแม่ ผู้ปกครองใช้ DSPM หรือ DAIM ในการ

ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการลูกตัวเองก่อน ก่อนที่จะถึงมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญในระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปใช้ TEDA4I ให้การช่วยเหลือต่อไป

เด็กไทยจะเป็นคนไทยสุขภาพดี มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งสติปัญญาและอารมณ์ อดทน เสียสละและเห็นแก่ส่วนรวมด้วยใจจริงได้หรือไม่ ข้ึนอยู่กับผู้ใหญ่ในปัจจุบันจะเป็น

ตัวอย่างและให้ประสบการณ์ท่ีดีแก่เด็กๆ ได้มากเพียงไหน ช่วยกันติดตามเด็กที่คัดกรองแล้วสงสัยล่าช้าให้เข้ามาอยู่ในวงจรเพื่อการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพได้มากเพียงใด หรือจะ

ปล่อยให้กลายเป็นเด็กท่ีมีความเส่ียงทางสังคมของชุมชน TEDA4I ช่วยเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสช่วยเหลือเด็กที่อาจมีความผิดปกติมากหรือน้อย ให้เป็นปกติได้เปิดกว้างยิ่งข้ึน เพราะ

จรงิๆ แล้วคนมีความเป็นอยูต่่างกนักต็รงโอกาสทีจ่ะได้รบั การให้โอกาส TEDA4I ได้ท�าหน้าทีเ่ตม็ที ่ช่วยเดก็หลายคนให้มพัีฒนาการสมวยัถอืเป็นการท�าบญุทีย่ิง่ใหญ่ยิง่แล้ว ท�าให้นกึถงึ

พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จาก “สารธรรม ๑๐๑” ที่ว่า

“ฝนตกลงมาทีละหยาดๆ   ก็ย่อมท�าภาชนะที่รองน�้าให้เต็มได้ 

       การท�าบุญแม้ทีละน้อยๆ  ก็ย่อมท�าให้บุญเต็มขึ้นมาได้”

   นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ

  Mental Health Award 2015

ข

คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ Thai Early Developmental Assessment for Intervention

ค�ำนิยม

เด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการผิดปกติจ�าเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยเร็วที่สุด จึงจะมีโอกาสรับการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูและส่งเสริมให้มี

พฒันาการทีก้่าวหน้าขึน้ในช่วงเวลาทีส่มองยังมคีวามสามารถยืดหยุ่นฟ้ืนตวัได้ดี ท�าให้ลดความพิการและเข้าใกล้ความเป็นปกตมิากท่ีสดุ การกระจายบรกิารประเมินและช่วยเหลอืเดก็

ปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ โดยบุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้และการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และครอบครัวเด็กเหล่านี้เข้าถึงได้จึงมีความส�าคัญยิ่ง

การร่วมมอืร่วมใจของบคุลากรของสถาบนัราชานกุลู สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครนิทร์ กรมสขุภาพจติ เขตสขุภาพ กลุม่กมุารแพทย์อนสุาขาพัฒนาการและพฤตกิรรมผูม้ปีระสบการณ์

ตรวจรกัษาดแูลบ�าบดัช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการผิดปกติ ท�างานมาอย่างต่อเนื่อง กลั่นกรองมาจากคู่มือต่างๆ และใช้ผลการวเิคราะห์ ค่าปกตขิองเดก็ไทย มาพฒันาเป็น

คูม่อืประเมนิเพือ่ช่วยเหลอืเดก็ปฐมวยัทีม่ปัีญหาพฒันาการ TEDA4I (Thai Early Developmental Assessment for Intervention) ตลอดจนการฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล บคุลากร

สหวชิาชพี ให้สามารถด�าเนนิการในระดบั รพช. อย่างทัว่ถงึทัง้ประเทศ เป็นสิง่ทีน่่าชืน่ชมยินดี โดยเฉพาะเมื่อมุ่งเน้นให้ครอบครัวละชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและฝึกเด็กเป็นขั้นตอน

ตามล�าดับท้ังนี ้ เป็นระบบท่ีจดัขึน้ตอบสนองการส่งต่อเดก็ทีส่งสยัมพีฒันาการล่าช้าไม่สมวยัจากการประเมนิแบบเฝ้าระวงัและคัดกรองด้วยคู่มือ DSPM / DAIM แล้วเด็กยังไม่ก้าวหน้า 

หลังจากได้รับการแนะน�าส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้นในครอบครัวและหรือศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย การใช้ TEDA4I ใน รพช. จึงเป็นการต่อยอดในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารฯี เพ่ือบรรลเุป้าหมายให้เด็กปฐมวยัทกุคนได้รบัโอกาสในการพฒันาเตม็ศกัยภาพเป็นก�าลงัคนทีม่คีณุภาพในการพฒันา

ประเทศชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
ประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ท่ีปรึกษา สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ค
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สำรบัญ

คำานำา		 ก
คำานิยม	 	 ข
สารบัญ	 	 ง
บทนำา		 จ
แผนผังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		 ช
คำาแนะนำาการใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ	 1

ขั้นเตรียมความพร้อม  1
ขั้นการประเมิน  2

 ขั้นการสรุป  3
ขั้นการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมและจิตใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง 3
ขั้นการให้ความช่วยเหลือเด็ก 4

การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ	
ทักษะด้านการเคลื่อนไหว (Gross Motor Skills: GM) 25 ข้อ  5-21
ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine Motor Skills: FM) 29 ข้อ 22-47
ทักษะด้านการเข้าใจภาษา (Receptive Language: RL) 29 ข้อ 48-73
ทักษะด้านการใช้ภาษา (Expressive Language: EL) 31 ข้อ  74-92
ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal and Social Skills: PS) 31 ข้อ 93-110

ภาคผนวก	
112-113
114-117 
118 -119

การตรวจประเมินเด็ก   
แบบบันทึกการซักประวัติและตรวจประเมินเด็ก โดยแพทย 
แบบบันทึกการตรวจประเมินเด็ก โดยบุคคลากรสาธารณสุข   
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คณะผูจัดทํา	 131-132

Thai Early Developmental Assessment for Intervention

บทน��ำ

 กระทรวงสาธารณสขุ มนีโยบายในการสง่เสรมิสขุภาพของประชาชนทกุช่วงวยั โดยเฉพาะการพัฒนดา้นการสง่เสรมิสขุภาพใหเ้ดก็ปฐมวยัทกุคนไดร้บัการพัฒนาตามวยั 
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยก�าหนดเป้าหมายให้เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 85 มีพัฒนาการตามวัยภายในปี 2559 และเด็กพัฒนาการล่าช้า 
ได้รับการประเมินเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงบุคลากรสาธารณสุขใน รพศ./รพท./รพช. เป็นผู้มีบทบาทส�าคญัตอ่การพัฒนาเดก็ตามนโยบายของรฐับาล ในการพัฒนาระบบบรกิารอยา่ง
ไร้รอยต่อ 

กระบวนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่จะท�าให้เด็กปฐมวัยในประเทศไทยมีพัฒนาการสมวัยน้ัน เด็กทุกคนควรได้รับการเฝ้าระวัง โดยครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

หรอืผูด้แูลเดก็และเมือ่เดก็มารบับรกิารท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี มีการเฝ้าระวังและค้นหาปัญหาพัฒนาการ เพ่ือจะแยกเด็กท่ีพัฒนาการเป็นไปตามวัย และ เดก็ทีส่งสัยพัฒนาการล่าชา้ 

ซึ่งเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าอาจเป็นเด็กที่ขาดโอกาสในการกระตุ้นพัฒนาการหรือการฝึกสอน และเด็กท่ีเป็นโรคท่ีต้องได้รับการช่วยเหลือจริงๆ โดยใช้เคร่ืองมือส�าหรับ

เด็กปกติ คือคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) และเด็กกลุ่มเสี่ยง คือเด็กที่มีภาวะ

ขาดออกซิเจนขณะคลอด (Birth Asphyxia) และทารกแรกเกิดมีน�า้หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) โดยใช้คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง 

(Developmental Assessment For Intervention Manual: DAIM) หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยให้ประเมินซ�า้ บุคลากรสาธารณสุขให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นแก่ 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและใกล้ชิด และนัดให้ผู้ปกครองน�าเด็กกลับมารับการประเม ินซำ�้ด ้วยคู่มือเดิมในระยะ

เวลา 1 เดือนต่อมา  ถ้าพัฒนาการเด็กยังไม่ดีขึ้นต้องส่งต่อให้โรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อมในการดูแลต่อ โดยใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหา

พัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I) ในกรณีที่ยังพบปัญหาพัฒนาการสามารถส่งปรึกษาในระบบส่งต่อตามล�าดับ 

เมื่อเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นจึงส่งกลับไปดูแลตามระบบอย่างต่อเนื่อง 
 การดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการในประเทศไทยได้ด�าเนินการมากว่า 50 ปี คู่มือที่ใช้มีความหลากหลายและมีจ�านวนข้อทักษะมากกว่า 600 ข้อ ไม่สะดวกใน
การให้หน่วยงานในพื้นที่น�าไปใช้ปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายให้สถาบันราชานุกูลและสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ด�าเนินการ 
บูรณาการคู่มือส�าหรับประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการในระดับ รพศ./รพท./รพช.การด�าเนินงานพัฒนาคู่มือเริ่มจากการวางแผนการด�าเนินงานวันที่  
31 มกราคม 2556 ณ สถาบันราชานุกูล การด�าเนินงานในเบ้ืองต้น แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และระยะที่ 2 เดือนเมษายน 2556 โดย
คณะท�างานของสถาบันราชานุกูล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม  
การพัฒนาคู่มือโดยพิจารณาจากหลักของพัฒนาการปกติ การวิจัยศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการเด็กไทยวัยแรกเกิด – 5 ปี โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
การบูรณาการเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี สถาบันราชานุกูล แบบประเมินและป้องกันพัฒนาการเด็กล่าช้าเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี (TDSI) 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล รวมทั้งประสบการณ์จากคณะท�างานที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก

จ
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คณะผูจัดทํา	 131-132

Thai Early Developmental Assessment for Intervention

บทน��ำ

 กระทรวงสาธารณสขุ มนีโยบายในการสง่เสรมิสขุภาพของประชาชนทกุช่วงวยั โดยเฉพาะการพฒันด้านการส่งเสรมิสุขภาพให้เด็กปฐมวยัทุกคนได้รบัการพฒันาตามวยั 
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยก�าหนดเป้าหมายให้เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 85 มีพัฒนาการตามวัยภายในปี 2559 และเด็กพัฒนาการล่าช้า 
ได้รับการประเมินเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงบุคลากรสาธารณสุขใน รพศ./รพท./รพช. เป็นผู้มีบทบาทส�าคญัต่อการพฒันาเดก็ตามนโยบายของรฐับาล ในการพฒันาระบบบรกิารอยา่ง
ไร้รอยต่อ 

กระบวนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีจะท�าให้เด็กปฐมวัยในประเทศไทยมีพัฒนาการสมวัยน้ัน เด็กทุกคนควรได้รับการเฝ้าระวัง โดยครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

หรือผูดู้แลเดก็และเมือ่เดก็มารบับรกิารท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี มีการเฝ้าระวังและค้นหาปัญหาพัฒนาการ เพ่ือจะแยกเด็กท่ีพัฒนาการเป็นไปตามวัย และ เดก็ทีส่งสัยพฒันาการลา่ชา้ 

ซึ่งเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าอาจเป็นเด็กที่ขาดโอกาสในการกระตุ้นพัฒนาการหรือการฝึกสอน และเด็กท่ีเป็นโรคท่ีต้องได้รับการช่วยเหลือจริงๆ โดยใช้เคร่ืองมือส�าหรับ

เด็กปกติ คือคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) และเด็กกลุ่มเสี่ยง คือเด็กที่มีภาวะ

ขาดออกซิเจนขณะคลอด (Birth Asphyxia) และทารกแรกเกิดมีน�า้หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) โดยใช้คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเส่ียง 

(Developmental Assessment For Intervention Manual: DAIM) หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยให้ประเมินซ�า้ บุคลากรสาธารณสุขให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่ 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและใกล้ชิด และนัดให้ผู้ปกครองน�าเด็กกลับมารับการประเม ินซำ�้ด ้วยคู่มือเดิมในระยะ

เวลา 1 เดือนต่อมา  ถ้าพัฒนาการเด็กยังไม่ดีขึ้นต้องส่งต่อให้โรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อมในการดูแลต่อ โดยใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหา

พัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I) ในกรณีท่ียังพบปัญหาพัฒนาการสามารถส่งปรึกษาในระบบส่งต่อตามล�าดับ 

เมื่อเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นจึงส่งกลับไปดูแลตามระบบอย่างต่อเนื่อง 
 การดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการในประเทศไทยได้ด�าเนินการมากว่า 50 ปี คู่มือที่ใช้มีความหลากหลายและมีจ�านวนข้อทักษะมากกว่า 600 ข้อ ไม่สะดวกใน
การให้หน่วยงานในพื้นที่น�าไปใช้ปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายให้สถาบันราชานุกูลและสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ด�าเนินการ 
บูรณาการคู่มือส�าหรับประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการในระดับ รพศ./รพท./รพช.การด�าเนินงานพัฒนาคู่มือเริ่มจากการวางแผนการด�าเนินงานวันที่  
31 มกราคม 2556 ณ สถาบันราชานุกูล การด�าเนินงานในเบ้ืองต้น แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และระยะที่ 2 เดือนเมษายน 2556 โดย
คณะท�างานของสถาบันราชานุกูล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม  
การพัฒนาคู่มือโดยพิจารณาจากหลักของพัฒนาการปกติ การวิจัยศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการเด็กไทยวัยแรกเกิด – 5 ปี โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
การบูรณาการเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี สถาบันราชานุกูล แบบประเมินและป้องกันพัฒนาการเด็กล่าช้าเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี (TDSI) 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล รวมทั้งประสบการณ์จากคณะท�างานที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก

จ
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 คูม่อืการประเมนิเพือ่ชว่ยเหลอืเดก็ปฐมวยัทีม่ปัีญหาพฒันาการ กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข (Thai Early Developmental Assessment for Intervention:  
TEDA4I)  แบ่งการประเมินเด็กออกเป็น  5 ด้าน คือ ด้านการเคลื่อนไหวจ�านวน 25 ข้อ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาจ�านวน 29 ข้อ ด้านการเข้าใจภาษาจ�านวน 29 ข้อ 
ด้านการใช้ภาษาจ�านวน 31 ข้อ และด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมจ�านวน 31 ข้อ หลังจากนั้นสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้น�าคู่มือการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัย
ที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I)  มาหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ด้วยการประเมินทักษะของผู้ใช้เครื่องมือว่าถูกต้องครบถ้วนตามเนื้อหาในคู่มือฯหรือไม่ และค่าความ 
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน มีค่าดังนี้

ทักษะด้าน จำานวนข้อคำาถาม
ค่าความเที่ยงตรง   

(Validity)
ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability)

ก�รเคลื่อนไหว (GM) 25 0.84 0.96

ก�รใช้กล้�มเนื้อมัดเล็กและสติปัญญ� (FM) 29 0.81 0.97

ก�รเข้�ใจภ�ษ� (RL) 29 0.77 0.97

ก�รใช้ภ�ษ� (EL) 31 0.82 0.96

ก�รช่วยเหลือตนเองและสังคม (PS) 31 0.95 0.96

รวม 145 0.84 0.97

  จากตารางพบว่า คู่มือการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) ค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยรวมของคู่มือ เท่ากับ 0.84 ซึ่งมีระดับค่าความ 
เที่ยงตรงอยู่ในระดับสูงมาก และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.97 ซึ่งมีระดับค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงมาก แต่เพ่ือให้คู่มือน้ีมีคุณภาพและได้รับการยอมรับอย่าง 
แพร่หลายมากยิง่ขึน้ จงึไดม้กีารปรับปรงุเนือ้หาของคูมื่ออีกครัง้หลงัจากการน�าไปทดลองใชใ้นหนว่ยบรกิารสาธารณสขุจังหวดัเชยีงใหมใ่นวันที ่18-19 พฤษภาคม 2558 โดยคณะท�างาน
ของสถาบันราชานุกูล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จิตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบ�าบัด สังกัดกรมสุขภาพจิต ส�านักปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสขุ กมุารแพทยพ์ฒันาการและพฤตกิรรม สงักดักรมการแพทยแ์ละมหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒุกิรมสขุภาพจติ และผูท้รงคณุวฒุกุิมารแพทยด์า้นพฒันาการและพฤตกิรรม
  จะเห็นได้ว่าคู่มือนี้จัดท�าขึ้นครบตามขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานใน รพศ./รพท./รพช. (User friendly) สามารถประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป

ฉ
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สงสยัล่าชา้

ล่าชา้

ล่าชา้

สมวยั

DAIM

DAIM

DAIMDSPM

DSPM

DSPM

TEDA4I

TDSI III

เดก็กลุ่มปกติ
รพ.สต./รพช. ขึ�นไป

ประเมินพฒันาการซํ� า

รพ.สต./รพช. ขึ�นไป

ประเมินพฒันาการ
และตรวจวนิิจฉยัเพิ�มเติม

รพช./รพท./รพศ./
สถาบนัตติยภูมิดา้นพฒันาการเดก็

ประเมินพฒันาการซํ� า

และตรวจวนิิจฉยัเพิ�มเติม

รพท./รพศ./สถาบนัตติยภูมิดา้นพฒันาการเดก็

ส่งเสริมพฒันาการ
ผูป้กครอง

เดก็กลุ่มเสี�ยง
LBW และ/หรือ BA
รพ.สต./รพช. ขึ�นไป

แผนผงัโครงกำรส่งเสรมิพฒันำกำรเด็กเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558
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 คูมื่อการประเมินเพือ่ชว่ยเหลือเดก็ปฐมวยัท่ีมีปญัหาพฒันาการ กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention:  
TEDA4I)  แบ่งการประเมินเด็กออกเป็น  5 ด้าน คือ ด้านการเคลื่อนไหวจ�านวน 25 ข้อ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาจ�านวน 29 ข้อ ด้านการเข้าใจภาษาจ�านวน 29 ข้อ 
ด้านการใช้ภาษาจ�านวน 31 ข้อ และด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมจ�านวน 31 ข้อ หลังจากนั้นสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้น�าคู่มือการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัย
ที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I)  มาหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ด้วยการประเมินทักษะของผู้ใช้เครื่องมือว่าถูกต้องครบถ้วนตามเนื้อหาในคู่มือฯหรือไม่ และค่าความ 
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน มีค่าดังนี้

ทักษะด้าน จำานวนข้อคำาถาม
ค่าความเที่ยงตรง   

(Validity)
ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability)

ก�รเคลื่อนไหว (GM) 25 0.84 0.96

ก�รใช้กล้�มเนื้อมัดเล็กและสติปัญญ� (FM) 29 0.81 0.97

ก�รเข้�ใจภ�ษ� (RL) 29 0.77 0.97

ก�รใช้ภ�ษ� (EL) 31 0.82 0.96

ก�รช่วยเหลือตนเองและสังคม (PS) 31 0.95 0.96

รวม 145 0.84 0.97

  จากตารางพบว่า คู่มือการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) ค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยรวมของคู่มือ เท่ากับ 0.84 ซึ่งมีระดับค่าความ 
เที่ยงตรงอยู่ในระดับสูงมาก และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.97 ซึ่งมีระดับค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงมาก แต่เพื่อให้คู่มือน้ีมีคุณภาพและได้รับการยอมรับอย่าง 
แพรห่ลายมากย่ิงขึน้ จงึไดม้กีารปรับปรงุเนือ้หาของคูมื่ออีกครัง้หลงัจากการน�าไปทดลองใชใ้นหนว่ยบรกิารสาธารณสขุจังหวดัเชยีงใหมใ่นวันที ่18-19 พฤษภาคม 2558 โดยคณะท�างาน
ของสถาบันราชานุกูล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จิตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบ�าบัด สังกัดกรมสุขภาพจิต ส�านักปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสขุ กมุารแพทยพ์ฒันาการและพฤตกิรรม สังกดักรมการแพทยแ์ละมหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒุกิรมสขุภาพจติ และผูท้รงคณุวฒุกุิมารแพทยด์า้นพฒันาการและพฤตกิรรม
  จะเห็นได้ว่าคู่มือนี้จัดท�าขึ้นครบตามขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานใน รพศ./รพท./รพช. (User friendly) สามารถประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป
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สถาบนัตติยภูมิดา้นพฒันาการเดก็

ประเมินพฒันาการซํ� า

และตรวจวนิิจฉยัเพิ�มเติม

รพท./รพศ./สถาบนัตติยภูมิดา้นพฒันาการเดก็

ส่งเสริมพฒันาการ
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แผนผงัโครงกำรส่งเสรมิพฒันำกำรเด็กเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 
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ค��ำแนะน��ำกำรใช้คูมื่อประเมินเพือ่ช่วยเหลอืเดก็ปฐมวยัท่ีมีปัญหำพฒันำกำร

 การน�าคู่มือแบบประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหาพัฒนาการไปใช้น้ัน ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประเมินเด็ก มีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
จึงจะท�าให้ผลการประเมินเด็กมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากน้ีต้องอาศัยความอดทน ความทุ่มเท ความเข้าใจในตัวเด็กของผู้ใช้

แนวทางการใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ	
1. ขั้นเตรียมความพร้อม
 1.1.	การเตรียมตัวผู้ประเมิน

1.1.1 ศึกษาวิธีการใช้คู่มือประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหาพัฒนาการเพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการน�าไปใช้
1.1.2 ท�าความเข้าใจเนื้อหาในรายละเอียดตั้งแต่ ทักษะที่ประเมิน อุปกรณ์ วิธีการประเมิน  และเกณฑ์ผ่าน  ในแต่ละรายข้อ
1.1.3 ควรเตรียมค�าพูดที่จะใช้ในข้อค�าถามไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องใช้ค�าสั่ง เพื่อความรวดเร็วในขณะประเมิน 
1.1.4 ทดลองท�าหรือฝึกก่อนการประเมินจริง  เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมีความมั่นใจก่อนลงมือปฏิบัติจริง

 1.2	 การเตรียมอุปกรณ์
1.2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ 
1.2.2 ควรใช้อุปกรณ์คร้ังละ  1  ชุด  เม่ือใช้เสร็จแล้วให้เก็บอุปกรณ์น้ัน แล้วจึงใช้อุปกรณ์ชุดใหม่ เพ่ือให้เด็กสนใจในอุปกรณ์เฉพาะในส่วนท่ีต้องการจะใช้ประเมินเท่าน้ัน
1.2.3 ท�าความสะอาดอุปกรณ์หลังน�าไปใช้ทุกคร้ัง เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

1.3	การเตรียมสถานที่
1.3.1 สถานท่ีควรเป็นห้องหรือมุมท่ีเป็นสัดส่วน ไม่คับแคบเกินไป ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก เพ่ือให้เด็กรู้สึกสุขสบาย ไม่หงุดหงิด  และให้ความร่วมมือในการประเมิน
1.3.2 ภายในห้องไม่ควรมีสิ่งกระตุ้นหรือเร้าความสนใจของเด็ก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ รูปหรือวัตถุที่มีสีสันฉูดฉาด  และควรเป็นห้องที่ไม่มีเสียงดังรบกวน  

หรือมีคนอื่นผ่านไปมา เพราะจะท�าให้เด็กไม่มีสมาธิ
 1.3.3 ควรมีการจัดเบาะ โต๊ะ หรือเก้าอ้ีต่างๆ ท่ีใช้ในการประเมินในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม  

 1.4	 การเตรียมเด็ก
1.4.1 หากเด็กป่วย หิว ง่วง หรือเหนื่อย ไม่ควรประเมินเนื่องจากเด็กจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประเมิน
1.4.2 ผู้ประเมินควรพูดคุยกับผู้ฝึกและเด็กเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมีความพร้อมก่อนเริ่มประเมิน
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ค��ำแนะน��ำกำรใช้คูมื่อประเมินเพือ่ช่วยเหลอืเด็กปฐมวยัท่ีมีปัญหำพฒันำกำร

 การน�าคู่มือแบบประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหาพัฒนาการไปใช้น้ัน ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประเมินเด็ก มีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
จึงจะท�าให้ผลการประเมินเด็กมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากน้ีต้องอาศัยความอดทน ความทุ่มเท ความเข้าใจในตัวเด็กของผู้ใช้

แนวทางการใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ	
1. ขั้นเตรียมความพร้อม
 1.1.	การเตรียมตัวผู้ประเมิน

1.1.1 ศึกษาวิธีการใช้คู่มือประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหาพัฒนาการเพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการน�าไปใช้
1.1.2 ท�าความเข้าใจเนื้อหาในรายละเอียดตั้งแต่ ทักษะที่ประเมิน อุปกรณ์ วิธีการประเมิน  และเกณฑ์ผ่าน  ในแต่ละรายข้อ
1.1.3 ควรเตรียมค�าพูดที่จะใช้ในข้อค�าถามไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องใช้ค�าสั่ง เพื่อความรวดเร็วในขณะประเมิน 
1.1.4 ทดลองท�าหรือฝึกก่อนการประเมินจริง  เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมีความมั่นใจก่อนลงมือปฏิบัติจริง

 1.2	 การเตรียมอุปกรณ์
1.2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ 
1.2.2 ควรใช้อุปกรณ์คร้ังละ  1  ชุด  เม่ือใช้เสร็จแล้วให้เก็บอุปกรณ์น้ัน แล้วจึงใช้อุปกรณ์ชุดใหม่ เพ่ือให้เด็กสนใจในอุปกรณ์เฉพาะในส่วนท่ีต้องการจะใช้ประเมินเท่าน้ัน
1.2.3 ท�าความสะอาดอุปกรณ์หลังน�าไปใช้ทุกคร้ัง เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

1.3	การเตรียมสถานที่
1.3.1 สถานท่ีควรเป็นห้องหรือมุมท่ีเป็นสัดส่วน ไม่คับแคบเกินไป ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก เพ่ือให้เด็กรู้สึกสุขสบาย ไม่หงุดหงิด  และให้ความร่วมมือในการประเมิน
1.3.2 ภายในห้องไม่ควรมีสิ่งกระตุ้นหรือเร้าความสนใจของเด็ก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ รูปหรือวัตถุที่มีสีสันฉูดฉาด  และควรเป็นห้องที่ไม่มีเสียงดังรบกวน  

หรือมีคนอื่นผ่านไปมา เพราะจะท�าให้เด็กไม่มีสมาธิ
 1.3.3 ควรมีการจัดเบาะ โต๊ะ หรือเก้าอ้ีต่างๆ ท่ีใช้ในการประเมินในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม  

 1.4	 การเตรียมเด็ก
1.4.1 หากเด็กป่วย หิว ง่วง หรือเหนื่อย ไม่ควรประเมินเนื่องจากเด็กจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประเมิน
1.4.2 ผู้ประเมินควรพูดคุยกับผู้ฝึกและเด็กเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมีความพร้อมก่อนเริ่มประเมิน
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2.	ขั้นการประเมิน
 2.1	กระบวนการดำาเนินงาน
  เม่ือเด็กและครอบครัวมารับบริการในสถานบริการท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี เด็กจะได้รับการเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการตามวัยด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองในการใช้คู่มือดังกล่าว 
เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และให้เด็กได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและใกล้ชิด นัดให้พ่อแม่ ผู้ปกครองน�าเด็กกลับมารับการประเมินซ้ำ�ในระยะเวลา 1 เดือนต่อมา ถ้าพัฒนาการเด็ก
ยังไม่ดีขึ้น หรือไม่ผ่านเกณฑ์ในช่วงอายุของตนเองให้ใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention: 
TEDA4I) นี้เพื่อประเมินและช่วยเหลือเด็กอย่างต่อเนื่อง ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลให้ส่งต่อให้โรงพยาบาลชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กต่อด้วยคู่มือนี้เช่นกัน
 2.2	ขั้นตอนการประเมิน
   2.2.1 ผู้ประเมินสอบถามวันเดือนปีเกิดเด็กจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และค�านวณอายุเด็ก
   2.2.2 ผู้ประเมินทักทายเด็ก และพ่อแม่ ผู้ปกครอง พูดคุยชักชวนเด็กเล่น เพ่ือให้เด็กรู้สึกคุ้นเคยและไว้วางใจผู้ประเมิน 
   2.2.3 ผู้ประเมินแนะน�าตัวเอง และบอกพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าจะประเมินพัฒนาการเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองควรช่วยเหลือเด็กเฉพาะในกรณีที่ผู้ประเมินขอให้ช่วย
        2.2.4  เริ่มประเมินพัฒนาการ โดยเริ่มในข้อพัฒนาการที่ตำ่�กว่าอายุจริง 1 ช่วงอายุ โดยเริ่มจากทักษะด้านใดก่อนก็ได้
    2.2.4.1 ในกรณีที่เด็กผ่านการประเมินตั้งแต่เริ่มต้น ให้ใส่ผลการประเมินเครื่องหมาย  ในช่อง  ผ่าน แล้วประเมินในข้อที่อยู่ในช่วงอายุที่สูงขึ้นต่อไป     
จนเด็กไม่ผ่านการทดสอบ ใส่ผลการประเมินเครื่องหมาย  ในช่อง  ไม่ผ่าน แล้วหยุด
      2.2.4.2 ในกรณีที่เด็กไม่ผ่านการทดสอบตั้งแต่เริ่มต้น ให้ใส่ผลการประเมินเครื่องหมาย   ในช่อง  ไม่ผ่าน แล้วถอยไปประเมินในช่วงอายุที่ตำ่�กว่าต่อไป  
เด็กผ่านการประเมิน ใส่ผลการประเมินเครื่องหมาย  ในช่อง  ผ่าน แล้วหยุด
    2.2.4.3 ในช่วงอายุใดที่มีข้อประเมิน 2 ข้อ หากเด็กไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าไม่ผ่านในช่วงอายุนั้น 
    2.2.4.4 ประเมินให้ครบทุกทักษะ
   2.2.5 การประเมินแต่ละครั้ง ผู้ประเมินสามารถประเมินในแต่ละด้านตามความพร้อมและความสนใจของเด็ก เช่น ถ้าเด็กสนใจของเล่น ผู้ประเมินสามารถประเมินด้าน
การใชก้ล้ามเนือ้มดัเลก็และสติปัญญา (Fine Motor) ก่อน และตามด้วยด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป แต่ควรใหเ้วลาแกเ่ด็กได้คดิและตัดสนิใจในการท�ากิจกรรม
แต่ละครั้ง
   2.2.6 ในระหว่างการประเมิน ผู้ประเมินไม่ควรให้ความช่วยเหลือหรือชี้แนะเด็ก เพื่อให้ได้ความสามารถของเด็กที่แท้จริง
   2.2.7 ถ้าเด็กผ่านการประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ผ่าน และประเมินต่อไป จนเด็กไม่ผ่าน ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ไม่ผ่าน
   2.2.8 หากเด็กไม่ร่วมมือผู้ประเมินอาจเปล่ียนไปประเมินทักษะอ่ืนก่อน แล้วกลับมาประเมินอีกในภายหลังเมื่อเด็กพร้อม หรืออาจให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินเด็กแทน 
   2.2.9 ควรประเมินพัฒนาการทุก 3 เดือนเพ่ือติดตามดูความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็ก
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3.	ขั้นสรุป		
เมื่อประเมินพัฒน�ก�รเสร็จแล้ว ผู้ประเมินดำ�เนินก�ร ดังนี้
  3.1 ห�กเด็กผ่�นทุกข้อทักษะในอ�ยุพัฒน�ก�รและหรือช่วงอ�ยุพัฒน�ก�รที่อ�ยุและหรือช่วงอ�ยุใด ให้สรุปผลว่� เด็กมีพัฒน�ก�รในทักษะด้�นนั้นเท่�กับอ�ยุพัฒน�ก�ร
และหรือช่วงอ�ยุพัฒน�ก�รนั้นๆ ได้ดังนี้ 
   “จ�กก�รประเมินพัฒน�ก�ร

          ด้�นก�รเคลื่อนไหว ลูกคุณมีอ�ยุพัฒน�ก�รไม่ตำ่�กว่�..........เดือน 

     ด้�นกล้�มเนื้อมัดเล็ก ลูกคุณมีอ�ยุพัฒน�ก�รไม่ต่ำ�กว่�..........เดือน

     ด้�นก�รเข้�ใจภ�ษ� ลูกคุณมีอ�ยุพัฒน�ก�รไม่ต่ำ�กว่�..........เดือน

     ด้�นก�รใช้ภ�ษ� ลูกคุณมีอ�ยุพัฒน�ก�รไม่ต่ำ�กว่�..........เดือน

     ด้�นก�รช่วยเหลือตัวเองและสังคม ลูกคุณมีอ�ยุพัฒน�ก�รไม่ต่ำ�กว่�..........เดือน”
  3.2 นำ�อ�ยุพัฒน�ก�รที่ได้ม�สร้�งกร�ฟสรุปผลก�รประเมินพัฒน�ก�ร
  3.3 แนะนำ�พ่อแม่/ผู้ปกครองในก�รฝึกทักษะเด็กในข้อทักษะท่ีไม่ผ่�นก�รประเมิน โดยก�รส�ธิตวิธีก�รฝึกให้ดูเป็นตัวอย่�ง และนัดม�ฝึกอย่�งต่อเน่ืองต�มบริบทของหน่วยบริก�ร

4.	ขั้นการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมและจิตใจ	แก่พ่อแม่	ผู้ปกครอง
 ก�รสร้�งคว�มเชือ่มัน่กบัพ่อแม่ ผูป้กครองของเดก็ถอืเป็นหวัใจสำ�คญัทีม่ผีลอย่�งยิง่ต่อก�รส่งเสรมิ/กระตุน้พฒัน�ก�รด้�นต่�งๆ ของเดก็ เนือ่งจ�กพ่อแม่ ผูป้กครองเป็นผูท้ีม่บีทบ�ท
สำ�คญัยิง่ในก�รส่งเสรมิ/กระตุน้พฒัน�ก�รอย่�งต่อเนือ่งทีบ้่�น ในขณะเดียวกันเม่ือทร�บผลก�รประเมนิพฒัน�ก�รกอ็�จมปีฏกิริยิ�หล�ยๆ อย่�งได้เช่นกนั ได้แก่ ตกใจ ปฏเิสธ โกรธ ต่อรอง เศร�้ 
ตลอดจนก�รยอมรับคว�มจริง ดังนั้นผู ้ประเมินต้องสังเกตปฏิกิริย�ดังกล่�วขณะสื่อส�รพร้อมทั้งต้องไม่มีอคติ ไม่ตัดสิน ไม่แบ่งแยก รับรู ้และเข้�ใจคว�มรู ้สึกของพ่อแม่  
ผู้ปกครอง เพื่อจะได้ให้คว�มช่วยเหลืออย่�งเหม�ะสมต่อไป
  ก�รสื่อส�รกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรมีคว�มเป็นกันเอง ผ่อนคล�ย ไม่เป็นก�รตำ�หนิติเตียนหรือออกคำ�สั่งให้ทำ�หรือให้ปฏิบัติต�มที่เร�ต้องก�ร ต้องเป็นก�รสื่อส�รระหว่�ง
ทั้งสองฝ่�ยม�กกว่�ก�รชี้นำ�จ�กฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง เริ่มจ�กก�รพูดคุยในประเด็นก�รเลี้ยงดูที่บ้�นหรือประเด็นที่พ่อแม่ ผู้ปกครองสนใจก่อน แล้วจึงค่อยๆ ดึงม�สู่ก�รบอกผลก�รประเมิน
พัฒน�ก�ร อ�ศัยหลักก�รสื่อส�รที่ไม่แตกต่�งจ�กก�รสื่อส�รทั่วไปคือ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กเป็นศูนย์กล�ง ใช้คำ�ถ�มปล�ยเปิด พย�ย�มทำ�คว�มเข้�ใจกับปัญห�และคว�มกังวล โดย
อ�ศัยทักษะก�รทวนซำ้� สรุปคว�มและสะท้อนอ�รมณ์ ช่วยเหลือในก�รแก้ไขปัญห� และให้ข้อมูลที่ไม่ม�กจนเกินไป 
 นอกจ�กนี้ห�กต้องส่ือส�รกับพ่อแม่ ผู้ปกครองเพ่ือส่งต่อเด็กไปพบกับผู้เช่ียวช�ญในสถ�นบริก�รระดับต่อไป ควรมีก�รเตรียมข้อมูลต่�งๆ ให้พร้อมทั้งปัญห�ของเด็ก  
ก�รช่วยเหลือที่ได้ให้ไปแล้ว ผลก�รประเมินคว�มก้�วหน้�ของพัฒน�ก�ร จุดแข็ง จุดอ่อนของเด็ก และสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครองจะได้รับเพิ่มเติมท่ีเป็นผลดีกับเด็กในก�รไปพบ 
ผู้ที่เชี่ยวช�ญม�กกว่� และก�รบอกคว�มพร้อมในก�รรับกลับม�ดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องห�กพ่อแม่ ผู้ปกครองยังต้องก�ร
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2.	ขั้นการประเมิน
 2.1	กระบวนการดำาเนินงาน
  เม่ือเด็กและครอบครัวมารับบริการในสถานบริการท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี เด็กจะได้รับการเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการตามวัยด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองในการใช้คู่มือดังกล่าว 
เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และให้เด็กได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและใกล้ชิด นัดให้พ่อแม่ ผู้ปกครองน�าเด็กกลับมารับการประเมินซ้ำ�ในระยะเวลา 1 เดือนต่อมา ถ้าพัฒนาการเด็ก
ยังไม่ดีขึ้น หรือไม่ผ่านเกณฑ์ในช่วงอายุของตนเองให้ใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention: 
TEDA4I) นี้เพื่อประเมินและช่วยเหลือเด็กอย่างต่อเนื่อง ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลให้ส่งต่อให้โรงพยาบาลชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กต่อด้วยคู่มือนี้เช่นกัน
 2.2	ขั้นตอนการประเมิน
   2.2.1 ผู้ประเมินสอบถามวันเดือนปีเกิดเด็กจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และค�านวณอายุเด็ก
   2.2.2 ผู้ประเมินทักทายเด็ก และพ่อแม่ ผู้ปกครอง พูดคุยชักชวนเด็กเล่น เพ่ือให้เด็กรู้สึกคุ้นเคยและไว้วางใจผู้ประเมิน 
   2.2.3 ผู้ประเมินแนะน�าตัวเอง และบอกพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าจะประเมินพัฒนาการเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองควรช่วยเหลือเด็กเฉพาะในกรณีที่ผู้ประเมินขอให้ช่วย
        2.2.4  เริ่มประเมินพัฒนาการ โดยเริ่มในข้อพัฒนาการที่ตำ่�กว่าอายุจริง 1 ช่วงอายุ โดยเริ่มจากทักษะด้านใดก่อนก็ได้
    2.2.4.1 ในกรณีที่เด็กผ่านการประเมินตั้งแต่เริ่มต้น ให้ใส่ผลการประเมินเครื่องหมาย  ในช่อง  ผ่าน แล้วประเมินในข้อที่อยู่ในช่วงอายุที่สูงขึ้นต่อไป     
จนเด็กไม่ผ่านการทดสอบ ใส่ผลการประเมินเครื่องหมาย  ในช่อง  ไม่ผ่าน แล้วหยุด
      2.2.4.2 ในกรณีที่เด็กไม่ผ่านการทดสอบตั้งแต่เริ่มต้น ให้ใส่ผลการประเมินเครื่องหมาย   ในช่อง  ไม่ผ่าน แล้วถอยไปประเมินในช่วงอายุที่ตำ่�กว่าต่อไป  
เด็กผ่านการประเมิน ใส่ผลการประเมินเครื่องหมาย  ในช่อง  ผ่าน แล้วหยุด
    2.2.4.3 ในช่วงอายุใดที่มีข้อประเมิน 2 ข้อ หากเด็กไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าไม่ผ่านในช่วงอายุนั้น 
    2.2.4.4 ประเมินให้ครบทุกทักษะ
   2.2.5 การประเมินแต่ละครั้ง ผู้ประเมินสามารถประเมินในแต่ละด้านตามความพร้อมและความสนใจของเด็ก เช่น ถ้าเด็กสนใจของเล่น ผู้ประเมินสามารถประเมินด้าน
การใชก้ล้ามเนือ้มัดเลก็และสติปัญญา (Fine Motor) ก่อน และตามด้วยด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป แตค่วรใหเ้วลาแกเ่ดก็ได้คดิและตดัสินใจในการท�ากิจกรรม
แต่ละครั้ง
   2.2.6 ในระหว่างการประเมิน ผู้ประเมินไม่ควรให้ความช่วยเหลือหรือชี้แนะเด็ก เพื่อให้ได้ความสามารถของเด็กที่แท้จริง
   2.2.7 ถ้าเด็กผ่านการประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ผ่าน และประเมินต่อไป จนเด็กไม่ผ่าน ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ไม่ผ่าน
   2.2.8 หากเด็กไม่ร่วมมือผู้ประเมินอาจเปล่ียนไปประเมินทักษะอ่ืนก่อน แล้วกลับมาประเมินอีกในภายหลังเมื่อเด็กพร้อม หรืออาจให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินเด็กแทน 
   2.2.9 ควรประเมินพัฒนาการทุก 3 เดือนเพ่ือติดตามดูความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็ก

Thai Early Developmental Assessment for Intervention

3.	ขั้นสรุป		
เมื่อประเมินพัฒน�ก�รเสร็จแล้ว ผู้ประเมินดำ�เนินก�ร ดังนี้
  3.1 ห�กเด็กผ่�นทุกข้อทักษะในอ�ยุพัฒน�ก�รและหรือช่วงอ�ยุพัฒน�ก�รที่อ�ยุและหรือช่วงอ�ยุใด ให้สรุปผลว่� เด็กมีพัฒน�ก�รในทักษะด้�นนั้นเท่�กับอ�ยุพัฒน�ก�ร
และหรือช่วงอ�ยุพัฒน�ก�รนั้นๆ ได้ดังนี้ 
   “จ�กก�รประเมินพัฒน�ก�ร

          ด้�นก�รเคลื่อนไหว ลูกคุณมีอ�ยุพัฒน�ก�รไม่ตำ่�กว่�..........เดือน 

     ด้�นกล้�มเนื้อมัดเล็ก ลูกคุณมีอ�ยุพัฒน�ก�รไม่ต่ำ�กว่�..........เดือน

     ด้�นก�รเข้�ใจภ�ษ� ลูกคุณมีอ�ยุพัฒน�ก�รไม่ต่ำ�กว่�..........เดือน

     ด้�นก�รใช้ภ�ษ� ลูกคุณมีอ�ยุพัฒน�ก�รไม่ต่ำ�กว่�..........เดือน

     ด้�นก�รช่วยเหลือตัวเองและสังคม ลูกคุณมีอ�ยุพัฒน�ก�รไม่ต่ำ�กว่�..........เดือน”
  3.2 นำ�อ�ยุพัฒน�ก�รที่ได้ม�สร้�งกร�ฟสรุปผลก�รประเมินพัฒน�ก�ร
  3.3 แนะนำ�พ่อแม่/ผู้ปกครองในก�รฝึกทักษะเด็กในข้อทักษะท่ีไม่ผ่�นก�รประเมิน โดยก�รส�ธิตวิธีก�รฝึกให้ดูเป็นตัวอย่�ง และนัดม�ฝึกอย่�งต่อเน่ืองต�มบริบทของหน่วยบริก�ร

4.	ขั้นการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมและจิตใจ	แก่พ่อแม่	ผู้ปกครอง
 ก�รสร้�งคว�มเชือ่มัน่กบัพ่อแม่ ผูป้กครองของเดก็ถอืเป็นหวัใจสำ�คญัทีม่ผีลอย่�งยิง่ต่อก�รส่งเสรมิ/กระตุน้พฒัน�ก�รด้�นต่�งๆ ของเดก็ เนือ่งจ�กพ่อแม่ ผูป้กครองเป็นผูท้ีม่บีทบ�ท
สำ�คญัยิง่ในก�รส่งเสรมิ/กระตุน้พฒัน�ก�รอย่�งต่อเนือ่งทีบ้่�น ในขณะเดียวกันเม่ือทร�บผลก�รประเมนิพฒัน�ก�รกอ็�จมปีฏกิริยิ�หล�ยๆ อย่�งได้เช่นกนั ได้แก่ ตกใจ ปฏเิสธ โกรธ ต่อรอง เศร�้ 
ตลอดจนก�รยอมรับคว�มจริง ดังนั้นผู ้ประเมินต้องสังเกตปฏิกิริย�ดังกล่�วขณะสื่อส�รพร้อมทั้งต้องไม่มีอคติ ไม่ตัดสิน ไม่แบ่งแยก รับรู ้และเข้�ใจคว�มรู ้สึกของพ่อแม่  
ผู้ปกครอง เพื่อจะได้ให้คว�มช่วยเหลืออย่�งเหม�ะสมต่อไป
  ก�รสื่อส�รกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรมีคว�มเป็นกันเอง ผ่อนคล�ย ไม่เป็นก�รตำ�หนิติเตียนหรือออกคำ�สั่งให้ทำ�หรือให้ปฏิบัติต�มที่เร�ต้องก�ร ต้องเป็นก�รสื่อส�รระหว่�ง
ทั้งสองฝ่�ยม�กกว่�ก�รชี้นำ�จ�กฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง เริ่มจ�กก�รพูดคุยในประเด็นก�รเลี้ยงดูที่บ้�นหรือประเด็นที่พ่อแม่ ผู้ปกครองสนใจก่อน แล้วจึงค่อยๆ ดึงม�สู่ก�รบอกผลก�รประเมิน
พัฒน�ก�ร อ�ศัยหลักก�รสื่อส�รที่ไม่แตกต่�งจ�กก�รสื่อส�รทั่วไปคือ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กเป็นศูนย์กล�ง ใช้คำ�ถ�มปล�ยเปิด พย�ย�มทำ�คว�มเข้�ใจกับปัญห�และคว�มกังวล โดย
อ�ศัยทักษะก�รทวนซำ้� สรุปคว�มและสะท้อนอ�รมณ์ ช่วยเหลือในก�รแก้ไขปัญห� และให้ข้อมูลที่ไม่ม�กจนเกินไป 
 นอกจ�กนี้ห�กต้องส่ือส�รกับพ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อส่งต่อเด็กไปพบกับผู้เชี่ยวช�ญในสถ�นบริก�รระดับต่อไป ควรมีก�รเตรียมข้อมูลต่�งๆ ให้พร้อมทั้งปัญห�ของเด็ก  
ก�รช่วยเหลือที่ได้ให้ไปแล้ว ผลก�รประเมินคว�มก้�วหน้�ของพัฒน�ก�ร จุดแข็ง จุดอ่อนของเด็ก และสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครองจะได้รับเพิ่มเติมท่ีเป็นผลดีกับเด็กในก�รไปพบ 
ผู้ที่เชี่ยวช�ญม�กกว่� และก�รบอกคว�มพร้อมในก�รรับกลับม�ดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องห�กพ่อแม่ ผู้ปกครองยังต้องก�ร

3



¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à¾×èÍª‹ÇÂàËÅ×Íà´ç¡»°ÁÇÑÂ·ÕèÁÕ»˜ÞËÒ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

5.	ขั้นการให้ความช่วยเหลือเด็ก
 การให้ความช่วยเหลือเด็กมีเป้าหมายเพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กสามารถฝึกให้เด็กท�าทักษะต่างๆ ได้สมวัย สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันโดยให้หาอุปกรณ์หรือของเล่นที่มีอยู่
ในท้องถิ่นหรือตามบริบทของพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือเด็ก และให้การช่วยเหลือเด็กตามแนวทางการให้การช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 3 เดือน หากเด็กยังไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อตาม
ระบบเพื่อท�าการวินิจฉัยหรือให้ความช่วยเหลือโดยสหวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญต่อไป  โดยมีหลักการในการให้ความช่วยเหลือเด็ก ดังนี้  
  5.1 ผู้ประเมินต้องช้ีแจงให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดความตระหนักว่าพัฒนาการของเด็กจะดีข้ึนมาได้น้ันส่วนส�าคัญคือการได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจากพ่อแม่ ผู้ปกครองท่ีบ้าน
  5.2 ค�าพูดที่ใช้ควรง่าย สั้น ชัดเจน และคงที่
  5.3 ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3-5 วินาที ถ้าเด็กยังไม่ได้ท�า ให้พูดซ�า้ (ข้อความเหมือนเดิม) พร้อมให้การช่วยเหลือเด็กท�าจนเสร็จ
  5.4 ให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จ�าเป็น ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กท�าได้ ซึ่งอาจช่วยเหลือโดย
   - ทางกาย : จับมือท�า แตะข้อศอกกระตุ้น
   - ทางวาจา : บอกให้เด็กทราบ
   - ทางท่าทาง : ชี้ ผงกศีรษะ ส่ายหน้า
  5.5 ให้แรงเสริม เม่ือเด็กท�าได้ถูกต้องหรือพยายามท่ีจะท�าแม้ไม่ถูกต้อง เช่น ชมเชย ย้ิม ปรบมือ สัมผัส ให้ขนม แต่ควรค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้
   - แรงเสริมควรเหมาะสมกับวัย เป็นสิ่งที่เด็กชอบซึ่งเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน
   - ควรให้แรงเสริมบ่อยๆ เมื่อต้องการให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรมใหม่
   - ลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กท�าได้แล้ว
   - ขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่ต้องการหรือป้องกันเด็กไม่ให้ท�าส่ิงท่ีผิดหรือส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง เช่น ใช้มือปิดสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
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การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

ทักษะด้านการเคลื่อนไหว (Gross Motor Skills : GM) มี 25 ข้อ

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1 2  ท่านอนคว�่�าเดก็ยกศรีษะตัง้ขึน้ได้ประมาณ 45 องศา
และได้นาน 3 วินาที

อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋ง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กนอนคว�่าหันหน้าไปด้านใด
ด้านหนึ่งข้อศอกงอ มือวางบนพื้นราบ 
2. ผู ้ประเมินเขย่าของเล่นตรงหน้าเด็กแล้ว
เลื่อนไปตรงกลางและขึ้นด้านบน

เกณฑ์ผ่าน
เด็กยกศีรษะตั้งขึ้นได้ 45 องศา นาน 3 วินาที

อุปกรณ์
1. ของเล่นมีเสียงสีสันสดใส เช่น กรุ๋งกริ๋ง 
2. ผ้าขนหนูหรือหมอนข้างเล็กๆ ส�าหรับเด็กเล็ก 

แนวทางปฏิบัติ
1. ฝึกเด็กชันคอจากท่านอนคว�่า โดยผู้ฝึกจัดเด็กนอนคว�่าบน
พืน้ราบหนัหน้าไปด้านใดด้านหนึง่ข้อศอกงอ มือวางบนพ้ืนราบ
   1.1 ใช้ผ้าขนหนมู้วนเลก็ๆ หรอืหมอนข้างเล็กๆ วางรองใต้อก 
  1.2 เขย่าของเล่นตรงหน้าเด็กในระยะที่เด็กมองเห็น หรือ
ไดย้ินเสยีง เคลื่อนของเลน่ไปตรงกลางและขึน้ด้านบน เพื่อให้
เด็กยกศรีษะข้ึน ผูฝึ้กใช้มอืลบูในทศิทางลงทีห่ลงัคอเพือ่ให้เดก็
ยกศีรษะขึ้น 
2.  ฝึกชันคอจากท่าอุม้ โดยผู้ฝึกสอดมอืด้านหนึง่ไปทีบ่รเิวณอก 
โอบล�าตัวด้านข้าง พยุงตัวเด็กไว้ให้หลังของเด็กพิงตัวผู้ฝึก 
อกีมอืสอดใต้ขาทัง้สองข้างให้เข่างอ จากนัน้เรยีกช่ือเด็กกระตุน้
ให้เด็กดูของเล่นที่อยู่ตรงหน้า เพื่อให้เด็กพยายามชันคอขึ้น
ระวังไม่ให้เด็กผงกศีรษะก้มไปข้างหน้าหรือหงายมาข้างหลัง
แรงเกินไป
3.  ฝึกชันคอจากท่าเรอลม โดยผู้ฝึกนัง่กางขาออกเล็กน้อย จดั
เด็กอยูใ่นท่าคกุเข่าคว�า่กบัหน้าขาของผู้ฝึก สอดแขนรองใต้อก
ของเด็ก มืออีกข้างหน่ึงลูบเบาๆ ทีต้่นคอลงมาถึงหลัง 4-5 ครัง้ 
เด็กจะเรอลมได้ง่าย และได้หัดชันคอไปด้วย
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5.	ขั้นการให้ความช่วยเหลือเด็ก
 การให้ความช่วยเหลือเด็กมีเป้าหมายเพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กสามารถฝึกให้เด็กท�าทักษะต่างๆ ได้สมวัย สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันโดยให้หาอุปกรณ์หรือของเล่นที่มีอยู่
ในท้องถิ่นหรือตามบริบทของพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือเด็ก และให้การช่วยเหลือเด็กตามแนวทางการให้การช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 3 เดือน หากเด็กยังไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อตาม
ระบบเพื่อท�าการวินิจฉัยหรือให้ความช่วยเหลือโดยสหวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญต่อไป  โดยมีหลักการในการให้ความช่วยเหลือเด็ก ดังนี้  
  5.1 ผู้ประเมินต้องช้ีแจงให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดความตระหนักว่าพัฒนาการของเด็กจะดีข้ึนมาได้น้ันส่วนส�าคัญคือการได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจากพ่อแม่ ผู้ปกครองท่ีบ้าน
  5.2 ค�าพูดที่ใช้ควรง่าย สั้น ชัดเจน และคงที่
  5.3 ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3-5 วินาที ถ้าเด็กยังไม่ได้ท�า ให้พูดซ�า้ (ข้อความเหมือนเดิม) พร้อมให้การช่วยเหลือเด็กท�าจนเสร็จ
  5.4 ให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จ�าเป็น ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กท�าได้ ซึ่งอาจช่วยเหลือโดย
   - ทางกาย : จับมือท�า แตะข้อศอกกระตุ้น
   - ทางวาจา : บอกให้เด็กทราบ
   - ทางท่าทาง : ชี้ ผงกศีรษะ ส่ายหน้า
  5.5 ให้แรงเสริม เม่ือเด็กท�าได้ถูกต้องหรือพยายามท่ีจะท�าแม้ไม่ถูกต้อง เช่น ชมเชย ย้ิม ปรบมือ สัมผัส ให้ขนม แต่ควรค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้
   - แรงเสริมควรเหมาะสมกับวัย เป็นสิ่งที่เด็กชอบซึ่งเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน
   - ควรให้แรงเสริมบ่อยๆ เมื่อต้องการให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรมใหม่
   - ลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กท�าได้แล้ว
   - ขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่ต้องการหรือป้องกันเด็กไม่ให้ท�าส่ิงท่ีผิดหรือส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง เช่น ใช้มือปิดสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
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การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

ทักษะด้านการเคลื่อนไหว (Gross Motor Skills : GM) มี 25 ข้อ

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1 2  ท่านอนคว�่�าเดก็ยกศรีษะตัง้ขึน้ได้ประมาณ 45 องศา
และได้นาน 3 วินาที

อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋ง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กนอนคว�่าหันหน้าไปด้านใด
ด้านหนึ่งข้อศอกงอ มือวางบนพื้นราบ 
2. ผู้ประเมินเขย่าของเล่นตรงหน้าเด็กแล้ว
เลื่อนไปตรงกลางและขึ้นด้านบน

เกณฑ์ผ่าน
เด็กยกศีรษะตั้งขึ้นได้ 45 องศา นาน 3 วินาที

อุปกรณ์
1. ของเล่นมีเสียงสีสันสดใส เช่น กรุ๋งกริ๋ง 
2. ผ้าขนหนูหรือหมอนข้างเล็กๆ ส�าหรับเด็กเล็ก 

แนวทางปฏิบัติ
1. ฝึกเด็กชันคอจากท่านอนคว�่า โดยผู้ฝึกจัดเด็กนอนคว�่าบน
พืน้ราบหนัหน้าไปด้านใดด้านหนึง่ข้อศอกงอ มือวางบนพ้ืนราบ
   1.1 ใช้ผ้าขนหนมู้วนเลก็ๆ หรอืหมอนข้างเล็กๆ วางรองใต้อก 
  1.2 เขย่าของเล่นตรงหน้าเด็กในระยะที่เด็กมองเห็น หรือ
ไดย้ินเสยีง เคลื่อนของเลน่ไปตรงกลางและขึน้ด้านบน เพื่อให้
เด็กยกศรีษะข้ึน ผูฝึ้กใช้มือลบูในทศิทางลงทีห่ลงัคอเพือ่ให้เด็ก
ยกศีรษะขึ้น 
2.  ฝึกชนัคอจากท่าอุ้ม โดยผูฝึ้กสอดมอืด้านหน่ึงไปทีบ่รเิวณอก 
โอบล�าตัวด้านข้าง พยุงตัวเด็กไว้ให้หลังของเด็กพิงตัวผู้ฝึก 
อีกมอืสอดใต้ขาทัง้สองข้างให้เข่างอ จากน้ันเรยีกชือ่เด็กกระตุ้น
ให้เด็กดูของเล่นที่อยู่ตรงหน้า เพื่อให้เด็กพยายามชันคอขึ้น
ระวังไม่ให้เด็กผงกศีรษะก้มไปข้างหน้าหรือหงายมาข้างหลัง
แรงเกินไป
3.  ฝึกชนัคอจากท่าเรอลม โดยผูฝึ้กนัง่กางขาออกเลก็น้อย จดั
เดก็อยูใ่นท่าคกุเข่าคว�า่กบัหน้าขาของผูฝึ้ก สอดแขนรองใต้อก
ของเดก็ มอือีกข้างหนึง่ลบูเบาๆ ทีต้่นคอลงมาถึงหลัง 4-5 ครัง้ 
เด็กจะเรอลมได้ง่าย และได้หัดชันคอไปด้วย
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

2 4 ท่านอนหงาย ยกศีรษะขึ้นอยู่ในแนวเดียวกับ 
ล�าตัวในท่าดึงข้ึนนั่ง

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินจัดเด็กนอนหงายบนพ้ืนราบและจับ
ข้อมือเด็กทั้งสองข้างดึงขึ้นนั่ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กยกศีรษะขึ้นได้ทันทีที่ศีรษะพ้นจากพื้น 
โดยศีรษะอยู่ในแนวเดียวกับล��าตัว

อุปกรณ์
ของเล่นมีเสียงสีสันสดใส เช่น กรุ๋งกริ๋ง 

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กจัดเด็กนอนหงายบนหน้าขา โดยผูฝึ้กนัง่ชันเข่าประคอง
ไหล่เด็กขึ้นพ้นจากขาผู้ฝึกเล็กน้อย เรียกชื่อเด็กเพื่อให้เด็กยก
ศีรษะขึ้นมองหน้าผู้ฝึก
2. ผูฝึ้กอุ้มเด็กน่ังบนตัก ประคองศรีษะเด็กทีใ่ต้คางและด้านบน
ของศีรษะเด็ก เมื่อเด็กชันคอได้ดีข้ึน จึงค่อยๆ ลดความช่วย
เหลอืโดยค่อยๆ ปล่อยมือออกทลีะข้างเพ่ือให้เด็กควบคุมศรีษะ
ได้เอง
3. ผู้ฝึกจัดเด็กนอนหงายบนพื้นราบตรงหน้าผู้ฝึก

3.1 ถือของเลน่อยูใ่นแนวกลาง ล�าตวัเดก็ ห่างจากหนา้เดก็ 
 15 ซม.เพื่อให้เด็กมองตาม แล้ววางของบนหน้าอกเด็ก   

        เพื่อให้เด็กยกศีรษะขึ้น
3.2 ผู้ฝึกมองหน้าและพูดคุยกับเด็กจากนั้นจับข้อมือเด็ก 

 ดึงขึ้นจากพื้นช้าๆ เพื่อให้เด็กยกศีรษะตาม หยุดสักครู่ 
 เพื่อให้เด็กเกร็งคอไว้ แล้วปล่อยตัวเด็กให้เอนลง หยุด 
 อีกสกัครูแ่ล้วจงึปล่อยตัวเดก็ให้นอนลงบนพืน้ช้าๆ ค่อยๆ  

        เพิ่มระยะที่ดึงเด็กขึ้นจากพื้น
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3 6 พลิกคว�่�าและพลิกหงายได้ อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋ง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กนอนหงายบนพ้ืนราบเรียก
ชื่อเด็กพร้อมกับเขย่าของเล่นตรงหน้าเด็ก เมื่อ
เด็กมองของเล่นให้เคลื่อนของเล่นไปด้านข้าง
ล�าตัวเด็กด้านใดด้านหนึ่ง และวางของเล่นใน
ระยะที่เด็กเอื้อมไม่ถึง
2. ผู้ประเมินเรียกชื่อเด็ก เพื่อให้เด็กพลิกตัว
มาหยิบของเล่น
3. ผู้ประเมินจัดเด็กนอนคว�่าบนพื้นราบ เรียก
ชื่อเด็กพร้อมกับเขย่าของเล่นด้านท่ีเด็กหัน
หน้า เคลื่อนของเล่นข้ามล�าตัวเด็ก เพื่อให้เด็ก
พลิกตัวหงายตาม

เกณฑ์ผ่าน
เด็กพลิกคว�่าและพลิกหงายได้เอง

อุปกรณ์
ของเล่นมีเสียง สีสันสดใส เช่น กรุ๋งกริ๋ง 

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กนอนหงาย ถือของเล่นไว้ตรงระดับสายตาเด็ก 
แล้วเคลื่อนของเล่นไปวางด้านข้างล�าตัวเด็กด้านใดด้านหนึ่ง 
จากน้ันจับเข่าเด็กข้างตรงข้ามที่วางของเล่นงอเข่าพร้อมดัน
สะโพกเด็กให้พลิกตัวเป็นท่านอนตะแคงแล้วคว�่า โดยจัดแขน
เด็กด้านทีน่อนตะแคงทบัแนบไว้กบัล�าตัว ท�าสลับกนัทัง้สองข้าง 
2. เมือ่เดก็อยูใ่นท่านอนคว�า่ ผูฝึ้กนัง่คกุเข่าด้านข้างตวัเดก็ใช้มอื
จบับรเิวณสะโพกเด็กด้านตรงข้ามยกข้ึนเล็กน้อย และพลิกตัว
เด็กหงายมาทางผู้ฝึกท�าสลับกันทั้งสองข้าง
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

2 4 ท่านอนหงาย ยกศีรษะขึ้นอยู่ในแนวเดียวกับ 
ล�าตัวในท่าดึงขึ้นนั่ง

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินจัดเด็กนอนหงายบนพ้ืนราบและจับ
ข้อมือเด็กทั้งสองข้างดึงขึ้นนั่ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กยกศีรษะขึ้นได้ทันทีที่ศีรษะพ้นจากพ้ืน 
โดยศีรษะอยู่ในแนวเดียวกับล��าตัว

อุปกรณ์
ของเล่นมีเสียงสีสันสดใส เช่น กรุ๋งกริ๋ง 

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กจัดเดก็นอนหงายบนหน้าขา โดยผูฝึ้กนัง่ชันเข่าประคอง
ไหล่เด็กขึ้นพ้นจากขาผู้ฝึกเล็กน้อย เรียกชื่อเด็กเพื่อให้เด็กยก
ศีรษะขึ้นมองหน้าผู้ฝึก
2. ผูฝึ้กอุม้เดก็น่ังบนตัก ประคองศรีษะเดก็ทีใ่ต้คางและด้านบน
ของศีรษะเด็ก เมื่อเด็กชันคอได้ดีข้ึน จึงค่อยๆ ลดความช่วย
เหลือโดยค่อยๆ ปล่อยมอืออกทลีะข้างเพ่ือให้เด็กควบคุมศรีษะ
ได้เอง
3. ผู้ฝึกจัดเด็กนอนหงายบนพื้นราบตรงหน้าผู้ฝึก

3.1 ถือของเลน่อยูใ่นแนวกลาง ล�าตวัเดก็ ห่างจากหนา้เดก็ 
 15 ซม.เพื่อให้เด็กมองตาม แล้ววางของบนหน้าอกเด็ก   

        เพื่อให้เด็กยกศีรษะขึ้น
3.2 ผู้ฝึกมองหน้าและพูดคุยกับเด็กจากนั้นจับข้อมือเด็ก 

 ดึงขึ้นจากพื้นช้าๆ เพื่อให้เด็กยกศีรษะตาม หยุดสักครู่ 
 เพื่อให้เด็กเกร็งคอไว้ แล้วปล่อยตัวเด็กให้เอนลง หยุด 
 อกีสกัครูแ่ล้วจงึปล่อยตวัเดก็ให้นอนลงบนพืน้ช้าๆ ค่อยๆ  

        เพิ่มระยะที่ดึงเด็กขึ้นจากพื้น
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Thai Early Developmental Assessment for Intervention GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3 6 พลิกคว�่�าและพลิกหงายได้ อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋ง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กนอนหงายบนพ้ืนราบเรียก
ชื่อเด็กพร้อมกับเขย่าของเล่นตรงหน้าเด็ก เม่ือ
เด็กมองของเล่นให้เคลื่อนของเล่นไปด้านข้าง
ล�าตัวเด็กด้านใดด้านหน่ึง และวางของเล่นใน
ระยะที่เด็กเอื้อมไม่ถึง
2. ผู้ประเมินเรียกชื่อเด็ก เพื่อให้เด็กพลิกตัว
มาหยิบของเล่น
3. ผู้ประเมินจัดเด็กนอนคว�่าบนพื้นราบ เรียก
ชื่อเด็กพร้อมกับเขย่าของเล่นด้านท่ีเด็กหัน
หน้า เคลื่อนของเล่นข้ามล�าตัวเด็ก เพื่อให้เด็ก
พลิกตัวหงายตาม

เกณฑ์ผ่าน
เด็กพลิกคว�่าและพลิกหงายได้เอง

อุปกรณ์
ของเล่นมีเสียง สีสันสดใส เช่น กรุ๋งกริ๋ง 

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กนอนหงาย ถือของเล่นไว้ตรงระดับสายตาเด็ก 
แล้วเคลื่อนของเล่นไปวางด้านข้างล�าตัวเด็กด้านใดด้านหนึ่ง 
จากน้ันจับเข่าเด็กข้างตรงข้ามที่วางของเล่นงอเข่าพร้อมดัน
สะโพกเด็กให้พลิกตัวเป็นท่านอนตะแคงแล้วคว�่า โดยจัดแขน
เดก็ด้านทีน่อนตะแคงทบัแนบไว้กบัล�าตวั ท�าสลบักนัทัง้สองข้าง 
2. เม่ือเด็กอยูใ่นท่านอนคว�า่ ผูฝึ้กนัง่คกุเข่าด้านข้างตัวเด็กใช้มือ
จบับรเิวณสะโพกเดก็ด้านตรงข้ามยกข้ึนเลก็น้อย และพลิกตวั
เด็กหงายมาทางผู้ฝึกท�าสลับกันทั้งสองข้าง
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

4 8 นั่งได้เองอย่างม่ันคง อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋ง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. จัดเด็กนั่งบนพื้นราบ พร้อมทั้งวางของเล่น
ไว้ด้านข้างเยื้องไปด้านหลังเด็ก
2. ผู้ประเมินเรียกชื่อเด็ก ให้หยิบของเล่น
3. เรียกเด็กให้หันกลับมาในทางเดิม
เกณฑผาน
เด็กเอี้ยวตัวหรือหมุนตัวไปหยิบของเล่นแลว 
กลับมานัง่ตัวตรงไดอีก

อุปกรณ์
ของเล่นมีเสียงสีสันสดใส เช่น กรุ๋งกริ๋ง 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กนั่งบนพื้นราบจับมือเด็กวางบนเข่า หรือให้เด็ก
เหยียดแขน เอามือยันพื้นเพื่อพยุงตัว โดยให้เด็กนั่งตัวเอนมา
ข้างหน้า ขาท้ังสองข้างกางออก เข่างอเล็กน้อย เพื่อให้นั่ง
ทรงตัวอยู่ได้
2. วางของเล่นท่ีเดก็ชอบไว้ข้างหน้า ให้เดก็เล่นของเล่นกับผูฝึ้ก
เมื่อเด็กนั่งทรงตัวได้ดีแล้วเปลี่ยนจากท่านั่งกางขาเป็นท่านั่ง
พับเพียบ
3. จดัเดก็นัง่บนพืน้ราบด้านหน้าผูฝึ้ก แล้วดนัไหล่เด็กเบาๆ ไป
ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้าย และข้างขวาสลับกันไปเพื่อให้เด็ก
ฝึกการทรงตัวได้ดีขึ้น 
4. ผู้ฝึกนั่งชันเข่า จัดเด็กให้นั่งอยู่บนเข่าโดยจับสะโพกเด็กทั้ง
สองข้าง ค่อยๆ ยกเข่าขึ้นทีละข้างสลับกันช้าๆ เพื่อรอให้เด็ก
ปรับตัวนั่งทรงตัวอยู่ได้
5. ผู้ฝึกจัดเด็กนั่งบนพ้ืนราบท่านั่งกางขา วางของเล่นท่ีเด็ก
ชอบไว้ด้านข้างล�าตวัในระยะทีเ่ดก็เอือ้มมอืไปหยบิได้ เรียกชือ่
เด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่น เปลี่ยนท�าอีกข้างสลับกัน ถ้า
เด็กท�าไม่ได้เลื่อนของเล่นให้ใกล้ตัวเด็กอีกเล็กน้อย ผู้ฝึกจับ
แขนเด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่น
ในกรณท่ีีเดก็ยงัลกุจากท่านอนมานัง่เองไม่ได้ ควรฝึกดงัต่อไปนี้

1. จดัเด็กในท่านอนคว�า่ จับเข่างอท้ัง 2 ข้าง จับมือเดก็ท้ัง
        2 ข้างยงัพืน้

2. กดที่สะโพกเด็ก เพื่อให้เด็กยันตัวลุกขึ้นมาอยู่ในท่านั่ง
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Thai Early Developmental Assessment for Intervention GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

5 10 เกาะยืนและเดินไปรอบๆ เครื่องเรือน และเอี้ยวตัว
ไปหยิบของเล่นได้

อุปกรณ์
1. เครือ่งเรอืนสูงระดบัหน้าอกเดก็ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
2. ลูกบอลยางบีบ/กรุ๋งกริ๋ง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมินน่ังคกุเข่าเยือ้งข้างหลังเด็ก และจดั
เด็กยืนเกาะเครื่องเรือนที่สูงระดับอก แล้ววาง
ของเล่นบนเครือ่งเรอืนทางด้านข้างเดก็ในระยะ 
ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง
2. ผูป้ระเมินหยบิของเล่นไว้ในมอื แล้วเรยีกเด็ก
ให้เอี้ยวตัวมาหยิบของเล่นจากผู้ประเมิน 
3. ผู้ประเมินเคล่ือนของเล่นไปรอบๆ เครือ่งเรอืน
เพื่อให้เด็กเดินตาม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเกาะยืน เอี้ยวตัวเพื่อเอื้อมมือไปหยิบของ
เล่น และเดินไปรอบๆ เครื่องเรือน

อุปกรณ์
1. เครื่องเรือน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา
2. ของเล่น หนังสือนิทาน

แนวทางปฏิบัติ
ในกรณีที่เด็กยังคลานไม่ได้เริ่มฝึกจากท่าคลาน
1. ผูฝึ้กนัง่คกุเข่าอยูข้่างหลงัเดก็ จบัสะโพกเดก็ดา้นขวาดนัไป
ทางซ้ายให้น�้าหนักลงที่เข่าซ้าย และท่อนแขนซ้าย แล้วดัน
สะโพกซ้ายไปทางขวาสลับกัน ท�าซ�้าหลายๆ ครั้ง
2. วางของเล่นไว้ข้างหน้าเด็กบอกให้เด็กเอื้อมมือข้างหนึ่งไป
หยิบของเล่น โดยผู้ฝึกช่วยยกสะโพกด้านตรงข้าม เพื่อให้ยก
เข่าตามไป ท�าซ�้าโดยสลับให้เด็กหยิบของเล่นด้วยมืออีกข้าง
ในกรณีที่เด็กคลานได้
1. วางของเล่นทีเ่ดก็สนใจไว้บนโต๊ะเตีย้ๆ ผูฝึ้กจดัเดก็ในท่านัง่
คกุเข่า บอกให้เดก็ลกุไปเอาของเล่น ถ้าเดก็ไม่สามารถลกุได้เอง
ให้จบับรเิวณสะโพกเด็กทัง้สองข้าง แล้วดันสะโพกด้านใดด้าน
หนึง่ไป ด้านหน้ารอให้เดก็ชันเข่า แล้วช่วยพยงุให้เดก็ลกุข้ึนยนื 
2. ผูฝึ้กจดัให้เดก็ยนืหนัหน้าพงิหรอืเกาะเครือ่งเรอืนสูงระดบัอก
โดยใช้แขนพยุงตัว
 2.1 วางของเล่นบนเครื่องเรือนให้เด็กใช้มือเล่นของเล่น 
ขณะเดก็ยนืระวงัไม่ให้ก้นโด่งไปด้านหลงั โดยดนับรเิวณสะโพก
ไปข้างหน้าเล็กน้อย เพื่อให้เด็กลงน�้าหนักที่ขา
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

4 8 นั่งได้เองอย่างมั่นคง อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋ง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. จัดเด็กนั่งบนพื้นราบ พร้อมทั้งวางของเล่น
ไว้ด้านข้างเยื้องไปด้านหลังเด็ก
2. ผู้ประเมินเรียกชื่อเด็ก ให้หยิบของเล่น
3. เรียกเด็กให้หันกลับมาในทางเดิม
เกณฑผาน
เด็กเอี้ยวตัวหรือหมุนตัวไปหยิบของเล่นแลว 
กลับมานัง่ตัวตรงไดอีก

อุปกรณ์
ของเล่นมีเสียงสีสันสดใส เช่น กรุ๋งกริ๋ง 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กนั่งบนพื้นราบจับมือเด็กวางบนเข่า หรือให้เด็ก
เหยียดแขน เอามือยันพื้นเพื่อพยุงตัว โดยให้เด็กนั่งตัวเอนมา
ข้างหน้า ขาทั้งสองข้างกางออก เข่างอเล็กน้อย เพื่อให้นั่ง
ทรงตัวอยู่ได้
2. วางของเล่นทีเ่ดก็ชอบไว้ข้างหน้า ให้เดก็เล่นของเล่นกับผู้ฝึก
เมื่อเด็กนั่งทรงตัวได้ดีแล้วเปลี่ยนจากท่านั่งกางขาเป็นท่านั่ง
พับเพียบ
3. จดัเดก็นัง่บนพืน้ราบด้านหน้าผูฝึ้ก แล้วดนัไหล่เด็กเบาๆ ไป
ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้าย และข้างขวาสลับกันไปเพื่อให้เด็ก
ฝึกการทรงตัวได้ดีขึ้น 
4. ผู้ฝึกนั่งชันเข่า จัดเด็กให้นั่งอยู่บนเข่าโดยจับสะโพกเด็กทั้ง
สองข้าง ค่อยๆ ยกเข่าขึ้นทีละข้างสลับกันช้าๆ เพื่อรอให้เด็ก
ปรับตัวนั่งทรงตัวอยู่ได้
5. ผู้ฝึกจัดเด็กนั่งบนพ้ืนราบท่านั่งกางขา วางของเล่นที่เด็ก
ชอบไว้ด้านข้างล�าตวัในระยะท่ีเดก็เอ้ือมมอืไปหยบิได้ เรียกชือ่
เด็กให้เอ้ียวตัวไปหยิบของเล่น เปลี่ยนท�าอีกข้างสลับกัน ถ้า
เด็กท�าไม่ได้เลื่อนของเล่นให้ใกล้ตัวเด็กอีกเล็กน้อย ผู้ฝึกจับ
แขนเด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่น
ในกรณทีีเ่ดก็ยงัลกุจากท่านอนมานัง่เองไม่ได้ ควรฝึกดงัต่อไปนี้

1. จดัเด็กในท่านอนคว�า่ จับเข่างอท้ัง 2 ข้าง จับมือเดก็ทัง้
        2 ข้างยงัพืน้

2. กดที่สะโพกเด็ก เพื่อให้เด็กยันตัวลุกขึ้นมาอยู่ในท่านั่ง
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

5 10 เกาะยืนและเดินไปรอบๆ เครื่องเรือน และเอี้ยวตัว
ไปหยิบของเล่นได้

อุปกรณ์
1. เครือ่งเรอืนสงูระดบัหน้าอกเดก็ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี
2. ลูกบอลยางบีบ/กรุ๋งกริ๋ง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนินัง่คกุเข่าเยือ้งข้างหลงัเดก็ และจดั
เด็กยืนเกาะเครื่องเรือนที่สูงระดับอก แล้ววาง
ของเล่นบนเครือ่งเรอืนทางด้านข้างเดก็ในระยะ 
ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง
2. ผูป้ระเมินหยบิของเล่นไว้ในมอื แล้วเรยีกเด็ก
ให้เอี้ยวตัวมาหยิบของเล่นจากผู้ประเมิน 
3. ผูป้ระเมนิเคลือ่นของเล่นไปรอบๆ เครือ่งเรอืน
เพื่อให้เด็กเดินตาม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเกาะยืน เอี้ยวตัวเพื่อเอื้อมมือไปหยิบของ
เล่น และเดินไปรอบๆ เครื่องเรือน

อุปกรณ์
1. เครื่องเรือน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา
2. ของเล่น หนังสือนิทาน

แนวทางปฏิบัติ
ในกรณีที่เด็กยังคลานไม่ได้เริ่มฝึกจากท่าคลาน
1. ผูฝึ้กนัง่คกุเข่าอยูข้่างหลงัเดก็ จบัสะโพกเดก็ดา้นขวาดนัไป
ทางซ้ายให้น�้าหนักลงที่เข่าซ้าย และท่อนแขนซ้าย แล้วดัน
สะโพกซ้ายไปทางขวาสลับกัน ท�าซ�้าหลายๆ ครั้ง
2. วางของเล่นไว้ข้างหน้าเด็กบอกให้เด็กเอื้อมมือข้างหนึ่งไป
หยิบของเล่น โดยผู้ฝึกช่วยยกสะโพกด้านตรงข้าม เพื่อให้ยก
เข่าตามไป ท�าซ�้าโดยสลับให้เด็กหยิบของเล่นด้วยมืออีกข้าง
ในกรณีที่เด็กคลานได้
1. วางของเล่นทีเ่ด็กสนใจไว้บนโต๊ะเต้ียๆ ผูฝึ้กจดัเด็กในท่านัง่
คกุเข่า บอกให้เด็กลกุไปเอาของเล่น ถ้าเด็กไม่สามารถลกุได้เอง
ให้จบับรเิวณสะโพกเดก็ทัง้สองข้าง แล้วดนัสะโพกด้านใดด้าน
หนึง่ไป ด้านหน้ารอให้เด็กชนัเข่า แล้วช่วยพยงุให้เด็กลกุข้ึนยนื 
2. ผูฝึ้กจดัให้เด็กยนืหนัหน้าพงิหรอืเกาะเครือ่งเรอืนสูงระดับอก
โดยใช้แขนพยุงตัว
 2.1 วางของเล่นบนเครื่องเรือนให้เด็กใช้มือเล่นของเล่น 
ขณะเดก็ยนืระวงัไม่ให้ก้นโด่งไปด้านหลงั โดยดนับรเิวณสะโพก
ไปข้างหน้าเล็กน้อย เพื่อให้เด็กลงน�้าหนักที่ขา
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

 2.2 วางของเล่นให้ไกลจากด้านข้างล�าตัวเด็ก (ด้านขวา) 
ในระยะที่เอื้อมไม่ถึง ผู้ฝึกนั่งคุกเข่า ข้างหลัง จับที่สะโพกเด็ก 
ทั้ง 2 ข้างเบาๆ มือซ้ายกดสะโพกซ้ายเบาๆ เพื่อให้เด็กก้าวขา
ขวาออกไป กดสะโพกขวาและดันเบาๆ พร้อมทั้งประคองให้
เด็กจะก้าวขาซ้ายตาม ท�าเช่นเดียวกันต่อไปเรื่อยๆ จนไปถึง
ของเล่น จากนั้นท�าซ�้าโดยวางของเล่นให้ไกลจากด้านข้างตัว
เด็กทางด้านซ้าย 
 2.3 เปลี่ยนที่วางของเล่น เช่น เอามาถือไว้ เรียกชื่อเด็กให้
หันหลังกลับมาดู และให้เด็กเอื้อมมือหยิบของเล่น เลื่อนของ
เล่นให้ใกล้ตัวเด็กอีกเล็กน้อย ผู้ฝึกจับแขนเด็กให้เอ้ียวตัวไป
หยิบของเล่น  

6 12 หย่อนตวัลงนัง่จากท่าเกาะยนื โดยเกาะเครือ่งเรอืน
ช่วยพยุงตัว

อุปกรณ์
1. เครือ่งเรอืนสงูระดบัหน้าอกเดก็ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี
2. ลูกบอลยางบีบ/กรุ๋งกริ๋ง 

อุปกรณ์
1. เครื่องเรือนที่สูงระดับหน้าอกเด็ก เช่น โต๊ะ เก้าอี้
2. ของเล่น 
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือนที่สูง
ระดับอก 
2. ผู้ประเมินวางบอลบีบ/กรุ๋งกริ๋งที่พื้น
3. ผู้ประเมินบอกให้เด็กหยิบบอลบีบ/กรุ๋งกริ๋ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กหย่อนตัวลงนั่งจากท่าเกาะยืนโดยใช้มือ
เกาะเครื่องเรือนช่วยพยุงได้

แนวทางปฏิบัติ
จดัให้เดก็ยนืบนพืน้ เกาะโต๊ะทีส่งูระดบัอก วางของเล่นบนพืน้ 
เรยีกเดก็ให้หันมาสนใจของเล่น และนัง่ลงเล่นของเล่น เดก็จะ
ปล่อยมือข้างหนึ่งงอเข่านั่งลงบนพื้น ถ้าเด็กไม่งอเข่า ผู้ฝึกจับ
เข่าด้านใดด้านหนึ่งงอ แล้วดึงสะโพกด้านเดียวกันลง

7 12 ยืนเองได้ตามล�าพังชั่วครู่ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมนิจดัเดก็ยนืหันหน้าเข้าหาผู้ประเมิน  
โดยจับสะโพกเด็กทั้งสองข้าง 
2. เม่ือเด็กยืนทรงตัวเองได้ให้ผู้ประเมินค่อยๆ 
ปล่อยมือ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กยืนได้นานอย่างน้อย 10 วินาที แต่แขนอาจ
ยังยกขึ้นเสมอไหล่ เพื่อช่วยพยุงตัว

อุปกรณ์
ไม่มี

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กจบัมอืเดก็ทัง้สองข้างให้ยนื พดูคยุหรอืร้องเพลงกบัเดก็
พอเด็กสนุกและทรงตัวอยู่ได้ จึงปล่อยมือข้างหนึ่งเหลือจับ
เหนี่ยวข้างหนึ่ง
2. ผู้ฝึกนั่งคุกเข่าข้างหลังเด็ก จับสะโพกเด็กทั้งสองข้างพร้อม
กดเบาๆ ให้เด็กลงน�้าหนักที่เท้ายืนทรงตัว เมื่อเด็กยืนม่ันคง
ดีแล้ว ผู้ฝึกลดความช่วยเหลือแค่ประคองป้องกันเด็กล้ม 
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

 2.2 วางของเล่นให้ไกลจากด้านข้างล�าตัวเด็ก (ด้านขวา) 
ในระยะที่เอื้อมไม่ถึง ผู้ฝึกนั่งคุกเข่า ข้างหลัง จับที่สะโพกเด็ก 
ทั้ง 2 ข้างเบาๆ มือซ้ายกดสะโพกซ้ายเบาๆ เพื่อให้เด็กก้าวขา
ขวาออกไป กดสะโพกขวาและดันเบาๆ พร้อมทั้งประคองให้
เด็กจะก้าวขาซ้ายตาม ท�าเช่นเดียวกันต่อไปเร่ือยๆ จนไปถึง
ของเล่น จากน้ันท�าซ�้าโดยวางของเล่นให้ไกลจากด้านข้างตัว
เด็กทางด้านซ้าย 
 2.3 เปลี่ยนที่วางของเล่น เช่น เอามาถือไว้ เรียกชื่อเด็กให้
หันหลังกลับมาดู และให้เด็กเอื้อมมือหยิบของเล่น เลื่อนของ
เล่นให้ใกล้ตัวเด็กอีกเล็กน้อย ผู้ฝึกจับแขนเด็กให้เอี้ยวตัวไป
หยิบของเล่น  

6 12 หย่อนตวัลงนัง่จากท่าเกาะยนื โดยเกาะเครือ่งเรอืน
ช่วยพยุงตัว

อุปกรณ์
1. เครือ่งเรอืนสงูระดบัหน้าอกเดก็ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
2. ลูกบอลยางบีบ/กรุ๋งกริ๋ง 

อุปกรณ์
1. เครื่องเรือนที่สูงระดับหน้าอกเด็ก เช่น โต๊ะ เก้าอี้
2. ของเล่น 
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู ้ประเมินจัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือนที่สูง
ระดับอก 
2. ผู้ประเมินวางบอลบีบ/กรุ๋งกริ๋งที่พื้น
3. ผู้ประเมินบอกให้เด็กหยิบบอลบีบ/กรุ๋งกริ๋ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กหย่อนตัวลงนั่งจากท่าเกาะยืนโดยใช้มือ
เกาะเครื่องเรือนช่วยพยุงได้

แนวทางปฏิบัติ
จดัให้เด็กยนืบนพืน้ เกาะโต๊ะทีส่งูระดับอก วางของเล่นบนพืน้ 
เรยีกเด็กให้หันมาสนใจของเล่น และน่ังลงเล่นของเล่น เด็กจะ
ปล่อยมือข้างหนึ่งงอเข่านั่งลงบนพื้น ถ้าเด็กไม่งอเข่า ผู้ฝึกจับ
เข่าด้านใดด้านหนึ่งงอ แล้วดึงสะโพกด้านเดียวกันลง

7 12 ยืนเองได้ตามล�าพังชั่วครู่ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิจดัเดก็ยนืหนัหน้าเข้าหาผูป้ระเมิน  
โดยจับสะโพกเด็กทั้งสองข้าง 
2. เมื่อเด็กยืนทรงตัวเองได้ให้ผู้ประเมินค่อยๆ 
ปล่อยมือ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กยืนได้นานอย่างน้อย 10 วินาที แต่แขนอาจ
ยังยกขึ้นเสมอไหล่ เพื่อช่วยพยุงตัว

อุปกรณ์
ไม่มี

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กจบัมอืเด็กทัง้สองข้างให้ยนื พดูคยุหรอืร้องเพลงกบัเด็ก
พอเด็กสนุกและทรงตัวอยู่ได้ จึงปล่อยมือข้างหนึ่งเหลือจับ
เหนี่ยวข้างหนึ่ง
2. ผู้ฝึกนั่งคุกเข่าข้างหลังเด็ก จับสะโพกเด็กทั้งสองข้างพร้อม
กดเบาๆ ให้เด็กลงน�้าหนักที่เท้ายืนทรงตัว เม่ือเด็กยืนมั่นคง
ดีแล้ว ผู้ฝึกลดความช่วยเหลือแค่ประคองป้องกันเด็กล้ม 
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

8 15 เดินได้เอง อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตเด็กขณะเดิน
เกณฑ์ผ่าน
เดก็เดนิไปตามล�าพังแขนห้อยลง และแกว่งแขน
ตามสบาย

อุปกรณ์
ไม่มี

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกนั่งคุกเข่าอยู่ข้างหลังเด็ก ให้เด็กยืนอยู่กับที่ชั่วครู่ จึง
บอกให้เด็กเดินไปหาพ่อแม่ ผูป้กครอง ซึง่นัง่คกุเข่าอยู่ข้างหน้า 
ห่างเด็กออกไป 1-2 ก้าว เมือ่เด็กเดินไปถึงให้พ่อ แม่ ผูป้กครอง
บอกเด็กเดินกลับไปหาผู้ฝึก ท�าหลายๆ ครั้ง จนเด็กมั่นใจและ
ทรงตัวได้ดีพอที่จะเดินเองได้ 2-3 ก้าว โดยไม่ล้มแล้วจึงค่อย
เพิ่มระยะห่างระหว่างผู้ฝึกกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง
2. เมื่อเด็กเดินได้คล่องแล้ว ผู้ฝึกแนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ชวนให้เด็กเดินบนพื้นผิวที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น เดินขึ้น
ลงที่ชันเล็กน้อย เดินบนทราย / หญ้า เดินบนที่นอน เดินลาก
ของเล่นหรือสิ่งของได้ ฯลฯ เด็กจะได้เดินคล่องขึ้น

9 18 วิ่งได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินเล่นเกมเพื่อให้เด็กวิ่ง เช่น ว่ิงแข่ง วิ่ง
ไล่จับ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กวิ่งได้

อุปกรณ์
ลูกบอล

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกกลิ้งลูกบอลไปกับพื้นแล้วชวนเด็กวิ่งไปเก็บ หรือเตะ
ลูกบอลด้วยกัน อาจใช้มือแตะบริเวณบ่าเด็ก เพื่อคอยกระตุ้น
ให้เด็กวิ่งหรือเดินเร็วขึ้น
2. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง วิ่งเล่นไปกับเด็ก หรือร่วมวิ่ง
กับเด็กอื่นอีกหลายๆ คน เด็กจะสนุกแล้ววิ่งได้ดีขึ้น
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Thai Early Developmental Assessment for Intervention GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

10 21 หยุดเดินและหลีกสิ่งกีดขวางได้ อุปกรณ์
สิ่งกีดขวาง เช่น เก้าอี้
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กยืนในที่ ท่ีมีสิ่งกีดขวาง เช่น
เก้าอี้หลายตัว
2. ผู้ประเมินยืนอยู่ตามมุมต่างๆ ของห้อง แล้ว
เรียกเด็กให้เดินไปหา
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถหยุดเดินและหมุนตัวเดินหลบสิ่ง
กีดขวางได้

อุปกรณ์

สิ่งกีดขวาง เช่น เก้าอี้

แนวทางปฏิบัติ
 ผู้ฝึกวางเก้าอี้บนพื้นห้อง จูงมือเด็กให้เดินมาหยุดที่ข้างเก้าอี้
แล้วเดนิอ้อมเพือ่ไม่ให้ชนเก้าอี ้ค่อยๆ ปล่อยให้เดก็เดนิเองโดย
ช่วยบอกให้เด็กหยุดเดินแล้วอ้อม เพื่อไม่ให้ชนเก้าอี้จนเด็ก
เรียนรู้ที่จะหยุดและเดินเลี่ยงเก้าอี้

11 24 เหวี่ยงขาเตะลูกบอลได้ อุปกรณ์
ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิจดัเดก็ยนืบน พืน้ราบพร้อมกบัวาง
ลูกบอลบนพื้น
2. ผู้ประเมินเตะลูกบอลให้เด็กดู และบอกให้
เด็กท��าตาม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเหวี่ยงขาไปข้างหลังเตะลูกบอลไปข้างหน้า
โดยไม่ล้ม ได้ 3 ใน 5 ครั้ง

อุปกรณ์
1. ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.
2. เก้าอี้ หรือ ราว

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กให้เดก็ยนืใช้มอืข้างหนึง่จบัราวหรอืพนกัเก้าอี ้หรอืเกาะ
ฝาผนัง วางลูกบอลให้ห่างจากเท้าเด็กเล็กน้อย
2. ผูฝึ้กจบัไหล่ข้างทีเ่กาะราวเพ่ือให้เดก็ลงน�า้หนกัตวัทีข่าข้าง
นั้น แล้วเหวี่ยงขาอีกข้างเตะลูกบอล
3. ผู้ฝึกค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนเดก็สามารถเหว่ียงขาไป
ข้างหลังก่อนเตะลูกบอลได้เอง
4. เมือ่เดก็เตะลกูบอลได้เองแล้ว ให้พาเดก็ออกไปเตะลกูบอล
เล่นในสนามหรือท่ีโล่งๆ โดยวางลกูบอลห่างจากตวัเด็ก 1 เมตร 
และผู้ฝึกจูงมือเด็กวิ่งไปเตะบอล
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

8 15 เดินได้เอง อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตเด็กขณะเดิน
เกณฑ์ผ่าน
เดก็เดนิไปตามล�าพังแขนห้อยลง และแกว่งแขน
ตามสบาย

อุปกรณ์
ไม่มี

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกนั่งคุกเข่าอยู่ข้างหลังเด็ก ให้เด็กยืนอยู่กับท่ีชั่วครู่ จึง
บอกให้เดก็เดนิไปหาพ่อแม่ ผูป้กครอง ซึง่นัง่คุกเข่าอยูข้่างหน้า 
ห่างเดก็ออกไป 1-2 ก้าว เมือ่เดก็เดนิไปถึงให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
บอกเด็กเดินกลับไปหาผู้ฝึก ท�าหลายๆ ครั้ง จนเด็กมั่นใจและ
ทรงตัวได้ดีพอที่จะเดินเองได้ 2-3 ก้าว โดยไม่ล้มแล้วจึงค่อย
เพิ่มระยะห่างระหว่างผู้ฝึกกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง
2. เมื่อเด็กเดินได้คล่องแล้ว ผู้ฝึกแนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ชวนให้เด็กเดินบนพื้นผิวที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น เดินขึ้น
ลงที่ชันเล็กน้อย เดินบนทราย / หญ้า เดินบนที่นอน เดินลาก
ของเล่นหรือสิ่งของได้ ฯลฯ เด็กจะได้เดินคล่องขึ้น

9 18 วิ่งได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินเล่นเกมเพื่อให้เด็กวิ่ง เช่น วิ่งแข่ง วิ่ง
ไล่จับ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กวิ่งได้

อุปกรณ์
ลูกบอล

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกกลิ้งลูกบอลไปกับพื้นแล้วชวนเด็กวิ่งไปเก็บ หรือเตะ
ลูกบอลด้วยกัน อาจใช้มือแตะบริเวณบ่าเด็ก เพื่อคอยกระตุ้น
ให้เด็กวิ่งหรือเดินเร็วขึ้น
2. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง วิ่งเล่นไปกับเด็ก หรือร่วมวิ่ง
กับเด็กอื่นอีกหลายๆ คน เด็กจะสนุกแล้ววิ่งได้ดีขึ้น
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Thai Early Developmental Assessment for Intervention GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

10 21 หยุดเดินและหลีกสิ่งกีดขวางได้ อุปกรณ์
สิ่งกีดขวาง เช่น เก้าอี้
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กยืนในที่ ที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น
เก้าอี้หลายตัว
2. ผู้ประเมินยืนอยู่ตามมุมต่างๆ ของห้อง แล้ว
เรียกเด็กให้เดินไปหา
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถหยุดเดินและหมุนตัวเดินหลบสิ่ง
กีดขวางได้

อุปกรณ์

สิ่งกีดขวาง เช่น เก้าอี้

แนวทางปฏิบัติ
 ผู้ฝึกวางเก้าอี้บนพื้นห้อง จูงมือเด็กให้เดินมาหยุดที่ข้างเก้าอี้
แล้วเดินอ้อมเพือ่ไม่ให้ชนเก้าอี ้ค่อยๆ ปล่อยให้เดก็เดินเองโดย
ช่วยบอกให้เด็กหยุดเดินแล้วอ้อม เพื่อไม่ให้ชนเก้าอี้จนเด็ก
เรียนรู้ที่จะหยุดและเดินเลี่ยงเก้าอี้

11 24 เหวี่ยงขาเตะลูกบอลได้ อุปกรณ์
ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิจัดเดก็ยนืบน พืน้ราบพร้อมกบัวาง
ลูกบอลบนพื้น
2. ผู้ประเมินเตะลูกบอลให้เด็กดู และบอกให้
เด็กท��าตาม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเหวี่ยงขาไปข้างหลังเตะลูกบอลไปข้างหน้า
โดยไม่ล้ม ได้ 3 ใน 5 ครั้ง

อุปกรณ์
1. ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.
2. เก้าอี้ หรือ ราว

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กให้เดก็ยนืใช้มอืข้างหนึง่จบัราวหรอืพนกัเก้าอี ้หรอืเกาะ
ฝาผนัง วางลูกบอลให้ห่างจากเท้าเด็กเล็กน้อย
2. ผูฝึ้กจบัไหล่ข้างทีเ่กาะราวเพ่ือให้เด็กลงน�า้หนักตัวทีข่าข้าง
นั้น แล้วเหวี่ยงขาอีกข้างเตะลูกบอล
3. ผูฝึ้กค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กสามารถเหวีย่งขาไป
ข้างหลังก่อนเตะลูกบอลได้เอง
4. เม่ือเด็กเตะลกูบอลได้เองแล้ว ให้พาเดก็ออกไปเตะลกูบอล
เล่นในสนามหรือท่ีโล่งๆ โดยวางลกูบอลห่างจากตัวเด็ก 1 เมตร 
และผู้ฝึกจูงมือเด็กวิ่งไปเตะบอล
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

12 30 กระโดด 2 เท้าอยู่กับที่ได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินกระโดดอยู่กับที่ให้เด็กดูแล้วบอกให้
เด็กกระโดดตาม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กกระโดดอยู่กับที่ได้เอง เท้าอาจลงพื้นไม่
พร้อมกัน

อุปกรณ์
โต๊ะ

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กยืนตรงข้ามเดก็และจบัมอืท้ัง 2 ข้าง พร้อมกบับอก
ให้เด็กย่อเข่าและดีดตัวกระโดดให้เท้าพ้นพื้น 
2. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้ผู้ฝึกจัดให้เด็กยืนใช้มือเกาะขอบโต๊ะ 
เพื่อให้เด็กทิ้งน�้าหนักตัวลงที่ขา แล้วบอกให้เด็กงอเข่า
และกระโดด ถ้าเด็กไม่ยอมงอเข่าให้ผู้ฝึกจับเข่าเด็กงอ 
เมือ่เดก็ท�าได้แล้ว จงึกลบัไปฝึกในขัน้ตอนแรกใหม่ฝึกซ�า้ๆ 
จนเด็กกระโดดได้อย่างคล่องแคล่ว จงึลดการช่วยเหลอืลง 
จนไม่ต้องจับมือให้เด็กกระโดด

13 36 เดินข้ึนบันไดสลับเท้าได้เอง (ยังจับราวบันได) อุปกรณ์
บันได
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินจัดให้เด็กยืนอยู่บนพื้นราบใกล้กับ
บันได แล้วบอกให้เด็กเดินขึ้นบันได
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กเดนิขึน้บนัไดโดยก้าวเท้าสลบักนั ไม่พกัเท้า
แต่อาจจับราวบันไดได้ 4 ขั้น

อุปกรณ์
บันได

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจับมือข้างหนึ่งของเด็กจับราวบันได
2. ผูฝึ้กยนืด้านหลงัเดก็ จบัมอือีกข้างของเด็กไว้บอกให้เดก็
ก้าวขาข้ามขึ้นบันได 1 ขั้น
3. ผู้ฝึกใช้มือข้างท่ีจับมือเด็กโยกไปด้านหน้า บอกให้เด็ก
ก้าวขาอีกข้างข้ึนไปยังบันไดขั้นต่อไป ท�าซ�้าโดยเล่ือนมือ
จบัราวบนัไดให้เดก็ ค่อยๆ ปล่อยมอืทีจ่บัราวก้าวขาขึน้บนัได 
ถ้าเด็กพักเท้าผู้ฝึกใช้มือจับขาเด็กแต่ละข้างให้ขึ้นบันได
สลับกัน จนเด็กท�าได้
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

14 36 ยืนขาข้างเดียวได้นานอย่างน้อย 3 วินาที อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินยืนขาข้างเดียวโดยไม่เกาะให้เด็กดู
และบอกให้เด็กท�าตาม (อาจเปลี่ยนขาได้) 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กยืนบนขาข้างเดียวได้ทั้ง 2 ข้าง โดยไม่เกาะ
ได้นาน 3 วินาที 1 ใน 3 ครั้ง

อุปกรณ์
โต๊ะหรือราวฝึกเดิน

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กจดัให้เดก็ยนืเกาะโต๊ะหรอืราวฝึกเดนิ แล้วยนืขาข้างเดยีว
ให้เด็กดูและบอกให้เด็กท�าตาม อาจช่วยประคองเพ่ือให้เด็ก
มั่นใจ
2. ให้เด็กจับมือผู้ฝึกทั้งสองข้างแทนโต๊ะหรือราวฝึกเดิน แล้ว
บอกให้เด็กยกขาข้างหนึ่งขึ้น ท�าสลับกันทั้ง 2 ข้าง หลังจาก
นั้นจึงค่อยๆ ปล่อยมือเมื่อเด็กเริ่มทรงตัวได้ และค่อยๆ เพิ่ม
ระยะเวลาจนถึง 3 วินาที

15 42 วิ่งอ้อมสิ่งกีดขวางได้ อุปกรณ์
สิ่งกีดขวาง 2–3 อย่าง เช่น กล่อง เก้าอี้ เสื่อ 
วางห่างกัน รวมระยะทาง 2-3 เมตร
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิสาธติวิธวีิง่อ้อมส่ิงกดีขวางให้เด็กดู
2. ผู้ประเมินจัดให้เด็กยืนบนพื้นราบ และบอก
ให้เด็กว่ิงอ้อมส่ิงกีดขวาง แล้วให้ว่ิงกลับมาท่ี
จุดเดิม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กวิ่งอ้อมสิ่งกีดขวางได้ โดยไม่หกล้มหรือชน

อุปกรณ์
สิ่งกีดขวาง เช่น กล่อง เก้าอี้ เสื่อ

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กวางสิง่กีดขวางไว้บนพืน้ราบ จบัมอืเดก็วิง่ไปพร้อมๆ กัน
เม่ือต้องเล้ียวก็พาว่ิงเลี้ยวเป็นมุมกว้างก่อน แล้วจึงหักมุมให้
แคบลง
2. ผู้ฝึกบอกให้เด็กรู้จักจังหวะในการวิ่ง เช่น พูดว่า “หยุด”
พร้อมพาเด็กหยุดวิ่ง พูดค�าว่า “วิ่งอ้อม” พร้อมพาเด็กวิ่งอ้อม
สิ่งกีดขวาง ท�าเช่นนี้จนกว่าเด็กวิ่งได้ แล้วจึงปล่อยมือให้เด็ก
วิ่งเอง



คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

12 30 กระโดด 2 เท้าอยู่กับที่ได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินกระโดดอยู่กับที่ให้เด็กดูแล้วบอกให้
เด็กกระโดดตาม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กกระโดดอยู่กับที่ได้เอง เท้าอาจลงพ้ืนไม่
พร้อมกัน

อุปกรณ์
โต๊ะ

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กยนืตรงข้ามเดก็และจบัมอืทัง้ 2 ข้าง พร้อมกบับอก
ให้เด็กย่อเข่าและดีดตัวกระโดดให้เท้าพ้นพื้น 
2. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้ผู้ฝึกจัดให้เด็กยืนใช้มือเกาะขอบโต๊ะ 
เพื่อให้เด็กทิ้งน�้าหนักตัวลงที่ขา แล้วบอกให้เด็กงอเข่า
และกระโดด ถ้าเด็กไม่ยอมงอเข่าให้ผู้ฝึกจับเข่าเด็กงอ 
เม่ือเดก็ท�าได้แล้ว จงึกลบัไปฝึกในขัน้ตอนแรกใหม่ฝึกซ�า้ๆ 
จนเด็กกระโดดได้อย่างคล่องแคล่ว จึงลดการช่วยเหลอืลง 
จนไม่ต้องจับมือให้เด็กกระโดด

13 36 เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้เอง (ยังจับราวบันได) อุปกรณ์
บันได
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินจัดให้เด็กยืนอยู่บนพื้นราบใกล้กับ
บันได แล้วบอกให้เด็กเดินขึ้นบันได
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กเดนิขึน้บนัไดโดยก้าวเท้าสลบักนั ไม่พกัเท้า
แต่อาจจับราวบันไดได้ 4 ขั้น

อุปกรณ์
บันได

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจับมือข้างหนึ่งของเด็กจับราวบันได
2. ผูฝึ้กยนืด้านหลงัเดก็ จบัมอือีกข้างของเด็กไว้บอกให้เดก็
ก้าวขาข้ามขึ้นบันได 1 ขั้น
3. ผู้ฝึกใช้มือข้างท่ีจับมือเด็กโยกไปด้านหน้า บอกให้เด็ก
ก้าวขาอีกข้างข้ึนไปยังบันไดขั้นต่อไป ท�าซ�้าโดยเล่ือนมือ
จบัราวบนัไดให้เดก็ ค่อยๆ ปล่อยมือทีจ่บัราวก้าวขาขึน้บนัได 
ถ้าเด็กพักเท้าผู้ฝึกใช้มือจับขาเด็กแต่ละข้างให้ขึ้นบันได
สลับกัน จนเด็กท�าได้
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

14 36 ยืนขาข้างเดียวได้นานอย่างน้อย 3 วินาที อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินยืนขาข้างเดียวโดยไม่เกาะให้เด็กดู
และบอกให้เด็กท�าตาม (อาจเปลี่ยนขาได้) 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กยืนบนขาข้างเดียวได้ทั้ง 2 ข้าง โดยไม่เกาะ
ได้นาน 3 วินาที 1 ใน 3 ครั้ง

อุปกรณ์
โต๊ะหรือราวฝึกเดิน

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กจดัให้เดก็ยนืเกาะโต๊ะหรอืราวฝึกเดนิ แล้วยนืขาข้างเดยีว
ให้เด็กดูและบอกให้เด็กท�าตาม อาจช่วยประคองเพื่อให้เด็ก
มั่นใจ
2. ให้เด็กจับมือผู้ฝึกท้ังสองข้างแทนโต๊ะหรือราวฝึกเดิน แล้ว
บอกให้เด็กยกขาข้างหนึ่งขึ้น ท�าสลับกันทั้ง 2 ข้าง หลังจาก
นั้นจึงค่อยๆ ปล่อยมือเมื่อเด็กเริ่มทรงตัวได้ และค่อยๆ เพิ่ม
ระยะเวลาจนถึง 3 วินาที

15 42 วิ่งอ้อมสิ่งกีดขวางได้ อุปกรณ์
สิ่งกีดขวาง 2–3 อย่าง เช่น กล่อง เก้าอี้ เสื่อ 
วางห่างกัน รวมระยะทาง 2-3 เมตร
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิสาธิตวิธีว่ิงอ้อมส่ิงกดีขวางให้เด็กดู
2. ผู้ประเมินจัดให้เด็กยืนบนพื้นราบ และบอก
ให้เด็กวิ่งอ้อมสิ่งกีดขวาง แล้วให้วิ่งกลับมาท่ี
จุดเดิม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กวิ่งอ้อมสิ่งกีดขวางได้ โดยไม่หกล้มหรือชน

อุปกรณ์
สิ่งกีดขวาง เช่น กล่อง เก้าอี้ เสื่อ

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กวางสิง่กีดขวางไว้บนพืน้ราบ จบัมือเด็กวิง่ไปพร้อมๆ กัน
เมื่อต้องเลี้ยวก็พาวิ่งเลี้ยวเป็นมุมกว้างก่อน แล้วจึงหักมุมให้
แคบลง
2. ผู้ฝึกบอกให้เด็กรู้จักจังหวะในการวิ่ง เช่น พูดว่า “หยุด”
พร้อมพาเด็กหยุดวิ่ง พูดค�าว่า “วิ่งอ้อม” พร้อมพาเด็กวิ่งอ้อม
สิ่งกีดขวาง ท�าเช่นนี้จนกว่าเด็กวิ่งได้ แล้วจึงปล่อยมือให้เด็ก
วิ่งเอง
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

16 42 วิ่งไปข้างหน้าโดยลงน�้าหนักที่ปลายเท้า และแกว่ง
แขนสลับกัน

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินจัดให้เด็กยืนบนพ้ืนราบและบอกให้
เด็กวิ่งแข่งกับผู้ประเมิน
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กใช้ปลายเท้าวิ่ง โดยส้นเท้าไม่แตะพ้ืน และ
แกว่งแขนสลับกัน เป็นระยะทาง 3 เมตรได้

อุปกรณ์
ไม่มี

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกยืนเขย่งปลายเท้า พร้อมบอกเด็กให้ยืนเขย่งปลายเท้า
แล้วพาเด็กวิ่งโดยเขย่งปลายเท้าไปพร้อมๆ กัน
2. ผู้ฝึกบอกให้เด็กวิ่งเอง โดยใช้ปลายเท้าบ่อยๆ เช่น วิ่งเตะ
ลูกบอล วิ่งเล่นกับเพื่อน หรือวิ่งเปลี่ยนทิศทางตามค�าสั่ง เมื่อ
เด็กทรงตัวได้ดีขึ้น

17 48 เดินบนเส้นตรงกว้าง 5 ซม. ได้ 3 เมตร อุปกรณ์
เทปติดสันหนังสือ หรือเทปกาวกว้าง 5 ซม. 
ยาว 3 เมตร

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิตดิเทปสนัหนงัสอืหรอืเทปกาวกว้าง
ไม่เกิน 5 ซม. ยาว 3 เมตร บนพื้นราบ
2. ผูป้ระเมนิเดนิบนเส้นตรงให้เดก็ดแูล้วบอกให้
เด็กท�าตาม
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กเดินสลับเท้าบนเส้นตรงได้เองในระยะทาง
3 เมตร

อุปกรณ์
1. รูปภาพรอยเท้าท้ัง 2 ข้าง (ข้างซ้าย 10 รูป ข้างขวา 10 รูป)
2. เทปติดสันหนังสือหรือเทปกาว

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกติดรูปภาพรอยเท้าวางต่อกันบนพื้นราบ แล้วจูงมือให้
เด็กเดินบนรอยเท้าทีละข้างในระยะ 3-4 ก้าวก่อน แล้วค่อยๆ 
ปลอ่ยมอืเดก็ให้เดก็เดนิเอง เมือ่เดก็เดนิไดค้ลอ่งแลว้ จงึคอ่ยๆ 
เพิ่มระยะทางเป็นเดินทั้ง 10 ก้าว
2. ผู้ฝึกติดเทปสันหนังสือหรือเทปกาวบนพื้นเป็นเส้นขนาน
กว้าง 30 ซม. ยาว 3 เมตร แล้วจูงมือเด็กเดินในระยะ 3-4 ก้าว
ก่อน แล้วค่อยๆ ปล่อยมือให้เด็กเดินเองจนได้ระยะทาง 3 เมตร
3. ลดความกว้างของเส้นขนานลงจนเด็กสามารถเดินบนเส้นตรง
กว้าง 5 ซม. ได้
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

18 48 กระโดดไปด้านข้าง และถอยหลังได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู ้ประเมินกระโดดไปด้านข้างทีละข้างและ
กระโดดถอยไปด้านหลังให้เด็กดูแล้วบอกให ้
เด็กท�าตาม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถกระโดดไปด้านข้างทั้ง 2 ข้าง และ
กระโดดถอยหลังได้โดยเท้าทัง้ 2 ข้างไปพร้อมกนั

อุปกรณ์
1. กระดาษ A4 หรือผ้าเช็ดเท้า
2. รูปภาพการ์ตูน หรือสติกเกอร์รูปภาพต่างๆ

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกยืนตรงข้ามเด็กและจับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง พร้อมบอก
ให้เด็กย่อเข่ากระโดดมาข้างหน้าหาผู้ฝึก กระโดดไปทางซ้าย 
กระโดดไปทางขวา และกระโดดถอยหลัง จนเด็กเริ่มกระโดด
ได้ แล้วค่อยๆ ปล่อยมือเด็กให้กระโดดเองไปตามทิศทางที่ผู้
ฝึกสั่ง
2. ผู้ฝึกติดรูปภาพการ์ตูนหรือสติกเกอร์รูปภาพบนพื้นราบ
พรอ้มกระโดดไปยนืบนรปูภาพ โดยกระโดดไปดา้นขา้งทัง้ซา้ย
และขวา หนา้และถอยหลังให้เดก็ด ูพรอ้มทัง้บอกให้เดก็เลียน
แบบการกระโดดพอเด็กเริม่สนุก ผู้ฝึกอาจสมมติให้เด็กเป็นตัว
สตัวก์ระโดด เช่น กระตา่ย แลว้กระโดดไปตามรปูภาพทีต่ดิไว้
กับพื้นราบ
3. ผู้ฝึกวางวัตถุ เช่น กระดาษA4 ผ้าเช็ดเท้า บนพื้นราบ
ไว้ด้านหน้าเด็ก แล้วยืนตรงข้ามเด็กบอกให้เด็กกระโดด
ข้ามมาข้างหน้า ไปข้างหลัง จากนั้นวางวัตถุไว้ด้านข้างเด็ก             
บอกให้เด็กกระโดดข้ามไปข้างซ้าย ข้างขวา
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

16 42 วิ่งไปข้างหน้าโดยลงน�้าหนักที่ปลายเท้า และแกว่ง
แขนสลับกัน

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินจัดให้เด็กยืนบนพ้ืนราบและบอกให้
เด็กวิ่งแข่งกับผู้ประเมิน
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กใช้ปลายเท้าวิ่ง โดยส้นเท้าไม่แตะพ้ืน และ
แกว่งแขนสลับกัน เป็นระยะทาง 3 เมตรได้

อุปกรณ์
ไม่มี

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกยืนเขย่งปลายเท้า พร้อมบอกเด็กให้ยืนเขย่งปลายเท้า
แล้วพาเด็กวิ่งโดยเขย่งปลายเท้าไปพร้อมๆ กัน
2. ผู้ฝึกบอกให้เด็กวิ่งเอง โดยใช้ปลายเท้าบ่อยๆ เช่น วิ่งเตะ
ลูกบอล วิ่งเล่นกับเพื่อน หรือวิ่งเปลี่ยนทิศทางตามค�าสั่ง เมื่อ
เด็กทรงตัวได้ดีขึ้น

17 48 เดินบนเส้นตรงกว้าง 5 ซม. ได้ 3 เมตร อุปกรณ์
เทปติดสันหนังสือ หรือเทปกาวกว้าง 5 ซม. 
ยาว 3 เมตร

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิตดิเทปสนัหนงัสอืหรอืเทปกาวกว้าง
ไม่เกิน 5 ซม. ยาว 3 เมตร บนพื้นราบ
2. ผูป้ระเมนิเดนิบนเส้นตรงให้เดก็ดแูล้วบอกให้
เด็กท�าตาม
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กเดินสลับเท้าบนเส้นตรงได้เองในระยะทาง
3 เมตร

อุปกรณ์
1. รูปภาพรอยเท้าท้ัง 2 ข้าง (ข้างซ้าย 10 รูป ข้างขวา 10 รูป)
2. เทปติดสันหนังสือหรือเทปกาว

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกติดรูปภาพรอยเท้าวางต่อกันบนพื้นราบ แล้วจูงมือให้
เด็กเดินบนรอยเท้าทีละข้างในระยะ 3-4 ก้าวก่อน แล้วค่อยๆ 
ปล่อยมอืเดก็ให้เดก็เดนิเอง เมือ่เดก็เดนิไดค้ลอ่งแลว้ จงึคอ่ยๆ 
เพิ่มระยะทางเป็นเดินทั้ง 10 ก้าว
2. ผู้ฝึกติดเทปสันหนังสือหรือเทปกาวบนพื้นเป็นเส้นขนาน
กว้าง 30 ซม. ยาว 3 เมตร แล้วจูงมือเด็กเดินในระยะ 3-4 ก้าว
ก่อน แล้วค่อยๆ ปล่อยมือให้เด็กเดินเองจนได้ระยะทาง 3 เมตร
3. ลดความกว้างของเส้นขนานลงจนเด็กสามารถเดินบนเส้นตรง
กว้าง 5 ซม. ได้
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

18 48 กระโดดไปด้านข้าง และถอยหลังได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู ้ประเมินกระโดดไปด้านข้างทีละข้างและ
กระโดดถอยไปด้านหลังให้เด็กดูแล้วบอกให ้
เด็กท�าตาม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถกระโดดไปด้านข้างทั้ง 2 ข้าง และ
กระโดดถอยหลงัได้โดยเท้าทัง้ 2 ข้างไปพร้อมกนั

อุปกรณ์
1. กระดาษ A4 หรือผ้าเช็ดเท้า
2. รูปภาพการ์ตูน หรือสติกเกอร์รูปภาพต่างๆ

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกยืนตรงข้ามเด็กและจับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง พร้อมบอก
ให้เด็กย่อเข่ากระโดดมาข้างหน้าหาผู้ฝึก กระโดดไปทางซ้าย 
กระโดดไปทางขวา และกระโดดถอยหลัง จนเด็กเริ่มกระโดด
ได้ แล้วค่อยๆ ปล่อยมือเด็กให้กระโดดเองไปตามทิศทางที่ผู้
ฝึกสั่ง
2. ผู้ฝึกติดรูปภาพการ์ตูนหรือสติกเกอร์รูปภาพบนพื้นราบ
พรอ้มกระโดดไปยนืบนรปูภาพ โดยกระโดดไปดา้นขา้งทัง้ซา้ย
และขวา หน้าและถอยหลงัใหเ้ด็กดู พรอ้มทัง้บอกใหเ้ด็กเลยีน
แบบการกระโดดพอเด็กเริม่สนกุ ผูฝ้กึอาจสมมตใิหเ้ดก็เป็นตัว
สตัวก์ระโดด เชน่ กระต่าย แลว้กระโดดไปตามรปูภาพทีต่ดิไว้
กับพื้นราบ
3. ผู้ฝึกวางวัตถุ เช่น กระดาษA4 ผ้าเช็ดเท้า บนพื้นราบ
ไว้ด้านหน้าเด็ก แล้วยืนตรงข้ามเด็กบอกให้เด็กกระโดด
ข้ามมาข้างหน้า ไปข้างหลัง จากนั้นวางวัตถุไว้ด้านข้างเด็ก             
บอกให้เด็กกระโดดข้ามไปข้างซ้าย ข้างขวา



คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

19 54 ขว้างลูกบอลลงตะกร้าในระยะห่าง 1.5 เมตร อุปกรณ์
1. ลูกบอลยางบีบ
2. ตะกร้าปากกว้าง 50 ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดให้เด็กยืนบนพื้นราบห่างจาก
ตะกร้าที่วางบนพื้น 1.5 เมตร 
2. ผู้ประเมนิยืน่ลูกบอลยางบบีใหเ้ดก็ และบอก
ให้เด็กขว้างลูกบอลยางบีบลงตะกร้า 
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กขว้างลูกบอลยางบีบลงตะกร้าในระยะห่าง
1.5 เมตร ได้ 3 ใน 5 ครั้ง (โดยยกแขนขึ้นเหนือ
ไหล่) เหวี่ยงไปด้านหลัง

อุปกรณ์
1. ลูกบอลยางบีบ
2. ตะกร้าขนาดใหญ่

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝ้กึขว้างลูกบอลยางบีบ โดยยกแขนข้ึนเหนือไหลเ่หวีย่งไป
ข้างหลังให้เด็กดู
2. ผู้ฝึกยืนอยู่ข้างหลังเด็ก ยื่นลูกบอลยางบีบให้เด็กและจับ
มือเด็กยกข้ึนเหนอืไหลเ่หว่ียงแขนไปข้างหลงั แล้วขวา้งลกูบอล
ยางบบีออกไปขา้งหนา้ คอ่ยๆปลอ่ยมอืเดก็จนเดก็เร่ิมท�าไดเ้อง
3. ผู้ฝึกให้เด็กขว้างลูกบอลยางบีบแบบมีเป้าหมายโดยขว้าง
ลงในตะกร้าใบใหญ่ โดยท�าให้เด็กดูก่อน แล้วจัดให้เด็กยืน 
ห่างจากตะกร้า 2-3 ก้าว จับมือเด็กขว้างลูกบอลยางบีบลง
ตะกร้า ค่อยๆ ปล่อยมือเด็กจนเด็กท�าได้เอง
4. ผู้ฝึกค่อยๆ เพิ่มระยะห่างจนถึง 1.5 เมตร

20 54 วิ่งมาเตะลูกบอลได้ อุปกรณ์
ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินวางลูกบอลบนพื้นราบห่างจากเด็ก  
3 เมตร แล้วบอกให้เด็กวิ่งมาเตะลูกบอล
เกณฑ์ผ่าน
เดก็วิง่มาเตะลกูบอลได้โดยไม่ล้มและไม่หยดุเลง็

อุปกรณ์
ลูกบอลพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกวางลูกบอลบนพื้นราบห่างจากเด็ก 1 เมตร
2. ผู้ฝึกจับมือเด็กข้างหนึ่งวิ่งไปเตะลูกบอลที่วางไว้ โดยบอก
ให้เด็ก เหวี่ยงขาไปข้างหลังเพื่อเตะลูกบอล เมื่อเด็กเริ่มเตะ
ลูกบอลได้ถูก ค่อยๆ ปล่อยมือ และเพ่ิมระยะห่างข้ึนเรื่อยๆ 
จนถึง 3 เมตร
3. ผู้ฝึกจับมือเด็กข้างหน่ึงว่ิงไปเตะลูกบอลท่ีวางไว้โดยไม่หยุดเล็ง
เมื่อเด็กเริ่มเตะลูกบอลได้ถูก ค่อยๆ ปล่อยมือและเพ่ิมระยะ
ห่างขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 3 เมตร
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

21 60 รับลูกบอลขนาด 20 ซม. ที่กระดอนขึ้นมาได้ใน
ระยะห่างจากเด็ก 1 เมตร

อุปกรณ์
ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินยืนหันหน้าเข้าหาเด็กห่างกัน 2 เมตร
2. ผู้ประเมินบอกเด็กให้เตรียมรับลูกบอล จากน้ัน
ปาลูกบอลให้กระทบพื้นตรงครึ่งทาง เพื่อให้
ลูกบอลกระดอนเข้าไปหาเด็ก 
3. ผู้ประเมินบอกเด็กรับลูกบอลที่กระดอนขึ้น
มาจากพื้น
4. ผู้ประเมินบอกให้เด็กปาลูกบอลกลับมาให้
ผู้ประเมินในลักษณะเดียวกัน
เกณฑ์ผ่าน 
เด็กรับลูกบอลที่กระดอนขึ้นมาในระยะห่าง 
1 เมตร ได้ด้วยมือสองข้าง 3 ใน 5 ครั้ง

อุปกรณ์
ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. 

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกยืนอยู่ข้างหลังเด็ก ช่วยเด็กหงายมือและงอข้อศอกเป็น
มุมฉากข้างล�าตัวเพื่อรับบอล โดยให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง โยน
ลูกบอลมาให้ และบอกให้เด็กรับลูกบอล และค่อยๆ เพิ่ม 
ระยะห่างจนครบ 1 เมตร 
2. ผู้ฝึกยืนอยู่ข้างหลังเด็กให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ปาลูกบอลให้
กระทบพื้นตรงครึ่งทาง ให้ลูกบอลกระดอนขึ้นมาข้างหน้า  
ผู้ฝึกจับมือเด็ก ทั้ง 2 ข้าง ให้รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นมา และ
คอ่ยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กรบัลูกบอลได้ จากนัน้ค่อยๆ 
เพิ่มระยะห่างจนครบ 1 เมตร 

22 60 กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ืองได้ทีละข้าง 
ทั้ง 2 ข้าง 

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่าง 
ต่อเนื่องให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท��าตามโดยให้
ท��าทั้ง 2 ข้าง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าทีละข้างอย่าง
ต่อเนื่องได้ 2-3 ครั้ง ทั้ง 2 ข้าง

อุปกรณ์
ตุ๊กตา หรือลูกบอลยางบีบ

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกให้เด็กจับมือหรือเกาะแขนแล้วบอกให้ยืนขาข้างเดียว
เมื่อเด็กทรงตัวได้ จึงบอกให้เด็กกระโดดขาเดียวอยู่กับที่ เมื่อ
เดก็เริม่ทรงตวัไดด้ ีบอกใหเ้ดก็กระโดดขาขา้งเดยีวดว้ยตวัเอง
2. ผู้ฝึกยืนอยู่ข้างหน้าเด็กห่างจากเด็ก 1 ก้าว บอกให้เด็ก
กระโดดขาเดียวมาหา เม่ือท�าได้แล้ว คอ่ยๆ เพ่ิมระยะห่างจาก
เด็กมากขึ้น
3. ผูฝ้กึใหเ้ดก็ถอืของไวใ้นมอืขณะกระโดด เชน่ ตุก๊ตา ลกูบอล
ยางบีบจะช่วยให้เด็กทรงตัวได้ดีขึ้น

2 เมตร
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GM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

19 54 ขว้างลูกบอลลงตะกร้าในระยะห่าง 1.5 เมตร อุปกรณ์
1. ลูกบอลยางบีบ
2. ตะกร้าปากกว้าง 50 ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดให้เด็กยืนบนพื้นราบห่างจาก
ตะกร้าที่วางบนพื้น 1.5 เมตร 
2. ผู้ประเมนิยืน่ลูกบอลยางบบีใหเ้ดก็ และบอก
ให้เด็กขว้างลูกบอลยางบีบลงตะกร้า 
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กขว้างลูกบอลยางบีบลงตะกร้าในระยะห่าง
1.5 เมตร ได้ 3 ใน 5 ครั้ง (โดยยกแขนขึ้นเหนือ
ไหล่) เหวี่ยงไปด้านหลัง

อุปกรณ์
1. ลูกบอลยางบีบ
2. ตะกร้าขนาดใหญ่

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝ้กึขว้างลูกบอลยางบบี โดยยกแขนขึน้เหนือไหลเ่หว่ียงไป
ข้างหลังให้เด็กดู
2. ผู้ฝึกยืนอยู่ข้างหลังเด็ก ยื่นลูกบอลยางบีบให้เด็กและจับ
มอืเดก็ยกขึน้เหนอืไหลเ่หว่ียงแขนไปขา้งหลัง แล้วขวา้งลกูบอล
ยางบบีออกไปขา้งหนา้ คอ่ยๆปลอ่ยมอืเดก็จนเดก็เร่ิมท�าไดเ้อง
3. ผู้ฝึกให้เด็กขว้างลูกบอลยางบีบแบบมีเป้าหมายโดยขว้าง
ลงในตะกร้าใบใหญ่ โดยท�าให้เด็กดูก่อน แล้วจัดให้เด็กยืน 
ห่างจากตะกร้า 2-3 ก้าว จับมือเด็กขว้างลูกบอลยางบีบลง
ตะกร้า ค่อยๆ ปล่อยมือเด็กจนเด็กท�าได้เอง
4. ผู้ฝึกค่อยๆ เพิ่มระยะห่างจนถึง 1.5 เมตร

20 54 วิ่งมาเตะลูกบอลได้ อุปกรณ์
ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินวางลูกบอลบนพื้นราบห่างจากเด็ก  
3 เมตร แล้วบอกให้เด็กวิ่งมาเตะลูกบอล
เกณฑ์ผ่าน
เดก็วิง่มาเตะลกูบอลได้โดยไม่ล้มและไม่หยดุเลง็

อุปกรณ์
ลูกบอลพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกวางลูกบอลบนพื้นราบห่างจากเด็ก 1 เมตร
2. ผู้ฝึกจับมือเด็กข้างหนึ่งวิ่งไปเตะลูกบอลที่วางไว้ โดยบอก
ให้เด็ก เหวี่ยงขาไปข้างหลังเพื่อเตะลูกบอล เมื่อเด็กเริ่มเตะ
ลูกบอลได้ถูก ค่อยๆ ปล่อยมือ และเพิ่มระยะห่างขึ้นเรื่อยๆ 
จนถึง 3 เมตร
3. ผู้ฝึกจับมือเด็กข้างหน่ึงว่ิงไปเตะลูกบอลท่ีวางไว้โดยไม่หยุดเล็ง
เมื่อเด็กเร่ิมเตะลูกบอลได้ถูก ค่อยๆ ปล่อยมือและเพิ่มระยะ
ห่างขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 3 เมตร
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

21 60 รับลูกบอลขนาด 20 ซม. ที่กระดอนขึ้นมาได้ใน
ระยะห่างจากเด็ก 1 เมตร

อุปกรณ์
ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินยืนหันหน้าเข้าหาเด็กห่างกัน 2 เมตร
2. ผู้ประเมินบอกเด็กให้เตรียมรับลูกบอล จากน้ัน
ปาลูกบอลให้กระทบพื้นตรงครึ่งทาง เพื่อให้
ลูกบอลกระดอนเข้าไปหาเด็ก 
3. ผู้ประเมินบอกเด็กรับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึน
มาจากพื้น
4. ผู้ประเมินบอกให้เด็กปาลูกบอลกลับมาให้
ผู้ประเมินในลักษณะเดียวกัน
เกณฑ์ผ่าน 
เด็กรับลูกบอลที่กระดอนขึ้นมาในระยะห่าง 
1 เมตร ได้ด้วยมือสองข้าง 3 ใน 5 ครั้ง

อุปกรณ์
ลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. 

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกยืนอยู่ข้างหลังเด็ก ช่วยเด็กหงายมือและงอข้อศอกเป็น
มุมฉากข้างล�าตัวเพ่ือรับบอล โดยให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง โยน
ลูกบอลมาให้ และบอกให้เด็กรับลูกบอล และค่อยๆ เพิ่ม 
ระยะห่างจนครบ 1 เมตร 
2. ผู้ฝึกยืนอยู่ข้างหลังเด็กให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ปาลูกบอลให้
กระทบพื้นตรงครึ่งทาง ให้ลูกบอลกระดอนขึ้นมาข้างหน้า  
ผู้ฝึกจับมือเด็ก ทั้ง 2 ข้าง ให้รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นมา และ
คอ่ยๆ ลดการช่วยเหลอืลง จนเดก็รบัลกูบอลได ้จากนัน้ค่อยๆ 
เพิ่มระยะห่างจนครบ 1 เมตร 

22 60 กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ืองได้ทีละข้าง 
ทั้ง 2 ข้าง 

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่าง 
ต่อเนื่องให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท��าตามโดยให้
ท��าทั้ง 2 ข้าง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าทีละข้างอย่าง
ต่อเนื่องได้ 2-3 ครั้ง ทั้ง 2 ข้าง

อุปกรณ์
ตุ๊กตา หรือลูกบอลยางบีบ

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกให้เด็กจับมือหรือเกาะแขนแล้วบอกให้ยืนขาข้างเดียว
เมื่อเด็กทรงตัวได้ จึงบอกให้เด็กกระโดดขาเดียวอยู่กับที่ เมื่อ
เด็กเริม่ทรงตวัได้ดี บอกใหเ้ด็กกระโดดขาขา้งเดียวด้วยตัวเอง
2. ผู้ฝึกยืนอยู่ข้างหน้าเด็กห่างจากเด็ก 1 ก้าว บอกให้เด็ก
กระโดดขาเดยีวมาหา เมือ่ท�าไดแ้ลว้ คอ่ยๆ เพิม่ระยะห่างจาก
เด็กมากขึ้น
3. ผูฝ้กึใหเ้ด็กถอืของไวใ้นมือขณะกระโดด เชน่ ตุ๊กตา ลกูบอล
ยางบีบจะช่วยให้เด็กทรงตัวได้ดีขึ้น

2 เมตร
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

23 66 เดินต่อส้นเท้าถอยหลังได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินเดินถอยหลังให้ปลายเท้าข้างหนึ่งไป
ต่อชิดกับส้นเท้าอีกข้างหนึ่งให้เด็กดู แล้วบอก
ให้เด็กท��าตาม 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเดินถอยหลังให้ปลายเท้าต่อกับส้นเท้าได้   
4 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว

อุปกรณ์
รูปภาพรอยเท้าทั้ง 2 ข้าง (ข้างซ้าย 10 ข้าง ข้างขวา 10 ข้าง) 

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝ้กึตดิรปูภาพรอยเทา้ทัง้ 2 ขา้ง ตอ่กนัไวบ้นพืน้ จบัมือเดก็
ให้เดิน ต่อส้นเท้ากับปลายเท้าไปข้างหน้า เมื่อเด็กเริ่มทรงตัว
ได้ค่อยๆ ปล่อยมือเด็กให้เด็กเดินเอง จนเด็กเดินต่อส้นเท้าไป
ข้างหน้าได้ 
2. ผู้ฝึกเอารูปภาพรอยเท้าออกให้เด็กเดินต่อส้นเท้ากับปลาย
เท้าไปข้างหน้า อาจจับมือถ้าเด็กยังทรงตัวได้ไม่ดี จากน้ันค่อยๆ 
ลดความช่วยเหลือลงจนเด็กเดินได้เอง
3. ผู้ฝึกยืนตรงเท้าชิด แล้วก้าวขาไปข้างหลังโดยปลายเท้าต่อ
กับส้นเท้าให้เด็กดู 1 ก้าว แล้วบอกให้เด็กท�าตาม
4. ผู้ฝึกเดินถอยหลังให้ปลายเท้าต่อกับส้นเท้าให้เด็กดู จับมือ
เด็กใหเ้ดินตอ่ปลายเทา้กบัสน้เทา้ ถอยหลงัเมือ่เด็กเริม่ทรงตัว 
ได้คอ่ยๆ ปลอ่ยมือเด็กใหเ้ด็กเดินเองจนเด็กเดินต่อสน้เทา้ถอย 
หลังได้

24 66 วิ่งควบเหมือนม้าได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินวิ่งควบเหมือนม้าโดยให้เท้าข้างหนึ่ง
อยู่น��าหน้าเท้าอีกข้างหนึ่งตลอดเวลาให้เด็กดู
แล้วบอกให้เด็กท��าตาม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กวิ่งควบเหมือนม้าไปข้างหน้าได้ 3 เมตร

อุปกรณ์
ไม่มี

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกวิ่งควบเหมือนม้าให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กท�าตาม
2. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ จัดท่าให้เด็กยืนโดยเท้าข้างหนึ่งน�าอยู่ข้าง
หน้า และอีกข้างอยู่ข้างหลัง จากนั้นให้เด็กย่อเข่าแล้วบอก
ให้กระโดดไปข้างหน้า โดยมีเท้าข้างหนึ่งน�าหน้าตลอดเวลา
3. ผู้ฝึกจับมือเด็กแล้วว่ิงควบม้าช้าๆไปด้วยกัน เมื่อเด็กท�าได้
ค่อย ๆ ปล่อยมือ พร้อมทั้งเพิ่มระยะทางจนถึง 3 เมตร
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

25 72  เดินลงบันไดโดยก้าวเท้าสลับกัน อุปกรณ์
บันได
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินจัดให้เด็กยืนที่บันไดขั้นบนสุด แล้ว
บอกให้เด็กเดินลงมา  
เกณฑ์ผ่าน

 เดก็เดนิลงบนัไดได้โดยก้าวเท้าสลับกนั อย่างน้อย
4 ขั้นโดยไม่จับราวบันได

อุปกรณ์
บันได 

แนวทางปฏิบัติ
ผูฝึ้กยนือยูท่ีบ่นัไดขัน้ต�า่กว่าเดก็ 1 ขัน้ และหนัหน้าเข้าหาเดก็ 
ให้เดก็ใช้มอืข้างหนึง่จบัราวบนัไดไว้ และอกีข้างหนึง่จบัมอืผูฝึ้ก 
และบอกเดก็ให้ก้าวขาลงบันไดมาหาผูฝึ้ก โดยดงึมอืเดก็มาข้าง
หน้า ท�าเช่นนีซ้�้าหลายๆ ครั้ง จนเด็กท�าได้ หลังจากนั้นจึงลอง
ให้เด็กให้ก้าวขาลงบันไดมาหาผู้ฝึกเองโดยไม่จับราว จนเด็ก
สามารถเดินลงบันไดเองได้คล่อง 
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

23 66 เดินต่อส้นเท้าถอยหลังได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินเดินถอยหลังให้ปลายเท้าข้างหนึ่งไป
ต่อชิดกับส้นเท้าอีกข้างหนึ่งให้เด็กดู แล้วบอก
ให้เด็กท��าตาม 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเดินถอยหลังให้ปลายเท้าต่อกับส้นเท้าได้   
4 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว

อุปกรณ์
รูปภาพรอยเท้าทั้ง 2 ข้าง (ข้างซ้าย 10 ข้าง ข้างขวา 10 ข้าง) 

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝ้กึตดิรปูภาพรอยเทา้ทัง้ 2 ขา้ง ตอ่กนัไวบ้นพืน้ จบัมือเดก็
ให้เดิน ต่อส้นเท้ากับปลายเท้าไปข้างหน้า เมื่อเด็กเริ่มทรงตัว
ได้ค่อยๆ ปล่อยมือเด็กให้เด็กเดินเอง จนเด็กเดินต่อส้นเท้าไป
ข้างหน้าได้ 
2. ผู้ฝึกเอารูปภาพรอยเท้าออกให้เด็กเดินต่อส้นเท้ากับปลาย
เท้าไปข้างหน้า อาจจับมือถ้าเด็กยังทรงตัวได้ไม่ดี จากน้ันค่อยๆ 
ลดความช่วยเหลือลงจนเด็กเดินได้เอง
3. ผู้ฝึกยืนตรงเท้าชิด แล้วก้าวขาไปข้างหลังโดยปลายเท้าต่อ
กับส้นเท้าให้เด็กดู 1 ก้าว แล้วบอกให้เด็กท�าตาม
4. ผู้ฝึกเดินถอยหลังให้ปลายเท้าต่อกับส้นเท้าให้เด็กดู จับมือ
เดก็ใหเ้ดนิตอ่ปลายเทา้กบัสน้เทา้ ถอยหลงัเมือ่เดก็เริม่ทรงตวั 
ไดค้อ่ยๆ ปลอ่ยมือเดก็ให้เดก็เดนิเองจนเดก็เดนิต่อสน้เทา้ถอย 
หลังได้

24 66 วิ่งควบเหมือนม้าได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินวิ่งควบเหมือนม้าโดยให้เท้าข้างหนึ่ง
อยู่น��าหน้าเท้าอีกข้างหนึ่งตลอดเวลาให้เด็กดู
แล้วบอกให้เด็กท��าตาม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กวิ่งควบเหมือนม้าไปข้างหน้าได้ 3 เมตร

อุปกรณ์
ไม่มี

แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกวิ่งควบเหมือนม้าให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กท�าตาม
2. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ จัดท่าให้เด็กยืนโดยเท้าข้างหนึ่งน�าอยู่ข้าง
หน้า และอีกข้างอยู่ข้างหลัง จากน้ันให้เด็กย่อเข่าแล้วบอก
ให้กระโดดไปข้างหน้า โดยมีเท้าข้างหนึ่งน�าหน้าตลอดเวลา
3. ผู้ฝึกจับมือเด็กแล้วว่ิงควบม้าช้าๆไปด้วยกัน เมื่อเด็กท�าได้
ค่อย ๆ ปล่อยมือ พร้อมทั้งเพิ่มระยะทางจนถึง 3 เมตร
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

25 72  เดินลงบันไดโดยก้าวเท้าสลับกัน อุปกรณ์
บันได
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินจัดให้เด็กยืนที่บันไดขั้นบนสุด แล้ว
บอกให้เด็กเดินลงมา  
เกณฑ์ผ่าน
 เดก็เดนิลงบนัไดได้โดยก้าวเท้าสลบักนั อย่างน้อย
4 ขั้นโดยไม่จับราวบันได

อุปกรณ์
บันได 

แนวทางปฏิบัติ
ผูฝึ้กยนือยูท่ีบ่นัไดขัน้ต�า่กว่าเด็ก 1 ขัน้ และหนัหน้าเข้าหาเด็ก 
ให้เดก็ใช้มอืข้างหนึง่จบัราวบนัไดไว้ และอกีข้างหนึง่จบัมอืผูฝึ้ก 
และบอกเดก็ให้ก้าวขาลงบันไดมาหาผูฝึ้ก โดยดงึมอืเดก็มาข้าง
หน้า ท�าเช่นนีซ้�้าหลายๆ ครั้ง จนเด็กท�าได้ หลังจากนั้นจึงลอง
ให้เด็กให้ก้าวขาลงบันไดมาหาผู้ฝึกเองโดยไม่จับราว จนเด็ก
สามารถเดินลงบันไดเองได้คล่อง 
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine Motor Skills : FM)  มี  29  ข้อ

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1 2 มองตามสิ่งของผ่านเส้นกึ่งกลางล��าตัวเด็ก อุปกรณ์
ลูกบอลผ้าสีแดง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. จัดเด็กในท่านอนหงายบนพื้นราบ
2. ผู้ประเมินกระตุ้นให้เด็กจ้องมองที่ลูกบอล
ผ้าสแีดง	 ซึง่ห่างจากหน้าเดก็ประมาณ	30	ซม.	
และอยูใ่นต��าแหน่งเยือ้งจากกึง่กลางไปด้านข้าง
3. ผู้ประเมินค่อยๆ	เคล่ือนลูกบอลผ้าสีแดงผ่าน
เส้นกึ่งกลางตัวเด็ก
เกณฑ์ผ่าน
เดก็มองตามลกูบอลผ้าสแีดง	ผ่านก่ึงกลางล��าตวั

 เด็กได้ตลอด	โดยไม่หันไปมองทางอื่นได้	1	ใน
3	ครั้ง

อุปกรณ์
ของเล่นสีสดใสไม่มีเสียง	 หรือรูปวาดหน้าคนลายเส้น	 หรือ
รูปภาพตาหมากรุก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กถือของเล่นสสีดใสไม่มีเสยีง	หรอืรปูวาดหน้าคนลายเส้น
หรือรูปภาพตาหมากรุก	 ห่างจากหน้าเด็กประมาณ	 30	 ซม.						
โดยเยือ้งจากก่ึงกลางล�าตัวเด็กไปด้านข้าง	
2. ผูฝึ้กเขย่าหรอืเคลือ่นไหวของเล่นหรอืรปู	พร้อมเรยีกชือ่เดก็
กระตุ้นให้มอง	จนเด็กมองของเล่นหรือรูป		
3. ผู้ฝึกค่อยๆ	เคลื่อนของเล่นหรือรูป	ผ่านแนวเส้นกึ่งกลางตัว
เด็กไปในด้านตรงข้าม	พร้อมกับเรียกชื่อเด็กให้มอง	ถ้าเด็กไม่
มองผู้ฝึกประคองหน้าเด็กให้หันมองตามของเล่น

เริ่ม             กึ่งกลางตัว

23

Thai Early Developmental Assessment for Intervention FM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

2 4 มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้เป็นมุม	180	องศา อุปกรณ์
ลูกบอลผ้าสีแดง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิจดัเดก็ในท่านอนหงายบนพืน้ราบ	
2.	ผู้ประเมินถือลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้า
เด็กประมาณ	30	ซม.	
3.	กระตุ้นเด็กให้มองที่ลูกบอลผ้าสีแดง
4.	ผู้ประเมินเคล่ือนลูกบอลผ้าสีแดงเป็นแนว
โค้งทางด้านขวาหรอืด้านซ้ายของเด็กอย่างช้าๆ	
แล้วเคลื่อนไปทางด้านตรงข้าม	ประเมิน	3	ครั้ง
เกณฑ์ผ่าน
เดก็มองตามลกูบอลผ้าสแีดงเป็นมมุ	180	องศา
ได้	1	ใน	3	ครั้ง

อุปกรณ์
วัตถุสีสดใสไม่มีเสียง
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผูฝึ้กจดัเดก็ในท่านอนหงายศรีษะเดก็อยูใ่นแนวกึง่กลางล�าตวั	
2.	ผู้ฝึกเรียกชื่อเด็ก	พูดคุย	 ยิ้มกับเด็กโดยใบหน้าผู้ฝึกอยู่ห่าง
จากแนวเส้นกึง่กลางตวัเดก็ไปด้านข้างและห่างจากเดก็ประมาณ	
30	ซม.	(หากเด็กไม่มองประคองหน้าเด็กให้หันมอง)
3.	ผู้ฝึกเอียงใบหน้าให้เคลื่อนผ่านแนวเส้นกึ่งกลางตัวเด็กไป
ด้านตรงกันข้าม	 (หากเด็กไม่มองประคองหน้าเด็กให้หันมอง
ตาม)
4.	ฝึกเช่นเดียวกับข้อ	2	และข้อ	3	แต่เปลี่ยนจากใบหน้าผู้ฝึก
เป็นวัตถุสีสดใสไม่มีเสียง	จนเด็กท�าได้
5.	ผูฝึ้กยืน่ใบหน้าอยูท่างด้านข้างด้านใดด้านหนึง่	 โดยห่างจาก
หน้าเดก็ประมาณ	30	ซม.	และเรยีกช่ือเด็กให้เด็กมองหน้าผู้ฝึก
6.	ผู้ฝึกค่อยๆ	 เคล่ือนหน้าช้าๆ	 เป็นแนวโค้งผ่านหน้าเด็กมา
ทางด้านตรงข้าม	(ท�าเช่นนีท้ัง้ด้านซ้ายและด้านขวาโดยถ้าเด็ก
ไม่มองให้ประคองหน้าเด็กให้หันมองตาม)	จนเด็กท�าได้
7.	ผู ้ฝ ึกถือวัตถุสีสดใสไม่มีเสียงโดยถือห่างจากหน้าเด็ก
ประมาณ	30	ซม.	ไปทางด้านข้างด้านใดด้านหนึง่ของหน้าเดก็	
แล้วเรียกชื่อให้เด็กมองวัตถุ
8.	 ผู้ฝึกเคล่ือนวัตถุช้าๆ	 เป็นแนวโค้งจากด้านหน่ึงไปอีกด้าน
หนึ่งเป็นมุม	180	องศา	ถ้าเด็กไม่มอง	ประคองหน้าเด็กให้หัน
มองตาม

  เริ่ม         กึ่งกลางตัว ผ่านกึ่งกลางตัว
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine Motor Skills : FM)  มี  29  ข้อ

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1 2 มองตามสิ่งของผ่านเส้นกึ่งกลางล��าตัวเด็ก อุปกรณ์
ลูกบอลผ้าสีแดง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. จัดเด็กในท่านอนหงายบนพื้นราบ
2. ผู้ประเมินกระตุ้นให้เด็กจ้องมองที่ลูกบอล
ผ้าสแีดง	 ซึง่ห่างจากหน้าเดก็ประมาณ	30	ซม.	
และอยูใ่นต��าแหน่งเยือ้งจากกึง่กลางไปด้านข้าง
3. ผู้ประเมินค่อยๆ	เคล่ือนลูกบอลผ้าสีแดงผ่าน
เส้นกึ่งกลางตัวเด็ก
เกณฑ์ผ่าน
เดก็มองตามลกูบอลผ้าสแีดง	ผ่านก่ึงกลางล��าตวั
 เด็กได้ตลอด	โดยไม่หันไปมองทางอื่นได้	1	ใน
3	ครั้ง

อุปกรณ์
ของเล่นสีสดใสไม่มีเสียง	 หรือรูปวาดหน้าคนลายเส้น	 หรือ
รูปภาพตาหมากรุก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กถอืของเล่นสสีดใสไม่มเีสยีง	หรอืรปูวาดหน้าคนลายเส้น
หรือรูปภาพตาหมากรุก	 ห่างจากหน้าเด็กประมาณ	 30	 ซม.						
โดยเยือ้งจากก่ึงกลางล�าตวัเดก็ไปด้านข้าง	
2. ผูฝึ้กเขย่าหรอืเคลือ่นไหวของเล่นหรือรูป	พร้อมเรียกชือ่เดก็
กระตุ้นให้มอง	จนเด็กมองของเล่นหรือรูป		
3. ผู้ฝึกค่อยๆ	เคลื่อนของเล่นหรือรูป	ผ่านแนวเส้นกึ่งกลางตัว
เด็กไปในด้านตรงข้าม	พร้อมกับเรียกชื่อเด็กให้มอง	ถ้าเด็กไม่
มองผู้ฝึกประคองหน้าเด็กให้หันมองตามของเล่น

เริ่ม             กึ่งกลางตัว
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

2 4 มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้เป็นมุม	180	องศา อุปกรณ์
ลูกบอลผ้าสีแดง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิจัดเดก็ในท่านอนหงายบนพืน้ราบ	
2.	ผู้ประเมินถือลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้า
เด็กประมาณ	30	ซม.	
3.	กระตุ้นเด็กให้มองที่ลูกบอลผ้าสีแดง
4.	ผู้ประเมินเคล่ือนลูกบอลผ้าสีแดงเป็นแนว
โค้งทางด้านขวาหรอืด้านซ้ายของเดก็อย่างช้าๆ	
แล้วเคลื่อนไปทางด้านตรงข้าม	ประเมิน	3	ครั้ง
เกณฑ์ผ่าน
เดก็มองตามลกูบอลผ้าสแีดงเป็นมมุ	180	องศา
ได้	1	ใน	3	ครั้ง

อุปกรณ์
วัตถุสีสดใสไม่มีเสียง
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผูฝึ้กจดัเด็กในท่านอนหงายศรีษะเด็กอยูใ่นแนวกึง่กลางล�าตัว	
2.	ผู้ฝึกเรียกชื่อเด็ก	พูดคุย	 ยิ้มกับเด็กโดยใบหน้าผู้ฝึกอยู่ห่าง
จากแนวเส้นกึง่กลางตวัเดก็ไปด้านข้างและห่างจากเดก็ประมาณ	
30	ซม.	(หากเด็กไม่มองประคองหน้าเด็กให้หันมอง)
3.	ผู้ฝึกเอียงใบหน้าให้เคลื่อนผ่านแนวเส้นกึ่งกลางตัวเด็กไป
ด้านตรงกันข้าม	 (หากเด็กไม่มองประคองหน้าเด็กให้หันมอง
ตาม)
4.	ฝึกเช่นเดียวกับข้อ	2	และข้อ	3	แต่เปลี่ยนจากใบหน้าผู้ฝึก
เป็นวัตถุสีสดใสไม่มีเสียง	จนเด็กท�าได้
5.	ผูฝึ้กยืน่ใบหน้าอยูท่างด้านข้างด้านใดด้านหนึง่	 โดยห่างจาก
หน้าเด็กประมาณ	30	ซม.	และเรยีกชือ่เด็กให้เด็กมองหน้าผู้ฝึก
6.	ผู้ฝึกค่อยๆ	 เคลื่อนหน้าช้าๆ	 เป็นแนวโค้งผ่านหน้าเด็กมา
ทางด้านตรงข้าม	(ท�าเช่นนีท้ัง้ด้านซ้ายและด้านขวาโดยถ้าเดก็
ไม่มองให้ประคองหน้าเด็กให้หันมองตาม)	จนเด็กท�าได้
7.	ผู ้ฝ ึกถือวัตถุสีสดใสไม่มีเสียงโดยถือห่างจากหน้าเด็ก
ประมาณ	30	ซม.	ไปทางด้านข้างด้านใดด้านหน่ึงของหน้าเด็ก	
แล้วเรียกชื่อให้เด็กมองวัตถุ
8.	 ผู้ฝึกเคล่ือนวัตถุช้าๆ	 เป็นแนวโค้งจากด้านหน่ึงไปอีกด้าน
หนึ่งเป็นมุม	180	องศา	ถ้าเด็กไม่มอง	ประคองหน้าเด็กให้หัน
มองตาม

  เริ่ม         กึ่งกลางตัว ผ่านกึ่งกลางตัว
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3 6 คว้าของมือเดียว	และเปลี่ยนมือถือวัตถุได้ อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋งผ้า

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กในท่านั่งหรือท่านอนหงาย
บนพื้นราบ	ผู้ประเมินใช้ของเล่น	เช่น	กรุ๋งกริ๋ง	
สมัผสัเบาๆ	ทีห่ลงัมอืเดก็	สงัเกตการคว้าของเดก็	
จนเด็กถือของเล่นไว้ในมือได้
2. ผู้ประเมินสังเกตการเปลี่ยนมือถือกรุ๋งกริ๋ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กคว้ากรุ๋งกริ๋งโดยใช้มือเดียว	และก�าของเล่น
ไว้	จากนั้นเปลี่ยนไปถือในมืออีกข้างหนึ่งได้

อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋ง	2	อัน	หรือก้อนไม้	2	ก้อน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกน�ากรุ๋งกร๋ิง	 หรือก้อนไม้มาสัมผัสเบาๆ	 ที่หลังมือเด็ก
หรือน�ามาเขย่าข้างหน้าให้เด็กเอื้อมคว้า
2. ถ้าเดก็ไม่คว้าผูฝึ้กน�ากรุง๋กริง๋	หรอืก้อนไม้	ใส่ในมอืให้เดก็ก�า
ถ้าเด็กไม่ก�า	ผู้ฝึกช่วยจับมือเด็กให้ก�าของเล่นไว้		
3. ผูฝึ้กส่งกรุง๋กริง๋อกีอนัให้เดก็ทีม่อืข้างเดมิ	และช่วยน�ามอือกี
ข้างของเด็กมาจับกรุ๋งกร๋ิงอันแรก	 เพื่อเด็กจะได้ใช้มือข้างเดิม
นั้นหยิบกรุ๋งกริ๋งอันที่สอง	 ผู้ฝึกแนะน�าให้พ่อแม่	 ผู้ปกครอง
กระตุ้นเด็กด้วยของเล่นที่มีพื้นที่ผิวหลากหลาย

4 8 หยิบก้อนไม้จากพื้น/โต๊ะ	และถือไว้มือละชิ้น อุปกรณ์
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	2	ก้อน

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กนั่งตักพ่อแม่	ผู้ปกครอง
2. ผู้ประเมินวางก้อนไม้ไว้ที่พื้นหรือบนโต๊ะ
3. ผู้ประเมินบอกให้เด็กหยิบก้อนไม้
เกณฑ์ผ่าน
เด็กหยิบก้อนไม้ท้ัง	 2	 ก้อนขึ้นและถือไว้ในมือ
ข้างละ	1	ก้อน

อุปกรณ์
ก้อนไม้	2	ก้อน		หรือกรุ๋งกริ๋ง	2	อัน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกน�ากรุ๋งกร๋ิงหรือก้อนไม้ใส่ในมือให้เด็กก�าไว้ข้างละชิ้น
ถ้าเด็กไม่ก�า	ผู้ฝึกช่วยจับมือเด็กให้ก�าของเล่นไว้	และอาจช่วย
เขย่ากรุ๋งกริ๋ง	หรือเคาะก้อนไม้
2. ผู้ฝึกน�าก้อนไม้	2	ก้อนวางบนโต๊ะ
3. ผูฝึ้กเคาะก้อนไม้กบัโต๊ะทลีะก้อนเพือ่กระตุน้ให้เดก็หยบิ	ถ้า
เดก็ไม่หยบิจบัมอืเด็กให้หยบิท�าซ�า้ๆ	จนเดก็หยบิได้เองทัง้สอง
ข้าง
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

5 10 จ้องมองไปทีห่นงัสอืพร้อมกับผู้ใหญ่นาน	2-3	วนิาที อุปกรณ์
หนังสือรูปภาพที่มีภาพสีขนาดใหญ่พอสมควร

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินจัดเด็กนั่งตักพ่อแม่	ผู้ปกครอง
2.	ผูป้ระเมนิบอกให้พ่อแม่	ผูป้กครองเปิดหนงัสอื	
พูดและชี้กับเด็กเกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กจ้องมองที่รูปภาพขณะท่ีพ่อแม	่ ผู้ปกครอง
พูดและชี้ได้	เป็นเวลา	2-3	วินาที

อุปกรณ์
หนังสือรูปภาพ
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกจัดเด็กนั่งตักให้ดูหนังสือรูปภาพ	 โดยเปิดหนังสือและ
พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆ	
2.	ถ้าเดก็ไม่สนใจผูฝึ้กใช้มือเคาะทีห่น้าหนงัสอืเบาๆ	พร้อมน�า
มือเด็กมาแตะที่ภาพในหนังสือ
3.	แนะน�าพ่อแม่	ผูป้กครอง	ฝึกให้เดก็ดหูนงัสอืรปูภาพ	ในเวลา
เดียวกันทุกวัน	หรือให้ดูในช่วงเวลาที่เด็กสนใจ	เช่น	ก่อนนอน	
เรียกชื่อภาพและช่วยให้เด็กสนใจรูปภาพในหนังสือ	เช่น	ออก
เสียงหรือร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพนั้น

6 12 จีบนิ้วมือเพื่อหยิบวัตถุชิ้นเล็ก อุปกรณ์
วัตถุชิ้นเล็กๆ	ขนาด	1	ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินวางวัตถุช้ินเล็กไว้ตรงหน้าเด็กและ
สาธิตการหยิบให้เด็กดู	
2.	ผู้ประเมินเขี่ยหรือเคาะใกล้ๆ	วัตถุชิ้นเล็ก
3.	ผู้ประเมินบอกให้เด็กหยิบวัตถุชิ้นเล็ก
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กหยิบวัตถุช้ินเล็ก	 โดยใช้ปลายน้ิวหัวแม่มือ
และปลายนิ้วชี้ขึ้นมาได้	1	ใน	3	ครั้ง

อุปกรณ์
ก้อนไม้ขนาดครึ่งนิ้วหรือวัตถุชิ้นเล็กๆ
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกวางก้อนไม้หรือวัตถุชิ้นเล็กๆ	บนโต๊ะหน้าเด็ก	
2.	ผู้ฝึกเคาะโต๊ะใกล้ๆ	วัตถช้ิุนเล็กๆ	หรอืเคาะก้อนไม้ให้เด็กใช้
มือหยิบถ้าเด็กไม่หยิบ	ช่วยจับมือเด็ก	ให้หยิบจนหยิบได้เอง
3.	ผู้ฝึกวางวัตถุช้ินเล็กๆ	 หรือก้อนไม้บนโต๊ะ	 ช่วยจับรวบน้ิว
กลาง	นิว้นาง	และนิว้ก้อยของเดก็เข้าหาฝ่ามอืของเดก็เอง	เพือ่
ให้เด็กใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้วชี้หยิบวัตถุชิ้นเล็กๆ	
หรือก้อนไม้พอเด็กท�าได้ค่อยๆ	 ลดการช่วยเหลือลง	 จนเด็ก
ท�าได้เอง	
4.	แนะน�าพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ให้ฝึกเด็กหยิบขนมชิ้นเล็กๆ	เข้า
ปาก	โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3 6 คว้าของมือเดียว	และเปลี่ยนมือถือวัตถุได้ อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋งผ้า

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กในท่านั่งหรือท่านอนหงาย
บนพื้นราบ	ผู้ประเมินใช้ของเล่น	เช่น	กรุ๋งกริ๋ง	
สมัผสัเบาๆ	ทีห่ลงัมอืเดก็	สงัเกตการคว้าของเดก็	
จนเด็กถือของเล่นไว้ในมือได้
2. ผู้ประเมินสังเกตการเปลี่ยนมือถือกรุ๋งกริ๋ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กคว้ากรุ๋งกริ๋งโดยใช้มือเดียว	และก�าของเล่น
ไว้	จากนั้นเปลี่ยนไปถือในมืออีกข้างหนึ่งได้

อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋ง	2	อัน	หรือก้อนไม้	2	ก้อน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกน�ากรุ๋งกริ๋ง	 หรือก้อนไม้มาสัมผัสเบาๆ	 ที่หลังมือเด็ก
หรือน�ามาเขย่าข้างหน้าให้เด็กเอื้อมคว้า
2. ถ้าเดก็ไม่คว้าผูฝึ้กน�ากรุง๋กริง๋	หรอืก้อนไม้	ใส่ในมอืให้เดก็ก�า
ถ้าเด็กไม่ก�า	ผู้ฝึกช่วยจับมือเด็กให้ก�าของเล่นไว้		
3. ผูฝึ้กส่งกรุง๋กริง๋อกีอนัให้เดก็ทีม่อืข้างเดมิ	และช่วยน�ามอือกี
ข้างของเด็กมาจับกรุ๋งกร๋ิงอันแรก	 เพื่อเด็กจะได้ใช้มือข้างเดิม
นั้นหยิบกรุ๋งกริ๋งอันที่สอง	 ผู้ฝึกแนะน�าให้พ่อแม่	 ผู้ปกครอง
กระตุ้นเด็กด้วยของเล่นที่มีพื้นที่ผิวหลากหลาย

4 8 หยิบก้อนไม้จากพื้น/โต๊ะ	และถือไว้มือละชิ้น อุปกรณ์
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	2	ก้อน

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กนั่งตักพ่อแม่	ผู้ปกครอง
2. ผู้ประเมินวางก้อนไม้ไว้ที่พื้นหรือบนโต๊ะ
3. ผู้ประเมินบอกให้เด็กหยิบก้อนไม้
เกณฑ์ผ่าน
เด็กหยิบก้อนไม้ท้ัง	 2	 ก้อนขึ้นและถือไว้ในมือ
ข้างละ	1	ก้อน

อุปกรณ์
ก้อนไม้	2	ก้อน		หรือกรุ๋งกริ๋ง	2	อัน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกน�ากรุ๋งกริ๋งหรือก้อนไม้ใส่ในมือให้เด็กก�าไว้ข้างละชิ้น
ถ้าเด็กไม่ก�า	ผู้ฝึกช่วยจับมือเด็กให้ก�าของเล่นไว้	และอาจช่วย
เขย่ากรุ๋งกริ๋ง	หรือเคาะก้อนไม้
2. ผู้ฝึกน�าก้อนไม้	2	ก้อนวางบนโต๊ะ
3. ผูฝึ้กเคาะก้อนไม้กบัโต๊ะทลีะก้อนเพือ่กระตุน้ให้เดก็หยบิ	ถ้า
เดก็ไม่หยบิจบัมอืเด็กให้หยบิท�าซ�า้ๆ	จนเดก็หยบิได้เองทัง้สอง
ข้าง
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

5 10 จ้องมองไปทีห่นงัสอืพร้อมกับผู้ใหญ่นาน	2-3	วินาที อุปกรณ์
หนังสือรูปภาพที่มีภาพสีขนาดใหญ่พอสมควร

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินจัดเด็กนั่งตักพ่อแม่	ผู้ปกครอง
2.	ผู้ประเมนิบอกให้พ่อแม่	ผู้ปกครองเปิดหนงัสอื	
พูดและชี้กับเด็กเกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กจ้องมองที่รูปภาพขณะที่พ่อแม	่ ผู้ปกครอง
พูดและชี้ได้	เป็นเวลา	2-3	วินาที

อุปกรณ์
หนังสือรูปภาพ
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกจัดเด็กนั่งตักให้ดูหนังสือรูปภาพ	 โดยเปิดหนังสือและ
พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆ	
2.	ถ้าเด็กไม่สนใจผูฝึ้กใช้มือเคาะทีห่น้าหนงัสอืเบาๆ	พร้อมน�า
มือเด็กมาแตะที่ภาพในหนังสือ
3.	แนะน�าพ่อแม่	ผูป้กครอง	ฝึกให้เดก็ดหูนงัสอืรปูภาพ	ในเวลา
เดียวกันทุกวัน	หรือให้ดูในช่วงเวลาที่เด็กสนใจ	เช่น	ก่อนนอน	
เรียกชื่อภาพและช่วยให้เด็กสนใจรูปภาพในหนังสือ	เช่น	ออก
เสียงหรือร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพนั้น

6 12 จีบนิ้วมือเพื่อหยิบวัตถุชิ้นเล็ก อุปกรณ์
วัตถุชิ้นเล็กๆ	ขนาด	1	ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวางวตัถุชิน้เลก็ไว้ตรงหน้าเดก็และ
สาธิตการหยิบให้เด็กดู	
2.	ผู้ประเมินเขี่ยหรือเคาะใกล้ๆ	วัตถุชิ้นเล็ก
3.	ผู้ประเมินบอกให้เด็กหยิบวัตถุชิ้นเล็ก
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กหยิบวัตถุช้ินเล็ก	 โดยใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือ
และปลายนิ้วชี้ขึ้นมาได้	1	ใน	3	ครั้ง

อุปกรณ์
ก้อนไม้ขนาดครึ่งนิ้วหรือวัตถุชิ้นเล็กๆ
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกวางก้อนไม้หรือวัตถุชิ้นเล็กๆ	บนโต๊ะหน้าเด็ก	
2.	ผูฝึ้กเคาะโต๊ะใกล้ๆ	วตัถุชิน้เล็กๆ	หรอืเคาะก้อนไม้ให้เด็กใช้
มือหยิบถ้าเด็กไม่หยิบ	ช่วยจับมือเด็ก	ให้หยิบจนหยิบได้เอง
3.	ผู้ฝึกวางวัตถุชิ้นเล็กๆ	 หรือก้อนไม้บนโต๊ะ	 ช่วยจับรวบนิ้ว
กลาง	นิว้นาง	และนิว้ก้อยของเด็กเข้าหาฝ่ามอืของเด็กเอง	เพือ่
ให้เด็กใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้วชี้หยิบวัตถุชิ้นเล็กๆ	
หรือก้อนไม้พอเด็กท�าได้ค่อยๆ	 ลดการช่วยเหลือลง	 จนเด็ก
ท�าได้เอง	
4.	แนะน�าพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ให้ฝึกเด็กหยิบขนมชิ้นเล็กๆ	เข้า
ปาก	โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

7 12  ใส่วัตถุลงในถ้วยเล็กๆ	ได้ อุปกรณ์
1. ก้อนไม้สีเ่หลีย่มลูกบาศก์ขนาด	2.5	ซม.	3	ก้อน
2. ถ้วยปากกว้าง	9	เซนติเมตร	1	ใบ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางถ้วยไว้บนโต๊ะในระยะที่เด็ก
เอื้อมถึง	
2. ผูป้ระเมนิใส่ก้อนไม้ลงในถ้วยทลีะก้อนให้เด็กดู
3. ผู้ประเมินยื่นก้อนไม้ให้เด็กทีละก้อน
4. ผู้ประเมินบอกให้เด็กน�าก้อนไม้ใส่ถ้วย
เกณฑ์ผ่าน
เด็กหยิบวัตถุไปที่ถ้วยแล้วปล่อยลงในถ้วยได้	 
1	ใน	3	ครั้ง

อุปกรณ์
1. วตัถสุสีดใส	เช่น	ลกูปัดขนาดใหญ่	ตวัหมุด	หรอืวัตถุชิน้เลก็ๆ
2. ภาชนะ	เช่น	ถ้วย	กระป๋องพลาสติก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกวางถ้วยไว้บนโต๊ะในระยะที่เด็กเอื้อมถึง
2. ผู้ฝึกใส่วัตถุลงในถ้วยทีละช้ินให้เด็กดู	 แล้วยื่นวัตถุให้เด็ก
บอกให้เด็กใส่วัตถุลงในถ้วย
3. ถ้าเด็กก�าวัตถุไม่ได้	 ผู้ฝึกช่วยประคองข้อมือให้กระดกขึ้น
เพื่อให้เด็กก�าได้
4. จากนั้นผู้ฝึกช่วยประคองมือเด็กให้น�าวัตถุไปใส่ลงในถ้วย
และกดข้อมือเด็กเลก็น้อยเพือ่ให้เดก็กางนิว้ออกปล่อยวตัถุลง
ในถ้วย	
5. เมื่อเด็กเริ่มท�าได้ผู้ฝึกลดการช่วยเหลือลง	เป็นพยุงที่ข้อมือ
หรือข้อศอก	 ถ้าเด็กยังไม่ปล่อยผู้ฝึกลูบหรือกดหลังมือให้เด็ก
ปล่อยวัตถุ
6. ผูฝึ้กเลือ่นภาชนะทีร่องรับวตัถใุห้ห่างจากมือเดก็เพิม่ขึน้	จน
เด็กท�าได้เอง	(ผู้ฝึกอาจให้เด็กหัดใส่ของเล่นในภาชนะที่บรรจุ
น�้าไว้	เพื่อเพิ่มความสนใจของเด็ก)
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

8 15   ขีดเขียน	(เป็นเส้น)	บนกระดาษได้ อุปกรณ์
1.	กระดาษ
2.	สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินขีดเขียนบนกระดาษให้เด็กดู	
2.	ผู้ประเมินส่งสีเทียน	หรือดินสอให้เด็ก
3.	ผู้ประเมินบอกให้เด็กขีดเขียนบนกระดาษ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถขีดเขียนเป็นเส้นใดๆ	 ก็ได้บน
กระดาษ

อุปกรณ์
1.	กระดาษ
2.	สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกวางกระดาษเปล่าบนโต๊ะตรงหน้าเด็ก
2.	ผู้ฝึกใช้สีเทียนแท่งใหญ่	หรือดินสอขีดเขียนให้เด็กดู
3.	 ผู้ฝึกช่วยจับมือเด็กเบาๆ	 ให้จับสีเทียนหรือดินสอขีดเขียน
ไปมาบนกระดาษ	 แล้วค่อยๆ	 ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กขีด
เขียนบนกระดาษได้เอง

9 15 ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	ในแนวตั้งได้	2	ก้อน อุปกรณ์
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด	2.5	ซม.
จ�านวน	4	ก้อน

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	 ผู้ประเมินต่อก้อนไม	้ 2	 ก้อน	 ในแนวต้ังให ้
เด็กดู
2.	ผูป้ระเมนิวางก้อนที	่3	บนโต๊ะ	แล้วยืน่ก้อนไม้
อีกก้อนให้เด็ก	และบอกให้เด็กท�าตาม
เกณฑ์ผ่าน
เดก็ต่อก้อนไม้ในแนวตัง้ได้เอง	2	ก้อน	2	ใน	3	ครัง้

อุปกรณ์
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด	2.5	ซม.	จ�านวน	4	ก้อน
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกวางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ไว้ตรงหน้าเด็ก
2.	ผู้ฝึกต่อก้อนไม้	2	ก้อนเป็นหอสูงให้เด็กดู
3.	ผูฝึ้กให้เดก็ต่อก้อนไม้เป็นหอสงู	สอนให้เดก็วางก้อนไม้เบาๆ	
โดยจับที่ข้อมือเด็กและบอกเด็กว่า	“ค่อยๆ	วาง”
4.	ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ให้ใช้อุปกรณ์อื่นๆ	ท�าแทน
ก้อนไม้	เช่น	กล่องไม้ขีดไฟ	กล่องสบู่
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

7 12  ใส่วัตถุลงในถ้วยเล็กๆ	ได้ อุปกรณ์
1. ก้อนไม้สีเ่หลีย่มลูกบาศก์ขนาด	2.5	ซม.	3	ก้อน
2. ถ้วยปากกว้าง	9	เซนติเมตร	1	ใบ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางถ้วยไว้บนโต๊ะในระยะที่เด็ก
เอื้อมถึง	
2. ผูป้ระเมนิใส่ก้อนไม้ลงในถ้วยทลีะก้อนให้เดก็ดู
3. ผู้ประเมินยื่นก้อนไม้ให้เด็กทีละก้อน
4. ผู้ประเมินบอกให้เด็กน�าก้อนไม้ใส่ถ้วย
เกณฑ์ผ่าน
เด็กหยิบวัตถุไปที่ถ้วยแล้วปล่อยลงในถ้วยได้	 
1	ใน	3	ครั้ง

อุปกรณ์
1. วตัถสุสีดใส	เช่น	ลกูปัดขนาดใหญ่	ตวัหมดุ	หรอืวัตถชุิน้เลก็ๆ
2. ภาชนะ	เช่น	ถ้วย	กระป๋องพลาสติก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกวางถ้วยไว้บนโต๊ะในระยะที่เด็กเอื้อมถึง
2. ผู้ฝึกใส่วัตถุลงในถ้วยทีละชิ้นให้เด็กดู	 แล้วยื่นวัตถุให้เด็ก
บอกให้เด็กใส่วัตถุลงในถ้วย
3. ถ้าเด็กก�าวัตถุไม่ได้	 ผู้ฝึกช่วยประคองข้อมือให้กระดกขึ้น
เพื่อให้เด็กก�าได้
4. จากนั้นผู้ฝึกช่วยประคองมือเด็กให้น�าวัตถุไปใส่ลงในถ้วย
และกดข้อมอืเดก็เลก็น้อยเพือ่ให้เดก็กางนิว้ออกปล่อยวตัถลุง
ในถ้วย	
5. เมื่อเด็กเริ่มท�าได้ผู้ฝึกลดการช่วยเหลือลง	เป็นพยุงที่ข้อมือ
หรือข้อศอก	 ถ้าเด็กยังไม่ปล่อยผู้ฝึกลูบหรือกดหลังมือให้เด็ก
ปล่อยวัตถุ
6. ผูฝึ้กเลือ่นภาชนะทีร่องรับวตัถใุห้ห่างจากมือเดก็เพิม่ข้ึน	จน
เด็กท�าได้เอง	(ผู้ฝึกอาจให้เด็กหัดใส่ของเล่นในภาชนะที่บรรจุ
น�้าไว้	เพื่อเพิ่มความสนใจของเด็ก)
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

8 15   ขีดเขียน	(เป็นเส้น)	บนกระดาษได้ อุปกรณ์
1.	กระดาษ
2.	สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินขีดเขียนบนกระดาษให้เด็กดู	
2.	ผู้ประเมินส่งสีเทียน	หรือดินสอให้เด็ก
3.	ผู้ประเมินบอกให้เด็กขีดเขียนบนกระดาษ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถขีดเขียนเป็นเส้นใดๆ	 ก็ได้บน
กระดาษ

อุปกรณ์
1.	กระดาษ
2.	สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกวางกระดาษเปล่าบนโต๊ะตรงหน้าเด็ก
2.	ผู้ฝึกใช้สีเทียนแท่งใหญ่	หรือดินสอขีดเขียนให้เด็กดู
3.	 ผู้ฝึกช่วยจับมือเด็กเบาๆ	 ให้จับสีเทียนหรือดินสอขีดเขียน
ไปมาบนกระดาษ	 แล้วค่อยๆ	 ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กขีด
เขียนบนกระดาษได้เอง

9 15 ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	ในแนวตั้งได้	2	ก้อน อุปกรณ์
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด	2.5	ซม.
จ�านวน	4	ก้อน

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินต่อก้อนไม	้ 2	 ก้อน	 ในแนวต้ังให ้
เด็กดู
2.	ผู้ประเมนิวางก้อนที	่3	บนโต๊ะ	แล้วยืน่ก้อนไม้
อีกก้อนให้เด็ก	และบอกให้เด็กท�าตาม
เกณฑ์ผ่าน
เดก็ต่อก้อนไม้ในแนวตัง้ได้เอง	2	ก้อน	2	ใน	3	ครัง้

อุปกรณ์
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด	2.5	ซม.	จ�านวน	4	ก้อน
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกวางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ไว้ตรงหน้าเด็ก
2.	ผู้ฝึกต่อก้อนไม้	2	ก้อนเป็นหอสูงให้เด็กดู
3.	ผูฝึ้กให้เด็กต่อก้อนไม้เป็นหอสงู	สอนให้เด็กวางก้อนไม้เบาๆ	
โดยจับที่ข้อมือเด็กและบอกเด็กว่า	“ค่อยๆ	วาง”
4.	ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ให้ใช้อุปกรณ์อื่นๆ	ท�าแทน
ก้อนไม้	เช่น	กล่องไม้ขีดไฟ	กล่องสบู่
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

10 18  คว�่าขวดเทเพื่อเอาลูกปัดที่อยู่ในขวดได้เอง อุปกรณ์
1.	ลูกปัดเล็ก
2.	 ขวดพลาสติกขนาดเล็กเทลูกปัดออกได้ง่าย 

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินเรียกเด็กให้มองขณะใส่ลูกปัดลง
ในขวด
2.	ผู้ประเมินยื่นขวดให้เด็ก	พร้อมบอกให้เด็ก
เอาลูกปัดออกมา	(	ไม่ใช้ค�าว่า	“เท”	)
เกณฑ์ผ่าน
เด็กคว�่าขวดเทเพื่อเอาลูกปัดที่อยู่ในขวดได้
หมายเหตุ: ควรระมดัระวงัไม่ให้เดก็น�ำเข้ำปำก
เพื่อป้องกันกำรส�ำลัก

อุปกรณ์
1.	วัตถุชิ้นเล็กๆ	/	ลูกปัดเล็กๆ
2.	 ขวดพลาสติกใสขนาดเล็กกว้าง	 1.5	 ซม.	 และสูง	 8	 ซม.	 
1	ขวด
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกใส่ลูกปัดลงในขวด	พร้อมบอกเด็กว่า	“เราจะเทลูกปัด
ออกจากขวดกันนะ”	พร้อมทั้งท�าให้เด็กดู
2.	ผู้ฝึกใส่ลูกปัดกลับลงไปในขวดเหมือนเดิม	ถามเด็กว่า	“เรา
จะเอาลูกปัดออกมาจากขวดกันได้อย่างไร”
3.	 ผู้ฝึกยื่นขวดที่มีลูกปัดอยู่ข้างในให้เด็ก	 ถ้าเด็กใช้นิ้วแหย่
เข้าไปในขวดหรอืจบัขวดกระแทกกบัโต๊ะ	ผูฝึ้กบอกเด็กว่า	“ยงั
เอาออกมาไม่ได้	ต้องท�าอย่างไร”	พร้อมบอกเด็กว่า	“เราต้อง
คว�่าขวด”พร้อมช่วยจับมือเด็กคว�่าขวดเพ่ือเทลูกปัดออกจาก
ขวด	 ท�าเช่นน้ีจนเด็กแก้ปัญหาด้วยการคว�่าขวด	 เพ่ือเทเอา
ลกูปัดให้ออกมาจากขวดได้	จงึลดการให้ความช่วยเหลอืลงตาม
ล�าดับ	
4.	ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ให้เปลี่ยนลูกปัดเป็นวัตถุชิ้น
เล็กๆ	หรือเมล็ดพืช	แล้วฝึกเช่นเดียวกัน
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

11 21 วางรปูวงกลมใส่ในช่องกระดานรปูแบบทรงเรขาคณิต
 ที่มี	3	แบบได้	คือ	สี่เหลี่ยม	สามเหลี่ยม	วงกลม

อุปกรณ์
กระดานรูปแบบที่มีรูปทรงเรขาคณิต	3	แบบ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมนิเอารปูทรงทัง้	3	ออกจากช่องกระดาน
รูปเรขาคณิต
2.	ผู้ประเมินยื่นรูปทรงวงกลมให้เด็กและบอก
เดก็ว่า	“หนเูอาอันนีไ้ปใส่”	โดยวางกระดานรปู
แบบเรขาคณิตให้รูปทรงกลมอยู่ต�าแหน่ง	ดังนี้
			ครั้งที่	1	วางแผ่นกระดานตั้งฉากกับเด็ก	โดย
ให้รูปทรงกลมอยู่ด้านใกล้ตัวเด็ก
	 	 	ครั้งที่	2	วางแผ่นกระดานตั้งฉากกับเด็กใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับครั้งที่	1
			ครั้งที่	3	วางแผ่นกระดานในแนวนอน
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถวางรูปทรงวงกลมในช่องกระดาน

 ได้อย่างน้อย	2	ใน	3	ครั้ง

อุปกรณ์
กระดานรูปแบบที่มีรูปทรงเรขาคณิต	 3	 แบบ	 คือ	 วงกลม	
สี่เหลี่ยมจัตุรัส	และสามเหลี่ยม	
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกวางกระดานรูปแบบที่มีรูปทรงเรขาคณิต	3	แบบ	คือ	
วงกลม	สี่เหลี่ยม	และสามเหลี่ยม	อยู่ในช่องกระดานตรงหน้า
เด็ก	แล้วหยิบรูปวงกลมออกจากช่องกระดาน	และใส่ลงไปใน
ช่องกระดานให้เด็กดู
2.	 ผู้ฝึกยื่นรูปวงกลมให้เด็กใส่ลงในช่องกระดาน	 ช่วยเหลือ 
เมือ่เดก็ท�าไม่ได้และค่อยๆ	ลดการช่วยเหลอืลงจนเดก็ท�าได้เอง	
3.	 ผู้ฝึกเอารูปวงกลม	 และสี่เหลี่ยมออกจากช่องกระดานรูป
แบบเพ่ือให้	 มี	 2	 ตัวเลือก	 (คงเหลือสามเหลี่ยมไว้ในช่อง
กระดาน)
4.	ผู้ฝึกยื่นรูปวงกลมให้เด็ก	พร้อมบอกเด็ก	“ใส่วงกลมในช่อง
วงกลม”	 ถ้าเด็กใส่วงกลมในช่องส่ีเหล่ียมให้ผู้ฝึกบอกเด็กว่า	
“ยังไม่ใช่	 ท�าอย่างไรดีนะ”	พร้อมบอกให้เด็กเอาวงกลมออก
จากช่องสี่เหลี่ยม	 ชี้และบอก	 “ใส่วงกลมกับวงกลม”	 จนเด็ก
ใส่วงกลมได้เอง
5.	ผู้ฝึกหมุนกระดานเพ่ือให้ช่องวงกลมอยู่ในต�าแหน่งต่างกัน	
แล้วฝึกตามขั้นตอนที่	4	จนเด็กท�าได้
6.	ผู้ฝึกเอาวงกลม	 และสามเหลี่ยมออกจากช่องกระดานรูป
แบบเพือ่ให้	ม	ี2	ตวัเลอืก	(คงเหลอืสีเ่หลีย่มไว้ในช่องกระดาน)	
และฝึกเช่นเดียวกับขั้นตอนที่	4	และขั้นตอนที่	5	จนเด็กท�าได้
เอง
7.	ผู้ฝึกเอาวงกลม	 สี่เหลี่ยม	 และสามเหลี่ยมออกจากช่อง
กระดานรูปแบบเพื่อให้มี	 3	 ตัวเลือก	 และฝึกเช่นเดียวกันกับ
ขั้นตอนที่	4	และขั้นตอนที่	5	จนเด็กท�าได้เอง
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

10 18  คว�่าขวดเทเพื่อเอาลูกปัดที่อยู่ในขวดได้เอง อุปกรณ์
1.	ลูกปัดเล็ก
2.	 ขวดพลาสติกขนาดเล็กเทลูกปัดออกได้ง่าย 

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินเรียกเด็กให้มองขณะใส่ลูกปัดลง
ในขวด
2.	ผู้ประเมินยื่นขวดให้เด็ก	พร้อมบอกให้เด็ก
เอาลูกปัดออกมา	(	ไม่ใช้ค�าว่า	“เท”	)
เกณฑ์ผ่าน
เด็กคว�่าขวดเทเพื่อเอาลูกปัดที่อยู่ในขวดได้
หมายเหตุ: ควรระมดัระวงัไม่ให้เดก็น�ำเข้ำปำก
เพื่อป้องกันกำรส�ำลัก

อุปกรณ์
1.	วัตถุชิ้นเล็กๆ	/	ลูกปัดเล็กๆ
2.	 ขวดพลาสติกใสขนาดเล็กกว้าง	 1.5	 ซม.	 และสูง	 8	 ซม.	 
1	ขวด
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกใส่ลูกปัดลงในขวด	พร้อมบอกเด็กว่า	“เราจะเทลูกปัด
ออกจากขวดกันนะ”	พร้อมทั้งท�าให้เด็กดู
2.	ผู้ฝึกใส่ลูกปัดกลับลงไปในขวดเหมือนเดิม	ถามเด็กว่า	“เรา
จะเอาลูกปัดออกมาจากขวดกันได้อย่างไร”
3.	 ผู้ฝึกยื่นขวดที่มีลูกปัดอยู่ข้างในให้เด็ก	 ถ้าเด็กใช้นิ้วแหย่
เข้าไปในขวดหรือจบัขวดกระแทกกับโต๊ะ	ผูฝึ้กบอกเดก็ว่า	“ยงั
เอาออกมาไม่ได้	ต้องท�าอย่างไร”	พร้อมบอกเด็กว่า	“เราต้อง
คว�่าขวด”พร้อมช่วยจับมือเด็กคว�่าขวดเพื่อเทลูกปัดออกจาก
ขวด	 ท�าเช่นนี้จนเด็กแก้ปัญหาด้วยการคว�่าขวด	 เพื่อเทเอา
ลกูปัดให้ออกมาจากขวดได้	จงึลดการให้ความช่วยเหลอืลงตาม
ล�าดับ	
4.	ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ให้เปลี่ยนลูกปัดเป็นวัตถุชิ้น
เล็กๆ	หรือเมล็ดพืช	แล้วฝึกเช่นเดียวกัน
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

11 21 วางรปูวงกลมใส่ในช่องกระดานรปูแบบทรงเรขาคณิต
 ที่มี	3	แบบได้	คือ	สี่เหลี่ยม	สามเหลี่ยม	วงกลม

อุปกรณ์
กระดานรูปแบบที่มีรูปทรงเรขาคณิต	3	แบบ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิเอารปูทรงทัง้	3	ออกจากช่องกระดาน
รูปเรขาคณิต
2.	ผู้ประเมินยื่นรูปทรงวงกลมให้เด็กและบอก
เดก็ว่า	“หนเูอาอันนีไ้ปใส่”	โดยวางกระดานรปู
แบบเรขาคณิตให้รูปทรงกลมอยู่ต�าแหน่ง	ดังนี้
			ครั้งที่	1	วางแผ่นกระดานตั้งฉากกับเด็ก	โดย
ให้รูปทรงกลมอยู่ด้านใกล้ตัวเด็ก
	 	 	ครั้งที่	2	วางแผ่นกระดานตั้งฉากกับเด็กใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับครั้งที่	1
			ครั้งที่	3	วางแผ่นกระดานในแนวนอน
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถวางรูปทรงวงกลมในช่องกระดาน

 ได้อย่างน้อย	2	ใน	3	ครั้ง

อุปกรณ์
กระดานรูปแบบที่มีรูปทรงเรขาคณิต	 3	 แบบ	 คือ	 วงกลม	
สี่เหลี่ยมจัตุรัส	และสามเหลี่ยม	
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกวางกระดานรูปแบบที่มีรูปทรงเรขาคณิต	3	แบบ	คือ	
วงกลม	สี่เหลี่ยม	และสามเหลี่ยม	อยู่ในช่องกระดานตรงหน้า
เด็ก	แล้วหยิบรูปวงกลมออกจากช่องกระดาน	และใส่ลงไปใน
ช่องกระดานให้เด็กดู
2.	 ผู้ฝึกยื่นรูปวงกลมให้เด็กใส่ลงในช่องกระดาน	 ช่วยเหลือ 
เมือ่เดก็ท�าไม่ได้และค่อยๆ	ลดการช่วยเหลอืลงจนเดก็ท�าได้เอง	
3.	 ผู้ฝึกเอารูปวงกลม	 และสี่เหลี่ยมออกจากช่องกระดานรูป
แบบเพ่ือให้	 มี	 2	 ตัวเลือก	 (คงเหลือสามเหลี่ยมไว้ในช่อง
กระดาน)
4.	ผู้ฝึกยื่นรูปวงกลมให้เด็ก	พร้อมบอกเด็ก	“ใส่วงกลมในช่อง
วงกลม”	 ถ้าเด็กใส่วงกลมในช่องสี่เหลี่ยมให้ผู้ฝึกบอกเด็กว่า	
“ยังไม่ใช่	 ท�าอย่างไรดีนะ”	พร้อมบอกให้เด็กเอาวงกลมออก
จากช่องสี่เหลี่ยม	 ชี้และบอก	 “ใส่วงกลมกับวงกลม”	 จนเด็ก
ใส่วงกลมได้เอง
5.	ผู้ฝึกหมุนกระดานเพ่ือให้ช่องวงกลมอยู่ในต�าแหน่งต่างกัน	
แล้วฝึกตามขั้นตอนที่	4	จนเด็กท�าได้
6.	ผู้ฝึกเอาวงกลม	 และสามเหลี่ยมออกจากช่องกระดานรูป
แบบเพือ่ให้	ม	ี2	ตัวเลอืก	(คงเหลอืสีเ่หลีย่มไว้ในช่องกระดาน)	
และฝึกเช่นเดียวกับขั้นตอนที่	4	และขั้นตอนที่	5	จนเด็กท�าได้
เอง
7.	ผู้ฝึกเอาวงกลม	 สี่เหลี่ยม	 และสามเหลี่ยมออกจากช่อง
กระดานรูปแบบเพื่อให้มี	 3	 ตัวเลือก	 และฝึกเช่นเดียวกันกับ
ขั้นตอนที่	4	และขั้นตอนที่	5	จนเด็กท�าได้เอง
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

12 24 เปิดหน้าหนังสือที่ท�าด้วยกระดาษบางได้ทีละแผ่น
(70-90	แกรม)

อุปกรณ์
หนังสือส�าหรับเด็กที่ท�าด้วยกระดาษบาง
(แกรม 70-90)

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินวางหนังสือบนโต๊ะพร้อมกับเปิด
หนังสือให้เด็กดู
2.	ผู้ประเมินบอกให้เด็กเปิดหนังสือ
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กเปิดหนังสือทีละแผ่นได้อย่างน้อย	3	แผ่น

อุปกรณ์
1.	หนงัสอืรปูภาพทีม่สีสีดใสขนาดใหญ่ชดัเจนท�าด้วยกระดาษ
แข็ง	หรือพลาสติก
2.	หนังสือนิตยสารที่มีภาพสี
3.	หนังสือส�าหรับเด็กที่ท�าด้วยกระดาษบาง	(70-90	แกรม)	
แนวทางปฏิบัติ
1.	 เริ่มฝึกจากการเปิดหนังสือท่ีท�าด้วยกระดาษแข็งให้เด็กดู	
โดยผู้ฝึกใช้นิ้วช้ีสอดหน้าหนังสือ	 ตรงมุมบนด้านขวา	 ค่อยๆ	
เลื่อนนิ้วมาตรงกลางแล้วเปิดหน้าหนังสือทั้งแผ่น
2.	ผู้ฝึกสอดนิ้วที่มุมล่างของหน้าหนังสือ	เพื่อให้เด็กพลิกหน้า
หนงัสอืโดยง่าย	แล้วให้เดก็ใช้นิว้ชีส้อดหน้าหนงัสอื	ตรงมมุบน
ด้านขวา	ค่อยๆ	 เลื่อนนิ้วมาตรงกลางแล้วเปิดหน้าหนังสือทั้ง
แผ่น	เมื่อเด็กท�าได้ลดการช่วยเหลือลง	
3.	ผูฝึ้กให้เดก็ท�าเอง	ถ้าเปิดมากกว่าครัง้ละ	1	แผ่น	บอกเดก็ว่า	
“เปิดทลีะแผ่น”	ค่อยๆ	ลดการช่วยเหลอืลงจนเดก็ท�าได้เอง
4.	ผู้ฝึกเปลี่ยนเป็นหนังสือนิทานที่ใช้กระดาษธรรมดา	ฝึกเช่น
เดียวกันกับขั้นตอนที่	2	และขั้นตอนที่	3	
5.	ผูฝึ้กชีช้วนให้เดก็ดภูาพในหนงัสอืพร้อม	เล่าเรือ่งเพือ่ให้เดก็
สนใจและอยากเปิดหนังสือหน้าต่อไปดู
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

13 24 แก้ปัญหาง่ายๆ	โดยการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
1. ท่อกลวงใสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	3	ซม.
ยาว	15	ซม.	ที่มีปลายทั้ง	2	ข้างเปิด	
2. แท่งไม้
3. ลูกบอลไหมพรม

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิวางท่อทีม่ลีกูบอลไหมพรมอยูต่รง
กลาง	และแท่งไม้ไว้ตรงหน้าเด็ก
2. ผู้ประเมินชี้ให้เด็กดูลูกบอลไหมพรม	 พร้อม
บอกเด็กว่า	“เอาลูกบอลไหมพรมออกมานะคะ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถใช้แท่งไม้ดันเพื่อเอาลูกบอลไหม
พรมออกมา	(ในกระบวนการประเมนิห้ามแสดง
ตัวอย่างให้เด็กเห็น)

อุปกรณ์
1. ท่อกลวงใสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	3	ซม.	ยาว	15	ซม.	ที่มี
ปลายทั้ง	2	ข้างเปิด	
2. แท่งไม้หรือตะเกียบ
3. ของชิ้นเล็กๆ	นิ่มๆ	ที่ใส่ท่อได้พอดี	หรือไหมพรมที่ใส่ท่อได้
พอดี	
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกใส่ของชิ้นเล็กๆ	นิ่มๆ	หรือไหมพรมที่ใส่ท่อได้พอดี	ไว้
ในท่อโดยให้เด็กมองเห็น	 พร้อมทั้งวางแท่งไม้หรือตะเกียบไว้
บนโต๊ะตรงหน้าเดก็	บอกเด็กว่า	“เราจะเอาของออกมาจากท่อ
โดยใช้แท่งไม้หรือตะเกียบอันนี้นะ”
2. ผูฝึ้กหยบิแท่งไม้หรอืตะเกยีบมาแหย่ลงไปในท่อเพือ่เขีย่หรอื
แทงของออกมาจากท่อให้เด็กดู
3. ผู้ฝึกใส่ของไว้ในท่อเหมือนเดิม	พร้อมยื่นท่อที่มีของอยู่ข้าง
ในให้เด็ก	บอกเด็กให้เอาของออกมาจากท่อ	ถ้าเด็กใช้นิ้วแหย่
เข้าไปในท่อหรือจับท่อกระแทกกับโต๊ะ	 ผู้ฝึกบอกเด็กว่า	 “ยัง
เอาออกมาไม่ได้ต้องท�าอย่างไร”	พร้อมบอกเดก็ว่า	“เรามแีท่ง
ไม้หรือตะเกียบนะ”
4. ผู้ฝึกบอกให้เด็กหยิบแท่งไม้หรือตะเกียบมาแหย่เข้าไปใน
ท่อเพือ่เขีย่หรอืแทงของออกจากท่อ	ถ้าเดก็ท�าไม่ได้จบัมอืเดก็
ท�าและท�าให้เด็กดูอีกครั้ง	ท�าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่	2	และ
ขั้นตอนที่	 3	 พร้อมทั้งบอกเด็กว่าให้ใช้แท่งไม้หรือตะเกียบ 
แหย่เข้าไปในท่อแล้วเขีย่หรอืแทงของออกมาจากท่อ	ท�าเช่นนี้
จนเด็กแก้ปัญหาด้วยการหยิบแท่งไม้หรือตะเกียบมาเขี่ยหรือ
แทงเพื่อเอาของออกมาจากท่อได้เอง	 จึงลดการให้ความช่วย
เหลือลงตามล�าดับ
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

12 24 เปิดหน้าหนังสือที่ท�าด้วยกระดาษบางได้ทีละแผ่น
(70-90	แกรม)

อุปกรณ์
หนังสือส�าหรับเด็กที่ท�าด้วยกระดาษบาง
(แกรม 70-90)

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินวางหนังสือบนโต๊ะพร้อมกับเปิด
หนังสือให้เด็กดู
2.	ผู้ประเมินบอกให้เด็กเปิดหนังสือ
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กเปิดหนังสือทีละแผ่นได้อย่างน้อย	3	แผ่น

อุปกรณ์
1.	หนงัสอืรปูภาพทีม่สีสีดใสขนาดใหญ่ชดัเจนท�าด้วยกระดาษ
แข็ง	หรือพลาสติก
2.	หนังสือนิตยสารที่มีภาพสี
3.	หนังสือส�าหรับเด็กที่ท�าด้วยกระดาษบาง	(70-90	แกรม)	
แนวทางปฏิบัติ
1.	 เริ่มฝึกจากการเปิดหนังสือที่ท�าด้วยกระดาษแข็งให้เด็กดู	
โดยผู้ฝึกใช้นิ้วชี้สอดหน้าหนังสือ	 ตรงมุมบนด้านขวา	 ค่อยๆ	
เลื่อนนิ้วมาตรงกลางแล้วเปิดหน้าหนังสือทั้งแผ่น
2.	ผู้ฝึกสอดนิ้วที่มุมล่างของหน้าหนังสือ	เพื่อให้เด็กพลิกหน้า
หนงัสอืโดยง่าย	แล้วให้เดก็ใช้นิว้ชีส้อดหน้าหนงัสอื	ตรงมมุบน
ด้านขวา	ค่อยๆ	 เลื่อนนิ้วมาตรงกลางแล้วเปิดหน้าหนังสือทั้ง
แผ่น	เมื่อเด็กท�าได้ลดการช่วยเหลือลง	
3.	ผูฝึ้กให้เดก็ท�าเอง	ถ้าเปิดมากกว่าครัง้ละ	1	แผ่น	บอกเด็กว่า	
“เปิดทลีะแผ่น”	ค่อยๆ	ลดการช่วยเหลอืลงจนเดก็ท�าได้เอง
4.	ผู้ฝึกเปลี่ยนเป็นหนังสือนิทานที่ใช้กระดาษธรรมดา	ฝึกเช่น
เดียวกันกับขั้นตอนที่	2	และขั้นตอนที่	3	
5.	ผูฝึ้กชีช้วนให้เดก็ดภูาพในหนงัสอืพร้อม	เล่าเรือ่งเพ่ือให้เดก็
สนใจและอยากเปิดหนังสือหน้าต่อไปดู
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

13 24 แก้ปัญหาง่ายๆ	โดยการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
1. ท่อกลวงใสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	3	ซม.
ยาว	15	ซม.	ที่มีปลายทั้ง	2	ข้างเปิด	
2. แท่งไม้
3. ลูกบอลไหมพรม

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมนิวางท่อทีม่ลีกูบอลไหมพรมอยูต่รง
กลาง	และแท่งไม้ไว้ตรงหน้าเด็ก
2. ผู้ประเมินชี้ให้เด็กดูลูกบอลไหมพรม	 พร้อม
บอกเดก็ว่า	“เอาลกูบอลไหมพรมออกมานะคะ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถใช้แท่งไม้ดันเพื่อเอาลูกบอลไหม
พรมออกมา	(ในกระบวนการประเมนิห้ามแสดง
ตัวอย่างให้เด็กเห็น)

อุปกรณ์
1. ท่อกลวงใสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	3	ซม.	ยาว	15	ซม.	ที่มี
ปลายทั้ง	2	ข้างเปิด	
2. แท่งไม้หรือตะเกียบ
3. ของชิ้นเล็กๆ	นิ่มๆ	ที่ใส่ท่อได้พอดี	หรือไหมพรมที่ใส่ท่อได้
พอดี	
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกใส่ของชิ้นเล็กๆ	นิ่มๆ	หรือไหมพรมที่ใส่ท่อได้พอดี	ไว้
ในท่อโดยให้เด็กมองเห็น	 พร้อมทั้งวางแท่งไม้หรือตะเกียบไว้
บนโต๊ะตรงหน้าเด็ก	บอกเดก็ว่า	“เราจะเอาของออกมาจากท่อ
โดยใช้แท่งไม้หรือตะเกียบอันนี้นะ”
2. ผูฝึ้กหยบิแท่งไม้หรือตะเกยีบมาแหย่ลงไปในท่อเพือ่เขีย่หรอื
แทงของออกมาจากท่อให้เด็กดู
3. ผู้ฝึกใส่ของไว้ในท่อเหมือนเดิม	พร้อมยื่นท่อที่มีของอยู่ข้าง
ในให้เด็ก	บอกเด็กให้เอาของออกมาจากท่อ	ถ้าเด็กใช้นิ้วแหย่
เข้าไปในท่อหรือจับท่อกระแทกกับโต๊ะ	 ผู้ฝึกบอกเด็กว่า	 “ยัง
เอาออกมาไม่ได้ต้องท�าอย่างไร”	พร้อมบอกเด็กว่า	“เรามีแท่ง
ไม้หรือตะเกียบนะ”
4. ผู้ฝึกบอกให้เด็กหยิบแท่งไม้หรือตะเกียบมาแหย่เข้าไปใน
ท่อเพือ่เข่ียหรอืแทงของออกจากท่อ	ถ้าเดก็ท�าไม่ได้จบัมือเด็ก
ท�าและท�าให้เด็กดูอีกครั้ง	ท�าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่	2	และ
ขั้นตอนที่	 3	 พร้อมทั้งบอกเด็กว่าให้ใช้แท่งไม้หรือตะเกียบ 
แหย่เข้าไปในท่อแล้วเข่ียหรอืแทงของออกมาจากท่อ	ท�าเช่นน้ี
จนเด็กแก้ปัญหาด้วยการหยิบแท่งไม้หรือตะเกียบมาเขี่ยหรือ
แทงเพื่อเอาของออกมาจากท่อได้เอง	 จึงลดการให้ความช่วย
เหลือลงตามล�าดับ
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

กิจกรรมเสริม 
ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่	ผูป้กครอง	เปิดโอกาสเด็กทดลองแก้ปัญหา
ในสถานการณ์อื่นๆ	 เช่น	 ใช้ไม้เขี่ยสิ่งของที่อยู่ใต้เตียง	 ยืนบน
เก้าอี้ต่อขาเพื่อหยิบของบนหลังตู้	เป็นต้น

14 30 ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์เป็นหอสูงได้	8	ก้อน อุปกรณ์
 ก้อนไม้สีเ่หลีย่มลกูบาศก์ขนาด	2.5	ซม.จ�านวน
8	ก้อน

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินต่อก้อนไม้	8	ก้อนให้เด็กดู	แล้วรื้อ
แบบออก
2.	ผู้ประเมินส่งก้อนไม้	8	ก้อน	ให้เด็กท��าตาม	
เกณฑ์ผ่าน
 เดก็ต่อก้อนไม้เป็นหอสงูโดยไม่ล้มจ�านวน	8	ก้อน
อย่างน้อย	1	ใน	3	ครั้ง

อุปกรณ์
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด	2.5	ซม.	จ�านวน	8	ก้อน	
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกวางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	ไว้ตรงหน้าเด็ก	
2.	ผูฝึ้กต่อก้อนไม้	8	ก้อนเป็นหอสงูให้เดก็ดู	จากนัน้รือ้แบบออก
3.	ผู้ฝึกให้เด็กต่อก้อนไม้เป็นหอสูงโดยฝึกต่อเนื่องจากการต่อ
ก้อนไม้	2	ก้อน	(ในช่วงอาย	ุ15	เดือน)	โดยจบัทีข้่อมอืเดก็	และ
บอกเดก็ว่า	“วาง”	เมือ่เดก็ท�าได้ค่อยๆ	เพิม่เป็น	3	4	5	6	7	และ	
8	ก้อนตามล�าดับ	โดยบอกให้เด็กวางก้อนไม้เบาๆ	ทีละก้อน	
4.	ผูฝึ้กจบัมอืเดก็หยบิก้อนไม้ออกทลีะก้อน	เพ่ือไม่ให้เดก็ผลกั
ก้อนไม้ที่ต่อเป็นหอสูงล้ม	จนเด็กหยิบก้อนไม้ออกได้เอง
5.	ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ให้ใช้อุปกรณ์อื่นๆ	ท�าแทน
ก้อนไม้	เช่น	กล่องไม้ขีดไฟ	กล่องสบู่
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

15 30 เลียนแบบลากเส้นเป็นวงๆ	ต่อเนื่องกันได้ อุปกรณ์ 
1.	กระดาษ
2.	สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวาดรปูเป็นวงๆ	ต่อเนือ่งบนกระดาษ
ให้เด็กดูพร้อมกับพูดว่า	“ลากเส้นเป็นวง”
2.	ผูป้ระเมนิส่งสเีทยีนหรอืดินสอให้เดก็	แล้วบอก
ให้เด็กท��าตาม
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กสามารถลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันได้	2
ใน	3	ครั้ง         
รูปตัวอย่างเกณฑ์ผ่าน

อุปกรณ์
1.	สีเทยีนหรอืดนิสอ
2.	กระดาษ			
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกใช้น้ิวช้ีวาดรปูเป็นวงๆ	บนโต๊ะ	หรอืในอากาศ	พร้อมทัง้
ชวนและจับมือเด็กให้ใช้นิ้วชี้วาดรูปเป็นวงๆ	บนโต๊ะ	 หรือใน
อากาศด้วยกัน
2.	 ผู้ฝึกใช้สีเทียนหรือดินสอวาดรูปเป็นวงๆ	 บนกระดาษให ้
เด็กดู	สมมติเป็นรูปต่างๆ	เช่น	อมยิ้ม	ก้นหอย	เป็นต้น	
3.	ผู ้ฝึกส่งสีเทียนหรือดินสอให้เด็ก	 พร้อมท้ังเรียกชื่อเด็ก 
บอกให้เด็กวาดรปูวงๆ	เลียนแบบผู้ฝึก	ถ้าเด็กวาดไม่ได้ช่วยจบั
มือท�าแล้วค่อยๆ	ลดการช่วยเหลือลง	จนกว่าเด็กจะเลียนแบบ
วาดได้
กิจกรรมเสริม 
1.	ผู้ฝึกให้เด็กใช้นิ้วจุ่มสีน�้าหรือแป้งเปียกผสมสี	ลากเป็นวงๆ	
บนกระดาษ	หรือบนพื้น	
2.	ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ฝึกเด็กเช่นเดียวกันนี้ที่บ้าน
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

กิจกรรมเสริม 
ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่	ผูป้กครอง	เปิดโอกาสเด็กทดลองแก้ปัญหา
ในสถานการณ์อื่นๆ	 เช่น	 ใช้ไม้เขี่ยสิ่งของที่อยู่ใต้เตียง	 ยืนบน
เก้าอี้ต่อขาเพื่อหยิบของบนหลังตู้	เป็นต้น

14 30 ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์เป็นหอสูงได้	8	ก้อน อุปกรณ์
 ก้อนไม้สีเ่หลีย่มลกูบาศก์ขนาด	2.5	ซม.จ�านวน
8	ก้อน

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินต่อก้อนไม้	8	ก้อนให้เด็กดู	แล้วรื้อ
แบบออก
2.	ผู้ประเมินส่งก้อนไม้	8	ก้อน	ให้เด็กท��าตาม	
เกณฑ์ผ่าน
 เดก็ต่อก้อนไม้เป็นหอสงูโดยไม่ล้มจ�านวน	8	ก้อน
อย่างน้อย	1	ใน	3	ครั้ง

อุปกรณ์
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด	2.5	ซม.	จ�านวน	8	ก้อน	
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกวางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	ไว้ตรงหน้าเด็ก	
2.	ผูฝึ้กต่อก้อนไม้	8	ก้อนเป็นหอสงูให้เดก็ดู	จากนัน้ร้ือแบบออก
3.	ผู้ฝึกให้เด็กต่อก้อนไม้เป็นหอสูงโดยฝึกต่อเนื่องจากการต่อ
ก้อนไม้	2	ก้อน	(ในช่วงอาย	ุ15	เดือน)	โดยจบัทีข้่อมอืเดก็	และ
บอกเดก็ว่า	“วาง”	เมือ่เดก็ท�าได้ค่อยๆ	เพิม่เป็น	3	4	5	6	7	และ	
8	ก้อนตามล�าดับ	โดยบอกให้เด็กวางก้อนไม้เบาๆ	ทีละก้อน	
4.	ผูฝึ้กจบัมอืเดก็หยบิก้อนไม้ออกทลีะก้อน	เพ่ือไม่ให้เดก็ผลกั
ก้อนไม้ที่ต่อเป็นหอสูงล้ม	จนเด็กหยิบก้อนไม้ออกได้เอง
5.	ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ให้ใช้อุปกรณ์อื่นๆ	ท�าแทน
ก้อนไม้	เช่น	กล่องไม้ขีดไฟ	กล่องสบู่
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

15 30 เลียนแบบลากเส้นเป็นวงๆ	ต่อเนื่องกันได้ อุปกรณ์ 
1.	กระดาษ
2.	สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวาดรปูเป็นวงๆ	ต่อเนือ่งบนกระดาษ
ให้เด็กดูพร้อมกับพูดว่า	“ลากเส้นเป็นวง”
2.	ผูป้ระเมนิส่งสเีทยีนหรอืดินสอให้เดก็	แล้วบอก
ให้เด็กท��าตาม
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กสามารถลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันได้	2
ใน	3	ครั้ง         
รูปตัวอย่างเกณฑ์ผ่าน

อุปกรณ์
1.	สีเทยีนหรอืดินสอ
2.	กระดาษ			
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผูฝึ้กใช้นิว้ชีว้าดรปูเป็นวงๆ	บนโต๊ะ	หรอืในอากาศ	พร้อมทัง้
ชวนและจับมือเด็กให้ใช้นิ้วชี้วาดรูปเป็นวงๆ	บนโต๊ะ	 หรือใน
อากาศด้วยกัน
2.	 ผู้ฝึกใช้สีเทียนหรือดินสอวาดรูปเป็นวงๆ	 บนกระดาษให ้
เด็กดู	สมมติเป็นรูปต่างๆ	เช่น	อมยิ้ม	ก้นหอย	เป็นต้น	
3.	ผู ้ฝึกส่งสีเทียนหรือดินสอให้เด็ก	 พร้อมท้ังเรียกชื่อเด็ก 
บอกให้เดก็วาดรปูวงๆ	เลยีนแบบผูฝึ้ก	ถ้าเดก็วาดไม่ได้ช่วยจบั
มอืท�าแล้วค่อยๆ	ลดการช่วยเหลือลง	จนกว่าเดก็จะเลยีนแบบ
วาดได้
กิจกรรมเสริม 
1.	ผู้ฝึกให้เด็กใช้นิ้วจุ่มสีน�้าหรือแป้งเปียกผสมสี	ลากเป็นวงๆ	
บนกระดาษ	หรือบนพื้น	
2.	ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ฝึกเด็กเช่นเดียวกันนี้ที่บ้าน
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

16 36 จับคู่รูปภาพที่มี	4	ตัวเลือกได้ อุปกรณ์ 
1.	แผ่นภาพที่มีรูปภาพแตกต่างกัน	4	ภาพ
รวมอยู่ในแผ่นเดียวกัน	จ��านวน	1	แผ่น	
2.	แผ่นภาพเดี่ยวที่แต่ละภาพ	เหมือนข้อ	1
จ��านวน	4	ภาพ	

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวางกระดาษทีม่รีปูภาพ	แตกต่างกนั	
4	ภาพ	รวมอยู่ในแผ่นเดียวกันไว้บนโต๊ะ
2.	ผู ้ประเมินจับคู ่ภาพที่เหมือนกันให้เด็กดู	 
1	ภาพ	โดยบอกว่า	“วางรูป	(…)	ไว้กับรูป	(…)”
แล้วหยิบออก
3.	ผู้ประเมินส่งภาพให้เด็กจับคู่ทีละภาพจน
ครบท้ัง	4	ภาพ	โดยให้หยบิภาพออกทกุครัง้หลงั
จากเด็กวางรูปภาพบนแผ่นภาพ
4.	ท��าข้อ	3	ซ��้าอีกครั้ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กจับคู่รูปภาพได้ถูกต้องจ��านวน	7	ใน	8	ครั้ง

อุปกรณ์
1.	 แผ่นภาพที่มีรูปภาพแตกต่างกัน	 4	 ภาพ	 รวมอยู่ในแผ่น
เดียวกนั	จ�านวน	1	แผ่น	
2.	แผ่นภาพเด่ียวทีแ่ต่ละภาพเหมือนข้อ	1	จ�านวน	4	ภาพ				
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกบอกให้เด็กสังเกตรูปภาพที่เหมือนกันแต่ละรูป
2.	ผูฝึ้กจบัคูภ่าพทีเ่หมือนกนัให้เด็กดทีูละภาพจนครบ	4	ภาพ
3.	ผู้ฝึกส่งภาพเดี่ยวให้เด็กจับคู่ทีละภาพ	ถ้าเด็กวางไม่ถูกต้อง	
ให้ผู้ฝึกบอกว่า	“รูปที่ถือเป็นรูป	(...)”	และ	“รูป	(...)	อยู่ที่นี่”	
พร้อมชี้รูปที่เหมือนกันให้เด็กดู	เพื่อให้เด็กวางใหม่อีกครั้ง											
4.	ถ้าเด็กยังวางไม่ได้ให้ผู้ฝึกจับมือเด็กชี้ภาพที่ถูกต้อง	แล้วให้
เด็กน�าภาพทีเ่หมอืนกนัวางไว้ด้วยกนั	 เมือ่เด็กท�าได้แล้วค่อยๆ	
เพิม่จ�านวนภาพเป็น	2		3	และ	4	ภาพ	ตามล�าดับ	จนเด็กท�าได้
คล่องทั้ง	4	ภาพ
5.	 ผู้ฝึกเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นภาพอ่ืนๆ	 ตามต้องการ	 โดยใช้วิธี
ฝึกเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่	2	และขั้นตอนที่	3
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

17 36 ร้อยลูกปัด	ขนาดเล็กได้	4	เม็ด อุปกรณ์ 
1. ลูกปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	1	ซม.	มีรูร้อย
ขนาด	0.2	ซม.	จ�านวน	5	เม็ด	
2. เชือกที่มีปลายข้างหนึ่งแข็ง	ปลายอีกข้างมี
ลูกปัดผูกติดอยู่

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินร้อยลูกปัดให้เด็กดู	1	เม็ด
2. ผู้ประเมินให้เด็กร้อยลูกปัดโดยส่งเชือกและ
ลูกปัดให้เด็กทีละเม็ดจนครบ	4	เม็ด
เกณฑ์ผ่าน
เด็กร้อยลูกปัดได้	4	เม็ด

อุปกรณ์
1. ลูกปัดขนาดต่างๆ	ดังนี้
	-	ลูกปัดขนาดเล็ก	เส้นผ่าศูนย์กลาง	1	ซม.	ที่มีรูร้อยขนาด	 
					0.2	ซม.	จ�านวน	5	เม็ด
	-	ลูกปัดขนาดกลาง	เส้นผ่าศูนย์กลาง	2	ซม.	มีรูร้อยขนาด	 
					0.5	ซม.	จ�านวน	5	เม็ด
	 -	ลูกปัดขนาดใหญ่	 เส้นผ่าศูนย์กลาง	3	ซม.	มีรูร้อยขนาด	 

					1	ซม.	จ�านวน	5	เม็ด	
2. อุปกรณ์ส�าหรับร้อยลูกปัด	ได้แก่
	-	ไม้เล็กๆ	หรือลวดที่ร้อยเชือกยาว	6	ซม.	ส�าหรับร้อยลูกปัด 
				ขนาดใหญ่
	 -	 เชือกที่มีปลายข้างหนึ่งแข็ง	 และปลายอีกข้างมีลูกปัดผูก 
		ติดอยู่	โดยมีขนาดพอเหมาะกับลูกปัดแต่ละขนาด	ส�าหรับ 

				ร้อยลูกปัดขนาดกลางและขนาดเล็ก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกแนะน�าอุปกรณ์ต่างๆ	ให้เด็กรู้จัก
2. ผู้ฝึกร้อยลูกปัดขนาดต่างๆ	ให้เด็กดู	อย่างละ1-2	เม็ด
3. ผูฝึ้กส่งลกูปัดและอปุกรณ์ส�าหรบัร้อยลกูปัดให้เดก็	โดยเริม่
จาก
			3.1	ลูกปัดขนาดใหญ่และไม้เล็กๆ	ปลายไม่แหลม	หรือลวด
ที่ร้อยเชือกยาว	6	ซม.	โดยให้เด็กร้อยทีละเม็ด	จนครบ	5	เม็ด	
ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้ผู้ฝึกจับมือเด็กท�า	 พร้อมทั้งบอกให้เด็กมอง
ขณะร้อย	และค่อยๆ	ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กท�าได้
	 3.2	 เมื่อเด็กร้อยลูกปัดขนาดใหญ่ได้คล่อง	 แล้วจึงเปล่ียน
เป็นลกูปัดขนาดกลาง	และฝึกให้เด็กท�าด้วยวธิเีดมิจนคล่อง	จงึ
เปลี่ยนเป็นลูกปัดขนาดเล็ก
กิจกรรมเสริม 
ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ให้จัดกิจกรรมเสริมที่บ้าน	โดย
ให้เดก็ร้อย	กระดมุ	หลอดด้าย	กระดาษแขง็เจาะร	ูหลอดกาแฟ		
ที่ตัดเป็นท่อนๆ	เป็นสายสร้อย
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

16 36 จับคู่รูปภาพที่มี	4	ตัวเลือกได้ อุปกรณ์ 
1.	แผ่นภาพที่มีรูปภาพแตกต่างกัน	4	ภาพ
รวมอยู่ในแผ่นเดียวกัน	จ��านวน	1	แผ่น	
2.	แผ่นภาพเดี่ยวที่แต่ละภาพ	เหมือนข้อ	1
จ��านวน	4	ภาพ	

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวางกระดาษทีม่รีปูภาพ	แตกต่างกนั	
4	ภาพ	รวมอยู่ในแผ่นเดียวกันไว้บนโต๊ะ
2.	ผู ้ประเมินจับคู ่ภาพที่เหมือนกันให้เด็กดู	 
1	ภาพ	โดยบอกว่า	“วางรูป	(…)	ไว้กับรูป	(…)”
แล้วหยิบออก
3.	ผู้ประเมินส่งภาพให้เด็กจับคู่ทีละภาพจน
ครบท้ัง	4	ภาพ	โดยให้หยบิภาพออกทกุครัง้หลงั
จากเด็กวางรูปภาพบนแผ่นภาพ
4.	ท��าข้อ	3	ซ��้าอีกครั้ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กจับคู่รูปภาพได้ถูกต้องจ��านวน	7	ใน	8	ครั้ง

อุปกรณ์
1.	 แผ่นภาพที่มีรูปภาพแตกต่างกัน	 4	 ภาพ	 รวมอยู่ในแผ่น
เดยีวกนั	จ�านวน	1	แผ่น	
2.	แผ่นภาพเดีย่วทีแ่ต่ละภาพเหมอืนข้อ	1	จ�านวน	4	ภาพ				
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกบอกให้เด็กสังเกตรูปภาพที่เหมือนกันแต่ละรูป
2.	ผูฝึ้กจบัคูภ่าพทีเ่หมอืนกันให้เดก็ดทีูละภาพจนครบ	4	ภาพ
3.	ผู้ฝึกส่งภาพเดี่ยวให้เด็กจับคู่ทีละภาพ	ถ้าเด็กวางไม่ถูกต้อง	
ให้ผู้ฝึกบอกว่า	“รูปที่ถือเป็นรูป	(...)”	และ	“รูป	(...)	อยู่ที่นี่”	
พร้อมชี้รูปที่เหมือนกันให้เด็กดู	เพื่อให้เด็กวางใหม่อีกครั้ง											
4.	ถ้าเด็กยังวางไม่ได้ให้ผู้ฝึกจับมือเด็กชี้ภาพที่ถูกต้อง	แล้วให้
เดก็น�าภาพทีเ่หมอืนกันวางไว้ด้วยกนั	 เมือ่เดก็ท�าได้แล้วค่อยๆ	
เพิม่จ�านวนภาพเป็น	2		3	และ	4	ภาพ	ตามล�าดบั	จนเดก็ท�าได้
คล่องทั้ง	4	ภาพ
5.	 ผู้ฝึกเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นภาพอ่ืนๆ	 ตามต้องการ	 โดยใช้วิธี
ฝึกเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่	2	และขั้นตอนที่	3
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อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

17 36 ร้อยลูกปัด	ขนาดเล็กได้	4	เม็ด อุปกรณ์ 
1. ลูกปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	1	ซม.	มีรูร้อย
ขนาด	0.2	ซม.	จ�านวน	5	เม็ด	
2. เชือกที่มีปลายข้างหนึ่งแข็ง	ปลายอีกข้างมี
ลูกปัดผูกติดอยู่

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินร้อยลูกปัดให้เด็กดู	1	เม็ด
2. ผู้ประเมินให้เด็กร้อยลูกปัดโดยส่งเชือกและ
ลูกปัดให้เด็กทีละเม็ดจนครบ	4	เม็ด
เกณฑ์ผ่าน
เด็กร้อยลูกปัดได้	4	เม็ด

อุปกรณ์
1. ลูกปัดขนาดต่างๆ	ดังนี้
	-	ลูกปัดขนาดเล็ก	เส้นผ่าศูนย์กลาง	1	ซม.	ที่มีรูร้อยขนาด	 
					0.2	ซม.	จ�านวน	5	เม็ด
	-	ลูกปัดขนาดกลาง	เส้นผ่าศูนย์กลาง	2	ซม.	มีรูร้อยขนาด	 
					0.5	ซม.	จ�านวน	5	เม็ด
	 -	ลูกปัดขนาดใหญ่	 เส้นผ่าศูนย์กลาง	3	ซม.	มีรูร้อยขนาด	 

					1	ซม.	จ�านวน	5	เม็ด	
2. อุปกรณ์ส�าหรับร้อยลูกปัด	ได้แก่
	-	ไม้เล็กๆ	หรือลวดที่ร้อยเชือกยาว	6	ซม.	ส�าหรับร้อยลูกปัด 
				ขนาดใหญ่
	 -	 เชือกที่มีปลายข้างหนึ่งแข็ง	 และปลายอีกข้างมีลูกปัดผูก 
		ติดอยู่	โดยมีขนาดพอเหมาะกับลูกปัดแต่ละขนาด	ส�าหรับ 

				ร้อยลูกปัดขนาดกลางและขนาดเล็ก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกแนะน�าอุปกรณ์ต่างๆ	ให้เด็กรู้จัก
2. ผู้ฝึกร้อยลูกปัดขนาดต่างๆ	ให้เด็กดู	อย่างละ1-2	เม็ด
3. ผูฝึ้กส่งลกูปัดและอุปกรณ์ส�าหรบัร้อยลกูปัดให้เด็ก	โดยเริม่
จาก
			3.1	ลูกปัดขนาดใหญ่และไม้เล็กๆ	ปลายไม่แหลม	หรือลวด
ที่ร้อยเชือกยาว	6	ซม.	โดยให้เด็กร้อยทีละเม็ด	จนครบ	5	เม็ด	
ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้ผู้ฝึกจับมือเด็กท�า	 พร้อมทั้งบอกให้เด็กมอง
ขณะร้อย	และค่อยๆ	ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กท�าได้
	 3.2	 เมื่อเด็กร้อยลูกปัดขนาดใหญ่ได้คล่อง	 แล้วจึงเปลี่ยน
เป็นลกูปัดขนาดกลาง	และฝึกให้เด็กท�าด้วยวธิเีดิมจนคล่อง	จงึ
เปลี่ยนเป็นลูกปัดขนาดเล็ก
กิจกรรมเสริม 
ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ให้จัดกิจกรรมเสริมที่บ้าน	โดย
ให้เด็กร้อย	กระดุม	หลอดด้าย	กระดาษแข็งเจาะร	ูหลอดกาแฟ		
ที่ตัดเป็นท่อนๆ	เป็นสายสร้อย
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

18 42 ลอก/เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ อุปกรณ์ 
1.	กระดาษ
2.	สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวาดรปูวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
5	 ซม.	 โดยไม่ให้เด็กเห็น	 เรียกชื่อเด็กให้เด็กดู
ภาพรูปวงกลม
2.	 ผู ้ประเมินส่งกระดาษและสีเทียนให้เด็ก
พร้อมบอกให้เด็กวาดรูปตามแบบ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถวาดรูปวงกลม	 โดยไม่มีเหลี่ยมไม่
เว้า	และเส้นที่มาเชื่อมต่อซ้อนกันไม่เกิน	2	ซม.
ได้	2	ใน	3	ครั้ง 

อุปกรณ์
1.	ภาพรูปวงกลม
2.	สีเทียน	ดินสอ	หรือกระดาษ
แนวทางปฏิบัติ
1.	 ผูฝึ้กใช้นิว้วาดรปูวงกลมในอากาศหรอืบนโต๊ะให้เดก็ด	ู บอก
เดก็ใช้นิ้ววาดรูปวงกลมไปด้วยกันทั้งในอากาศและบนโต๊ะ
2.	ผู้ฝึกวาดรูปวงกลมบนกระดาษให้เด็กดู	จับนิ้วเด็กลากตาม
รูปวงกลม	 ส่งดินสอ/สีเทียนให้เด็กวาดรูปวงกลมทับรอยรูป
วงกลมของผู้ฝึก
3.	ผู้ฝึกวาดรูปวงกลม	2	วงซ้อนกัน	ดังภาพ	
บอกเด็กให้ใช้นิ้วมือลากตามรูปวงกลม	ส่งดินสอ
/สเีทยีน	ให้เด็กวาดรปูวงกลมให้เส้นอยูร่ะหว่างวงกลมท้ังสองวง
4.	 ผู้ฝึกท�าเส้นประเป็นรูปวงกลมแล้วให้เด็กลากเส้นตามรอย
ประ	 ถ้าเด็กท�าไม่ได้จับมือเด็กท�าเมื่อเด็กท�าได้คล่องให้เพิ่ม
ระยะห่างของเส้นประ
5.	ผู้ฝึกวาดรูปคร่ึงวงกลม	 ส่งดินสอ/สีเทียน	 ให้เด็กวาดรูป
วงกลมต่อจนเสร็จ	 ถ้าเด็กลากเส้นวนไม่หยุด	 ผู้ฝึกช่วยเหลือ
โดยบอกให้หยดุ	หรอืผูฝึ้กยกมอืเดก็ขึน้ให้พ้นจากกระดาษเพือ่
ให้เด็กเข้าใจค�าว่าหยุด
6.	ผู้ฝึกก�าหนดจุดบนกระดาษ	ส่งดินสอ/สีเทียนให้เด็ก	บอก
เด็กวาดรูปวงกลมโดยให้เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นแล้ววนกลับมา
สิ้นสุดที่จุดก�าหนดเดิม	
7.	ผูฝึ้กวาดรปูวงกลมบนกระดาษ	ส่งดนิสอ/สเีทยีน	ให้เดก็วาด
รูปวงกลมเลียนแบบผู้ฝึก
8.	ผูฝึ้กส่งกระดาษท่ีวาดรปูวงกลมไว้แล้วให้เด็กด	ูแล้วบอกให้
เด็กวาดรูปวงกลมตามแบบ

มากกว่า
 2 ซม.
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ล�าดับ 
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อายุ 
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ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

19 42 แยกรูปทรงเรขาคณิตได้	3	แบบ อุปกรณ์ 
รูปทรงเรขาคณิต	 วงกลม	 ส่ีเหลี่ยม	 และ
สามเหลี่ยม	อย่างละ	3	ชิ้น	 โดยมีสีเหมือนกัน
ทั้งหมด

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินวางรูปทรงเรขาคณิตทั้ง	9	ชิ้น	ไว้
ตรงหน้าเด็ก
2.	ผู้ประเมินแสดงวิธีแยกรูปทรงให้เด็กดู	แล้ว
พูดว่า	“ครูจะวางวงกลมไว้ที่เดียวกัน	สี่เหลี่ยม
ไว้ที่เดียวกัน	และสามเหลี่ยมไว้ที่เดียวกัน”
3.	ยื่นรูปทรงทั้งหมดให้เด็กและบอกเด็กว่า	
“ลองท��าเหมือนครูซิ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กแยกรูปทรงเรขาคณิตได้ถูกต้องทั้ง	9	ชิ้น

อุปกรณ์
1.	จานสีขาว	3	ใบ
2.	รปูทรงเรขาคณิต	วงกลม	สามเหลีย่ม	และสีเ่หลีย่ม	อย่างละ	
3	ชิ้น	แต่ละรูปทรงมีสีเดียวกันทั้งหมด		
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกแนะน�าให้เด็กรู้จักรูปทรงเรขาคณิตทั้ง	3	ชนิด	พร้อม
ทัง้ให้เดก็ใช้มอืสมัผสัตามขอบของรปูทรงแต่ละแบบ	และเรยีก
ชื่อตามผู้ฝึก
2.	ผูฝึ้กเริม่สอนจบัคูร่ปูทรงเรขาคณติทีเ่หมอืนกนัให้เดก็ด	ูโดย
เริ่มจากวงกลม	สี่เหลี่ยม	และสามเหลี่ยมทีละรูปทรงจนครบ	
3.	ผู้ฝึกส่งรูปทรงเรขาคณิตให้เด็กจับคู่ทีละรูปทรง	ถ้าเด็กวาง
ไม่ถกูต้อง	ให้ผู้ฝึกบอกว่า	“รปูทรงทีถ่อืเป็นรปู	(...)”	และ	“รปู
ทรง	 (...)	อยู่ที่นี่”	พร้อมชี้รูปทรงที่เหมือนกันให้เด็กดู	พร้อม
ให้เด็กวางใหม่อีกครั้ง	 ถ้ายังวางไม่ได้ให้จับมือเด็กชี้รูปทรงที ่
ถูกต้อง	 แล้วให้เด็กน�ารูปทรงที่เหมือนกันวางไว้ด้วยกันแล้ว
ค่อยๆ	เพิ่มจ�านวนรูปทรงเป็น	2	และ	3	รูปทรงตามล�าดับ	จน
เด็กท�าได้คล่องทั้ง	3	รูปทรง
4.	ผู้ฝึกวางรูปทรงเรขาคณิตทั้ง	3	แบบคละกันไว้บนโต๊ะตรง
หน้าเด็ก	แยกรูปทรงทั้ง	3	แบบให้เด็กดู	จากนั้นเอาออกจาก
จานวางคละกันใหม่	 บอกเด็กให้ท�าตาม	 โดยผู้ฝึกให้ความ 
ช่วยเหลือเด็กทัง้ค�าพดู	และจบัมือท�า	(ระยะแรกอาจใช้รปูทรง
ที่มีสีเดียวกัน)	ค่อยๆ	ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กท�าได้เอง
5.	 เม่ือเด็กท�าได้คล่องแล้ว	 ผู้ฝึกเพิ่มความยากโดยใช้รูปทรง
เรขาคณติคละสีต่างกนั	เช่น	รปูวงกลมสีแดง	สีเหลือง	สนี�า้เงนิ	
รูปสี่เหลี่ยมสีแดง	สีเหลือง	สีน�้าเงิน	และรูปสามเหลี่ยม	สีแดง	
สเีหลือง	สนี�า้เงนิ		เพือ่ให้เดก็แยกโดยดจูากรปูทรงไม่ใช่ดจูากส	ี
โดยใช้อุปกรณ์ที่มีรูปทรง	ขนาด	และสีต่างกัน
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18 42 ลอก/เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ อุปกรณ์ 
1.	กระดาษ
2.	สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวาดรปูวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
5	 ซม.	 โดยไม่ให้เด็กเห็น	 เรียกชื่อเด็กให้เด็กดู
ภาพรูปวงกลม
2.	 ผู ้ประเมินส่งกระดาษและสีเทียนให้เด็ก
พร้อมบอกให้เด็กวาดรูปตามแบบ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถวาดรูปวงกลม	 โดยไม่มีเหลี่ยมไม่
เว้า	และเส้นที่มาเชื่อมต่อซ้อนกันไม่เกิน	2	ซม.
ได้	2	ใน	3	ครั้ง 

อุปกรณ์
1.	ภาพรูปวงกลม
2.	สีเทียน	ดินสอ	หรือกระดาษ
แนวทางปฏิบัติ
1.	 ผูฝึ้กใช้นิว้วาดรปูวงกลมในอากาศหรอืบนโต๊ะให้เดก็ด	ู บอก
เดก็ใช้นิ้ววาดรูปวงกลมไปด้วยกันทั้งในอากาศและบนโต๊ะ
2.	ผู้ฝึกวาดรูปวงกลมบนกระดาษให้เด็กดู	จับนิ้วเด็กลากตาม
รูปวงกลม	 ส่งดินสอ/สีเทียนให้เด็กวาดรูปวงกลมทับรอยรูป
วงกลมของผู้ฝึก
3.	ผู้ฝึกวาดรูปวงกลม	2	วงซ้อนกัน	ดังภาพ	
บอกเด็กให้ใช้นิ้วมือลากตามรูปวงกลม	ส่งดินสอ
/สเีทยีน	ให้เดก็วาดรปูวงกลมให้เส้นอยูร่ะหว่างวงกลมท้ังสองวง
4.	 ผู้ฝึกท�าเส้นประเป็นรูปวงกลมแล้วให้เด็กลากเส้นตามรอย
ประ	 ถ้าเด็กท�าไม่ได้จับมือเด็กท�าเมื่อเด็กท�าได้คล่องให้เพิ่ม
ระยะห่างของเส้นประ
5.	ผู้ฝึกวาดรูปครึ่งวงกลม	 ส่งดินสอ/สีเทียน	 ให้เด็กวาดรูป
วงกลมต่อจนเสร็จ	 ถ้าเด็กลากเส้นวนไม่หยุด	 ผู้ฝึกช่วยเหลือ
โดยบอกให้หยดุ	หรอืผูฝึ้กยกมอืเดก็ขึน้ให้พ้นจากกระดาษเพือ่
ให้เด็กเข้าใจค�าว่าหยุด
6.	ผู้ฝึกก�าหนดจุดบนกระดาษ	ส่งดินสอ/สีเทียนให้เด็ก	บอก
เด็กวาดรูปวงกลมโดยให้เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นแล้ววนกลับมา
สิ้นสุดที่จุดก�าหนดเดิม	
7.	ผูฝึ้กวาดรปูวงกลมบนกระดาษ	ส่งดนิสอ/สเีทียน	ให้เดก็วาด
รูปวงกลมเลียนแบบผู้ฝึก
8.	ผูฝึ้กส่งกระดาษท่ีวาดรปูวงกลมไว้แล้วให้เดก็ด	ูแล้วบอกให้
เด็กวาดรูปวงกลมตามแบบ

มากกว่า
 2 ซม.
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

19 42 แยกรูปทรงเรขาคณิตได้	3	แบบ อุปกรณ์ 
รูปทรงเรขาคณิต	 วงกลม	 สี่ เหลี่ยม	 และ
สามเหลี่ยม	อย่างละ	3	ชิ้น	 โดยมีสีเหมือนกัน
ทั้งหมด

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินวางรูปทรงเรขาคณิตทั้ง	9	ชิ้น	ไว้
ตรงหน้าเด็ก
2.	ผู้ประเมินแสดงวิธีแยกรูปทรงให้เด็กดู	แล้ว
พูดว่า	“ครูจะวางวงกลมไว้ที่เดียวกัน	สี่เหลี่ยม
ไว้ที่เดียวกัน	และสามเหลี่ยมไว้ที่เดียวกัน”
3.	ยื่นรูปทรงทั้งหมดให้เด็กและบอกเด็กว่า	
“ลองท��าเหมือนครูซิ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กแยกรูปทรงเรขาคณิตได้ถูกต้องทั้ง	9	ชิ้น

อุปกรณ์
1.	จานสีขาว	3	ใบ
2.	รปูทรงเรขาคณิต	วงกลม	สามเหลีย่ม	และสีเ่หลีย่ม	อย่างละ	
3	ชิ้น	แต่ละรูปทรงมีสีเดียวกันทั้งหมด		
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกแนะน�าให้เด็กรู้จักรูปทรงเรขาคณิตทั้ง	3	ชนิด	พร้อม
ทัง้ให้เด็กใช้มอืสมัผสัตามขอบของรปูทรงแต่ละแบบ	และเรยีก
ชื่อตามผู้ฝึก
2.	ผูฝึ้กเริม่สอนจบัคูร่ปูทรงเรขาคณติทีเ่หมอืนกนัให้เด็กดู	โดย
เริ่มจากวงกลม	สี่เหลี่ยม	และสามเหลี่ยมทีละรูปทรงจนครบ	
3.	ผู้ฝึกส่งรูปทรงเรขาคณิตให้เด็กจับคู่ทีละรูปทรง	ถ้าเด็กวาง
ไม่ถูกต้อง	ให้ผูฝึ้กบอกว่า	“รปูทรงทีถื่อเป็นรปู	(...)”	และ	“รปู
ทรง	 (...)	อยู่ที่นี่”	พร้อมชี้รูปทรงที่เหมือนกันให้เด็กดู	พร้อม
ให้เด็กวางใหม่อีกครั้ง	 ถ้ายังวางไม่ได้ให้จับมือเด็กชี้รูปทรงที ่
ถูกต้อง	 แล้วให้เด็กน�ารูปทรงที่เหมือนกันวางไว้ด้วยกันแล้ว
ค่อยๆ	เพิ่มจ�านวนรูปทรงเป็น	2	และ	3	รูปทรงตามล�าดับ	จน
เด็กท�าได้คล่องทั้ง	3	รูปทรง
4.	ผู้ฝึกวางรูปทรงเรขาคณิตทั้ง	3	แบบคละกันไว้บนโต๊ะตรง
หน้าเด็ก	แยกรูปทรงทั้ง	3	แบบให้เด็กดู	จากนั้นเอาออกจาก
จานวางคละกันใหม่	 บอกเด็กให้ท�าตาม	 โดยผู้ฝึกให้ความ 
ช่วยเหลอืเดก็ทัง้ค�าพดู	และจบัมอืท�า	(ระยะแรกอาจใช้รปูทรง
ที่มีสีเดียวกัน)	ค่อยๆ	ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กท�าได้เอง
5.	 เมื่อเด็กท�าได้คล่องแล้ว	 ผู้ฝึกเพิ่มความยากโดยใช้รูปทรง
เรขาคณิตคละสีต่างกนั	เช่น	รปูวงกลมสแีดง	สเีหลอืง	สนี�า้เงนิ	
รูปสี่เหลี่ยมสีแดง	สีเหลือง	สีน�้าเงิน	และรูปสามเหลี่ยม	สีแดง	
สเีหลือง	สนี�า้เงนิ		เพือ่ให้เด็กแยกโดยดูจากรปูทรงไม่ใช่ดูจากสี	
โดยใช้อุปกรณ์ที่มีรูปทรง	ขนาด	และสีต่างกัน
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

20 48 ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด	10	ซม.	ออก
เป็น	2	ชิ้นได้

อุปกรณ์ 
1.	กรรไกรส�าหรับเด็กปลายมน
2.	กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด	10	ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	 ผู้ประเมินแสดงวิธีตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยม 
จัสตุรัสออกจากกันเป็น	2	ชิ้น	ให้เด็กดู	โดยตัด
จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม
2.	ผูป้ระเมนิยืน่กรรไกรและกระดาษให้เดก็และ
บอกเด็กตัดกระดาษให้ขาดเป็น	2	ชิ้น	ประเมิน	
3	ครั้ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษขนาด	 10	 ซม.	 ขาด
เป็น	2	ชิ้น	ได้	2	ใน	3	ครั้ง

อุปกรณ์
1.	กรรไกรส�าหรับเด็กปลายมน
2.	กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด	10	ซม.
3.	กระดาษสีสันสวยงาม
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผูฝึ้กฝึกให้เด็กบีบลกูบอลยางด้วยน้ิวหวัแม่มอื	นิว้ชี	้และน้ิว
กลาง	 หรือให้เด็กฝึกกางนิ้วหัวแม่มือ	 นิ้วชี้	 และนิ้วกลางเป็น
จังหวะ	จากนั้นให้ฝึกกางหุบกรรไกร
2.	ผูฝึ้กใช้กระดาษทีท่รงรปูอยูไ่ด้และตดัง่าย	เช่น	กระดาษวาด
เขียน	 กระดาษสีสันสวยงาม	 แล้วสอดกระดาษระหว่างคม
กรรไกร	และพูดว่า	“ตัด”	ถ้าเด็กท�าไม่ได้จับมือเด็กท�า
				2.1	ผูฝึ้กอยูด้่านหลังของเด็ก	ช่วยกางนิว้มอืเด็ก	แล้วจบันิว้
สอดเข้าในหูกรรไกร
	 	 	2.2	ผู้ฝึกจับกระดาษให้เด็กช่วยเหลือเด็กให้จับกรรไกรให้
ถูกต�าแหน่ง	โดยช่วยจับที่ข้อมือเด็ก
3.	เมือ่เดก็ท�าได้ผูฝึ้กลดการช่วยเหลอืลง	โดยให้เดก็ตดักระดาษ
ด้วยกรรไกร	และถือกระดาษเองด้วยมืออีกข้างหนึ่ง	ในระยะ
แรกถ้าเด็กยงัจบักระดาษเองไม่อยู	่ผูฝึ้กช่วยประคองมอืเด็กให้
จับกระดาษ
4.	 ผู้ฝึกเพิ่มความยากด้วยการให้เด็กตัดกระดาษเป็นรูปทรง
ต่างๆ	และให้เด็กตัดกระดาษให้มคีวามยาวเป็น	2	3	4	5…	และ	
9	ซม.	ตามล�าดับ
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

21 48 วางก้อนไม้สีเ่หลีย่มลกูบาศก์	5	ก้อน	ทีม่ขีนาดต่างกนั
เรียงตามล�าดับ

อุปกรณ์ 
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	5	ก้อน	ที่มีขนาดต่าง
กัน

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินวางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	5	ก้อน
ขนาดต่างกันตรงหน้าเด็ก	 และบอกให้เด็กว่า								
“วางก้อนไม้จากก้อนใหญ่ไปหาก้อนเลก็นะคะ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถวางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์เรียง
ตามล�าดับขนาดได้เอง	
หมายเหตุ : สำมำรถเรียงแนวดิ่งหรือแนวนอน
ก็ได้

อุปกรณ์
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	5	ก้อน	ที่มีขนาดต่างกัน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกวางก้อนไม้	2	ก้อน	ที่มีขนาดเล็กและใหญ่ต่างกัน
2. ผู้ฝึกพูดอธิบายและเน้นค�าว่า	 “ใหญ่”	 และ	 “เล็ก”	 เช่น
“(....)อันนี้ใหญ่	และ	(....)อันนี้เล็ก”	พร้อมทั้งชี้ให้เด็กดู
3. ผู้ฝึกบอกเด็ก	“หยิบ(....)อันใหญ่”	ถ้าเด็กหยิบไม่ได้จับมือ
เด็กหยิบและพูดซ�้าว่า	 “(....)อันใหญ่”	 จากนั้นวางลงสลับท่ี	
แล้วสั่งให้เด็กหยิบอีกครั้งว่า	“(....)อันใหญ่”	ท�าบ่อยๆ	จนเด็ก
สามารถหยิบได้ถูกต้อง
4. ผู้ฝึกสอนเหมือนข้อ	2.	แต่เปลี่ยนเป็น	“หยิบ(....)อันเล็ก”
5. ผู้ฝึกวางก้อนไม้ไว้คละกันตรงหน้าเด็ก	และต่อก้อนไม้เรียง
ตามขนาดให้เด็กดู
6. ผู้ฝึกจับมือเด็กและบอกให้เด็กเลือกก้อนไม้ก้อนใหญ่ที่สุด
ออกมาวางอีกด้านหนึ่ง	 จากนั้นให้เด็กเลือกก้อนไม้ก้อนที่
ใหญ่ท่ีสุดที่เหลือออกมาอีก	 และน�าไปวางเรียงไว้อีกตาม
ล�าดับจากใหญ่ไปเล็กจนครบทั้ง	5	ก้อน
7. ผู้ฝึกลดความช่วยเหลือลง	 เป็นออกค�าสั่งให้เด็กเลือกก้อน
ไม้ก้อนใหญ่ที่สุดออกมาวางอีกด้านหนึ่ง	 จากนั้นให้เด็กเลือก
ก้อนไม้ก้อนที่ใหญ่ที่สุดจากท่ีเหลือออกมาอีก	 และน�าไปวาง
เรยีงไว้อกี	ตามล�าดับจากใหญ่ไปเล็กจนครบท้ัง	5	ก้อน	จนเดก็
สามารถท�าได้เอง
8. ขณะเล่นหรือท�ากิจกรรมในบ้านอาจใช้ของใช้ในบ้าน	 เช่น
ถ้วยที่มีขนาดต่างๆ	กัน	5	ขนาด
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

20 48 ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด	10	ซม.	ออก
เป็น	2	ชิ้นได้

อุปกรณ์ 
1.	กรรไกรส�าหรับเด็กปลายมน
2.	กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด	10	ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	 ผู้ประเมินแสดงวิธีตัดกระดาษรูปส่ีเหล่ียม 
จัสตุรัสออกจากกันเป็น	2	ชิ้น	ให้เด็กดู	โดยตัด
จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม
2.	ผูป้ระเมนิยืน่กรรไกรและกระดาษให้เดก็และ
บอกเด็กตัดกระดาษให้ขาดเป็น	2	ชิ้น	ประเมิน	
3	ครั้ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษขนาด	 10	 ซม.	 ขาด
เป็น	2	ชิ้น	ได้	2	ใน	3	ครั้ง

อุปกรณ์
1.	กรรไกรส�าหรับเด็กปลายมน
2.	กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด	10	ซม.
3.	กระดาษสีสันสวยงาม
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผูฝึ้กฝึกให้เดก็บบีลกูบอลยางด้วยนิว้หวัแม่มอื	นิว้ชี	้และนิว้
กลาง	 หรือให้เด็กฝึกกางนิ้วหัวแม่มือ	 นิ้วชี้	 และนิ้วกลางเป็น
จังหวะ	จากนั้นให้ฝึกกางหุบกรรไกร
2.	ผูฝึ้กใช้กระดาษทีท่รงรปูอยูไ่ด้และตดัง่าย	เช่น	กระดาษวาด
เขียน	 กระดาษสีสันสวยงาม	 แล้วสอดกระดาษระหว่างคม
กรรไกร	และพูดว่า	“ตัด”	ถ้าเด็กท�าไม่ได้จับมือเด็กท�า
				2.1	ผูฝึ้กอยูด้่านหลังของเดก็	ช่วยกางนิว้มอืเดก็	แล้วจบันิว้
สอดเข้าในหูกรรไกร
	 	 	2.2	ผู้ฝึกจับกระดาษให้เด็กช่วยเหลือเด็กให้จับกรรไกรให้
ถูกต�าแหน่ง	โดยช่วยจับที่ข้อมือเด็ก
3.	เมือ่เดก็ท�าได้ผูฝึ้กลดการช่วยเหลอืลง	โดยให้เดก็ตดักระดาษ
ด้วยกรรไกร	และถือกระดาษเองด้วยมืออีกข้างหนึ่ง	ในระยะ
แรกถ้าเดก็ยงัจบักระดาษเองไม่อยู	่ผูฝึ้กช่วยประคองมอืเดก็ให้
จับกระดาษ
4.	 ผู้ฝึกเพิ่มความยากด้วยการให้เด็กตัดกระดาษเป็นรูปทรง
ต่างๆ	และให้เดก็ตดักระดาษให้มคีวามยาวเป็น	2	3	4	5…	และ	
9	ซม.	ตามล�าดับ
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

21 48 วางก้อนไม้สีเ่หลีย่มลกูบาศก์	5	ก้อน	ทีม่ขีนาดต่างกนั
เรียงตามล�าดับ

อุปกรณ์ 
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	5	ก้อน	ที่มีขนาดต่าง
กัน

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินวางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	5	ก้อน
ขนาดต่างกันตรงหน้าเด็ก	 และบอกให้เด็กว่า								
“วางก้อนไม้จากก้อนใหญ่ไปหาก้อนเลก็นะคะ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถวางก้อนไม้ส่ีเหล่ียมลูกบาศก์เรียง
ตามล�าดับขนาดได้เอง	
หมายเหตุ : สำมำรถเรียงแนวดิ่งหรือแนวนอน
ก็ได้

อุปกรณ์
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	5	ก้อน	ที่มีขนาดต่างกัน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกวางก้อนไม้	2	ก้อน	ที่มีขนาดเล็กและใหญ่ต่างกัน
2. ผู้ฝึกพูดอธิบายและเน้นค�าว่า	 “ใหญ่”	 และ	 “เล็ก”	 เช่น
“(....)อันนี้ใหญ่	และ	(....)อันนี้เล็ก”	พร้อมทั้งชี้ให้เด็กดู
3. ผู้ฝึกบอกเด็ก	“หยิบ(....)อันใหญ่”	ถ้าเด็กหยิบไม่ได้จับมือ
เด็กหยิบและพูดซ�้าว่า	 “(....)อันใหญ่”	 จากนั้นวางลงสลับท่ี	
แล้วสั่งให้เด็กหยิบอีกครั้งว่า	“(....)อันใหญ่”	ท�าบ่อยๆ	จนเด็ก
สามารถหยิบได้ถูกต้อง
4. ผู้ฝึกสอนเหมือนข้อ	2.	แต่เปลี่ยนเป็น	“หยิบ(....)อันเล็ก”
5. ผู้ฝึกวางก้อนไม้ไว้คละกันตรงหน้าเด็ก	และต่อก้อนไม้เรียง
ตามขนาดให้เด็กดู
6. ผู้ฝึกจับมือเด็กและบอกให้เด็กเลือกก้อนไม้ก้อนใหญ่ที่สุด
ออกมาวางอีกด้านหน่ึง	 จากน้ันให้เด็กเลือกก้อนไม้ก้อนที่
ใหญ่ที่สุดที่เหลือออกมาอีก	 และน�าไปวางเรียงไว้อีกตาม
ล�าดับจากใหญ่ไปเล็กจนครบทั้ง	5	ก้อน
7. ผู้ฝึกลดความช่วยเหลือลง	 เป็นออกค�าสั่งให้เด็กเลือกก้อน
ไม้ก้อนใหญ่ที่สุดออกมาวางอีกด้านหนึ่ง	 จากนั้นให้เด็กเลือก
ก้อนไม้ก้อนที่ใหญ่ที่สุดจากท่ีเหลือออกมาอีก	 และน�าไปวาง
เรยีงไว้อกี	ตามล�าดบัจากใหญ่ไปเลก็จนครบท้ัง	5	ก้อน	จนเด็ก
สามารถท�าได้เอง
8. ขณะเล่นหรือท�ากิจกรรมในบ้านอาจใช้ของใช้ในบ้าน	 เช่น
ถ้วยที่มีขนาดต่างๆ	กัน	5	ขนาด
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

22 54  ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ
8	ชิ้นได้

อุปกรณ์
รูปภาพที่มีชิ้นส่วนต่อกัน	8	ชิ้น

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวางรปูภาพท่ีต่อแล้วไว้ตรงหน้าเดก็
แล้วพูดกับเด็กว่า	“หนูดูรูปภาพนี้”
2.	ผู้ประเมินน�าชิ้นส่วนรูปภาพวางคละกันแล้ว
บอกกับเด็กว่า	“ต่อให้เป็นรูปภาพนะคะ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กประกอบช้ินส่วนรูปภาพได้ถูกต้องท้ังหมด	
8	ชิ้น

อุปกรณ์
รูปปริศนาที่มีชิ้นส่วนต่อกัน	8	ชิ้น	
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกใช้รูปปริศนาที่ตัดออกเป็นชิ้นๆ	8	ชิ้น	ถอดชิ้นที่ไม่วาง
ติดกันออก	3	ชิ้น	เช่น	รูปคนเอาหน้า	แขน	และขาออก
2.	ผู้ฝึกใส่ชิ้นส่วนคืนกลับไปในรูป	1	ชิ้น	โดยเลือกส่วนที่เป็น
หน้าก่อน	พร้อมบอกเด็กว่าหน้าคือส่วนที่ส�าคัญที่สุด	จากนั้น
ใส่	2	ส่วนที่เหลือให้เด็กดูแล้วเอาออก	จากนั้นบอกให้เด็กท�า	
3.	 ผู้ฝึกให้เด็กเลือกชิ้นส่วนที่ส�าคัญที่สุดก่อน	 เช่น	 ในรูปสิ่งมี
ชีวิตส่วนส�าคัญที่สุด	 คือ	 หน้าบอกเด็กให้ใส่	 ถ้าใส่ไม่ตรงช่อง	
ให้ถามว่า	ต้องท�าอย่างไร	พร้อมบอกเอาออกก่อนแล้วหาใหม่	
หรือถ้าใส่ได้แต่ไม่ถกูทศิทางหรอืไม่พอดบีอกให้หมนุไปอกีทาง
หรือขยับอีกนิด
4.	 ผู้ฝึกบอกเด็กให้มองหาชิ้นท่ีง่ายกว่าก่อน	 เก็บชิ้นที่ยากไว้
ทีหลัง	
5.	ผู้ฝึกให้เด็กลองใส่หลายๆ	ครั้ง	และใช้รูปปริศนาแบบต่างๆ	
จนเด็กท�าได้คล่อง
6.	ผู้ฝึกค่อยๆ	ถอดจ�านวนชิ้นปริศนาจาก	3	ชิ้น	เป็น	4	5	6	7	
และ	8	ชิ้น	ตามล�าดับ	จนเด็กท�าได้คล่อง
7.	ผู้ฝึกก�าหนดเวลาในการท�าส�าหรับรูปที่เด็กเคยท�าได้
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

23 54 วาดรูปคนที่มีส่วนของร่างกายได้อย่างน้อย	3	ส่วน อุปกรณ์
1.	กระดาษ
2.	สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินวางกระดาษบนโต๊ะ
2.	ผู้ประเมินส่งสีเทียนหรือดินสอให้เด็ก	พร้อม
บอกให้เด็กวาดรูปคน	
เกณฑ์ผ่าน
เด็กวาดรูปคนที่มีส่วนของร่างกายอย่างน้อย	3	
ส่วน	ดังภาพตัวอย่าง	(อวัยวะที่มี	2	ข้างให้นับ
เป็น	1	ส่วน	เช่น	วงกลมตา	2	ข้าง	ขา	2	ข้าง	
ให้เป็น	1	ส่วน)

อุปกรณ์
1.	สีเทียนหรือดินสอ
2.	กระดาษ	
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผูฝึ้กให้เดก็ดูรปูใบหน้าคน	และเริม่วาดรปูคนง่ายๆ	ให้เดก็ดู	
และให้เดก็บอกส่วนประกอบของรปูภาพหน้าคน
2.	ผูฝึ้กวาดรปูคนให้เดก็ดู	พร้อมทัง้บอกว่า	“นีคื่อใบหน้า	มตีา	
2	ข้าง	และปาก”	
3.	ผู้ฝึกวาดรปูหน้าทีม่บีางส่วนขาดหายไปดงัตวัอย่าง		แล้วบอก
ให้เดก็เตมิส่วนประกอบทีข่าดหายไป
4.	ผู้ฝึกบอกให้เดก็วาดรปูคนด้วยตวัเอง	ดงันี้	
			4.1	วาดรูปวงกลมใหญ่เป็นใบหน้า
			4.2	วาดรูปวงกลมเล็กๆ	2	วงในวงกลมใหญ่	เป็นตา	2	ข้าง
			4.3	วาดรูปสามเหลี่ยมเป็นจมูก		ไว้ตรงกลางใบหน้าถัดลง	 
									มาระหว่างตาทั้ง	2	ข้าง
			4.4	ลากเส้นแนวนอนข้างใต้จมูกเป็นปาก	
			4.5	เมือ่เดก็วาดรปูหน้าได้แล้ว	ผูฝึ้กบอกให้เดก็วาดส่วนอืน่ๆ		 
							เพิ่มเติม	เช่น	แขน	ขา	ตามล�าดับ2.	ผู้ฝึกให้เด็กวาดรูป 
								ง่ายๆ	ที่เด็กชอบ	เช่น	รูปรถ	รูปบ้าน		เป็นต้น	และชวน 
	 	 	 	 	 เด็กพูดคุยเกี่ยวกับภาพ	 โดยถามว่า	 “นี่รูปอะไร”	หรือ 
							ให้เด็กบอกส่วนประกอบของภาพว่ามีอะไรบ้าง	
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

22 54  ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพท่ีตัดออกเป็นส่วนๆ
8	ช้ินได้

อุปกรณ์
รูปภาพที่มีชิ้นส่วนต่อกัน	8	ชิ้น

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวางรปูภาพท่ีต่อแล้วไว้ตรงหน้าเดก็
แล้วพูดกับเด็กว่า	“หนูดูรูปภาพนี้”
2.	ผู้ประเมินน�าชิ้นส่วนรูปภาพวางคละกันแล้ว
บอกกับเด็กว่า	“ต่อให้เป็นรูปภาพนะคะ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กประกอบช้ินส่วนรูปภาพได้ถูกต้องท้ังหมด	
8	ชิ้น

อุปกรณ์
รูปปริศนาที่มีชิ้นส่วนต่อกัน	8	ชิ้น	
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกใช้รูปปริศนาที่ตัดออกเป็นชิ้นๆ	8	ชิ้น	ถอดชิ้นที่ไม่วาง
ติดกันออก	3	ชิ้น	เช่น	รูปคนเอาหน้า	แขน	และขาออก
2.	ผู้ฝึกใส่ชิ้นส่วนคืนกลับไปในรูป	1	ชิ้น	โดยเลือกส่วนที่เป็น
หน้าก่อน	พร้อมบอกเด็กว่าหน้าคือส่วนที่ส�าคัญที่สุด	จากนั้น
ใส่	2	ส่วนที่เหลือให้เด็กดูแล้วเอาออก	จากนั้นบอกให้เด็กท�า	
3.	 ผู้ฝึกให้เด็กเลือกชิ้นส่วนที่ส�าคัญที่สุดก่อน	 เช่น	 ในรูปสิ่งมี
ชีวิตส่วนส�าคัญที่สุด	 คือ	 หน้าบอกเด็กให้ใส่	 ถ้าใส่ไม่ตรงช่อง	
ให้ถามว่า	ต้องท�าอย่างไร	พร้อมบอกเอาออกก่อนแล้วหาใหม่	
หรือถ้าใส่ได้แต่ไม่ถกูทศิทางหรอืไม่พอดบีอกให้หมนุไปอกีทาง
หรือขยับอีกนิด
4.	 ผู้ฝึกบอกเด็กให้มองหาชิ้นท่ีง่ายกว่าก่อน	 เก็บชิ้นที่ยากไว้
ทีหลัง	
5.	ผู้ฝึกให้เด็กลองใส่หลายๆ	ครั้ง	และใช้รูปปริศนาแบบต่างๆ	
จนเด็กท�าได้คล่อง
6.	ผู้ฝึกค่อยๆ	ถอดจ�านวนชิ้นปริศนาจาก	3	ชิ้น	เป็น	4	5	6	7	
และ	8	ชิ้น	ตามล�าดับ	จนเด็กท�าได้คล่อง
7.	ผู้ฝึกก�าหนดเวลาในการท�าส�าหรับรูปที่เด็กเคยท�าได้
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

23 54 วาดรูปคนที่มีส่วนของร่างกายได้อย่างน้อย	3	ส่วน อุปกรณ์
1.	กระดาษ
2.	สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินวางกระดาษบนโต๊ะ
2.	ผู้ประเมินส่งสีเทียนหรือดินสอให้เด็ก	พร้อม
บอกให้เด็กวาดรูปคน	
เกณฑ์ผ่าน
เด็กวาดรูปคนที่มีส่วนของร่างกายอย่างน้อย	3	
ส่วน	ดังภาพตัวอย่าง	(อวัยวะที่มี	2	ข้างให้นับ
เป็น	1	ส่วน	เช่น	วงกลมตา	2	ข้าง	ขา	2	ข้าง	
ให้เป็น	1	ส่วน)

อุปกรณ์
1.	สีเทียนหรือดินสอ
2.	กระดาษ	
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผูฝึ้กให้เด็กดูรปูใบหน้าคน	และเริม่วาดรปูคนง่ายๆ	ให้เด็กดู	
และให้เด็กบอกส่วนประกอบของรปูภาพหน้าคน
2.	ผูฝึ้กวาดรปูคนให้เด็กดู	พร้อมทัง้บอกว่า	“นีคื่อใบหน้า	มตีา	
2	ข้าง	และปาก”	
3.	ผูฝึ้กวาดรปูหน้าทีมี่บางส่วนขาดหายไปดังตัวอย่าง		แล้วบอก
ให้เด็กเติมส่วนประกอบทีข่าดหายไป
4.	ผู้ฝึกบอกให้เด็กวาดรปูคนด้วยตัวเอง	ดงันี้	
			4.1	วาดรูปวงกลมใหญ่เป็นใบหน้า
			4.2	วาดรูปวงกลมเล็กๆ	2	วงในวงกลมใหญ่	เป็นตา	2	ข้าง
			4.3	วาดรูปสามเหลี่ยมเป็นจมูก		ไว้ตรงกลางใบหน้าถัดลง	 
									มาระหว่างตาทั้ง	2	ข้าง
			4.4	ลากเส้นแนวนอนข้างใต้จมูกเป็นปาก	
			4.5	เมือ่เด็กวาดรปูหน้าได้แล้ว	ผูฝึ้กบอกให้เด็กวาดส่วนอ่ืนๆ		 
							เพิ่มเติม	เช่น	แขน	ขา	ตามล�าดับ2.	ผู้ฝึกให้เด็กวาดรูป 
								ง่ายๆ	ที่เด็กชอบ	เช่น	รูปรถ	รูปบ้าน		เป็นต้น	และชวน 
	 	 	 	 	 เด็กพูดคุยเกี่ยวกับภาพ	 โดยถามว่า	 “นี่รูปอะไร”	หรือ 
							ให้เด็กบอกส่วนประกอบของภาพว่ามีอะไรบ้าง	
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

24 60 ชี้ส่วนที่หายไปในภาพ อุปกรณ์
รูปภาพ	3	รูป	
-	รูปคนที่มีขา	1	ข้าง	 
-	รถจักรยานมีล้อ	1	ล้อ
-	แมวที่มีหู	1	หู	

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินให้เด็กดูภาพทีละภาพ	
2.	ผูป้ระเมินถามเดก็ว่า“ส่วนไหนในภาพท่ีหายไป”
3.	ผู้ประเมินท�าเช่นนี้จนครบทั้ง	3	ภาพ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กบอกหรือชี้ส่วนที่หายไปในภาพได้	 2	 ใน				
3	ภาพ

อุปกรณ์
รูปภาพที่มีส่วนประกอบที่ขาดหายไป	เช่น
	-	รูปคนที่มีขา	1	ข้าง		 	 	
	-	รถไม่มีล้อ	
	-	แมวที่มีหู	1	หู
	-	รถจักรยานมีล้อ	1	ล้อ	 	 	
	-	กรรไกรที่มีด้าม	1	ด้าม
แนวทางปฏิบัติ
1.	 ผู้ฝึกให้เด็กดูรูปภาพที่มีส่วนประกอบบางส่วนขาดหายไป	
เปรียบเทียบกับรูปภาพที่มีส่วนประกอบครบ	
2.	 ผู้ฝึกบอกให้เด็กค้นหาส่วนประกอบส่วนที่หายไป	 ถ้าเด็ก
บอกไม่ได้	ให้ผูฝึ้กชีบ้อกถึงส่วนทีห่ายไปว่า	“ดูซ	ิรปูนีม้ตีาไหม	
ส่วนไหนหายไป”	
3.	 ผู้ฝึกให้เด็กฝึกกับภาพอื่นๆ	 ที่สังเกตส่วนที่หายไปได้อย่าง
ชัดเจน	 เช่น	บ้านไม่มีหลังคา	ม้าไม่มีขา	ช้างไม่มีหาง	 โดยท�า
เช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่	1	และ	2
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

25 60 จับดินสอได้ถูกต้องและเขียนรูปสามเหลี่ยมตาม
แบบได้

อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ
3. กระดาษที่มีรูปสามเหลี่ยมขนาด	4x4	ซม.
ตามแบบ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินยื่นรูปสามเหลี่ยมขนาด	4x4	ซม.
ให้เดก็ด	ูและบอกเดก็ให้วาดรปูสามเหลีย่มตาม
แบบ
2. สังเกตการจับดินสอ	 ขณะเด็กก�าลังวาดรูป
สามเหลี่ยม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถวาดรูปสามเหล่ียมตามแบบได	้ 
โดยจับดินสอสูงกว่าจากปลายดินสอประมาณ	
1-2	 ซม.	 และดินสออยู่ระหว่างน้ิวหัวแม่มือ	 
นิ้วชี้	และนิ้วกลาง	

อุปกรณ์
1. ดินสอหรือสีเทียน
2. กระดาษ
3. กระดาษที่มีรูปวาดสามเหลี่ยมขนาด	4x4	ซม.
แนวทางปฏิบัติ
1. การจับดินสอ

		-		ผู้ฝึกจับดินสอให้เด็กดู	บอกให้เด็กท�าตาม	ถ้าเด็กท�าไม่ 
	ได้จับมอืเดก็ให้จบัดินสอ	โดยใช้ปลายนิว้หวัแม่มอื	นิว้ชี้	 

									และนิ้วกลาง
2. การเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ

2.1	ผู้ฝึกวาดรูปสามเหลี่ยมบนกระดาษให้เด็กดู	จับนิ้วเด็ก
	ลากตาม	รูปสามเหลี่ยม	ส่งดินสอ/สีเทียนให้เด็ก	แล้ว 

							ให้เดก็วาดรูปสามเหลีย่มทบัรอยรปูสามเหล่ียมของผูฝึ้ก
2.2	ผู้ฝึกวาดรูปสามเหลี่ยมซ้อนกัน	2	รูป	ดังภาพ	
					บอกให้เด็กใช้นิ้วมือลากตามรูปสามเหลี่ยม

									ส่งดินสอ/สีเทียนให้เด็ก	แล้วให้เด็ก
									วาดรูปสามเหลี่ยมทับให้เส้นอยู่ใน
									รูปสามเหลี่ยมทั้ง	2	รูป	

2.3	 ผู้ฝึกท�าเส้นประเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วให้เด็กลากเส้น 
	ตามรอยประ	ถ้าเดก็ท�าไม่ได้จบัมอืเดก็ท�า	เมือ่เดก็ท�าได้ 

									คล่องให้เพิ่มระยะห่างของเส้นประ
2.4	ผู้ฝึกเขียนเพียงบางส่วนให้ดังภาพ	แล้วให้เด็กลากเส้น	 

									เติมภาพให้เป็นรูปสามเหลี่ยม	



42

คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

24 60 ชี้ส่วนที่หายไปในภาพ อุปกรณ์
รูปภาพ	3	รูป	
-	รูปคนที่มีขา	1	ข้าง	 
-	รถจักรยานมีล้อ	1	ล้อ
-	แมวที่มีหู	1	หู	

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผู้ประเมินให้เด็กดูภาพทีละภาพ	
2.	ผูป้ระเมินถามเดก็ว่า“ส่วนไหนในภาพท่ีหายไป”
3.	ผู้ประเมินท�าเช่นนี้จนครบทั้ง	3	ภาพ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กบอกหรือชี้ส่วนที่หายไปในภาพได้	 2	 ใน				
3	ภาพ

อุปกรณ์
รูปภาพที่มีส่วนประกอบที่ขาดหายไป	เช่น
	-	รูปคนที่มีขา	1	ข้าง		 	 	
	-	รถไม่มีล้อ	
	-	แมวที่มีหู	1	หู
	-	รถจักรยานมีล้อ	1	ล้อ	 	 	
	-	กรรไกรที่มีด้าม	1	ด้าม
แนวทางปฏิบัติ
1.	 ผู้ฝึกให้เด็กดูรูปภาพที่มีส่วนประกอบบางส่วนขาดหายไป	
เปรียบเทียบกับรูปภาพที่มีส่วนประกอบครบ	
2.	 ผู้ฝึกบอกให้เด็กค้นหาส่วนประกอบส่วนที่หายไป	 ถ้าเด็ก
บอกไม่ได้	ให้ผูฝึ้กชีบ้อกถงึส่วนท่ีหายไปว่า	“ดซู	ิรปูนีม้ตีาไหม	
ส่วนไหนหายไป”	
3.	 ผู้ฝึกให้เด็กฝึกกับภาพอื่นๆ	 ที่สังเกตส่วนที่หายไปได้อย่าง
ชัดเจน	 เช่น	บ้านไม่มีหลังคา	ม้าไม่มีขา	ช้างไม่มีหาง	 โดยท�า
เช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่	1	และ	2
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

25 60 จับดินสอได้ถูกต้องและเขียนรูปสามเหลี่ยมตาม
แบบได้

อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ
3. กระดาษที่มีรูปสามเหลี่ยมขนาด	4x4	ซม.
ตามแบบ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินยื่นรูปสามเหลี่ยมขนาด	4x4	ซม.
ให้เดก็ด	ูและบอกเดก็ให้วาดรปูสามเหลีย่มตาม
แบบ
2. สังเกตการจับดินสอ	 ขณะเด็กก�าลังวาดรูป
สามเหลี่ยม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถวาดรูปสามเหลี่ยมตามแบบได	้ 
โดยจับดินสอสูงกว่าจากปลายดินสอประมาณ	
1-2	 ซม.	 และดินสออยู่ระหว่างน้ิวหัวแม่มือ	 
นิ้วชี้	และนิ้วกลาง	

อุปกรณ์
1. ดินสอหรือสีเทียน
2. กระดาษ
3. กระดาษที่มีรูปวาดสามเหลี่ยมขนาด	4x4	ซม.
แนวทางปฏิบัติ
1. การจับดินสอ

		-		ผู้ฝึกจับดินสอให้เด็กดู	บอกให้เด็กท�าตาม	ถ้าเด็กท�าไม่ 
	ได้จบัมอืเด็กให้จบัดินสอ	โดยใช้ปลายนิว้หวัแม่มอื	นิว้ชี้	 

									และนิ้วกลาง
2. การเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ

2.1	ผู้ฝึกวาดรูปสามเหลี่ยมบนกระดาษให้เด็กดู	จับนิ้วเด็ก
	ลากตาม	รูปสามเหลี่ยม	ส่งดินสอ/สีเทียนให้เด็ก	แล้ว 

							ให้เดก็วาดรูปสามเหลีย่มทับรอยรปูสามเหล่ียมของผูฝึ้ก
2.2	ผู้ฝึกวาดรูปสามเหลี่ยมซ้อนกัน	2	รูป	ดังภาพ	
					บอกให้เด็กใช้นิ้วมือลากตามรูปสามเหลี่ยม

									ส่งดินสอ/สีเทียนให้เด็ก	แล้วให้เด็ก
									วาดรูปสามเหลี่ยมทับให้เส้นอยู่ใน
									รูปสามเหลี่ยมทั้ง	2	รูป	

2.3	 ผู้ฝึกท�าเส้นประเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วให้เด็กลากเส้น 
	ตามรอยประ	ถ้าเดก็ท�าไม่ได้จบัมอืเด็กท�า	เมือ่เด็กท�าได้ 

									คล่องให้เพิ่มระยะห่างของเส้นประ
2.4	ผู้ฝึกเขียนเพียงบางส่วนให้ดังภาพ	แล้วให้เด็กลากเส้น	 

									เติมภาพให้เป็นรูปสามเหลี่ยม	
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

26 66 ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ	
10	ชิ้น	ได้เสร็จภายใน	3	นาที

อุปกรณ์
รูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ	10	ชิ้น

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวางรปูภาพทีต่่อแล้วไว้ตรงหน้าเดก็
แล้วพูดกับเด็กว่า	“หนูดูรูปภาพนี้”
2.	ผูป้ระเมนิช่วยเดก็เอาชิน้ส่วนต่างๆ	ของรปูภาพ
ออกและบอกให้เด็กประกอบเข้าไปใหม่	
3.	 ผู้ประเมินเริ่มจับเวลา	 เมื่อเด็กหยิบรูปภาพ
ตัดต่อชิ้นแรก	
เกณฑ์ผ่าน
เดก็ประกอบรปูภาพได้ครบ	10	ชิน้	ภายใน	3	นาที

อุปกรณ์
รูปปริศนาที่มีชิ้นส่วนต่อกัน	8	และ	10	ชิ้น	
แนวทางปฏิบัติ
1.	เริ่มฝึกจากรูปปริศนาที่ตัดออกเป็น	8	ชิ้น	
2.	ผู้ฝึกต่อชิ้นส่วน	8	ชิ้น	ให้เด็กดูแล้วรื้อออก	
3.	จากนั้นให้เด็กลองท�า	ถ้าเด็กท�าไม่ได้ช่วยแนะน�าเด็กเลือก
ให้ครบทั้ง	8	ชิ้น	
4.	 ผู้ฝึกให้เด็กลองใส่ประกอบภาพหลายๆ	 ครั้ง	 และใช้รูป
ปริศนาแบบต่างๆ	จนเด็กท�าได้คล่อง
5.	ผู้ฝึกค่อยๆ	เพิ่มจ�านวนชิ้นปริศนาจาก	8	ชิ้น	เป็น	9	และ	
10	ชิ้น	ตามล�าดับ	จนเด็กท�าได้คล่อง
6.	ผู้ฝึกก�าหนดเวลาในการท�าส�าหรับรูปที่เด็กเคยท�าได้
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

27 66 วาดรูปคนโดยมีส่วนประกอบของร่างกายได้ 
อย่างน้อย	6	ส่วน

อุปกรณ์
1.	กระดาษ
2.	สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินวางกระดาษบนโต๊ะ	 ส่งดินสอหรือ 
สีเทียนให้เด็ก	และบอกให้วาดรูปคน
เกณฑ์ผ่าน
เด็กวาดรูปคนโดยมีศีรษะแขนขาและส่วนของ
หน้ารวม	 6	 ส่วน	 โดยนับอวัยวะ	 2	 ข้าง	 เป็น
อย่างละ	1	ส่วน	

อุปกรณ์
1.	สีเทียนหรือดินสอ	
2.	กระดาษ
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกเริ่มจากการวาดรูปคนง่ายๆ	ให้เด็กดู	และบอกให้เด็ก
บอกส่วนประกอบของรูปภาพ
2.	ผู้ฝึกบอกให้เด็กวาดรูปคนทีละส่วน	โดยเริ่มต้นดังนี้
	 2.1	วาดรูปวงกลมใหญ่เป็นใบหน้า
	 2.2	วาดรูปวงกลมเล็กๆ	2	วง	ในวงกลมใหญ่	เป็นตา	2	ข้าง
	 2.3	วาดรูปสามเหลี่ยมไว้ตรงกลางใบหน้าถัดลงมาระหว่าง 
									ตาทั้ง	2	ข้าง	เป็นจมูก
	 2.4	ลากเส้นแนวนอนข้างใต้จมูกเป็นปาก	
	 2.5	ลากเส้นเป็นล�าตัว	แขน	และขา	ตามล�าดับ
3.	 ผู้ฝึกให้เด็กวาดรูปคนด้วยตนเอง	 และชวนเด็กพูดคุยเกี่ยว
กับรูป	 โดยถามว่า	“นี่รูปใคร”	หรือให้เด็กบอกส่วนประกอบ
ของรูปว่ามีอะไรบ้าง	อย่างน้อย	6	ส่วน
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

26 66 ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ	
10	ชิ้น	ได้เสร็จภายใน	3	นาที

อุปกรณ์
รูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ	10	ชิ้น

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวางรปูภาพทีต่่อแล้วไว้ตรงหน้าเดก็
แล้วพูดกับเด็กว่า	“หนูดูรูปภาพนี้”
2.	ผูป้ระเมนิช่วยเดก็เอาชิน้ส่วนต่างๆ	ของรปูภาพ
ออกและบอกให้เด็กประกอบเข้าไปใหม่	
3.	 ผู้ประเมินเริ่มจับเวลา	 เมื่อเด็กหยิบรูปภาพ
ตัดต่อชิ้นแรก	
เกณฑ์ผ่าน
เดก็ประกอบรปูภาพได้ครบ	10	ชิน้	ภายใน	3	นาที

อุปกรณ์
รูปปริศนาที่มีชิ้นส่วนต่อกัน	8	และ	10	ชิ้น	
แนวทางปฏิบัติ
1.	เริ่มฝึกจากรูปปริศนาที่ตัดออกเป็น	8	ชิ้น	
2.	ผู้ฝึกต่อชิ้นส่วน	8	ชิ้น	ให้เด็กดูแล้วรื้อออก	
3.	จากนั้นให้เด็กลองท�า	ถ้าเด็กท�าไม่ได้ช่วยแนะน�าเด็กเลือก
ให้ครบทั้ง	8	ชิ้น	
4.	 ผู้ฝึกให้เด็กลองใส่ประกอบภาพหลายๆ	 ครั้ง	 และใช้รูป
ปริศนาแบบต่างๆ	จนเด็กท�าได้คล่อง
5.	ผู้ฝึกค่อยๆ	เพิ่มจ�านวนชิ้นปริศนาจาก	8	ชิ้น	เป็น	9	และ	
10	ชิ้น	ตามล�าดับ	จนเด็กท�าได้คล่อง
6.	ผู้ฝึกก�าหนดเวลาในการท�าส�าหรับรูปที่เด็กเคยท�าได้
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

27 66 วาดรูปคนโดยมีส่วนประกอบของร่างกายได้ 
อย่างน้อย	6	ส่วน

อุปกรณ์
1.	กระดาษ
2.	สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินวางกระดาษบนโต๊ะ	 ส่งดินสอหรือ 
สีเทียนให้เด็ก	และบอกให้วาดรูปคน
เกณฑ์ผ่าน
เด็กวาดรูปคนโดยมีศีรษะแขนขาและส่วนของ
หน้ารวม	 6	 ส่วน	 โดยนับอวัยวะ	 2	 ข้าง	 เป็น
อย่างละ	1	ส่วน	

อุปกรณ์
1.	สีเทียนหรือดินสอ	
2.	กระดาษ
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกเริ่มจากการวาดรูปคนง่ายๆ	ให้เด็กดู	และบอกให้เด็ก
บอกส่วนประกอบของรูปภาพ
2.	ผู้ฝึกบอกให้เด็กวาดรูปคนทีละส่วน	โดยเริ่มต้นดังนี้
	 2.1	วาดรูปวงกลมใหญ่เป็นใบหน้า
	 2.2	วาดรูปวงกลมเล็กๆ	2	วง	ในวงกลมใหญ่	เป็นตา	2	ข้าง
	 2.3	วาดรูปสามเหลี่ยมไว้ตรงกลางใบหน้าถัดลงมาระหว่าง 
									ตาทั้ง	2	ข้าง	เป็นจมูก
	 2.4	ลากเส้นแนวนอนข้างใต้จมูกเป็นปาก	
	 2.5	ลากเส้นเป็นล�าตัว	แขน	และขา	ตามล�าดับ
3.	 ผู้ฝึกให้เด็กวาดรูปคนด้วยตนเอง	 และชวนเด็กพูดคุยเกี่ยว
กับรูป	 โดยถามว่า	“นี่รูปใคร”	หรือให้เด็กบอกส่วนประกอบ
ของรูปว่ามีอะไรบ้าง	อย่างน้อย	6	ส่วน
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการFM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

28 72 เรียงรูปภาพ	3	ภาพ	ตามล�าดับเหตุการณ์ได้ อุปกรณ์
รูปภาพทีม่ลี�าดับเหตกุารณ์	3	ชดุ	ชดุละ	3	ภาพ
			ชุดที่	1	ภาพเทน�้าจากเหยือกใส่แก้ว	
			ชุดที่	2	ภาพเด็กเป่าลูกโป่ง
			ชุดที่	3	ภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวางภาพตวัอย่าง	1	ชดุบนโต๊ะ	และ
เล่าเรือ่งตามล�าดบัเหตกุารณ์ของรูปภาพชดุนัน้
2.	ผู้ประเมินเก็บภาพชุดแรกแล้ววางภาพชุดที่	
2	คละกันบนโต๊ะ	และบอกเดก็ให้เรยีงภาพตาม
ล�าดับเหตุการณ์
3.	ผู้ประเมินเก็บภาพชุดที่	2	แล้ววางภาพชุดที่	
3	 คละกันบนโต๊ะ	 บอกเด็กให้เรียงภาพตาม
ล�าดับเหตุการณ์
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กเรียงภาพได้ถูกต้องตามล�าดับเหตุการณ์
2	ชุด

อุปกรณ์
รูปภาพที่มีล�าดับเหตุการณ์	3	ชุด	
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกใช้ภาพเหตุการณ์ต่างๆ	ล�าดับภาพให้เด็กดู	พร้อมเล่า
เรื่องให้เด็กฟัง	เช่น	การแปรงฟันที่มีภาพ	3	ภาพดังนี้	
	 ภาพที่	1	ภาพแปรงสีฟัน	กับ	ยาสีฟัน
	 ภาพที่	2	ภาพยาสีฟันอยู่บนแปรงสีฟัน
	 ภาพที่	3	ภาพเด็กก�าลังแปรงฟัน
2.	ผูฝึ้กเล่าเรือ่งการแปรงฟันโดยบรรยายไปตามภาพทัง้	3	ภาพ	
จากนัน้ถามเด็กว่า	การแปรงฟันต้องท�าอย่างไรบ้าง	ชีไ้ปทีภ่าพ
ที่	1		2	และ	3	ตามล�าดับ
3.	ผู้ฝึกวางคละภาพเหตุการณ์ในข้อ	1	หลังจากนั้นน�าภาพที่	
1	และ	2	วางเรียงตามล�าดับ	พร้อมถามเด็กว่า	“ต่อไปจะเป็น
ภาพอะไร”	 ถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้เด็กดูรูปภาพที่	 3	 พร้อมกับ
อธิบายบอกเด็ก	และให้เด็กน�าภาพที่	3	วางเรียงต่อ	
4.	ผูฝึ้กวางภาพที	่1	ไว้บนโต๊ะ	ถามเด็กว่าต่อไปจะเป็นภาพอะไร	
โดยให้เด็กเลือกระหว่าง	2	ภาพที่เหลือ	ท�าซ�้าจนเด็กท�าได้
5.	 ผู้ฝึกวางคละภาพเหตุการณ์ทั้ง	 3	 ภาพบนโต๊ะให้เด็กเรียง
ล�าดับภาพตามเหตุการณ์
6.	ผู้ฝึกเปลี่ยนภาพชุดเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์อื่นๆ	ให้หลาก
หลาย	
7.	ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน	โดย
ให้เด็กบอกว่า	“ต่อไปจะต้องท�าอะไร”	เช่น	ซักผ้า	แล้วต่อไป
ท�าอะไร	(บิดผ้า)	แล้วต่อไปท�าอะไร	(ตากผ้า)
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

29 72  เขยีนช่ือ	(ช่ือเล่นหรอืช่ือจรงิก็ได้)	และตัวเลขอารบิค
1-10	ตามแบบได้

อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินเขียนชื่อเด็ก	 และตัวเลขอารบิค
1-10	บนกระดาษ	ตัวบรรจงขนาด	1	ซม.	บน
กระดาษโดยไม่ให้เด็กเห็น
2. ผูป้ระเมนิบอกให้เด็กเขียนชือ่เดก็	และตวัเลข
อารบิค	ตามแบบ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเขียนชื่อตามแบบได้ถูกเป็นส่วนใหญ่	 (อาจ
มผีดิได้บ้าง	เช่น	พยญัชนะหวั	เข้าออก	ต�าแหน่ง
ของสระ)	และเขียนเลขอารบิค	1-10	ตามแบบ
ได้ถูกต้องทุกตัว

อุปกรณ์
1.ดินสอหรือสีเทียน
2. กระดาษ
3. บัตรภาพตัวเลข	1-10	และบัตรอักษร	ก–ฮ
แนวทางปฏิบัติ
1. การเขียนชื่อตามแบบ

1.1	ผู้ฝึกเขียนชื่อเด็กบนกระดาษให้เด็กดู	จับนิ้วชี้เด็กลาก
	ตามตัวอักษร	ส่งดินสอ/สีเทียน	แล้วให้เด็กเขียนชื่อทับ 

									รอยชื่อที่ผู้ฝึกเขียนไว้
1.2	 ผู้ฝึกเขียนชื่อเด็ก	 โดยเขียนอักษรทีละตัว	 แล้วให้เด็ก 

	 เขียนตามแบบ	 ถ้าเขียนไม่ได้ช่วยจับมือเขียนเพื่อให้ 
	เขยีนได้ถกูต้องตามทศิทางของตวัอกัษร	จนเดก็เขยีนได้

2. การเขียนเลขอารบิค	1-10	ตามแบบ	ผู้ฝึกฝึกเช่นเดียวกัน
กับการเขียนชื่อตามแบบ	เช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่	1.1	1.2
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

28 72 เรียงรูปภาพ	3	ภาพ	ตามล�าดับเหตุการณ์ได้ อุปกรณ์
รปูภาพทีม่ลี�าดับเหตกุารณ์	3	ชดุ	ชดุละ	3	ภาพ
			ชุดที่	1	ภาพเทน�้าจากเหยือกใส่แก้ว	
			ชุดที่	2	ภาพเด็กเป่าลูกโป่ง
			ชุดที่	3	ภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1.	ผูป้ระเมนิวางภาพตวัอย่าง	1	ชดุบนโต๊ะ	และ
เล่าเรือ่งตามล�าดบัเหตกุารณ์ของรปูภาพชดุน้ัน
2.	ผู้ประเมินเก็บภาพชุดแรกแล้ววางภาพชุดที่	
2	คละกันบนโต๊ะ	และบอกเดก็ให้เรยีงภาพตาม
ล�าดับเหตุการณ์
3.	ผู้ประเมินเก็บภาพชุดที่	2	แล้ววางภาพชุดที่	
3	 คละกันบนโต๊ะ	 บอกเด็กให้เรียงภาพตาม
ล�าดับเหตุการณ์
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กเรียงภาพได้ถูกต้องตามล�าดับเหตุการณ์
2	ชุด

อุปกรณ์
รูปภาพที่มีล�าดับเหตุการณ์	3	ชุด	
แนวทางปฏิบัติ
1.	ผู้ฝึกใช้ภาพเหตุการณ์ต่างๆ	ล�าดับภาพให้เด็กดู	พร้อมเล่า
เรื่องให้เด็กฟัง	เช่น	การแปรงฟันที่มีภาพ	3	ภาพดังนี้	
	 ภาพที่	1	ภาพแปรงสีฟัน	กับ	ยาสีฟัน
	 ภาพที่	2	ภาพยาสีฟันอยู่บนแปรงสีฟัน
	 ภาพที่	3	ภาพเด็กก�าลังแปรงฟัน
2.	ผูฝึ้กเล่าเรือ่งการแปรงฟันโดยบรรยายไปตามภาพทัง้	3	ภาพ	
จากนัน้ถามเดก็ว่า	การแปรงฟันต้องท�าอย่างไรบ้าง	ชีไ้ปทีภ่าพ
ที่	1		2	และ	3	ตามล�าดับ
3.	ผู้ฝึกวางคละภาพเหตุการณ์ในข้อ	1	หลังจากนั้นน�าภาพที่	
1	และ	2	วางเรียงตามล�าดับ	พร้อมถามเด็กว่า	“ต่อไปจะเป็น
ภาพอะไร”	 ถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้เด็กดูรูปภาพที่	 3	 พร้อมกับ
อธิบายบอกเด็ก	และให้เด็กน�าภาพที่	3	วางเรียงต่อ	
4.	ผูฝึ้กวางภาพที	่1	ไว้บนโต๊ะ	ถามเดก็ว่าต่อไปจะเป็นภาพอะไร	
โดยให้เด็กเลือกระหว่าง	2	ภาพที่เหลือ	ท�าซ�้าจนเด็กท�าได้
5.	 ผู้ฝึกวางคละภาพเหตุการณ์ทั้ง	 3	 ภาพบนโต๊ะให้เด็กเรียง
ล�าดับภาพตามเหตุการณ์
6.	ผู้ฝึกเปลี่ยนภาพชุดเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์อื่นๆ	ให้หลาก
หลาย	
7.	ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน	โดย
ให้เด็กบอกว่า	“ต่อไปจะต้องท�าอะไร”	เช่น	ซักผ้า	แล้วต่อไป
ท�าอะไร	(บิดผ้า)	แล้วต่อไปท�าอะไร	(ตากผ้า)
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Thai Early Developmental Assessment for Intervention FM

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

29 72  เขยีนชือ่	(ชือ่เล่นหรอืช่ือจรงิก็ได้)	และตวัเลขอารบิค
1-10	ตามแบบได้

อุปกรณ์
1. กระดาษ
2. สีเทียนแท่งใหญ่หรือดินสอ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินเขียนชื่อเด็ก	 และตัวเลขอารบิค
1-10	บนกระดาษ	ตัวบรรจงขนาด	1	ซม.	บน
กระดาษโดยไม่ให้เด็กเห็น
2. ผูป้ระเมนิบอกให้เด็กเขียนชือ่เดก็	และตวัเลข
อารบิค	ตามแบบ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเขียนชื่อตามแบบได้ถูกเป็นส่วนใหญ่	 (อาจ
มผีดิได้บ้าง	เช่น	พยญัชนะหวั	เข้าออก	ต�าแหน่ง
ของสระ)	และเขียนเลขอารบิค	1-10	ตามแบบ
ได้ถูกต้องทุกตัว

อุปกรณ์
1.ดินสอหรือสีเทียน
2. กระดาษ
3. บัตรภาพตัวเลข	1-10	และบัตรอักษร	ก–ฮ
แนวทางปฏิบัติ
1. การเขียนชื่อตามแบบ

1.1	ผู้ฝึกเขียนชื่อเด็กบนกระดาษให้เด็กดู	จับนิ้วชี้เด็กลาก
	ตามตัวอักษร	ส่งดินสอ/สีเทียน	แล้วให้เด็กเขียนชื่อทับ 

									รอยชื่อที่ผู้ฝึกเขียนไว้
1.2	 ผู้ฝึกเขียนชื่อเด็ก	 โดยเขียนอักษรทีละตัว	 แล้วให้เด็ก 

	 เขียนตามแบบ	 ถ้าเขียนไม่ได้ช่วยจับมือเขียนเพื่อให้ 
	เขยีนได้ถูกต้องตามทศิทางของตัวอักษร	จนเดก็เขียนได้

2. การเขียนเลขอารบิค	1-10	ตามแบบ	ผู้ฝึกฝึกเช่นเดียวกัน
กับการเขียนชื่อตามแบบ	เช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่	1.1	1.2
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

ทักษะด้านการเข้าใจภาษา (Receptive Language : RL)  มี  29  ข้อ

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1 2 มองหน้าและปากผู้ที่พูดด้วยได้นาน 5 วินาที อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินอุ้มเด็กหรือจัดเด็กนอนหงายหัน
หน้าเข้าหาผู้ประเมินโดยหน้าห่างกันประมาณ 
30 ซม. 
2. ในขณะทีเ่ดก็ไม่มองหน้า ให้ผูป้ระเมนิพูดคยุ
กับเด็ก เช่น ว่าไงจ๊ะ, จ๊ะเอ๋
เกณฑ์ผ่าน
เดก็มองหน้าและปากผูป้ระเมนิได้นานอย่างน้อย 
5 วินาที (อาจท�าปากตามได้)

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกอุ้มเด็กหันหน้าเข้าหาผู้ฝึก หน้าห่างกันระยะไม่เกิน 
30-60 ซม. ยิม้ เรยีกช่ือหรอืพดูคยุกบัเด็กอย่างอ่อนโยน โดยพูด
เสียงดังปกติช้าๆ หากเด็กสะดุ้งหรือขยับตัวให้ผู้ฝึกยิ้มและ
สัมผัสตัวเด็ก
2. ถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ให้ผู้ฝึกพูดเสียงดังเพิ่มขึ้น
3. ถ้าเด็กไม่มองหน้า ผู้ฝึกประคองหน้าเด็กให้มองสบตาและ
กระตุ้นให้เด็กสนใจ เช่น ท�าตาโต ขยับริมฝีปาก ยิ้ม หัวเราะ

2 4 หันตามเสียงได้ อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋ง
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กในท่านอนหงายหรืออุ้มนั่ง
บนตักหันหน้าออกจากผู้ประเมิน 
2. ผู้ประเมินเขย่ากรุ๋งกริ๋งด้านซ้ายและขวา
ของตัวเด็กโดยห่างประมาณ 60 ซม. และไม่
ให้เด็กเห็นกรุ๋งกริ๋ง

อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋ง กระดิ่ง
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็กนั่งบนตัก โดย
หันหน้าออกจากผู้ฝึก
2. ผู้ฝึกเขย่ากรุ๋งกริ๋งหรือสั่นกระด่ิงตรงหน้าเด็กระดับสายตา
เพื่อให้เด็กสนใจ ห่างจากหน้าเด็กประมาณ 30-45 ซม. แล้ว
ค่อยๆ เคลื่อนออกไปในแนวราบเพื่อให้เด็กหันมามอง

“ว่าไงจ๊ะ”
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RLThai Early Developmental Assessment for Intervention

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

เกณฑ์ผ่าน
เด็กหันตามเสียงได้ทั้ง 2 ข้าง

หมายเหตุ : เด็กที่ไม่ผ่านข้อนี้ควรส่งพบแพทย์
เพื่อตรวจคัดกรองการได้ยิน

3. ผู้ฝึกเขย่ากรุ๋งกริ๋ง/กระดิ่ง โดยไม่ให้เด็กเห็น ถ้าเด็กไม่หัน 
ผู้ฝึกประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันตามเสียงหรือสั่นกระดิ่งตรง
หน้าเด็กในระดับสายตา แล้วค่อยๆ เคลื่อนกระด่ิงออกไปใน
แนวราบ

หมายเหตุ : ขณะฝึกอย่าให้มีเสียงอื่นรบกวน

3 6 สนใจมองคนพูด และสิ่งของที่น�าเสนอได้นาน 
5 วินาที 

อุปกรณ์
ตุ๊กตาผ้า

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินนัง่หันหน้าเข้าหาเด็กแล้วเรยีกช่ือเด็ก 
2. เม่ือเด็กมองแล้วผู้ประเมินหยิบตุ๊กตาผ้าให้
เด็กเห็นในระดับสายตาเด็ก
3. ผู้ประเมินกระตุ้นให้เด็กสนใจตุ๊กตาผ้าด้วย
ค�าพูด 
4. ถ้าเดก็ไม่สนใจให้ประเมนิซ�า้ได้อกี รวม 3 ครัง้
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสบตากับผู้ประเมินและมองที่ตุ๊กตาผ้าได้
นาน 5 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

อุปกรณ์
1. ของเล่นสสีนัสดใสไม่มเีสยีง เช่น รถ ลกูบอล ตุก๊ตา ของเล่น
ไขลานที่ไม่มีเสียง
2. หนังสือที่มีภาพสีสันสดใสและชัดเจน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกกระตุ้นให้เด็กสบตา แล้วน�าของเล่นมาอยู่ในระดับ
สายตาเด็กในระยะที่เด็กเอื้อมถึง กระตุ้นให้เด็กสนใจของเล่น
ด้วยเสียงสูงๆ ต�่าๆ และขยับของเล่นไปมาเพื่อให้เด็กสนใจ
2. เมื่อเด็กมองที่ของเล่นให้เด็กแตะหรือเล่นของเล่น
3. เมือ่เดก็เริม่สนใจส่ิงของทีน่�ามาเล่นด้วย ผูฝึ้กอาจเปลีย่นเป็น
หนังสือที่มีภาพสีสันสดใสและชัดเจน เปิดให้เด็กดูทีละแผ่น 
พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับภาพนั้นๆ
4. เมือ่เดก็สนใจมองจบัมอืเด็กชีห้รอืสมัผสัรูปภาพพร้อมทัง้เล่า
เรือ่งจากภาพด้วยน�า้เสียงต่ืนเต้น จนเด็กสนใจและมองได้นาน 
5 วินาที

“ตุ๊กตาใส่หมวก
สีแดง”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

ทักษะด้านการเข้าใจภาษา (Receptive Language : RL)  มี  29  ข้อ

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1 2 มองหน้าและปากผู้ที่พูดด้วยได้นาน 5 วินาที อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินอุ้มเด็กหรือจัดเด็กนอนหงายหัน
หน้าเข้าหาผู้ประเมินโดยหน้าห่างกันประมาณ 
30 ซม. 
2. ในขณะทีเ่ดก็ไม่มองหน้า ให้ผูป้ระเมนิพดูคยุ
กับเด็ก เช่น ว่าไงจ๊ะ, จ๊ะเอ๋
เกณฑ์ผ่าน
เดก็มองหน้าและปากผูป้ระเมนิได้นานอย่างน้อย 
5 วินาที (อาจท�าปากตามได้)

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกอุ้มเด็กหันหน้าเข้าหาผู้ฝึก หน้าห่างกันระยะไม่เกิน 
30-60 ซม. ยิม้ เรยีกช่ือหรอืพดูคยุกบัเดก็อย่างอ่อนโยน โดยพูด
เสียงดังปกติช้าๆ หากเด็กสะดุ้งหรือขยับตัวให้ผู้ฝึกยิ้มและ
สัมผัสตัวเด็ก
2. ถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ให้ผู้ฝึกพูดเสียงดังเพิ่มขึ้น
3. ถ้าเด็กไม่มองหน้า ผู้ฝึกประคองหน้าเด็กให้มองสบตาและ
กระตุ้นให้เด็กสนใจ เช่น ท�าตาโต ขยับริมฝีปาก ยิ้ม หัวเราะ

2 4 หันตามเสียงได้ อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋ง
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กในท่านอนหงายหรืออุ้มน่ัง
บนตักหันหน้าออกจากผู้ประเมิน 
2. ผู้ประเมินเขย่ากรุ๋งกริ๋งด้านซ้ายและขวา
ของตัวเด็กโดยห่างประมาณ 60 ซม. และไม่
ให้เด็กเห็นกรุ๋งกริ๋ง

อุปกรณ์
กรุ๋งกริ๋ง กระดิ่ง
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็กนั่งบนตัก โดย
หันหน้าออกจากผู้ฝึก
2. ผู้ฝึกเขย่ากรุ๋งกร๋ิงหรือสั่นกระด่ิงตรงหน้าเด็กระดับสายตา
เพื่อให้เด็กสนใจ ห่างจากหน้าเด็กประมาณ 30-45 ซม. แล้ว
ค่อยๆ เคลื่อนออกไปในแนวราบเพื่อให้เด็กหันมามอง

“ว่าไงจ๊ะ”
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RLThai Early Developmental Assessment for Intervention

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

เกณฑ์ผ่าน
เด็กหันตามเสียงได้ทั้ง 2 ข้าง

หมายเหตุ : เด็กที่ไม่ผ่านข้อนี้ควรส่งพบแพทย์
เพื่อตรวจคัดกรองการได้ยิน

3. ผู้ฝึกเขย่ากรุ๋งกริ๋ง/กระดิ่ง โดยไม่ให้เด็กเห็น ถ้าเด็กไม่หัน 
ผู้ฝึกประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันตามเสียงหรือสั่นกระดิ่งตรง
หน้าเด็กในระดับสายตา แล้วค่อยๆ เคลื่อนกระด่ิงออกไปใน
แนวราบ

หมายเหตุ : ขณะฝึกอย่าให้มีเสียงอื่นรบกวน

3 6 สนใจมองคนพูด และสิ่งของที่น�าเสนอได้นาน 
5 วินาที 

อุปกรณ์
ตุ๊กตาผ้า

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมนินัง่หนัหน้าเข้าหาเดก็แล้วเรยีกชือ่เดก็ 
2. เมื่อเด็กมองแล้วผู้ประเมินหยิบตุ๊กตาผ้าให้
เด็กเห็นในระดับสายตาเด็ก
3. ผู้ประเมินกระตุ้นให้เด็กสนใจตุ๊กตาผ้าด้วย
ค�าพูด 
4. ถ้าเดก็ไม่สนใจให้ประเมนิซ�า้ได้อกี รวม 3 ครัง้
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสบตากับผู้ประเมินและมองที่ตุ๊กตาผ้าได้
นาน 5 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

อุปกรณ์
1. ของเล่นสสีนัสดใสไม่มีเสยีง เช่น รถ ลกูบอล ตุ๊กตา ของเล่น
ไขลานที่ไม่มีเสียง
2. หนังสือที่มีภาพสีสันสดใสและชัดเจน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกกระตุ้นให้เด็กสบตา แล้วน�าของเล่นมาอยู่ในระดับ
สายตาเด็กในระยะที่เด็กเอื้อมถึง กระตุ้นให้เด็กสนใจของเล่น
ด้วยเสียงสูงๆ ต�่าๆ และขยับของเล่นไปมาเพื่อให้เด็กสนใจ
2. เมื่อเด็กมองที่ของเล่นให้เด็กแตะหรือเล่นของเล่น
3. เมือ่เดก็เริม่สนใจส่ิงของทีน่�ามาเล่นด้วย ผูฝึ้กอาจเปลีย่นเป็น
หนังสือที่มีภาพสีสันสดใสและชัดเจน เปิดให้เด็กดูทีละแผ่น 
พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับภาพนั้นๆ
4. เมือ่เดก็สนใจมองจบัมอืเด็กชีห้รอืสมัผสัรูปภาพพร้อมทัง้เล่า
เรือ่งจากภาพด้วยน�า้เสยีงตืน่เต้น จนเดก็สนใจและมองได้นาน 
5 วินาที

“ตุ๊กตาใส่หมวก
สีแดง”



50

คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

4 8 หันตามเสียงเรียกชื่อ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิสอบถามพ่อแม่ ผูป้กครองเรยีกเด็ก
ว่าอะไร
2. ขณะท่ีเด็กก�าลังเล่นหรือพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ก�าลังอุ้มผู้ประเมินยืนอยู่ด้านข้างและเยื้องไป
ด้านหลงัห่างจากเดก็ประมาณ 120 ซม. โดยไม่
ให้เด็กเห็น เรียกช่ือเด็กด้วยเสียงปกติทลีะข้าง
ทั้งด้านซ้ายและขวา
เกณฑ์ผ่าน
เด็กหันมามองผู้ประเมินทั้ง 2 ข้าง

หมายเหตุ : เด็กที่ไม่ผ่านข้อนี้ควรส่งพบแพทย์
เพื่อตรวจคัดกรองการได้ยิน 

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอบถามช่ือเด็กจากพ่อแม่ ผู้ปกครองเรียกแทนตวัเดก็ 
ว่าอย่างไร
2. ผู้ฝึกให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง อยู่ด้านหลังระยะห่างประมาณ  
30 ซม. เรียกชื่อเด็กเพื่อให้เด็กหันมามอง
3. ผู้ฝึกจัดเด็กนั่ง และผู้ฝึกอยู่ด้านหลังห่างจากเด็กประมาณ  
30 ซม. ผู้ฝึกเรียกชื่อเด็กด้วยน�้าเสียงปกติ เมื่อเด็กหันมามอง
ให้ยิ้มและเล่นกับเด็ก
4. ผู้ฝึกค่อยๆ เพิ่มระยะห่าง จนเด็กสามารถหันตามเสียง
เรียกได้ในระยะ 120 ซม.
5. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้เรียกชื่อเด็กที่บ้านเวลาท�า
กิจกรรมกับเด็ก

5 10 ท�าตามค�าสั่งง่ายๆ เมื่อใช้ท่าทางประกอบ อุปกรณ์
ไม่มี

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินบอกให้เด็กท�าตามค�าสั่ง โดยยังไม่
 แสดงท่าทางประกอบ เช่น  “ตบมอื” “จบัปูด�า”
 ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้แสดงท่าทางประกอบ เช่น
  ท�าท่าตบมือ หรือ จับปูด�า
เกณฑ์ผ่าน
เด็กท�าตามค�าสั่งได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง
(ถ้าเดก็ท�าตามค�าสัง่ โดยไม่มท่ีาทางประกอบ
ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์ข้อนี้ด้วย)

อุปกรณ์
ของเล่น เช่น ก้อนไม้ ลูกบอล ตุ๊กตา รถของเล่น
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กออกค�าสัง่ง่ายๆ เช่น “หยบิก้อนไม้” พร้อมทัง้ท�าท่าทาง
ประกอบถ้าเด็กไม่ท�าให้จับมือเด็กท�า และพูดซ�้าว่า “หยิบ
ก้อนไม้ให้หน่อย” ค่อยๆ ลดความช่วยเหลอืลง จนเดก็สามารถ
ท�าได้เอง
2. เมื่อเด็กท�าตามค�าสั่งที่มีท่าทางประกอบได้คล่องแล้ว ผู้ฝึก
ให้เด็กท�าตามค�าสั่ง โดยไม่ใช้ท่าทางประกอบ

“ทับทิมจ๋า”

“ตบมือแปะๆ”
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RLThai Early Developmental Assessment for Intervention

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

6 12 รู้จักมองหรือชี้วัตถุ / คนที่คุ ้นเคย เมื่อถูกถามว่า
อยู่ไหน

อุปกรณ์
 วัตถุที่เด็กคุ้นเคย เช่น รถ หวี แปรงสีฟัน ช้อน
 บอล ถ้วย ตุ๊กตา

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองถงึวตัถุทีเ่ดก็
คุ้นเคย แล้วเลือกมา 1 ชิ้น 
2. ผู ้ประเมินวางวัตถุห่างจากเด็ก 1 เมตร        
ให้เด็กมองเห็นวัตถุนั้น และชวนเด็กพูดคุย
3. ผู้ประเมินถามเด็กว่า “...อยู่ไหน” หรือถาม
ถึงคนที่เด็กคุ้นเคยซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันว่า 
เช่น “พ่อหรือแม่ อยู่ไหน”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กช้ีหรือมองไปที่วัตถุหรือคนท่ีคุ ้นเคยได้ 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

อุปกรณ์
วัตถุที่เด็กคุ้นเคย เช่น ช้อน  ถ้วย  ของเล่นต่างๆ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เด็กรู้จักช่ือของเล่นหรือวัตถุที่เด็กคุ้นเคยตาม
สถานการณ์ เช่น ขณะป้อนข้าวสอนให้เด็กรู้จักภาชนะ เช่น
ช้อน ถ้วย
2. ผู้ฝึกถามเด็กว่า “…อยู่ไหน” แล้วรอให้เด็กชี้หรือมองที่วัตถุ
3. ถ้าเดก็ยงัไม่รูจ้กัให้ผูฝึ้กจบัมอืเดก็ชีไ้ปทีข่องเล่นหรอืวตัถนุัน้ 
พร้อมกับเรียกชื่อสิ่งนั้น ค่อยๆ ลดความช่วยเหลือจนเด็ก
สามารถชี้หรือมองที่วัตถุได้ถูกต้อง และเพิ่มชนิดของวัตถุให้
เด็กรู้จักหลากหลายขึ้น
4. ผู้ฝึกสอนให้เด็กรู้จักช่ือสมาชิกในบ้านและเล่นเกมถามถึง
สมาชิก เช่น “พ่ออยู่ไหน” หรือ “แม่อยู่ไหน” หากเด็กไม่ชี้
หรือมอง กระตุ้นให้เด็กมองและช้ีไปที่บุคคลที่กล่าวถึง เช่น 
“พ่ออยู่นี่” หรือ “แม่อยู่นี่”

“แม่อยู่ไหน”



50

คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

4 8 หันตามเสียงเรียกชื่อ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิสอบถามพ่อแม่ ผูป้กครองเรยีกเด็ก
ว่าอะไร
2. ขณะท่ีเด็กก�าลังเล่นหรือพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ก�าลังอุ้มผู้ประเมินยืนอยู่ด้านข้างและเยื้องไป
ด้านหลงัห่างจากเดก็ประมาณ 120 ซม. โดยไม่
ให้เด็กเห็น เรียกช่ือเด็กด้วยเสียงปกติทีละข้าง
ทั้งด้านซ้ายและขวา
เกณฑ์ผ่าน
เด็กหันมามองผู้ประเมินทั้ง 2 ข้าง

หมายเหตุ : เด็กที่ไม่ผ่านข้อนี้ควรส่งพบแพทย์
เพื่อตรวจคัดกรองการได้ยิน 

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอบถามชือ่เด็กจากพ่อแม่ ผูป้กครองเรียกแทนตวัเด็ก 
ว่าอย่างไร
2. ผู้ฝึกให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง อยู่ด้านหลังระยะห่างประมาณ  
30 ซม. เรียกชื่อเด็กเพื่อให้เด็กหันมามอง
3. ผู้ฝึกจัดเด็กนั่ง และผู้ฝึกอยู่ด้านหลังห่างจากเด็กประมาณ  
30 ซม. ผู้ฝึกเรียกชื่อเด็กด้วยน�้าเสียงปกติ เมื่อเด็กหันมามอง
ให้ยิ้มและเล่นกับเด็ก
4. ผู้ฝึกค่อยๆ เพิ่มระยะห่าง จนเด็กสามารถหันตามเสียง
เรียกได้ในระยะ 120 ซม.
5. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้เรียกชื่อเด็กที่บ้านเวลาท�า
กิจกรรมกับเด็ก

5 10 ท�าตามค�าส่ังง่ายๆ เมื่อใช้ท่าทางประกอบ อุปกรณ์
ไม่มี

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินบอกให้เด็กท�าตามค�าสั่ง โดยยังไม่
 แสดงท่าทางประกอบ เช่น  “ตบมอื” “จบัปูด�า”
 ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้แสดงท่าทางประกอบ เช่น
  ท�าท่าตบมือ หรือ จับปูด�า
เกณฑ์ผ่าน
เด็กท�าตามค�าสั่งได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง
(ถ้าเดก็ท�าตามค�าสัง่ โดยไม่มท่ีาทางประกอบ
ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์ข้อนี้ด้วย)

อุปกรณ์
ของเล่น เช่น ก้อนไม้ ลูกบอล ตุ๊กตา รถของเล่น
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กออกค�าสัง่ง่ายๆ เช่น “หยบิก้อนไม้” พร้อมท้ังท�าท่าทาง
ประกอบถ้าเด็กไม่ท�าให้จับมือเด็กท�า และพูดซ�้าว่า “หยิบ
ก้อนไม้ให้หน่อย” ค่อยๆ ลดความช่วยเหลอืลง จนเดก็สามารถ
ท�าได้เอง
2. เมื่อเด็กท�าตามค�าสั่งที่มีท่าทางประกอบได้คล่องแล้ว ผู้ฝึก
ให้เด็กท�าตามค�าสั่ง โดยไม่ใช้ท่าทางประกอบ

“ทับทิมจ๋า”

“ตบมือแปะๆ”

51

RLThai Early Developmental Assessment for Intervention

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

6 12 รู้จักมองหรือชี้วัตถุ / คนที่คุ ้นเคย เมื่อถูกถามว่า
อยู่ไหน

อุปกรณ์
 วัตถุที่เด็กคุ้นเคย เช่น รถ หวี แปรงสีฟัน ช้อน
 บอล ถ้วย ตุ๊กตา

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมนิถามพ่อแม่ ผู้ปกครองถึงวตัถุทีเ่ด็ก
คุ้นเคย แล้วเลือกมา 1 ชิ้น 
2. ผู้ประเมินวางวัตถุห่างจากเด็ก 1 เมตร        
ให้เด็กมองเห็นวัตถุนั้น และชวนเด็กพูดคุย
3. ผู้ประเมินถามเด็กว่า “...อยู่ไหน” หรือถาม
ถึงคนที่เด็กคุ้นเคยซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันว่า 
เช่น “พ่อหรือแม่ อยู่ไหน”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กช้ีหรือมองไปที่วัตถุหรือคนท่ีคุ ้นเคยได้ 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

อุปกรณ์
วัตถุที่เด็กคุ้นเคย เช่น ช้อน  ถ้วย  ของเล่นต่างๆ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เด็กรู้จักช่ือของเล่นหรือวัตถุที่เด็กคุ้นเคยตาม
สถานการณ์ เช่น ขณะป้อนข้าวสอนให้เด็กรู้จักภาชนะ เช่น
ช้อน ถ้วย
2. ผู้ฝึกถามเด็กว่า “…อยู่ไหน” แล้วรอให้เด็กชี้หรือมองที่วัตถุ
3. ถ้าเด็กยงัไม่รูจ้กัให้ผูฝึ้กจบัมือเดก็ชีไ้ปทีข่องเล่นหรอืวตัถนุัน้ 
พร้อมกับเรียกชื่อสิ่งนั้น ค่อยๆ ลดความช่วยเหลือจนเด็ก
สามารถช้ีหรือมองที่วัตถุได้ถูกต้อง และเพิ่มชนิดของวัตถุให้
เด็กรู้จักหลากหลายขึ้น
4. ผู้ฝึกสอนให้เด็กรู้จักชื่อสมาชิกในบ้านและเล่นเกมถามถึง
สมาชิก เช่น “พ่ออยู่ไหน” หรือ “แม่อยู่ไหน” หากเด็กไม่ชี้
หรือมอง กระตุ้นให้เด็กมองและชี้ไปที่บุคคลท่ีกล่าวถึง เช่น 
“พ่ออยู่นี่” หรือ “แม่อยู่นี่”

“แม่อยู่ไหน”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

7 12 ตอบสนองต่อค�าสัง่ทีห่นกัแน่น โดยหยดุการกระท�า อุปกรณ์
วัตถุที่เด็กคุ้นเคย เช่น รถ หวี แปรงสีฟัน ช้อน 
บอล ถ้วย ตุ๊กตา

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ขณะที่เด็กก�าลังเล่นของเล่นให้ผู้ประเมินออก
ค�าสัง่ห้ามอย่างหนกัแน่นว่า “หยุด” หรอื“วางลง” 
หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กสามารถ
หยุดการกระท�าเมื่อถูกถามได้หรือไม่
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กหยุดการกระท�านั้นได้

อุปกรณ์
ตุ๊กตา
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กเล่นบทบาทสมมตกิบัเดก็ โดยใช้ตุก๊ตาจ�าลองเหตุการณ์
ให้ตุ๊กตาวิ่ง แล้วบอก “วิ่งๆๆๆๆ” แล้วบอก “หยุด”
2. ผู้ฝึกสอนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ขณะก�าลังซุกซน
และอาจท�าให้เกิดอันตราย เมื่อต้องการให้อยู่ในระเบียบเริ่ม
แรกให้ดงึตวัเดก็ออกจากการกระท�าทีก่่อให้เกดิอนัตราย พร้อม
กับสั่งด้วยน�้าเสียงที่หนักแน่น เช่น หยุด ไม่เปิด เป็นต้น

8 15 เลือกวัตถุตามค�าสั่งได้ถูกต้อง 2 ชนิด อุปกรณ์
วตัถหุรอืสิง่ของทีเ่ดก็คุน้เคย 2 ชนดิ เช่น ตุก๊ตา 
ลูกบอลยางบีบ ถ้วย รถ 

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็ก
รูจ้ักของเล่นหรอืวัตถอุะไรบ้าง เลอืกมา 2 ชนดิ 

อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคย 2 ชนิด เช่น ตุ๊กตา บอล ถ้วย รถ
แนวทางปฏิบัติ
1. ฝึกวางวัตถุที่เด็กคุ้นเคย 1 ชนิด ตรงหน้าเด็กกระตุ้นให้เด็ก
มองพร้อมกับบอกชื่อวัตถุทีละชิ้น
2. ผู้ฝึกบอกให้เด็กหยิบวัตถุ ถ้าเด็กหยิบถูกต้องให้พูดชมเชย
ถ้าไม่หยิบให้เลื่อนของไปใกล้ จับมือเด็กให้หยิบ จนเด็กท�าได้
3. ผู้ฝึกเพิ่มวัตถุเป็น 2 ชนิด บอกให้เด็กหยิบวัตถุทีละชิ้น ถ้า
เด็กจะเอื้อมไปหยิบชิ้นที่ไม่ตรงกับค�าสั่ง  ให้จับมือเด็กไปหยิบ
ชิ้นที่ถูกต้อง

“หยุด“

“บอลอยู่ไหน”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

2. ผู้ประเมินวางวัตถุทั้ง 2 ชนิดไว้ตรงหน้าเด็ก
แล้วถามว่า “บอลอยู่ไหน” รอให้เด็กชี้หรือ
เลือก แล้วถามว่า “รถอยู่ไหน”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถเลือกวัตถุตามค�าสั่งได้ทั้ง 2 ชนิด 

4. ถ้าเด็กเลือกหยิบชิ้นที่ไม่ตรงกับค�าสั่ง ให้บอกชื่อสิ่งของนั้น 
แล้วบอกให้หยิบของชิ้นที่ถูก
5. ผู้ฝึกท�าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 3 จนเด็กท�าได้ทั้ง 2 ชนิด

9 15 ชี้ไปที่วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคยตามค�าสั่งได้ อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น 
ตุ๊กตา ลูกบอลยางบีบ ถ้วย รถ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กรู้จัก
วัตถุหรือสิ่งของอะไรบ้าง ให้เลือกมา 1 ชนิด
2. ผูป้ระเมนิวางของเล่นไว้ตรงหน้าเดก็ชวนเดก็
พูดคุย แล้วพูดว่า “ชี้ซิ.....อยู่ไหน”
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กชี้ไปยังวัตถุหรือสิ่งของนั้นได้ถูกต้อง 2 ใน
3 ครั้ง

อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น ตุ๊กตา บอล ถ้วย  
รถ หนังสือนิทาน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจดัวางวัตถหุรอืส่ิงของท่ีเด็กคุน้เคยให้อยู่ประจ�าที ่บอก
ชื่อวัตถุหรือสิ่งของ และชี้ให้เด็กดูทุกครั้งก่อนหยิบให้เด็ก
2. ผู้ฝึกจับมือเด็กชี้ไปที่วัตถุหรือสิ่งของพร้อมเรียกชื่อ แล้วพา
เด็กไปหยิบวัตถุหรือสิ่งของนั้น
3. ผูฝึ้กสอนเดก็ชีข้องเล่นพร้อมๆ กนั เริม่แรกให้ช่วยจบัมือเดก็ 
เพื่อช่วยให้เด็กช้ีได้ถูกต้อง แล้วค่อยๆ ลดความช่วยเหลือลง
โดย
 3.1 เลอืกของเล่นหรอืหนงัสอืทีเ่ดก็คุ้นเคยและชอบ 1 อย่าง
 3.2 วางของเล่นหรอืหนงัสอืให้เดก็เห็นห่างประมาณ 1 เมตร
 3.3 เบีย่งเบนความสนใจของเดก็ขณะเล่นช่ัวคราว โดยการ 
        พูดคุยแล้ว ถามเด็ก “...........อยู่ไหน”
 3.4 ถ้าเด็กไม่ ช้ี/หยิบ/มองดู ผู้ฝึกดึงความสนใจเด็กไปที ่
         ของเล่นหรือหนังสือนั้น และพูด “........อยู่ที่นี่”
 3.5 เมือ่เดก็ช้ีของเล่นหรอืหนงัสือได้แล้วให้เปล่ียนเป็นวัตถุ 
         อื่นๆ ที่คุ้นเคย ฝึกวิธีเดียวกัน

“ชี้ตุ๊กตา”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

7 12 ตอบสนองต่อค�าสัง่ทีห่นกัแน่น โดยหยดุการกระท�า อุปกรณ์
วัตถุที่เด็กคุ้นเคย เช่น รถ หวี แปรงสีฟัน ช้อน 
บอล ถ้วย ตุ๊กตา

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ขณะที่เด็กก�าลังเล่นของเล่นให้ผู้ประเมินออก
ค�าสัง่ห้ามอย่างหนกัแน่นว่า “หยุด” หรอื“วางลง” 
หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กสามารถ
หยุดการกระท�าเมื่อถูกถามได้หรือไม่
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กหยุดการกระท�านั้นได้

อุปกรณ์
ตุ๊กตา
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กเล่นบทบาทสมมตกิบัเดก็ โดยใช้ตุก๊ตาจ�าลองเหตุการณ์
ให้ตุ๊กตาวิ่ง แล้วบอก “วิ่งๆๆๆๆ” แล้วบอก “หยุด”
2. ผู้ฝึกสอนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ขณะก�าลังซุกซน
และอาจท�าให้เกิดอันตราย เม่ือต้องการให้อยู่ในระเบียบเริ่ม
แรกให้ดงึตวัเดก็ออกจากการกระท�าทีก่่อให้เกดิอนัตราย พร้อม
กับสั่งด้วยน�้าเสียงที่หนักแน่น เช่น หยุด ไม่เปิด เป็นต้น

8 15 เลือกวัตถุตามค�าสั่งได้ถูกต้อง 2 ชนิด อุปกรณ์
วตัถหุรอืสิง่ของทีเ่ดก็คุน้เคย 2 ชนดิ เช่น ตุก๊ตา 
ลูกบอลยางบีบ ถ้วย รถ 

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็ก
รูจ้ักของเล่นหรอืวัตถอุะไรบ้าง เลอืกมา 2 ชนดิ 

อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคย 2 ชนิด เช่น ตุ๊กตา บอล ถ้วย รถ
แนวทางปฏิบัติ
1. ฝึกวางวัตถุที่เด็กคุ้นเคย 1 ชนิด ตรงหน้าเด็กกระตุ้นให้เด็ก
มองพร้อมกับบอกชื่อวัตถุทีละชิ้น
2. ผู้ฝึกบอกให้เด็กหยิบวัตถุ ถ้าเด็กหยิบถูกต้องให้พูดชมเชย
ถ้าไม่หยิบให้เลื่อนของไปใกล้ จับมือเด็กให้หยิบ จนเด็กท�าได้
3. ผู้ฝึกเพิ่มวัตถุเป็น 2 ชนิด บอกให้เด็กหยิบวัตถุทีละชิ้น ถ้า
เด็กจะเอื้อมไปหยิบชิ้นที่ไม่ตรงกับค�าสั่ง  ให้จับมือเด็กไปหยิบ
ชิ้นที่ถูกต้อง

“หยุด“

“บอลอยู่ไหน”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

2. ผู้ประเมินวางวัตถุทั้ง 2 ชนิดไว้ตรงหน้าเด็ก
แล้วถามว่า “บอลอยู่ไหน” รอให้เด็กชี้หรือ
เลือก แล้วถามว่า “รถอยู่ไหน”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถเลือกวัตถุตามค�าสั่งได้ทั้ง 2 ชนิด 

4. ถ้าเด็กเลือกหยิบชิ้นที่ไม่ตรงกับค�าสั่ง ให้บอกชื่อสิ่งของนั้น 
แล้วบอกให้หยิบของชิ้นที่ถูก
5. ผู้ฝึกท�าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 3 จนเด็กท�าได้ทั้ง 2 ชนิด

9 15 ชี้ไปที่วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคยตามค�าสั่งได้ อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น 
ตุ๊กตา ลูกบอลยางบีบ ถ้วย รถ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กรู้จัก
วัตถุหรือสิ่งของอะไรบ้าง ให้เลือกมา 1 ชนิด
2. ผูป้ระเมนิวางของเล่นไว้ตรงหน้าเดก็ชวนเดก็
พูดคุย แล้วพูดว่า “ชี้ซิ.....อยู่ไหน”
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กชี้ไปยังวัตถุหรือสิ่งของนั้นได้ถูกต้อง 2 ใน
3 ครั้ง

อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น ตุ๊กตา บอล ถ้วย  
รถ หนังสือนิทาน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กจดัวางวตัถหุรอืสิง่ของท่ีเดก็คุน้เคยให้อยู่ประจ�าที ่บอก
ชื่อวัตถุหรือสิ่งของ และชี้ให้เด็กดูทุกครั้งก่อนหยิบให้เด็ก
2. ผู้ฝึกจับมือเด็กชี้ไปที่วัตถุหรือสิ่งของพร้อมเรียกชื่อ แล้วพา
เด็กไปหยิบวัตถุหรือสิ่งของนั้น
3. ผูฝึ้กสอนเด็กชีข้องเล่นพร้อมๆ กนั เริม่แรกให้ช่วยจบัมือเด็ก 
เพื่อช่วยให้เด็กช้ีได้ถูกต้อง แล้วค่อยๆ ลดความช่วยเหลือลง
โดย
 3.1 เลอืกของเล่นหรอืหนงัสอืทีเ่ด็กคุ้นเคยและชอบ 1 อย่าง
 3.2 วางของเล่นหรอืหนงัสอืให้เดก็เห็นห่างประมาณ 1 เมตร
 3.3 เบ่ียงเบนความสนใจของเดก็ขณะเล่นชัว่คราว โดยการ 
        พูดคุยแล้ว ถามเด็ก “...........อยู่ไหน”
 3.4 ถ้าเด็กไม่ ชี้/หยิบ/มองดู ผู้ฝึกดึงความสนใจเด็กไปที ่
         ของเล่นหรือหนังสือนั้น และพูด “........อยู่ที่นี่”
 3.5 เมือ่เด็กชีข้องเล่นหรอืหนังสอืได้แล้วให้เปลีย่นเป็นวตัถุ 
         อื่นๆ ที่คุ้นเคย ฝึกวิธีเดียวกัน

“ชี้ตุ๊กตา”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

4. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองสอนให้เด็กชีร้ปูภาพในหนงัสอื
หรือวัตถุทั้งภายในและภายนอกบ้าน พร้อมบอกชื่อวัตถุให ้
เด็กรูห้รอืเมือ่เด็กต้องการวตัถุบางอย่าง ให้จบัมือเด็กชีทุ้กครัง้
ก่อนหยิบ

10 18 เด็กท�าตามค�าสั่งง่ายๆ 2-3 ค�าได้ 3 ค�าสั่ง 
(โดยไม่ใช้ท่าทางประกอบ)

อุปกรณ์
  ตุ๊กตา ลูกบอลยางบีบ รถ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางของเล่นทุกชิ้นแล้วเล่นกับเด็ก
2. ผู้ประเมินมองหน้าเด็ก แล้วสั่ง 3 ครั้ง แตก
ต่างกัน เช่น “ส่ง (….) ให้ครู” “กอด (....) ซิ” 
“ขว้าง (....) ซิ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กท�าตามค�าสั่งที่ต่างกันได้ถูกต้องทั้ง 3 ค�าสั่ง

อุปกรณ์
ตุ๊กตา ลูกบอลยางบีบ รถ ถ้วย และของเล่นอื่นๆ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกหยิบของให้เด็ก แล้วบอกว่า “(สรรพนามแทนตัวผู้ฝึก) 
ส่งของให้หนู” แล้วบอกให้เด็กส่งของให้ผู้ฝึกบ้าง
2. ขณะที่เด็กเล่นของเล่น ผู้ฝึกมองหน้าเด็กบอกเด็ก “ส่ง (....) 
ให้ผู้ฝึก”
3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ผู้ฝึกจับมือเด็กยื่นของใส่มือแล้วพูดว่า “ส่ง
(....) ให้ผูฝึ้ก” แล้วลดการช่วยเหลอืโดยออกค�าส่ังเพยีงอย่างเดยีว
4. ผูฝึ้กสอนจนเด็กท�าตามค�าสัง่ได้ ค่อยๆ เพ่ิมเป็นค�าสัง่อ่ืนจน
ครบ 3 อย่าง ตามสถานการณ์ เช่น “ขว้างบอลซิ” “หอมแก้ม
น้องซิ” “ตบมือซิ”

“ขว้างลูกบอลซิ”
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RLThai Early Developmental Assessment for Intervention

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

11 18 ชี้อวัยวะบนใบหน้าได้ 1 ส่วน อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองก่อนว่า “เดก็
รู้จักอวัยวะของร่างกายส่วนไหนบ้าง” 
2. ผู้ประเมินถามเด็กว่า “(...) อยู่ไหน”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กชี้อวัยวะ 1 ส่วน ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง

อุปกรณ์
ตุ๊กตา หรือรูปภาพคน กระจกเงา
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกเริม่สอนเด็กจากอวัยวะทลีะ 1 ส่วน ทีเ่ดก็สามารถเรยีนรู้
ได้ง่าย เช่น ปาก ตา โดยฝึกทีห่น้ากระจก เพือ่ให้เด็กมองเห็นง่าย
2. ผู้ฝึกสอนช้ีท่ีอวัยวะของเด็ก พร้อมกับบอกชื่ออวัยวะนั้น 
แล้วให้เด็กชี้ตาม
3. ถ้าเดก็ช้ีไม่ได้ให้จับมอืเดก็ช้ี และลดการช่วยเหลือลงจนเดก็
สามารถชี้ได้เอง
4. ผู้ฝึกสอนให้เด็กชี้อวัยวะของผู้ฝึกรูปภาพคนหรือตุ๊กตา

12 21 แสดงการกระท�า 2 อย่างตามค�าสัง่ (ต่อวตัถุ 1 ชนดิ) อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น  
ตุ๊กตา ลูกบอลยางบีบ ถ้วย รถ    

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่าเดก็คุน้เคย
ของเล่นอะไรบ้าง เลือกมา 1 ชนิด
2. ผูป้ระเมนิวางของเล่นไว้ตรงหน้าเดก็ในระยะ
ที่เด็กหยิบถึง ออกค�าสั่ง เช่น “กอดตุ๊กตา”  
“หอมตุก๊ตา” สัง่ 3 ครัง้ โดยสลบัการออกค�าสัง่
เกณฑ์ผ่าน

   เดก็ท�าตามค�าสัง่ได้ถกูต้อง ค�าสัง่ละ 2 ใน 3 ครัง้

อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น ตุ๊กตา ลูกบอล
ยางบีบ ถ้วย รถ
แนวทางปฏิบัติ
1. ขณะที่เล่นกับเด็ก ผู้ฝึกบอกให้เด็กแสดงการกระท�ากับ 
ของเล่น เช่น ผลักรถ ชี้รถ
2. ถ้าเดก็ไม่ท�าผูฝึ้กช่วยจบัมอืแล้วลดการช่วยเหลอืลง เมือ่เดก็
ท�าตามค�าสั่งได้ดีขึ้นให้เพิ่มค�าสั่งอื่น เช่น หยิบรถ เป่ารถ ฯลฯ
3. ผูฝึ้กหมัน่ทบทวนแสดงการกระท�ากับวตัถอ่ืุนในสถานการณ์
ต่างๆ ที่เหมาะสม

“ปากอยู่ไหน”

“กอดตุ๊กตา”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

4. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองสอนให้เดก็ชีร้ปูภาพในหนงัสือ
หรือวัตถุทั้งภายในและภายนอกบ้าน พร้อมบอกชื่อวัตถุให ้
เดก็รูห้รอืเมือ่เด็กต้องการวตัถบุางอย่าง ให้จบัมอืเดก็ชีทุ้กครัง้
ก่อนหยิบ

10 18 เด็กท�าตามค�าสั่งง่ายๆ 2-3 ค�าได้ 3 ค�าสั่ง 
(โดยไม่ใช้ท่าทางประกอบ)

อุปกรณ์
  ตุ๊กตา ลูกบอลยางบีบ รถ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางของเล่นทุกชิ้นแล้วเล่นกับเด็ก
2. ผู้ประเมินมองหน้าเด็ก แล้วสั่ง 3 ครั้ง แตก
ต่างกัน เช่น “ส่ง (….) ให้ครู” “กอด (....) ซิ” 
“ขว้าง (....) ซิ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กท�าตามค�าสั่งที่ต่างกันได้ถูกต้องทั้ง 3 ค�าสั่ง

อุปกรณ์
ตุ๊กตา ลูกบอลยางบีบ รถ ถ้วย และของเล่นอื่นๆ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกหยิบของให้เด็ก แล้วบอกว่า “(สรรพนามแทนตัวผู้ฝึก) 
ส่งของให้หนู” แล้วบอกให้เด็กส่งของให้ผู้ฝึกบ้าง
2. ขณะที่เด็กเล่นของเล่น ผู้ฝึกมองหน้าเด็กบอกเด็ก “ส่ง (....) 
ให้ผู้ฝึก”
3. ถ้าเด็กท�าไม่ได้ผู้ฝึกจับมือเด็กยื่นของใส่มือแล้วพูดว่า “ส่ง
(....) ให้ผูฝึ้ก” แล้วลดการช่วยเหลอืโดยออกค�าส่ังเพยีงอย่างเดยีว
4. ผูฝึ้กสอนจนเดก็ท�าตามค�าสัง่ได้ ค่อยๆ เพ่ิมเป็นค�าสัง่อืน่จน
ครบ 3 อย่าง ตามสถานการณ์ เช่น “ขว้างบอลซิ” “หอมแก้ม
น้องซิ” “ตบมือซิ”

“ขว้างลูกบอลซิ”
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RLThai Early Developmental Assessment for Intervention

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

11 18 ชี้อวัยวะบนใบหน้าได้ 1 ส่วน อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองก่อนว่า “เด็ก
รู้จักอวัยวะของร่างกายส่วนไหนบ้าง” 
2. ผู้ประเมินถามเด็กว่า “(...) อยู่ไหน”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กชี้อวัยวะ 1 ส่วน ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง

อุปกรณ์
ตุ๊กตา หรือรูปภาพคน กระจกเงา
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กเริม่สอนเด็กจากอวยัวะทลีะ 1 ส่วน ทีเ่ด็กสามารถเรยีนรู้
ได้ง่าย เช่น ปาก ตา โดยฝึกท่ีหน้ากระจก เพือ่ให้เดก็มองเหน็ง่าย
2. ผู้ฝึกสอนช้ีท่ีอวัยวะของเด็ก พร้อมกับบอกชื่ออวัยวะนั้น 
แล้วให้เด็กชี้ตาม
3. ถ้าเด็กชีไ้ม่ได้ให้จับมือเด็กชี ้และลดการช่วยเหลอืลงจนเดก็
สามารถชี้ได้เอง
4. ผู้ฝึกสอนให้เด็กชี้อวัยวะของผู้ฝึกรูปภาพคนหรือตุ๊กตา

12 21 แสดงการกระท�า 2 อย่างตามค�าสัง่ (ต่อวตัถุ 1 ชนดิ) อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น  
ตุ๊กตา ลูกบอลยางบีบ ถ้วย รถ    

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่าเดก็คุน้เคย
ของเล่นอะไรบ้าง เลือกมา 1 ชนิด
2. ผูป้ระเมนิวางของเล่นไว้ตรงหน้าเด็กในระยะ
ที่เด็กหยิบถึง ออกค�าสั่ง เช่น “กอดตุ๊กตา”  
“หอมตุก๊ตา” สัง่ 3 ครัง้ โดยสลบัการออกค�าสัง่
เกณฑ์ผ่าน
   เดก็ท�าตามค�าสัง่ได้ถกูต้อง ค�าสัง่ละ 2 ใน 3 ครัง้

อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น ตุ๊กตา ลูกบอล
ยางบีบ ถ้วย รถ
แนวทางปฏิบัติ
1. ขณะที่เล่นกับเด็ก ผู้ฝึกบอกให้เด็กแสดงการกระท�ากับ 
ของเล่น เช่น ผลักรถ ชี้รถ
2. ถ้าเด็กไม่ท�าผูฝึ้กช่วยจบัมอืแล้วลดการช่วยเหลอืลง เมือ่เด็ก
ท�าตามค�าสั่งได้ดีขึ้นให้เพิ่มค�าสั่งอื่น เช่น หยิบรถ เป่ารถ ฯลฯ
3. ผูฝึ้กหม่ันทบทวนแสดงการกระท�ากับวตัถุอ่ืนในสถานการณ์
ต่างๆ ที่เหมาะสม

“ปากอยู่ไหน”

“กอดตุ๊กตา”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

13 24 เลือกรูปภาพตามค�าสั่งได้ (4 ตัวเลือก) อุปกรณ์
รูปภาพที่เด็กคุ้นเคย เช่นภาพสัตว์

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางรูปภาพทั้ง 4 รูปภาพ ไว้ตรง
หน้าเด็กในระยะที่เด็กหยิบถึง 
2. ผู้ประเมินสั่งว่า “หยิบรูป (...) ให้ผู้ประเมิน”
3. สั่งเด็กให้หยิบรูปแต่ละรูป และวางคืนที่เดิม
จนครบ 4 รูป (นบัเป็น 1 ชุด) และสลบัต�าแหน่ง
ในชุดที่ 2 และ 3
เกณฑ์ผ่าน
เดก็เลอืกแต่ละรปูได้ถกูต้องทัง้ 4 รปู อย่างน้อย 
2 ใน 3 ชุด

อุปกรณ์
รูปภาพที่เด็กคุ้นเคย เช่น ภาพสัตว์ ภาพเครื่องใช้ของเด็ก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กเริม่เตรยีมรปูภาพท่ีเดก็คุ้นเคย 2 รปู (รูปทีเ่ลือกได้ถกูต้อง
1 รูป และที่เลือกไม่ถูกต้อง 1 รูป) แล้วกระตุ้นให้เด็กดูพร้อม
กับบอกชื่อรูปภาพทีละรูป
2. ผู้ฝึกน�ารูปภาพทั้ง 2 รูปวางตรงหน้าเด็ก แล้วบอกให้เด็ก
หยิบรูปภาพตามค�าสั่ง โดยสั่งทีละรูป
3. ถ้าเดก็หยบิไม่ถกูต้องให้เลือ่นรปูภาพไปใกล้ และจบัมอืเดก็
หยบิพร้อมกบัย�า้ช่ือแต่ละรูป ค่อยๆ ลดความช่วยเหลอืจนเดก็
ท�าได้เอง
4. เมื่อเด็กเลือกรูปภาพได้ 2 ตัวเลือก แล้วให้เพิ่มเป็น 3 และ
4 รูปภาพตามล�าดับ

14 24 ฟังนิทานได้นาน 2 นาที อุปกรณ์
นิทานที่มีรูปภาพประมาณ 12 รูป และมีค�า
อธิบายรูปละ 1 หรือ 2 ประโยค

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินเล่านิทานตามภาพให้เด็กฟัง

อุปกรณ์
นิทานท่ีมีรูปภาพประมาณ 12 รูป และมีค�าอธิบายรูปละ 1 
หรือ 2 ประโยค
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกเลือกหนังสือนิทานที่มีเรื่องและรูปภาพเก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์ประจ�าวันของเด็ก
2. ผู้ฝึกพูดคุยหรือร้องเพลงท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับภาพใน
หนังสือ
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

เกณฑ์ผ่าน
เด็กสนใจฟังนิทานโดยดูรูปภาพและมองหน้า 
ผู้เล่าได้นาน 2 นาที

3. ผู้ฝึกเล่า/อ่านนิทานสั้นๆ ให้เด็กฟังทุกวันด้วยน�้าเสียงที่
สนุกสนานช้ีชวนให้เด็กดูและให้เด็กช้ีรูปภาพไปด้วยกัน เม่ือ
เด็กเริม่สนใจฟัง ให้เพ่ิมการเล่าด้วยถ้อยค�ายาวขึน้ทลีะน้อยจน
เล่าได้จบเรื่อง
4. ผู้ฝึกแนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เมื่อพาเด็กไปในสถานที่
ต่างๆ ให้ชี้ชวนหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับป้ายและสถานที่นั้นๆ 

15 30 ชี้/เลือกวัตถุได้ อย่างน้อย 2 ใน 4 ชนิด จากการ
บอกประโยชน์ของวัตถุ (ห้ามมีชื่อวัตถุอยู่ในค�าสั่ง 
เช่น อันไหนใช้หวีผม อันไหนใช้แปรงฟัน)

อุปกรณ์
วตัถหุรอืสิง่ของทีเ่ดก็รูจ้กั 4 ชนดิ เช่น ถ้วย ช้อน 
ลูกบอลยางบีบ แก้วน�้า

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมนิวางวัตถ ุ4 ชนดิตรงหน้าเด็ก แล้วถามว่า
     “อันไหนที่เราใช้เตะ”
  “อันไหนที่เราใช้ใส่ข้าว”
  “อันไหนที่เราใช้ตักข้าว”
  “อันไหนที่เราใช้ดื่มน�้า”
โดยน�ำวตัถทุีห่ยบิแล้วมำวำงรวมกบัวตัถทุีเ่หลอื
เกณฑ์ผ่าน
เด็กช้ี/เลือกวัตถุได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ใน  
4 ชนิด ชนิดละ 2 ครั้ง

อุปกรณ์
วัตถุหรือส่ิงของที่เด็กรู้จัก เช่น ลูกบอลยางบีบ ถ้วย ช้อน 
กระจก แปรงสีฟัน ดินสอ หนังสือ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ว่าใช้ท�าอะไรทุกครั้งที่มีโอกาส
และให้เด็กได้ใช้สิ่งของนั้นด้วย
2. ผู้ฝึกสอนตามสถานการณ์ เช่น ขณะรับประทานอาหาร  
ผูฝึ้กถามเดก็ “อนัไหนทีเ่ราใช้ดืม่น�า้” “อนัไหนทีเ่ราใช้ตกัข้าว” 
ถ้าช้ีได้ถกูต้องให้พดูชมเชย ถ้าท�าไม่ได้ให้เลือ่นของไปใกล้และ
จับมือเด็กชี้พร้อมกับย�้าชื่อและหน้าที่ของแต่ละชิ้น
3. เมือ่เดก็ท�าได้แล้วให้เพิม่วตัถอุืน่ๆ ท่ีอยูร่อบๆ ตวัเดก็มากขึน้

“อันไหนท่ีเรา
ใช้เตะ”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

13 24 เลือกรูปภาพตามค�าสั่งได้ (4 ตัวเลือก) อุปกรณ์
รูปภาพที่เด็กคุ้นเคย เช่นภาพสัตว์

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางรูปภาพทั้ง 4 รูปภาพ ไว้ตรง
หน้าเด็กในระยะที่เด็กหยิบถึง 
2. ผู้ประเมินสั่งว่า “หยิบรูป (...) ให้ผู้ประเมิน”
3. สั่งเด็กให้หยิบรูปแต่ละรูป และวางคืนที่เดิม
จนครบ 4 รูป (นบัเป็น 1 ชุด) และสลบัต�าแหน่ง
ในชุดที่ 2 และ 3
เกณฑ์ผ่าน
เดก็เลอืกแต่ละรปูได้ถกูต้องทัง้ 4 รปู อย่างน้อย 
2 ใน 3 ชุด

อุปกรณ์
รูปภาพที่เด็กคุ้นเคย เช่น ภาพสัตว์ ภาพเครื่องใช้ของเด็ก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กเร่ิมเตรียมรูปภาพท่ีเดก็คุ้นเคย 2 รปู (รูปทีเ่ลือกได้ถกูต้อง
1 รูป และที่เลือกไม่ถูกต้อง 1 รูป) แล้วกระตุ้นให้เด็กดูพร้อม
กับบอกชื่อรูปภาพทีละรูป
2. ผู้ฝึกน�ารูปภาพทั้ง 2 รูปวางตรงหน้าเด็ก แล้วบอกให้เด็ก
หยิบรูปภาพตามค�าสั่ง โดยสั่งทีละรูป
3. ถ้าเดก็หยบิไม่ถกูต้องให้เลือ่นรปูภาพไปใกล้ และจบัมอืเดก็
หยิบพร้อมกบัย�า้ช่ือแต่ละรูป ค่อยๆ ลดความช่วยเหลอืจนเดก็
ท�าได้เอง
4. เมื่อเด็กเลือกรูปภาพได้ 2 ตัวเลือก แล้วให้เพิ่มเป็น 3 และ
4 รูปภาพตามล�าดับ

14 24 ฟังนิทานได้นาน 2 นาที อุปกรณ์
นิทานที่มีรูปภาพประมาณ 12 รูป และมีค�า
อธิบายรูปละ 1 หรือ 2 ประโยค

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินเล่านิทานตามภาพให้เด็กฟัง

อุปกรณ์
นิทานท่ีมีรูปภาพประมาณ 12 รูป และมีค�าอธิบายรูปละ 1 
หรือ 2 ประโยค
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกเลือกหนังสือนิทานท่ีมีเร่ืองและรูปภาพเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ประจ�าวันของเด็ก
2. ผู้ฝึกพูดคุยหรือร้องเพลงท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับภาพใน
หนังสือ
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

เกณฑ์ผ่าน
เด็กสนใจฟังนิทานโดยดูรูปภาพและมองหน้า 
ผู้เล่าได้นาน 2 นาที

3. ผู้ฝึกเล่า/อ่านนิทานสั้นๆ ให้เด็กฟังทุกวันด้วยน�้าเสียงที่
สนุกสนานชี้ชวนให้เด็กดูและให้เด็กชี้รูปภาพไปด้วยกัน เมื่อ
เดก็เริม่สนใจฟัง ให้เพิม่การเล่าด้วยถ้อยค�ายาวขึน้ทลีะน้อยจน
เล่าได้จบเรื่อง
4. ผู้ฝึกแนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เมื่อพาเด็กไปในสถานที่
ต่างๆ ให้ชี้ชวนหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับป้ายและสถานที่นั้นๆ 

15 30 ชี้/เลือกวัตถุได้ อย่างน้อย 2 ใน 4 ชนิด จากการ
บอกประโยชน์ของวัตถุ (ห้ามมีชื่อวัตถุอยู่ในค�าสั่ง 
เช่น อันไหนใช้หวีผม อันไหนใช้แปรงฟัน)

อุปกรณ์
วตัถหุรอืสิง่ของทีเ่ดก็รูจ้กั 4 ชนดิ เช่น ถ้วย ช้อน 
ลูกบอลยางบีบ แก้วน�้า

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิวางวตัถ ุ4 ชนดิตรงหน้าเด็ก แล้วถามว่า
     “อันไหนที่เราใช้เตะ”
  “อันไหนที่เราใช้ใส่ข้าว”
  “อันไหนที่เราใช้ตักข้าว”
  “อันไหนที่เราใช้ดื่มน�้า”
โดยน�ำวตัถทุีห่ยบิแล้วมำวำงรวมกบัวตัถทุีเ่หลอื
เกณฑ์ผ่าน
เด็กช้ี/เลือกวัตถุได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ใน  
4 ชนิด ชนิดละ 2 ครั้ง

อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กรู้จัก เช่น ลูกบอลยางบีบ ถ้วย ช้อน 
กระจก แปรงสีฟัน ดินสอ หนังสือ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ว่าใช้ท�าอะไรทุกครั้งที่มีโอกาส
และให้เด็กได้ใช้สิ่งของนั้นด้วย
2. ผู้ฝึกสอนตามสถานการณ์ เช่น ขณะรับประทานอาหาร  
ผูฝึ้กถามเด็ก “อันไหนทีเ่ราใช้ด่ืมน�า้” “อันไหนทีเ่ราใช้ตักข้าว” 
ถ้าชีไ้ด้ถูกต้องให้พดูชมเชย ถ้าท�าไม่ได้ให้เลือ่นของไปใกล้และ
จับมือเด็กชี้พร้อมกับย�้าชื่อและหน้าที่ของแต่ละชิ้น
3. เมือ่เดก็ท�าได้แล้วให้เพิม่วตัถอุืน่ๆ ทีอ่ยูร่อบๆ ตวัเดก็มากขึน้

“อันไหนท่ีเรา
ใช้เตะ”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

16 30 ชี้อวัยวะได้ 10 ส่วน อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กรู้จัก
อวัยวะส่วนใดบ้าง
2. ผูป้ระเมนิถามเดก็ว่า “(...) อยูไ่หน” โดยถาม
ทลีะส่วนจนครบ 10 ส่วน   (ถามซ�า้ได้อกี 1 ครัง้ 
ในส่วนที่ชี้ไม่ถูกต้อง)
เกณฑ์ผ่าน
เดก็ชีอ้วัยวะของร่างกายได้ถกูต้อง 10 ส่วนและ
ถูก 1 ใน 2 ครั้ง

อุปกรณ์
ตุ๊กตา รูปภาพคน หนังสือ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กชีท้ีอ่วยัวะพร้อมกับบอกชือ่อวยัวะนัน้ แล้วให้เด็กชีต้าม 
โดยเริม่ฝึกจากอวยัวะทีเ่ด็กสามารถเรยีนรูไ้ด้ง่าย เช่น ตา จมกู 
ปาก โดยฝึกทีละส่วน
2. ถ้าชี้ไม่ได้ให้จับมือเด็กชี้ให้ถูกต้อง และลดการช่วยเหลือลง 
จนเด็กสามารถชี้ได้เอง
3. ผู้ฝึกสอนให้ชี้อวัยวะเพิ่มขึ้นทีละส่วนจนครบ 10 ส่วน โดย
สอนในกิจวัตรประจ�าวันระหว่างอาบน�้า แต่งตัว อาจใช้ตุ๊กตา
หรือรูปภาพประกอบการชี้อวัยวะของเด็กด้วย หรือเล่นเกม
อะไรเอ่ย? ทายชือ่อวยัวะ โดยชีไ้ปท่ีอวยัวะต่างๆ ทลีะส่วน แล้ว
ให้เด็กตอบ
4. ผู้ฝึกบอกหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วน เช่น “ตามีไว้ดู ถ้าปิด
ตาเราจะมองไม่เห็น”

17 36 เลือกวัตถุขนาดใหญ่ และขนาดเล็กได้ อุปกรณ์
วัตถุขนาดใหญ่เล็ก 3 ชนิด ชนิดละ 2 ชิ้น
แต่ละชิ้นมีขนาดที่ต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้
ชุดรูปทรงเรขาคณิต
- วงกลมอันใหญ่ 1 ชิ้น 
   และอันเล็ก 1 ชิ้น
- สามเหลี่ยมอันใหญ่ 1 ชิ้น 
  และอันเล็ก 1 ชิ้น
- สี่เหลี่ยมอันใหญ่ 1 ชิ้น 
  และอันเล็ก 1 ชิ้น

อุปกรณ์
วัตถุขนาดใหญ่-เล็ก 3 ชนิด ชนิดละ 2 ชิ้น แต่ละชิ้นมีขนาดที่
ต่างกนัอย่างชดัเจน เช่น ลกูบอลขนาดใหญ่-เล็ก  ก้อนไม้ขนาด
ใหญ่-เล็ก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกเตรียมวัตถุ 3 ชนิด ชนิดละ 2 ชิ้น ให้มีขนาดเล็ก และ
ใหญ่ต่างกันชัดเจน
2. ผู้ฝึกสอนทีละชนิด พูดอธิบาย และเน้นค�าว่า “ใหญ่” และ 
“เล็ก” เช่น “(...) อันนี้ใหญ่และ (...) อันนี้เล็ก” พร้อมทั้งชี้ให้
เด็กดู

“หูอยู่ไหน”

“อันไหนอันใหญ่”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางรูปทรงชุดแรก ตรงหน้าเด็ก
2. สัง่เดก็เลอืก “อนัไหนอนัใหญ่” “อนัไหนอนัเลก็”
3. เปล่ียนรูปทรงและวางขนาดสลับที่กันและ
ถามค�าถามเดิม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเลือกวัตถุขนาดใหญ่ขนาดเล็กได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

3. ผู้ฝึกบอกเด็ก “หยิบ(...)อันใหญ่” ถ้าเด็กหยิบไม่ได้ จับมือ
เด็กหยิบ และพูดซ�้าว่า “(....)อันใหญ่” จากนั้นวางลงสลับที่ 
แล้วส่ังให้เด็กหยบิอกีครัง้ว่า “หยบิ(....)อนัใหญ่” ท�าบ่อยๆ จน
เด็กสามารถหยิบได้ถูกต้อง
4. เมือ่เดก็ท�าได้ผู้ฝึกเปล่ียนเป็นวัตถชุนดิอืน่ เช่น ลูกบอล ก้อนไม้
โดยท�าเช่นเดิมจนเด็กหยิบขนาดใหญ่ได้ถูกต้อง
5. ผู้ฝึกเปลี่ยนเป็นให้เด็กหยิบวัตถุขนาดเล็ก และท�าเช่นเดียว
กบัวัตถขุนาดใหญ่ จนเด็กสามารถเลือกวัตถขุนาดเล็กได้ถกูต้อง
6. ผู้ฝึกสั่งให้เด็กหยิบวัตถุทั้งขนาดใหญ่และเล็กสลับกัน โดย
ใช้วัตถุชนิดเดียวกัน จนเด็กสามารถท�าได้ถูกต้อง

18 36 น�าวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้ได้ตามค�าสั่ง อุปกรณ์
วัตถหุรอืส่ิงของทีเ่ด็กคุน้เคย 6 ชนิด เช่น รถ หวี 
แปรงสีฟัน ช้อน ถ้วย ลูกบอลยางบีบ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมนิน�าวตัถทุัง้ 6 ชนดิ วางไว้ในท่ีต่างๆ
ในห้อง โดยให้ห่างจากตวัเดก็ประมาณ 3 เมตร
2. ผู้ประเมินส่ังให้เด็กหยิบวัตถุ 2 ชนิด เช่น
แปรงสีฟันและหวีมาให้ (ครั้งที่ 1) 

อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคย  เช่น ลูกบอลยางบีบ ตุ๊กตา หวี  
ถ้วย กระจก ดนิสอ กระดาษ หนงัสอื ถงุเท้า รองเท้า แปรงสฟัีน 
ขันน�้า
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกวางวัตถุหรือสิ่งของ 6 ชิ้นตรงหน้าเด็ก
2. ผู้ฝึกชี้วัตถุหรือส่ิงของ และบอกชื่อของวัตถุหรือสิ่งของให้
เด็กรู้จักทีละชิ้น
3. เมื่อเด็กรู้จักวัตถุหรือสิ่งของแล้ว ให้บอกเด็กหยิบของทีละ
2 ชนิดให้ผู้ฝึก จนเด็กหยิบได้เอง
4. ผูฝึ้กเอาวตัถหุรอืสิง่ของไปวางไว้ทีจ่ดุต่างๆ ภายในห้องห่าง
จากเด็กประมาณ 1 เมตร

“น้อง..(ชื่อเด็ก)..หยิบ
ช้อนและหวีมาให้หน่อย”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

16 30 ชี้อวัยวะได้ 10 ส่วน อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กรู้จัก
อวัยวะส่วนใดบ้าง
2. ผูป้ระเมนิถามเดก็ว่า “(...) อยูไ่หน” โดยถาม
ทลีะส่วนจนครบ 10 ส่วน   (ถามซ�า้ได้อกี 1 ครัง้ 
ในส่วนที่ชี้ไม่ถูกต้อง)
เกณฑ์ผ่าน
เดก็ชีอ้วัยวะของร่างกายได้ถกูต้อง 10 ส่วนและ
ถูก 1 ใน 2 ครั้ง

อุปกรณ์
ตุ๊กตา รูปภาพคน หนังสือ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กชีท้ีอ่วยัวะพร้อมกับบอกชือ่อวยัวะน้ัน แล้วให้เดก็ชีต้าม 
โดยเริม่ฝึกจากอวยัวะทีเ่ดก็สามารถเรยีนรูไ้ด้ง่าย เช่น ตา จมกู 
ปาก โดยฝึกทีละส่วน
2. ถ้าชี้ไม่ได้ให้จับมือเด็กชี้ให้ถูกต้อง และลดการช่วยเหลือลง 
จนเด็กสามารถชี้ได้เอง
3. ผู้ฝึกสอนให้ชี้อวัยวะเพิ่มขึ้นทีละส่วนจนครบ 10 ส่วน โดย
สอนในกิจวัตรประจ�าวันระหว่างอาบน�้า แต่งตัว อาจใช้ตุ๊กตา
หรือรูปภาพประกอบการช้ีอวัยวะของเด็กด้วย หรือเล่นเกม
อะไรเอ่ย? ทายช่ืออวยัวะ โดยช้ีไปท่ีอวยัวะต่างๆ ทลีะส่วน แล้ว
ให้เด็กตอบ
4. ผู้ฝึกบอกหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วน เช่น “ตามีไว้ดู ถ้าปิด
ตาเราจะมองไม่เห็น”

17 36 เลือกวัตถุขนาดใหญ่ และขนาดเล็กได้ อุปกรณ์
วัตถุขนาดใหญ่เล็ก 3 ชนิด ชนิดละ 2 ชิ้น
แต่ละชิ้นมีขนาดที่ต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้
ชุดรูปทรงเรขาคณิต
- วงกลมอันใหญ่ 1 ชิ้น 
   และอันเล็ก 1 ชิ้น
- สามเหลี่ยมอันใหญ่ 1 ชิ้น 
  และอันเล็ก 1 ชิ้น
- สี่เหลี่ยมอันใหญ่ 1 ชิ้น 
  และอันเล็ก 1 ชิ้น

อุปกรณ์
วัตถุขนาดใหญ่-เล็ก 3 ชนิด ชนิดละ 2 ชิ้น แต่ละชิ้นมีขนาดที่
ต่างกนัอย่างชดัเจน เช่น ลกูบอลขนาดใหญ่-เล็ก  ก้อนไม้ขนาด
ใหญ่-เล็ก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกเตรียมวัตถุ 3 ชนิด ชนิดละ 2 ชิ้น ให้มีขนาดเล็ก และ
ใหญ่ต่างกันชัดเจน
2. ผู้ฝึกสอนทีละชนิด พูดอธิบาย และเน้นค�าว่า “ใหญ่” และ 
“เล็ก” เช่น “(...) อันนี้ใหญ่และ (...) อันนี้เล็ก” พร้อมทั้งชี้ให้
เด็กดู

“หูอยู่ไหน”

“อันไหนอันใหญ่”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางรูปทรงชุดแรก ตรงหน้าเด็ก
2. ส่ังเดก็เลือก “อนัไหนอนัใหญ่” “อนัไหนอันเลก็”
3. เปลี่ยนรูปทรงและวางขนาดสลับที่กันและ
ถามค�าถามเดิม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเลือกวัตถุขนาดใหญ่ขนาดเล็กได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

3. ผู้ฝึกบอกเด็ก “หยิบ(...)อันใหญ่” ถ้าเด็กหยิบไม่ได้ จับมือ
เด็กหยิบ และพูดซ�้าว่า “(....)อันใหญ่” จากนั้นวางลงสลับที่ 
แล้วสัง่ให้เดก็หยบิอกีครัง้ว่า “หยบิ(....)อนัใหญ่” ท�าบ่อยๆ จน
เด็กสามารถหยิบได้ถูกต้อง
4. เมือ่เด็กท�าได้ผูฝึ้กเปลีย่นเป็นวตัถุชนิดอ่ืน เช่น ลกูบอล ก้อนไม้
โดยท�าเช่นเดิมจนเด็กหยิบขนาดใหญ่ได้ถูกต้อง
5. ผู้ฝึกเปลี่ยนเป็นให้เด็กหยิบวัตถุขนาดเล็ก และท�าเช่นเดียว
กบัวตัถขุนาดใหญ่ จนเดก็สามารถเลือกวัตถขุนาดเลก็ได้ถกูต้อง
6. ผู้ฝึกสั่งให้เด็กหยิบวัตถุทั้งขนาดใหญ่และเล็กสลับกัน โดย
ใช้วัตถุชนิดเดียวกัน จนเด็กสามารถท�าได้ถูกต้อง

18 36 น�าวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้ได้ตามค�าสั่ง อุปกรณ์
วตัถหุรอืสิง่ของทีเ่ดก็คุน้เคย 6 ชนดิ เช่น รถ หวี 
แปรงสีฟัน ช้อน ถ้วย ลูกบอลยางบีบ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมนิน�าวัตถทุัง้ 6 ชนิด วางไว้ในท่ีต่างๆ
ในห้อง โดยให้ห่างจากตวัเดก็ประมาณ 3 เมตร
2. ผู้ประเมินสั่งให้เด็กหยิบวัตถุ 2 ชนิด เช่น
แปรงสีฟันและหวีมาให้ (ครั้งที่ 1) 

อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคย  เช่น ลูกบอลยางบีบ ตุ๊กตา หวี  
ถ้วย กระจก ดนิสอ กระดาษ หนงัสอื ถงุเท้า รองเท้า แปรงสฟัีน 
ขันน�้า
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกวางวัตถุหรือสิ่งของ 6 ชิ้นตรงหน้าเด็ก
2. ผู้ฝึกชี้วัตถุหรือส่ิงของ และบอกชื่อของวัตถุหรือสิ่งของให้
เด็กรู้จักทีละชิ้น
3. เมื่อเด็กรู้จักวัตถุหรือสิ่งของแล้ว ให้บอกเด็กหยิบของทีละ
2 ชนิดให้ผู้ฝึก จนเด็กหยิบได้เอง
4. ผูฝึ้กเอาวตัถุหรอืสิง่ของไปวางไว้ทีจ่ดุต่างๆ ภายในห้องห่าง
จากเด็กประมาณ 1 เมตร

“น้อง..(ชื่อเด็ก)..หยิบ
ช้อนและหวีมาให้หน่อย”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3. ผู้ประเมนิน�าวัตถทุัง้ 2 ชนิด กลับไปวางไว้ใน
ต�าแหน่งใหม่
4. ผู้ประเมินท�าซ�้าในข้อ 2 และ 3 อีก 2 ครั้ง
หมายเหตุ : หากค�าสั่งชุดแรกไม่ผ่าน ให้เด็ก
หยบิวัตถชุนดิอืน่แต่ให้ทดสอบซ�า้ 3 ครัง้ในวตัถุ
ชนิดนั้น
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถน�าวัตถุ 2 ชนิดมาให้ได้ถูกต้อง 
อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

5. ผู้ฝึกให้เด็กไปหาและหยิบวัตถุหรือสิ่งของมาให้ทีละ 1 ชิ้น
โดยใช้ค�าสั่ง “…(ชื่อเด็ก)...หยิบ....มาให้หน่อย”
6. ถ้าเด็กหยิบไม่ถูก ให้ชี้บอกหรือจูงมือเด็กพาไปหยิบของ 
7. ผูฝึ้กสอนซ�า้จนเด็กหยบิของได้ถูกต้อง ค่อยๆ เพ่ิมระยะทาง 
และสัง่ให้เดก็หยบิของครัง้ละ 2 ชนดิ โดย“…(ชือ่เดก็)...หยบิ...
และ...มาให้หน่อย”
8. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง เก็บของใช้ในบ้านให้เป็นที่ 
และสอนให้เด็กไปหยิบ

19 42 ท�าตามค�าสั่งต่อเน่ืองได้ 2 กริยากับวัตถุ 2 ชนิด อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ ้นเคย เช่น รถ หวี
แปรงสีฟัน ช้อน ลูกบอลยางบีบ ถ้วย

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินเลือกวัตถุ 4 ชนิด วางตรงหน้าเด็ก
ในระยะที่เด็กหยิบได้แล้วสั่งว่า “หยิบหวีให้ครู
แล้วชี้แปรงสีฟันซิ”
2. ผู้ประเมินวางสลับวัตถุทั้ง 4 ชนิดใหม่

อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคย เช่น ลูกบอลยางบีบ ตุ๊กตา หวี 
ช้อน จาน ถ้วย กระจก ดนิสอ กระดาษ หนงัสอื ถงุเท้า รองเท้า 
แปรงสีฟัน ขันน�้า
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กออกค�าสัง่ทลีะค�าสัง่ขณะเล่นกบัเด็ก เช่น “กอดตุ๊กตาซ”ิ 
“หยิบหวีซิ” “ชี้รถซิ” ฝึกจนเด็กท�าตามค�าสั่งได้ถูกต้อง
2. ผู้ฝึกเร่ิมสั่งค�าสั่งต่อเนื่อง “หวีผมตุ๊กตาแล้วเอารถให้แม่” 
“ชี้รถแล้วหยิบช้อน” เป็นต้น

“หยิบหวีให้ครู
แล้วชี้ลูกบอล”

61

RLThai Early Developmental Assessment for Intervention

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน
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3. ผู้ประเมินส่ังค�าสั่งเดิมอีก 2 ครั้ง โดยสลับ
ต�าแหน่งวตัถกุ่อนสัง่ทกุครัง้ (กรณทีีเ่ดก็ไม่ผ่าน
ค�าสัง่ชุดแรก ให้เปลีย่นค�าสัง่ เช่น “ผลักรถแล้ว
บีบลูกบอลซิ” และท�าซ�้า ข้อ 2)
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กท�าตามค�าสั่งต่อเนื่องได้อย่างน้อย 2 ใน  3
ครั้ง

3. ถ้าเด็กท�าได้เพียงค�าสั่งเดียว ผู้ฝึกกระตุ้นเตือน เช่น “ต่อไป
ท�าอะไรอีกนะ?” หรือส่ังซ�้าได้จนเด็กสามารถท�าตามค�าสั่งได้
ถูกต้อง
4. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน โดย
เน้นค�าที่เป็นชื่อสิ่งของ และการกระท�า เช่น ขณะอาบน�้า “..
(ชื่อเด็ก)..เอาเสื้อใส่ตะกร้า และหยิบผ้าเช็ดตัวมา” ขณะแต่ง
ตัว “..(ช่ือเด็ก)..หวีผมแล้วไปหยิบกางเกงมา” ขณะรับ
ประทานอาหาร “..(ชื่อเด็ก)..เก็บจานแล้วเอาผ้าไปเช็ดโต๊ะ”

20 42 เลือกรูปภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง อุปกรณ์
รูปภาพเด็กผู้หญิง 3 ภาพ เด็กผู้ชาย 3 ภาพ
(ที่ทรงผมและการแต่งกายแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน)

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางรูปภาพทีละชุด (รูปเด็กผู้ชาย
1 รูป รูปเด็กผู้หญิง 1 รูป ) ตรงหน้าเด็ก 
2. ผู้ประเมินสั่งให้เด็ก “ชี้ภาพเด็กผู้ชาย”รอ
ให้เด็กชี้แล้วสั่งเด็กว่า “ชี้ภาพเด็กผู้หญิง” 
3. เปลี่ยนภาพชุดใหม่อีก 2 ชุด ท�าซ�้าทีละชุด
โดยวางภาพสลับที่กัน
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเลือกรูปภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงได้ 
ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง

อุปกรณ์
รปูภาพเดก็ผูห้ญงิ 3 ภาพ เดก็ผูช้าย 3 ภาพ (ทีท่รงผมและการ
แต่งกายแตกต่างกันอย่างชัดเจน)
แนวทางปฏิบัติ
1. เตรียมรูปภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอย่างละ 1 รูป
2. ผู้ฝึกน�ารูปภาพทั้ง 2 รูป วางตรงหน้าเด็กพร้อมกับชี้บอก
และอธิบายลักษณะเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง
3. บอกให้เด็กหยิบรูปภาพตามค�าสั่งทีละรูป ถ้าเด็กหยิบไม่
ถกูต้องให้เล่ือนรปูภาพไปใกล้ และจบัมือเด็กหยบิพร้อมกบัย�า้
ชื่อแต่ละรูป ค่อยๆ ลดความช่วยเหลือจนเด็กท�าได้เองและ
เปลี่ยนรูปภาพเด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิง เป็นภาพใหม่
4. ฝึกตามสถานการณ์จริง เช่น โดยการชี้ตัวเองและเพื่อน
พร้อมบอกว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิง

“ชี้ภาพ
เด็กผู้ชาย”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3. ผู้ประเมนิน�าวัตถทุัง้ 2 ชนิด กลับไปวางไว้ใน
ต�าแหน่งใหม่
4. ผู้ประเมินท�าซ�้าในข้อ 2 และ 3 อีก 2 ครั้ง
หมายเหตุ : หากค�าสั่งชุดแรกไม่ผ่าน ให้เด็ก
หยบิวัตถชุนดิอืน่แต่ให้ทดสอบซ�า้ 3 ครัง้ในวัตถุ
ชนิดนั้น
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถน�าวัตถุ 2 ชนิดมาให้ได้ถูกต้อง 
อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

5. ผู้ฝึกให้เด็กไปหาและหยิบวัตถุหรือสิ่งของมาให้ทีละ 1 ชิ้น
โดยใช้ค�าสั่ง “…(ชื่อเด็ก)...หยิบ....มาให้หน่อย”
6. ถ้าเด็กหยิบไม่ถูก ให้ชี้บอกหรือจูงมือเด็กพาไปหยิบของ 
7. ผูฝึ้กสอนซ�า้จนเดก็หยบิของได้ถกูต้อง ค่อยๆ เพิม่ระยะทาง 
และสัง่ให้เดก็หยบิของครัง้ละ 2 ชนดิ โดย“…(ชือ่เดก็)...หยบิ...
และ...มาให้หน่อย”
8. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง เก็บของใช้ในบ้านให้เป็นที่ 
และสอนให้เด็กไปหยิบ

19 42 ท�าตามค�าสั่งต่อเนื่องได้ 2 กริยากับวัตถุ 2 ชนิด อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ ้นเคย เช่น รถ หวี
แปรงสีฟัน ช้อน ลูกบอลยางบีบ ถ้วย

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินเลือกวัตถุ 4 ชนิด วางตรงหน้าเด็ก
ในระยะที่เด็กหยิบได้แล้วสั่งว่า “หยิบหวีให้ครู
แล้วชี้แปรงสีฟันซิ”
2. ผู้ประเมินวางสลับวัตถุทั้ง 4 ชนิดใหม่

อุปกรณ์
วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้นเคย เช่น ลูกบอลยางบีบ ตุ๊กตา หวี 
ช้อน จาน ถ้วย กระจก ดนิสอ กระดาษ หนงัสอื ถุงเท้า รองเท้า 
แปรงสีฟัน ขันน�้า
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กออกค�าสัง่ทลีะค�าสัง่ขณะเล่นกบัเดก็ เช่น “กอดตุ๊กตาซ”ิ 
“หยิบหวีซิ” “ชี้รถซิ” ฝึกจนเด็กท�าตามค�าสั่งได้ถูกต้อง
2. ผู้ฝึกเร่ิมสั่งค�าสั่งต่อเนื่อง “หวีผมตุ๊กตาแล้วเอารถให้แม่” 
“ชี้รถแล้วหยิบช้อน” เป็นต้น

“หยิบหวีให้ครู
แล้วชี้ลูกบอล”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3. ผู้ประเมินสั่งค�าสั่งเดิมอีก 2 ครั้ง โดยสลับ
ต�าแหน่งวัตถกุ่อนสัง่ทกุครัง้ (กรณทีีเ่ด็กไม่ผ่าน
ค�าส่ังชดุแรก ให้เปล่ียนค�าส่ัง เช่น “ผลักรถแล้ว
บีบลูกบอลซิ” และท�าซ�้า ข้อ 2)
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กท�าตามค�าสั่งต่อเน่ืองได้อย่างน้อย 2 ใน  3
ครั้ง

3. ถ้าเด็กท�าได้เพียงค�าสั่งเดียว ผู้ฝึกกระตุ้นเตือน เช่น “ต่อไป
ท�าอะไรอีกนะ?” หรือส่ังซ�้าได้จนเด็กสามารถท�าตามค�าสั่งได้
ถูกต้อง
4. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กในชีวิตประจ�าวัน โดย
เน้นค�าที่เป็นชื่อสิ่งของ และการกระท�า เช่น ขณะอาบน�้า “..
(ชื่อเด็ก)..เอาเสื้อใส่ตะกร้า และหยิบผ้าเช็ดตัวมา” ขณะแต่ง
ตัว “..(ชื่อเด็ก)..หวีผมแล้วไปหยิบกางเกงมา” ขณะรับ
ประทานอาหาร “..(ชื่อเด็ก)..เก็บจานแล้วเอาผ้าไปเช็ดโต๊ะ”

20 42 เลือกรูปภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง อุปกรณ์
รูปภาพเด็กผู้หญิง 3 ภาพ เด็กผู้ชาย 3 ภาพ
(ที่ทรงผมและการแต่งกายแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน)

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางรูปภาพทีละชุด (รูปเด็กผู้ชาย
1 รูป รูปเด็กผู้หญิง 1 รูป ) ตรงหน้าเด็ก 
2. ผู้ประเมินสั่งให้เด็ก “ชี้ภาพเด็กผู้ชาย”รอ
ให้เด็กชี้แล้วสั่งเด็กว่า “ชี้ภาพเด็กผู้หญิง” 
3. เปลี่ยนภาพชุดใหม่อีก 2 ชุด ท�าซ�้าทีละชุด
โดยวางภาพสลับที่กัน
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเลือกรูปภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงได้ 
ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง

อุปกรณ์
รปูภาพเด็กผูห้ญิง 3 ภาพ เด็กผูช้าย 3 ภาพ (ทีท่รงผมและการ
แต่งกายแตกต่างกันอย่างชัดเจน)
แนวทางปฏิบัติ
1. เตรียมรูปภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอย่างละ 1 รูป
2. ผู้ฝึกน�ารูปภาพทั้ง 2 รูป วางตรงหน้าเด็กพร้อมกับชี้บอก
และอธิบายลักษณะเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง
3. บอกให้เด็กหยิบรูปภาพตามค�าสั่งทีละรูป ถ้าเด็กหยิบไม่
ถกูต้องให้เลือ่นรปูภาพไปใกล้ และจบัมอืเดก็หยบิพร้อมกบัย�า้
ชื่อแต่ละรูป ค่อยๆ ลดความช่วยเหลือจนเด็กท�าได้เองและ
เปลี่ยนรูปภาพเด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิง เป็นภาพใหม่
4. ฝึกตามสถานการณ์จริง เช่น โดยการชี้ตัวเองและเพ่ือน
พร้อมบอกว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิง

“ชี้ภาพ
เด็กผู้ชาย”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

21 48  เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่า อุปกรณ์
รูปทรงเรขาคณิตทีม่สีีเดียวกันและขนาดต่างกัน
3 ชิ้น 3 ชุด ได้แก่ 
ทรงกลม 1 ชุด 
สี่เหลี่ยม 1 ชุด 
สามเหลี่ยม 1 ชุด

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิวางวตัถบุนโต๊ะทลีะชดุ โดยไม่ต้อง
เรียงขนาด
2. ผู้ประเมนิชีวั้ตถชุิน้ทีมี่ขนาดกลาง แล้วถามว่า 
“อนัไหนใหญ่กว่าอันนี”้ รอให้เดก็ตอบแล้วถาม
ว่า “อนัไหนเลก็กว่าอันนี”้ โดยเริม่จากทรงกลม 
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่าได้
ถูกต้อง 2 ใน 3 ชุด

อุปกรณ์
วตัถุหรอืสิง่ของทีเ่ด็กคุน้เคยชนิดเดียวกนั 3 ชิน้ ทีม่ขีนาดต่างกัน 
เช่น รูปทรงเรขาคณิต ตุ๊กตา ลูกบอลเล็ก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนต่อเน่ืองจากข้อ 17 โดยทบทวนวัตถุขนาดใหญ่-เลก็ 
แล้วให้เด็กเลือกวัตถุขนาดใหญ่-เล็ก ตามค�าสั่ง
2. ผู้ฝึกเตรียมวัตถุชนิดเดียวกัน 3 ชิ้น ให้มีขนาดเล็กและใหญ่
ต่างกันจนเห็นได้ชัด เช่น ทรงกลม
3. ผู้ฝึกให้เด็กรู้จักขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่าโดยชี้ที่ทรงกลม
ขนาดใหญ่ที่สุดและบอกว่า “อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้” พร้อมชี้ที่
ทรงกลมขนาดกลางหรือชี้ที่ทรงกลมขนาดกลางพร้อมพูดว่า 
“อันน้ีใหญ่กว่าอันน้ี” พร้อมชี้ที่ทรงกลมขนาดเล็กท่ีสุดสอน
หลายครั้ง จนเด็กจ�าได้
4. ผู้ฝึกชี้ทรงกลมขนาดกลาง แล้วถามว่า “อันไหนใหญ่กว่า
อันน้ี” ถ้าเด็กหยิบหรือชี้ไม่ถูกต้องให้จับมือเด็กหยิบหรือชี้ 
จนกว่าเด็กท�าได้เอง
5. ผู้ฝึกให้เด็กรู้จักขนาดเล็กกว่า โดยสอนเช่นเดียวกับขนาด
ใหญ่ โดยชีท้ีท่รงกลมขนาดเลก็ทีส่ดุและบอกว่า “อันนีเ้ลก็กว่า
อนันี”้ พร้อมชีท่ี้ทรงกลมขนาดกลางหรอืชีท้ีท่รงกลมขนาดกลาง 
และบอกเด็กว่า “อันนีเ้ลก็กว่าอันนี”้ พร้อมชีท้ีท่รงกลมขนาด
ใหญ่ที่สุด
6. ผูฝึ้กชีท้รงกลมขนาดกลางแล้วถามว่า “อนัไหนเลก็กว่าอนันี”้ 
ถ้าเด็กหยบิหรอืชีไ้ม่ถกูต้องให้จบัมอืเดก็หยิบ หรอืชีจ้นกว่าเดก็
ท�าได้เอง
7. ผู้ฝึกสอนต่อให้เด็กรู้จักอันที่เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุด
8. ผู้ฝึกสามารถฝึกเด็กบ่อยๆ ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ประจ�าวัน เช่น ขนาดผลไม้ ช้อน จาน ถ้วย เสื้อผ้า รองเท้า

“อันไหนเล็กกว่าอันนี้”
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ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

22 48 เลือกรูปภาพที่แสดงสีหน้ามีความสุข เศร้า โกรธ 
หรือแสดงสีหน้าได้เอง

อุปกรณ์
ชุดรูปภาพแสดงสีหน้า จ�านวน 1 ชุด
- สีหน้ายิ้ม 1 ภาพ
- ร้องไห้ 1 ภาพ
- หน้าบึ้งหรือโกรธ 1 ภาพ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินให้เด็กดูรูปภาพทั้ง 3 ภาพ
2. ผู้ประเมินถามให้เด็กชี้รูปภาพที่แสดงสีหน้า
มีความสุข เศร้าและโกรธ
3. ผู้ประเมินสลับรูปภาพแล้วให้เด็กช้ีภาพที่
แสดงสีหน้ามีความสุข เศร้า และโกรธอีกครั้ง 
หรืออาจทดสอบโดยบอกให้เด็กแสดงสีหน้า
ต่างๆ 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเลือกได้ถูกต้องทั้ง 2 ครั้งในแต่ละลักษณะ 
หรือถ้าเด็กแสดงสีหน้าได้ถูกต้องชัดเจนทั้ง 
3 ลักษณะ

อุปกรณ์
1. ชุดภาพแสดงสีหน้าคน สีหน้ายิ้ม 1 ภาพ  ร้องไห้ 1 ภาพ  
หน้าบึ้งหรือโกรธ 1 ภาพ หรือรูปภาพเด็กได้รับของขวัญ รูป
พ่อแม่พาไปเที่ยว รูปภาพเด็กโดนแย่งของเล่น ฯลฯ
2. หนังสือนิทานเกี่ยวกับความรู้สึก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เด็กรู้จักค�ากริยาพื้นฐานก่อน เช่น ร้องไห้ ยิ้ม  
หัวเราะ โดย
   1.1 น�ารูปภาพสีหน้ายิ้มให้เด็กดู บอกเด็กว่า “เขาก�าลังยิ้ม” 
พร้อมถามเดก็ว่า “อะไรท�าให้เขายิม้” ถ้าเดก็ไม่ตอบหรอืตอบ
ไม่ได้ให้บอกเด็กถึงเหตุการณ์ที่ท�าให้คนยิ้ม แล้วถามเด็กซ�้า  
จนเด็กตอบได้
   1.2 เปลี่ยนเป็นรูปภาพคนร้องไห้ คนโกรธ ฝึกเช่นเดียวกัน
กับขั้นตอนที่ 1.1 จนเด็กท�าได้
2. ผู้ฝึกบอกเดก็ว่า ขณะนีผู้้ฝึกก�าลังมคีวามรูสึ้กอย่างไร พร้อม
ทัง้แสดงออกทางสีหน้า แล้วย้อนถามเด็กว่า “ผู้ฝึกมีความรู้สึก
อย่างไร” ถ้าเด็กไม่ตอบหรือตอบไม่ได้ให้บอกเด็กซ�้าอีกครั้ง  
แล้วถามเด็กซ�้าจนเด็กตอบได้
3. ผู้ฝึกสังเกตสีหน้าเด็ก แล้วถามเด็กว่าขณะนีเ้ด็กรูสึ้กอย่างไร 
“มีความสุขหรือเศร้าหรือโกรธ” ถ้าเด็กไม่ตอบให้ช่วยเหลือ
เด็กโดยตอบน�า เช่น “หนูยิ้มแสดงว่าหนูก�าลังมีความสุข” 
เป็นต้น

“ภาพไหนท่ีมี 
ความสุข”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

21 48  เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่า อุปกรณ์
รูปทรงเรขาคณิตทีม่สีีเดียวกันและขนาดต่างกัน
3 ชิ้น 3 ชุด ได้แก่ 
ทรงกลม 1 ชุด 
สี่เหลี่ยม 1 ชุด 
สามเหลี่ยม 1 ชุด

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิวางวตัถบุนโต๊ะทลีะชดุ โดยไม่ต้อง
เรียงขนาด
2. ผู้ประเมนิชีวั้ตถชุิน้ทีมี่ขนาดกลาง แล้วถามว่า 
“อนัไหนใหญ่กว่าอันนี”้ รอให้เดก็ตอบแล้วถาม
ว่า “อนัไหนเลก็กว่าอันนี”้ โดยเริม่จากทรงกลม 
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่าได้
ถูกต้อง 2 ใน 3 ชุด

อุปกรณ์
วตัถุหรอืสิง่ของทีเ่ดก็คุน้เคยชนดิเดียวกัน 3 ชิน้ ท่ีมขีนาดต่างกัน 
เช่น รูปทรงเรขาคณิต ตุ๊กตา ลูกบอลเล็ก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนต่อเนือ่งจากข้อ 17 โดยทบทวนวัตถุขนาดใหญ่-เล็ก 
แล้วให้เด็กเลือกวัตถุขนาดใหญ่-เล็ก ตามค�าสั่ง
2. ผู้ฝึกเตรียมวัตถุชนิดเดียวกัน 3 ชิ้น ให้มีขนาดเล็กและใหญ่
ต่างกันจนเห็นได้ชัด เช่น ทรงกลม
3. ผู้ฝึกให้เด็กรู้จักขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่าโดยชี้ที่ทรงกลม
ขนาดใหญ่ที่สุดและบอกว่า “อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้” พร้อมชี้ที่
ทรงกลมขนาดกลางหรือชี้ที่ทรงกลมขนาดกลางพร้อมพูดว่า 
“อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้” พร้อมชี้ที่ทรงกลมขนาดเล็กท่ีสุดสอน
หลายครั้ง จนเด็กจ�าได้
4. ผู้ฝึกช้ีทรงกลมขนาดกลาง แล้วถามว่า “อันไหนใหญ่กว่า
อันนี้” ถ้าเด็กหยิบหรือชี้ไม่ถูกต้องให้จับมือเด็กหยิบหรือชี้ 
จนกว่าเด็กท�าได้เอง
5. ผู้ฝึกให้เด็กรู้จักขนาดเล็กกว่า โดยสอนเช่นเดียวกับขนาด
ใหญ่ โดยชีท้ีท่รงกลมขนาดเลก็ทีส่ดุและบอกว่า “อันน้ีเล็กกว่า
อนันี”้ พร้อมชีท่ี้ทรงกลมขนาดกลางหรอืชีท้ีท่รงกลมขนาดกลาง 
และบอกเดก็ว่า “อนันีเ้ลก็กว่าอนันี”้ พร้อมชีท้ีท่รงกลมขนาด
ใหญ่ที่สุด
6. ผูฝึ้กช้ีทรงกลมขนาดกลางแล้วถามว่า “อนัไหนเลก็กว่าอนันี”้ 
ถ้าเด็กหยบิหรอืชีไ้ม่ถกูต้องให้จบัมือเดก็หยิบ หรอืชีจ้นกว่าเดก็
ท�าได้เอง
7. ผู้ฝึกสอนต่อให้เด็กรู้จักอันที่เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุด
8. ผู้ฝึกสามารถฝึกเด็กบ่อยๆ ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ประจ�าวัน เช่น ขนาดผลไม้ ช้อน จาน ถ้วย เสื้อผ้า รองเท้า

“อันไหนเล็กกว่าอันนี้”
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RLThai Early Developmental Assessment for Intervention

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

22 48 เลือกรูปภาพที่แสดงสีหน้ามีความสุข เศร้า โกรธ 
หรือแสดงสีหน้าได้เอง

อุปกรณ์
ชุดรูปภาพแสดงสีหน้า จ�านวน 1 ชุด
- สีหน้ายิ้ม 1 ภาพ
- ร้องไห้ 1 ภาพ
- หน้าบึ้งหรือโกรธ 1 ภาพ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินให้เด็กดูรูปภาพทั้ง 3 ภาพ
2. ผู้ประเมินถามให้เด็กชี้รูปภาพที่แสดงสีหน้า
มีความสุข เศร้าและโกรธ
3. ผู้ประเมินสลับรูปภาพแล้วให้เด็กช้ีภาพที่
แสดงสีหน้ามีความสุข เศร้า และโกรธอีกครั้ง 
หรืออาจทดสอบโดยบอกให้เด็กแสดงสีหน้า
ต่างๆ 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเลือกได้ถูกต้องทั้ง 2 ครั้งในแต่ละลักษณะ 
หรือถ้าเด็กแสดงสีหน้าได้ถูกต้องชัดเจนทั้ง 
3 ลักษณะ

อุปกรณ์
1. ชุดภาพแสดงสีหน้าคน สีหน้ายิ้ม 1 ภาพ  ร้องไห้ 1 ภาพ  
หน้าบึ้งหรือโกรธ 1 ภาพ หรือรูปภาพเด็กได้รับของขวัญ รูป
พ่อแม่พาไปเที่ยว รูปภาพเด็กโดนแย่งของเล่น ฯลฯ
2. หนังสือนิทานเกี่ยวกับความรู้สึก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เด็กรู้จักค�ากริยาพื้นฐานก่อน เช่น ร้องไห้ ยิ้ม  
หัวเราะ โดย
   1.1 น�ารูปภาพสีหน้ายิ้มให้เด็กดู บอกเด็กว่า “เขาก�าลังยิ้ม” 
พร้อมถามเด็กว่า “อะไรท�าให้เขายิม้” ถ้าเดก็ไม่ตอบหรอืตอบ
ไม่ได้ให้บอกเด็กถึงเหตุการณ์ที่ท�าให้คนยิ้ม แล้วถามเด็กซ�้า  
จนเด็กตอบได้
   1.2 เปลี่ยนเป็นรูปภาพคนร้องไห้ คนโกรธ ฝึกเช่นเดียวกัน
กับขั้นตอนที่ 1.1 จนเด็กท�าได้
2. ผูฝึ้กบอกเด็กว่า ขณะน้ีผูฝึ้กก�าลงัมีความรูส้กึอย่างไร พร้อม
ทัง้แสดงออกทางสหีน้า แล้วย้อนถามเดก็ว่า “ผูฝึ้กมีความรูสึ้ก
อย่างไร” ถ้าเด็กไม่ตอบหรือตอบไม่ได้ให้บอกเด็กซ�้าอีกครั้ง  
แล้วถามเด็กซ�้าจนเด็กตอบได้
3. ผูฝึ้กสงัเกตสหีน้าเดก็ แล้วถามเดก็ว่าขณะนีเ้ดก็รูส้กึอย่างไร 
“มีความสุขหรือเศร้าหรือโกรธ” ถ้าเด็กไม่ตอบให้ช่วยเหลือ
เด็กโดยตอบน�า เช่น “หนูยิ้มแสดงว่าหนูก�าลังมีความสุข” 
เป็นต้น

“ภาพไหนท่ีมี 
ความสุข”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

4. ผู้ฝึกน�ารูปภาพหน้ายิ้มหรือเด็กได้รับของขวัญให้เด็กดู  
แล้วถามเด็กว่า “อะไรท�าให้เขายิม้หรอืเวลาได้รบัของขวญัเรา
จะรู้สึกอย่างไร” ท�าซ�้ากับรูปภาพแสดงความรู้สึกต่างๆ
5. ผูฝึ้กน�าหนังสอืนิทานเกีย่วกบัความรูส้กึต่างๆ มาเล่าให้เดก็ฟัง
พร้อมทัง้ให้เด็กแสดงสหีน้าตามรปูภาพในหนงัสอื แล้วผลดักนั
ถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆ ด้วย เช่น ตกใจ ตื่นเต้น กลัว 
และควรสอนให้เด็กเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นด้วย
6. ผู้ฝึกน�ารูปภาพสีหน้าแสดงความรู้สึกต่างๆ มาชวนเด็กเล่น
แสดงสีหน้าตามความรู้สึก เช่น “ถ้าหนูดีใจจะได้ ไปเที่ยว หนู
จะท�าหน้าอย่างไร” “ถ้าหนูท�าของเล่นหาย หนูจะรู้สึกเสียใจ 
หนูจะท�าหน้าอย่างไร” หรือถ้าเพื่อนแย่งของเล่นของหนู หนู
โกรธเพื่อน หนูจะท�าหน้าอย่างไร” เป็นต้น ถ้าเด็กไม่ตอบหรือ
ตอบไม่ได้ให้ผู้ฝึกชี้ไปที่รูปภาพแสดงสีหน้าที่ตรงกับความรู้สึก
นั้นๆ ให้เด็กดู แล้วถามซ�้าจนเด็กท�าได้
7. เมื่อเด็กเข้าใจความรู้สึกสุข เศร้า โกรธ แล้วให้สอนเพิ่มใน
ความรู้สึกอื่นๆ ด้วย เช่น ตกใจ ตื่นเต้น กลัว และควรสอนให้
เด็กเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นด้วย
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RLThai Early Developmental Assessment for Intervention

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

23 54 เลือกล�าดับแรกและล�าดับสุดท้าย อุปกรณ์
บัตรภาพ 3 ชุด
ชุดที่ 1 เด็กยืนเข้าแถวตอนลึก
ชุดที่ 2 สัตว์ก�าลังเดินตามกันไปเป็นล�าดับ

  ชุดที่ 3 เด็กก�าลังเดินตามกันไปเป็นล�าดับ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินน�าบัตรภาพ ชุดที่ 1 วางบนโต๊ะ
ตรงหน้าเด็ก
2. ผู้ประเมินถามให้เด็กบอกหรอืให้ช้ีล�าดับแรก
และล�าดับสุดท้าย 
3. ผู้ประเมินท�าเช่นเดยีวกนักบัภาพชดุที ่2 และ 
3 โดยถามให้เด็กบอกหรอืช้ีล�าดับแรกและล�าดับ
สุดท้าย     
เกณฑ์ผ่าน
เด็กบอกหรือชี้ได้ถูกต้องล�าดับละ 2 ใน 3 ครั้ง

อุปกรณ์
1. บัตรภาพ 3 ชุด
 ชุดที่ 1 เด็กยืนเข้าแถวตอนลึก
 ชุดที่ 2 รูปคนก�าลังเดินตามกันไปเป็นล�าดับ
 ชุดที่ 3 รูปสัตว์ก�าลังเดินตามกันไปเป็นล�าดับ
2. รถอย่างน้อย 3 คันสีต่างกัน
3. ตุ๊กตาสัตว์อย่างน้อย 3 ตัว
4. กระดาษกาว
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกชวนเด็กเล่นรถแข่งหรือตุ๊กตาสัตว์วิ่งแข่งกัน
   1.1 สอนให้เดก็รูจ้กัจดุเริม่ต้นและเส้นชยั ผูฝึ้กพดูกบัเดก็ว่า    
        “เราจะเริ่มให้รถวิ่งจากตรงนี้พร้อมกันนะ”
    1.2 ค่อยๆ เคลื่อนรถไปข้างหน้าทีละคันจนครบ 2 คัน โดย 
        เรียงรถให้ต่อท้ายกันตามล�าดับ
 1.3 ถามเดก็ว่า “คนัไหนถงึเส้นชัยล�าดบัแรก” และ “คนัไหน 
         ถึงเส้นชัยล�าดับสุดท้าย”
 1.4 ถ้าเด็กตอบไม่ได้ผู้ฝึกบอกเด็กให้รู้จักล�าดับแรก ล�าดับ 
         สุดท้าย ฝึกจนกระทั่งเด็กตอบได้ด้วยตนเอง
 1.5 เมื่อเด็กท�าได้แล้ว เพิ่มรถเป็น 3 คัน
2. ผู้ฝึกน�ารูปภาพทีละชุดมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพกับเด็ก 
ถามเด็กว่า “คนไหนอยู่ล�าดับแรก คนไหนอยู่ล�าดับสุดท้าย” 
ถ้าเด็กไม่ตอบหรือตอบผิดให้ถามซ�้าพร้อมช้ีให้เด็กดู แล้วให้
เด็กตอบอีกครั้ง ท�าซ�้าจนเด็กตอบได้
3. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกตามสถานการณ์จริง       
เพื่อให้เด็กรู้จักล�าดับ และการรอคอย เช่น การออกก�าลังกาย  
วิ่งเปรี้ยว เข้าแถวซื้อของ เข้าคิวจ่ายเงิน เป็นต้น

“คนไหนยืนล�าดับแรก 
คนไหนยืนล�าดับสุดท้าย”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

4. ผู้ฝึกน�ารูปภาพหน้ายิ้มหรือเด็กได้รับของขวัญให้เด็กดู  
แล้วถามเดก็ว่า “อะไรท�าให้เขายิม้หรอืเวลาได้รบัของขวญัเรา
จะรู้สึกอย่างไร” ท�าซ�้ากับรูปภาพแสดงความรู้สึกต่างๆ
5. ผูฝึ้กน�าหนงัสอืนทิานเกีย่วกับความรูส้กึต่างๆ มาเล่าให้เดก็ฟัง
พร้อมทัง้ให้เดก็แสดงสหีน้าตามรูปภาพในหนงัสอื แล้วผลดักัน
ถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆ ด้วย เช่น ตกใจ ตื่นเต้น กลัว 
และควรสอนให้เด็กเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นด้วย
6. ผู้ฝึกน�ารูปภาพสีหน้าแสดงความรู้สึกต่างๆ มาชวนเด็กเล่น
แสดงสีหน้าตามความรู้สึก เช่น “ถ้าหนูดีใจจะได้ ไปเที่ยว หนู
จะท�าหน้าอย่างไร” “ถ้าหนูท�าของเล่นหาย หนูจะรู้สึกเสียใจ 
หนูจะท�าหน้าอย่างไร” หรือถ้าเพื่อนแย่งของเล่นของหนู หนู
โกรธเพื่อน หนูจะท�าหน้าอย่างไร” เป็นต้น ถ้าเด็กไม่ตอบหรือ
ตอบไม่ได้ให้ผู้ฝึกชี้ไปที่รูปภาพแสดงสีหน้าที่ตรงกับความรู้สึก
นั้นๆ ให้เด็กดู แล้วถามซ�้าจนเด็กท�าได้
7. เมื่อเด็กเข้าใจความรู้สึกสุข เศร้า โกรธ แล้วให้สอนเพิ่มใน
ความรู้สึกอื่นๆ ด้วย เช่น ตกใจ ตื่นเต้น กลัว และควรสอนให้
เด็กเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นด้วย
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

23 54 เลือกล�าดับแรกและล�าดับสุดท้าย อุปกรณ์
บัตรภาพ 3 ชุด
ชุดที่ 1 เด็กยืนเข้าแถวตอนลึก
ชุดที่ 2 สัตว์ก�าลังเดินตามกันไปเป็นล�าดับ
  ชุดที่ 3 เด็กก�าลังเดินตามกันไปเป็นล�าดับ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินน�าบัตรภาพ ชุดที่ 1 วางบนโต๊ะ
ตรงหน้าเด็ก
2. ผู้ประเมนิถามให้เดก็บอกหรอืให้ชีล้�าดบัแรก
และล�าดับสุดท้าย 
3. ผู้ประเมินท�าเช่นเดยีวกนักบัภาพชดุที ่2 และ 
3 โดยถามให้เดก็บอกหรอืชีล้�าดบัแรกและล�าดบั
สุดท้าย     
เกณฑ์ผ่าน
เด็กบอกหรือชี้ได้ถูกต้องล�าดับละ 2 ใน 3 ครั้ง

อุปกรณ์
1. บัตรภาพ 3 ชุด
 ชุดที่ 1 เด็กยืนเข้าแถวตอนลึก
 ชุดที่ 2 รูปคนก�าลังเดินตามกันไปเป็นล�าดับ
 ชุดที่ 3 รูปสัตว์ก�าลังเดินตามกันไปเป็นล�าดับ
2. รถอย่างน้อย 3 คันสีต่างกัน
3. ตุ๊กตาสัตว์อย่างน้อย 3 ตัว
4. กระดาษกาว
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกชวนเด็กเล่นรถแข่งหรือตุ๊กตาสัตว์วิ่งแข่งกัน
   1.1 สอนให้เด็กรูจ้กัจดุเริม่ต้นและเส้นชยั ผูฝึ้กพดูกบัเดก็ว่า    
        “เราจะเริ่มให้รถวิ่งจากตรงนี้พร้อมกันนะ”
    1.2 ค่อยๆ เคลื่อนรถไปข้างหน้าทีละคันจนครบ 2 คัน โดย 
        เรียงรถให้ต่อท้ายกันตามล�าดับ
 1.3 ถามเด็กว่า “คนัไหนถึงเส้นชัยล�าดับแรก” และ “คนัไหน 
         ถึงเส้นชัยล�าดับสุดท้าย”
 1.4 ถ้าเด็กตอบไม่ได้ผู้ฝึกบอกเด็กให้รู้จักล�าดับแรก ล�าดับ 
         สุดท้าย ฝึกจนกระทั่งเด็กตอบได้ด้วยตนเอง
 1.5 เมื่อเด็กท�าได้แล้ว เพิ่มรถเป็น 3 คัน
2. ผู้ฝึกน�ารูปภาพทีละชุดมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพกับเด็ก 
ถามเด็กว่า “คนไหนอยู่ล�าดับแรก คนไหนอยู่ล�าดับสุดท้าย” 
ถ้าเด็กไม่ตอบหรือตอบผิดให้ถามซ�้าพร้อมชี้ให้เด็กดู แล้วให้
เด็กตอบอีกครั้ง ท�าซ�้าจนเด็กตอบได้
3. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกตามสถานการณ์จริง       
เพื่อให้เด็กรู้จักล�าดับ และการรอคอย เช่น การออกก�าลังกาย  
วิ่งเปรี้ยว เข้าแถวซื้อของ เข้าคิวจ่ายเงิน เป็นต้น

“คนไหนยืนล�าดับแรก 
คนไหนยืนล�าดับสุดท้าย”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

24 54 เด็กวางวัตถุไว้ ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างใน ข้างนอก 
ข้างบน และข้างใต้ได้ตามค�าสั่ง

อุปกรณ์
1. กล่องมีฝาปิด 1 ใบ
2. ก้อนไม้ 1 ก้อน
3. ตุ๊กตา 1 ตัว

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางตุ๊กตาตรงหน้าเด็ก ส่งก้อนไม้
ให้เด็กพูดว่า “วางก้อนไม้ไว้ข้างหน้าตุ๊กตา” 
“วางก้อนไม้ไว้ข้างหลังตุ๊กตา”
2. ผู้ประเมินวางกล่องตรงหน้าเด็กส่งก้อนไม้
ให้เด็ก แล้วพูดว่า “วางก้อนไม้ไว้ข้างในกล่อง” 
“วางก้อนไม้ไว้ข้างนอกกล่อง” 
3. ผู้ประเมินส่งก้อนไม้ให้เด็ก แล้วพูดว่า “วาง
ก้อนไม้ไว้บนโต๊ะ/เก้าอี”้ “วางก้อนไม้ไว้ใต้โต๊ะ/
เก้าอี้”
4. ประเมินต�าแหน่งละ 1 ครั้ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กวางก้อนไม้ได้ถูกต้องทุกต�าแหน่ง

อุปกรณ์
1. ถ้วยหรือกล่อง
2. เก้าอี้ของเล่น/โต๊ะ
3. ของเล่นที่เด็กคุ้นเคย เช่น ตุ๊กตา ก้อนไม้ รถ ฯลฯ
แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้ฝึกเริ่มสอนทีละ 2 ต�าแหน่ง เริ่มจากข้างบน ข้างใต้

1.1 น�าของเล่นทีเ่ด็กคุน้เคย วางไว้บนโต๊ะ บนเก้าอ้ี แล้วบอก

 เด็กว่า “.....อยูบ่นโต๊ะ” “.....อยูบ่นเก้าอ้ี” พร้อมถามเด็ก 

 ว่า “อะไรอยูบ่นโต๊ะ” “อะไรอยูบ่นเก้าอ้ี” ตามล�าดับ ถ้า

 เดก็ตอบไม่ได้ให้ชีบ้อกเดก็ว่าอะไรอยูข้่างบน แล้วถามซ�า้ 

         จนเดก็ท�าได้

 1.2 เปล่ียนต�าแหน่งของเล่นเป็นวางไว้ข้างใต้แล้วสอนเช่น 

      เดียวกนักับข้อ 1.1 จนเด็กบอกหรอืชีไ้ด้ว่าอะไรอยูข้่างใต้

 1.3 ส่งของเล่นให้เดก็แล้วบอกให้เด็กวางของเล่นตามต�าแหน่ง 

 ท่ีสัง่โดยเริม่จากต�าแหน่งข้างบนก่อน เช่น วางก้อนไม้ไว้ 

 บนเก้าอ้ี วางรถไว้บนโต๊ะ วางตุ๊กตาไว้บนโต๊ะ ถ้าเดก็วาง 

 ไม่ถูกต้องให้จับมือหรือชี้ที่ต�าแหน่งที่ถูกต้องให้เด็ก 

 วาง จนเด็กท�าได้คล่อง จึงสอนให้เด็ก วางของเล่นตาม 

        ต�าแหน่งข้างใต้ โดยสอนเช่นเดียวกัน จนเด็กท�าได้

“วางก้อนไม้ไว ้
ข้างในกล่อง”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

2. ผู้ฝึกสอนต�าแหน่งข้างใน ข้างนอก

2.1 วางถ้วยหรือกล่องไว้ตรงหน้าเด็ก

2.2 น�าก้อนไม้ 1 ก้อน ใส่ไว้ข้างในถ้วยหรือกล่อง และน�า

         รถอีก 1 คันวางไว้ข้างนอกข้างๆ ถ้วยหรือกล่อง

2.3 บอกเด็กว่า “ก้อนไม้อยู่ข้างในถ้วยหรือกล่อง” “รถอยู่ 

  ข้างนอกถ้วยหรอืกล่อง” แล้วถามเด็กว่า “.....อยูท่ีไ่หน”  

 ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้บอกเด็กว่าอยู่ข้างในหรือข้างนอก  

        จนเด็กตอบได้

2.4 ให้เด็กวางก้อนไม้หรือรถตามต�าแหน่งที่สั่ง เช่น “น�า 

 ก้อนไม้ใส่ไว้ในถ้วยหรอืกล่อง” ถ้าเดก็วางไม่ถกูต�าแหน่ง  

 ให้ช้ีบอกหรือจับมือเด็กวาง พอเด็กวางไว้ได้แล้ว 

 ให้หยิบก้อนไม้ออก แล้วส่ังให้ “น�ารถวางไว้ข้างนอก 

 ถ้วยหรอืกล่อง”ถ้าเด็กวางไม่ถกูต�าแหน่งให้ช้ีบอกหรอื 

         จับมือเด็กวางท�าซ�้าๆ จนเด็กท�าได้

3. ผู้ฝึกสอนต�าแหน่งข้างหน้า ข้างหลัง

3.1 วางเก้าอี้ไว้ตรงหน้าเด็ก

3.2 น�าก้อนไม้ 1 ก้อนวางไว้ข้างหน้าเก้าอี ้และน�ารถอกี 1 คนั

         วางไว้ข้างหลังเก้าอี้

3.3 บอกเด็กว่า “ก้อนไม้อยูข้่างหน้าเก้าอี”้ “รถอยูข้่างหลัง 

 เก้าอี้” แล้วถามเด็กว่า “......อยู่ที่ไหน” ถ้าเด็กตอบ 

 ไม่ได้ให้บอกเด็กว่าอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลัง จนเด็ก 

         ตอบได้
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

24 54 เด็กวางวัตถุไว้ ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างใน ข้างนอก 
ข้างบน และข้างใต้ได้ตามค�าสั่ง

อุปกรณ์
1. กล่องมีฝาปิด 1 ใบ
2. ก้อนไม้ 1 ก้อน
3. ตุ๊กตา 1 ตัว

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางตุ๊กตาตรงหน้าเด็ก ส่งก้อนไม้
ให้เด็กพูดว่า “วางก้อนไม้ไว้ข้างหน้าตุ๊กตา” 
“วางก้อนไม้ไว้ข้างหลังตุ๊กตา”
2. ผู้ประเมินวางกล่องตรงหน้าเด็กส่งก้อนไม้
ให้เด็ก แล้วพูดว่า “วางก้อนไม้ไว้ข้างในกล่อง” 
“วางก้อนไม้ไว้ข้างนอกกล่อง” 
3. ผู้ประเมินส่งก้อนไม้ให้เด็ก แล้วพูดว่า “วาง
ก้อนไม้ไว้บนโต๊ะ/เก้าอี”้ “วางก้อนไม้ไว้ใต้โต๊ะ/
เก้าอี้”
4. ประเมินต�าแหน่งละ 1 ครั้ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กวางก้อนไม้ได้ถูกต้องทุกต�าแหน่ง

อุปกรณ์
1. ถ้วยหรือกล่อง
2. เก้าอี้ของเล่น/โต๊ะ
3. ของเล่นที่เด็กคุ้นเคย เช่น ตุ๊กตา ก้อนไม้ รถ ฯลฯ
แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้ฝึกเริ่มสอนทีละ 2 ต�าแหน่ง เริ่มจากข้างบน ข้างใต้

1.1 น�าของเล่นทีเ่ดก็คุน้เคย วางไว้บนโต๊ะ บนเก้าอี ้แล้วบอก

 เด็กว่า “.....อยูบ่นโต๊ะ” “.....อยูบ่นเก้าอี”้ พร้อมถามเด็ก 

 ว่า “อะไรอยูบ่นโต๊ะ” “อะไรอยูบ่นเก้าอ้ี” ตามล�าดบั ถ้า

 เดก็ตอบไม่ได้ให้ชีบ้อกเดก็ว่าอะไรอยูข้่างบน แล้วถามซ�า้ 

         จนเดก็ท�าได้

 1.2 เปล่ียนต�าแหน่งของเล่นเป็นวางไว้ข้างใต้แล้วสอนเช่น 

      เดยีวกนักับข้อ 1.1 จนเดก็บอกหรอืชีไ้ด้ว่าอะไรอยูข้่างใต้

 1.3 ส่งของเล่นให้เดก็แล้วบอกให้เดก็วางของเล่นตามต�าแหน่ง 

 ท่ีสัง่โดยเริม่จากต�าแหน่งข้างบนก่อน เช่น วางก้อนไม้ไว้ 

 บนเก้าอ้ี วางรถไว้บนโต๊ะ วางตุก๊ตาไว้บนโต๊ะ ถ้าเดก็วาง 

 ไม่ถูกต้องให้จับมือหรือชี้ที่ต�าแหน่งที่ถูกต้องให้เด็ก 

 วาง จนเด็กท�าได้คล่อง จึงสอนให้เด็ก วางของเล่นตาม 

        ต�าแหน่งข้างใต้ โดยสอนเช่นเดียวกัน จนเด็กท�าได้

“วางก้อนไม้ไว ้
ข้างในกล่อง”
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

2. ผู้ฝึกสอนต�าแหน่งข้างใน ข้างนอก

2.1 วางถ้วยหรือกล่องไว้ตรงหน้าเด็ก

2.2 น�าก้อนไม้ 1 ก้อน ใส่ไว้ข้างในถ้วยหรือกล่อง และน�า

         รถอีก 1 คันวางไว้ข้างนอกข้างๆ ถ้วยหรือกล่อง

2.3 บอกเด็กว่า “ก้อนไม้อยู่ข้างในถ้วยหรือกล่อง” “รถอยู่ 

  ข้างนอกถ้วยหรอืกล่อง” แล้วถามเด็กว่า “.....อยูท่ีไ่หน”  

 ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้บอกเด็กว่าอยู่ข้างในหรือข้างนอก  

        จนเด็กตอบได้

2.4 ให้เด็กวางก้อนไม้หรือรถตามต�าแหน่งที่สั่ง เช่น “น�า 

 ก้อนไม้ใส่ไว้ในถ้วยหรอืกล่อง” ถ้าเดก็วางไม่ถกูต�าแหน่ง  

 ให้ชี้บอกหรือจับมือเด็กวาง พอเด็กวางไว้ได้แล้ว 

 ให้หยิบก้อนไม้ออก แล้วส่ังให้ “น�ารถวางไว้ข้างนอก 

 ถ้วยหรอืกล่อง”ถ้าเด็กวางไม่ถกูต�าแหน่งให้ชีบ้อกหรอื 

         จับมือเด็กวางท�าซ�้าๆ จนเด็กท�าได้

3. ผู้ฝึกสอนต�าแหน่งข้างหน้า ข้างหลัง

3.1 วางเก้าอี้ไว้ตรงหน้าเด็ก

3.2 น�าก้อนไม้ 1 ก้อนวางไว้ข้างหน้าเก้าอ้ี และน�ารถอีก 1 คนั

         วางไว้ข้างหลังเก้าอี้

3.3 บอกเด็กว่า “ก้อนไม้อยูข้่างหน้าเก้าอี”้ “รถอยูข้่างหลัง 

 เก้าอี้” แล้วถามเด็กว่า “......อยู่ที่ไหน” ถ้าเด็กตอบ 

 ไม่ได้ให้บอกเด็กว่าอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลัง จนเด็ก 

         ตอบได้
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)
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 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

   3.4 ให้เด็กวางก้อนไม้หรือรถตามต�าแหน่งที่สั่ง เช่น “น�า   
         ก้อนไม้วางไว้ข้างหน้าเก้าอี”้ ถ้าเด็กวางไม่ถกูต�าแหน่ง 
         ให้ชีบ้อกหรอืจบัมือเด็กวาง พอเด็กวางไว้ได้แล้วให้หยบิ 
            ก้อนไม้ออก แล้วสัง่ให้ “น�ารถมาวางไว้ข้างหลงัเก้าอี”้   
         ถ้าเด็กวางไม่ถูกต�าแหน่งให้ชี้บอกหรือจับมือเด็กวาง  
          ท�าซ�้าๆ จนเด็กท�าได้
4. เมื่อเด็กเริ่มรู้จักต�าแหน่งต่างๆ ทั้ง 6 ต�าแหน่งแล้วผู้ฝึกเริ่ม 
สอนจาก 3 ต�าแหน่ง แล้วเพิ่มเป็น 4, 5 และ 6 ต�าแหน่ง 
ตามล�าดับ โดยสอนเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1-3
5. ผู้ฝึกแนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองบอกถึงต�าแหน่งสิ่งของ 
หรอืวตัถุทกุครัง้ทีต้่องการให้เดก็ไปหยบิ เช่น “หนไูปหยบิแก้ว
น�้าที่วางอยู่บนโต๊ะให้หน่อย” “หนูไปหยิบกางเกงในตู้มาให้
หน่อย” เป็นต้น

25 60  เลือกวัตถุได้ 4 ประเภท ได้แก่ สัตว์ ผลไม้
ยานพาหนะ เครื่องครัว

อุปกรณ์
ของเล่น 4 ชุด 16 ชิ้น  
- สัตว์ 4 ชนิด
- ผลไม้ 4 ชนิด 
- ยานพาหนะ 4 ชนิด
- เครื่องครัว 4 ชนิด

อุปกรณ์
ของเล่น 4 ชุด 16 ชิ้น
- สัตว์ 4 ชนิด
- ผลไม้ 4 ชนิด 
- ยานพาหนะ 4 ชนิด
- เครื่องครัว 4 ชนิด
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนให้เด็กรูจ้กัประเภทของวตัถุทีละชดุ พร้อมบอกว่า
วัตถุแต่ละชนิดคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ได้แก่
  - สัตว์ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ยีราฟ  สิงโต  เสือ ปลาโลมา   
      นกฮูก กบ  เป็นต้น
   - ผลไม้ เช่น ส้ม แตงโม แอปเปิ้ล มังคุด เป็นต้น
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิวางวัตถทุัง้หมด 16 ชิน้ ลงตรงหน้า
เด็ก แล้วพูดว่า “เลือกอันที่เป็นสัตว์” เก็บวัตถุ
กลับมาวางคืนที่เดิม แล้วสั่งซ�้าโดยเปลี่ยนให้
เลือกวัตถุในประเภทอื่น
2. “เลือกอันที่เป็นผลไม้”
3. “เลือกอันที่เป็นยานพาหนะ”
4. “เลือกอันที่เป็นเครื่องครัว”
(วางของทั้งหมดรวมกันเหมือนเดิมก่อนสั่งทุก
ครั้ง)
เกณฑ์ผ่าน

 เดก็เลอืกวตัถแุต่ละประเภทได้ถูกต้องอย่างน้อย
3 ใน 4 ชิ้น

    - ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เครือ่งบนิ เรอืและรถจกัรยานยนต์  
      เป็นต้น
 - เครื่องครัว เช่น เตาแก๊ส หรือ เตาถ่าน กระทะ ตะหลิว 
จาน หม้อ เป็นต้น
2. ผู้ฝึกให้เลือกวัตถุ 2 ประเภท โดยใส่วัตถุเป็นตัวอย่างจาน
ละ 1 ช้ิน แล้วบอกให้เดก็เอาวตัถทุีเ่ป็นของประเภทเดยีวกันมา
ใส่รวมกนั เช่น “ส้มเป็นผลไม้ หนหูยบิผลไม้มาใส่ไว้ด้วยกนัซ”ิ 
ถ้าเด็กท�าไม่ได้จบัมอืเดก็ท�า ค่อยๆ ลดการช่วยเหลอืจนเด็กท�า 
ได้เอง
3. ค่อยๆ เพิ่มวัตถุเป็น 3 ประเภท และ 4 ประเภท
4. เวลาเด็กเล่นเสร็จบอกเด็กเก็บของลงตะกร้าเดียวกันแยก
เป็นประเภท สัตว์ ผลไม้ ยานพาหนะ เครื่องครัว
5. เม่ือเด็กท�าได้คล่องแล้วให้ถามเด็กเพิ่มเติมว่าในหมวด
เดยีวกนัยงัมอีะไรอกีหรือสอนจดัหมวดหมูเ่พ่ิมเติม เช่น สัตว์บก 
สัตว์น�้า สัตว์ปีก

26 60 เด็กเลือกสีตามค�าสั่งได้ 8 สี อุปกรณ์
ก้อนไม้สี 10 ก้อน : สีน�้าเงิน สีเขียว สีชมพู สีด�า 
สีขาว สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีน�้าตาล สีม่วง

อุปกรณ์
วัตถุสีต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้าน เช่น สีน�้าเงิน สีเขียว สีชมพู สีด�า  
สีขาว สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีน�้าตาล สีม่วง

“หยิบก้อนไม้ 
สีเหลือง”
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

   3.4 ให้เด็กวางก้อนไม้หรือรถตามต�าแหน่งที่สั่ง เช่น “น�า   
         ก้อนไม้วางไว้ข้างหน้าเก้าอ้ี” ถ้าเด็กวางไม่ถกูต�าแหน่ง 
         ให้ชีบ้อกหรอืจบัมอืเด็กวาง พอเดก็วางไว้ได้แล้วให้หยบิ 
            ก้อนไม้ออก แล้วสัง่ให้ “น�ารถมาวางไว้ข้างหลงัเก้าอี”้   
         ถ้าเด็กวางไม่ถูกต�าแหน่งให้ชี้บอกหรือจับมือเด็กวาง  
          ท�าซ�้าๆ จนเด็กท�าได้
4. เมื่อเด็กเริ่มรู้จักต�าแหน่งต่างๆ ทั้ง 6 ต�าแหน่งแล้วผู้ฝึกเริ่ม 
สอนจาก 3 ต�าแหน่ง แล้วเพิ่มเป็น 4, 5 และ 6 ต�าแหน่ง 
ตามล�าดับ โดยสอนเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1-3
5. ผู้ฝึกแนะน�าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองบอกถึงต�าแหน่งสิ่งของ 
หรอืวตัถุทกุครัง้ทีต้่องการให้เดก็ไปหยิบ เช่น “หนไูปหยบิแก้ว
น�้าที่วางอยู่บนโต๊ะให้หน่อย” “หนูไปหยิบกางเกงในตู้มาให้
หน่อย” เป็นต้น

25 60  เลือกวัตถุได้ 4 ประเภท ได้แก่ สัตว์ ผลไม้
ยานพาหนะ เครื่องครัว

อุปกรณ์
ของเล่น 4 ชุด 16 ชิ้น  
- สัตว์ 4 ชนิด
- ผลไม้ 4 ชนิด 
- ยานพาหนะ 4 ชนิด
- เครื่องครัว 4 ชนิด

อุปกรณ์
ของเล่น 4 ชุด 16 ชิ้น
- สัตว์ 4 ชนิด
- ผลไม้ 4 ชนิด 
- ยานพาหนะ 4 ชนิด
- เครื่องครัว 4 ชนิด
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เดก็รูจ้กัประเภทของวตัถทีุละชดุ พร้อมบอกว่า
วัตถุแต่ละชนิดคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ได้แก่
  - สัตว์ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ยีราฟ  สิงโต  เสือ ปลาโลมา   
      นกฮูก กบ  เป็นต้น
   - ผลไม้ เช่น ส้ม แตงโม แอปเปิ้ล มังคุด เป็นต้น
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิวางวัตถทุัง้หมด 16 ชิน้ ลงตรงหน้า
เด็ก แล้วพูดว่า “เลือกอันที่เป็นสัตว์” เก็บวัตถุ
กลับมาวางคืนที่เดิม แล้วสั่งซ�้าโดยเปลี่ยนให้
เลือกวัตถุในประเภทอื่น
2. “เลือกอันที่เป็นผลไม้”
3. “เลือกอันที่เป็นยานพาหนะ”
4. “เลือกอันที่เป็นเครื่องครัว”
(วางของทั้งหมดรวมกันเหมือนเดิมก่อนสั่งทุก
ครั้ง)
เกณฑ์ผ่าน
 เดก็เลือกวัตถแุต่ละประเภทได้ถูกต้องอย่างน้อย
3 ใน 4 ชิ้น

    - ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เครือ่งบิน เรอืและรถจกัรยานยนต์  
      เป็นต้น
 - เครื่องครัว เช่น เตาแก๊ส หรือ เตาถ่าน กระทะ ตะหลิว 
จาน หม้อ เป็นต้น
2. ผู้ฝึกให้เลือกวัตถุ 2 ประเภท โดยใส่วัตถุเป็นตัวอย่างจาน
ละ 1 ชิน้ แล้วบอกให้เด็กเอาวตัถทุีเ่ป็นของประเภทเดียวกันมา
ใส่รวมกนั เช่น “ส้มเป็นผลไม้ หนหูยบิผลไม้มาใส่ไว้ด้วยกนัซ”ิ 
ถ้าเด็กท�าไม่ได้จบัมือเด็กท�า ค่อยๆ ลดการช่วยเหลอืจนเด็กท�า 
ได้เอง
3. ค่อยๆ เพิ่มวัตถุเป็น 3 ประเภท และ 4 ประเภท
4. เวลาเด็กเล่นเสร็จบอกเด็กเก็บของลงตะกร้าเดียวกันแยก
เป็นประเภท สัตว์ ผลไม้ ยานพาหนะ เครื่องครัว
5. เมื่อเด็กท�าได้คล่องแล้วให้ถามเด็กเพิ่มเติมว่าในหมวด
เดียวกนัยงัมีอะไรอีกหรือสอนจดัหมวดหมู่เพ่ิมเติม เช่น สตัว์บก 
สัตว์น�้า สัตว์ปีก

26 60 เด็กเลือกสีตามค�าสั่งได้ 8 สี อุปกรณ์
ก้อนไม้สี 10 ก้อน : สีน�้าเงิน สีเขียว สีชมพู สีด�า 
สีขาว สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีน�้าตาล สีม่วง

อุปกรณ์
วัตถุสีต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้าน เช่น สีน�้าเงิน สีเขียว สีชมพู สีด�า  
สีขาว สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีน�้าตาล สีม่วง

“หยิบก้อนไม้ 
สีเหลือง”



70

คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิหยิบก้อนไม้ส ี วางบนโต๊ะตรงหน้า
เดก็ 
2. ผู้ประเมนิบอกเดก็ว่า “หยบิก้อนไม้สนี�า้เงนิ” 
3. ผู้ประเมินน�าก้อนไม้ที่เด็กหยิบกลับไปวาง 
ที่เดิม และสั่งซ�้าในสีอื่นจนครบ 8 สี  (สีน�้าเงิน 
สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีด�า สีชมพู สีขาว สีส้ม) 
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กหยิบก้อนไม้ได้ถูกต้องตามค�าสั่ง 8 สี
ตามค�าสั่งแต่ละครั้ง

แนวทาง
1. ผู้ฝึกน�าสิ่งของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ชิ้น และสอนให้เด็กรู้จัก
สีโดยเริ่มต้นทีละสี
2. หากเด็กรูจ้กัสแีล้ว ให้เพ่ิมจ�านวนสข้ึีนเรือ่ยๆ จนครบทัง้ 10 
สี (สีน�้าเงิน สีเขียว สีชมพู สีด�า สีขาว สีแดง สีเหลือง     
สีน�้าตาล สีม่วง สีส้ม)
3. ผู้ฝึกน�าสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว และมีสีต่างกัน 2 สี มาให้เด็ก
เลือก เมื่อเด็กท�าได้แล้ว ค่อยๆ เพิ่มทีละสี จนครบ 10 สี
4. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จักสีจากสิ่งของ
ที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้  โดยผู้ฝึกพูดบอก
เด็กในแต่ละสี แล้วให้เด็กพูดตาม

27 66 รู้จักความหมายของค�าว่า “ต่อจาก” “ระหว่าง” 
“ข้างหน้า” “ข้างหลัง” “ไว้กับ” และ “อันกลาง” 

อุปกรณ์
วัตถุ 5 ชนิด เช่น ตุ๊กตา รถ ถ้วย ก้อนไม้ ช้อน

 

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางวัตถุ 3 ชนิด ดังนี้ ก้อนไม้ ถ้วย 
ตุก๊ตา (น่ังหรือยนืหันหน้าเข้าหาเดก็) บนโต๊ะไว้
ตรงหน้าเด็ก โดยเรียงแถวให้มีช่องว่างห่างกัน

อุปกรณ์
วัตถุ 5 ชนิด เช่น ก้อนไม้ ช้อน ตุ๊กตา รถ ถ้วย ช้อน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกวางวัตถุ 3 ชนิด ดังนี้ ก้อนไม้ ถ้วย ตุ๊กตา (นั่งหรือยืน
หนัหน้าเข้าหาเด็ก) บนโต๊ะตรงหน้าเด็ก โดยเรยีงแถวจากด้าน
ซ้ายไปด้านขวาให้มีช่องว่างห่างกัน
2. ผู้ฝึกสอนให้เด็กรู้จักความหมายของต�าแหน่งต่างๆ ได้แก่ 
“ต่อจาก” “ระหว่าง” “ข้างหน้า” “ข้างหลัง” “ไว้กับ”  โดย
อธิบายทีละต�าแหน่ง เช่น (ผู้ฝึก) วางรถต่อจากถ้วย แล้วบอก
ว่า “รถอยู่ต่อจากถ้วย” จนครบ 5 ต�าแหน่ง

“วางรถไว้ระหว่าง 
ถ้วยกับตุ๊กตา”
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RLThai Early Developmental Assessment for Intervention

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

2. ผูป้ระเมนิส่งวตัถอุกีชนดิหนึง่ให้เดก็พร้อมสัง่
ทีละค�าสั่ง ดังนี้
  “วาง(รถ)ต่อจากถ้วย”
  “วางรถไว้ระหว่างก้อนไม้กับถ้วย”
  “วาง(รถ)ไว้ข้างหน้าตุ๊กตา”
  “วาง(รถ)ไว้ข้างหลังตุ๊กตา”
  “วาง(รถ)ไว้กับตุ๊กตา”
(เมื่อเด็กวางแล้วให้หยิบรถออกทุกครั้งก่อนสั่ง
ค�าสั่งต่อไป)
3. ผู้ประเมินวางวัตถุทั้ง 5 ชนิดไว้ตรงหน้าเด็ก 
แล้วถามเด็กว่า “อันไหนเป็นอันกลาง”
4. ผู้ประเมินสั่ง 3 ครั้ง ในแต่ละต�าแหน่ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กท�าได้ถูกต้องตามต�าแหน่ง แต่ละต�าแหน่ง 
ได้ 2 ใน 3 ครั้ง

3. ผู้ฝึกบอกให้เด็กวางวัตถุทีละต�าแหน่ง หากเด็กท�าไม่ได้ให้
จบัมอืเดก็วาง และลดการช่วยเหลือลงจนเดก็วางได้เองจนครบ 
5 ต�าแหน่ง
4. ผู้ฝึกวางวัตถุท้ัง 5 ชนิดไว้ตรงหน้าเด็ก แล้วชี้บอกเด็กว่า    
“นี่อันกลาง” 
5. ผู้ฝึกถามเด็กว่า “อันไหนเป็นอันกลาง” หากเด็กชี้ไม่ถูก    
ให้จบัมอืเด็กชี ้และลดการช่วยเหลอืลง จนเดก็สามารถชีไ้ด้เอง

28 72 ท�าตามค�าส่ังต่อเน่ืองที่ประกอบด้วยการกระท�า 
1 อย่าง ตามต�าแหน่งที่อยู่ 3 แห่ง กับวัตถุที่มีสีต่าง
กัน 3 สี

อุปกรณ์
1. กล่องพลาสติก ขนาดเท่ากัน 2 ใบ
2. ก้อนไม้สีเหลือง แดง เขียว อย่างละ 1 ก้อน

อุปกรณ์
1. กล่องพลาสติก ขนาดเท่ากัน 2 ใบ
2. รถของเล่น 3 คัน สีต่างกัน

“เอาก้อนไม้สีเหลืองวางในกล่อง 
สีเขียววางบนกล่องสีแดง

วางข้างกล่อง”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิหยิบก้อนไม้ส ี วางบนโต๊ะตรงหน้า
เดก็ 
2. ผู้ประเมนิบอกเดก็ว่า “หยบิก้อนไม้สีน�า้เงิน” 
3. ผู้ประเมินน�าก้อนไม้ที่เด็กหยิบกลับไปวาง 
ที่เดิม และสั่งซ�้าในสีอื่นจนครบ 8 สี  (สีน�้าเงิน 
สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีด�า สีชมพู สีขาว สีส้ม) 
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กหยิบก้อนไม้ได้ถูกต้องตามค�าสั่ง 8 สี
ตามค�าสั่งแต่ละครั้ง

แนวทาง
1. ผู้ฝึกน�าสิ่งของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ชิ้น และสอนให้เด็กรู้จัก
สีโดยเริ่มต้นทีละสี
2. หากเดก็รูจ้กัสแีล้ว ให้เพิม่จ�านวนสข้ึีนเรือ่ยๆ จนครบทัง้ 10 
สี (สีน�้าเงิน สีเขียว สีชมพู สีด�า สีขาว สีแดง สีเหลือง     
สีน�้าตาล สีม่วง สีส้ม)
3. ผู้ฝึกน�าสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว และมีสีต่างกัน 2 สี มาให้เด็ก
เลือก เมื่อเด็กท�าได้แล้ว ค่อยๆ เพิ่มทีละสี จนครบ 10 สี
4. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จักสีจากสิ่งของ
ที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้  โดยผู้ฝึกพูดบอก
เด็กในแต่ละสี แล้วให้เด็กพูดตาม

27 66 รู้จักความหมายของค�าว่า “ต่อจาก” “ระหว่าง” 
“ข้างหน้า” “ข้างหลัง” “ไว้กับ” และ “อันกลาง” 

อุปกรณ์
วัตถุ 5 ชนิด เช่น ตุ๊กตา รถ ถ้วย ก้อนไม้ ช้อน

 

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางวัตถุ 3 ชนิด ดังนี้ ก้อนไม้ ถ้วย 
ตุก๊ตา (น่ังหรือยนืหันหน้าเข้าหาเดก็) บนโต๊ะไว้
ตรงหน้าเด็ก โดยเรียงแถวให้มีช่องว่างห่างกัน

อุปกรณ์
วัตถุ 5 ชนิด เช่น ก้อนไม้ ช้อน ตุ๊กตา รถ ถ้วย ช้อน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกวางวัตถุ 3 ชนิด ดังนี้ ก้อนไม้ ถ้วย ตุ๊กตา (นั่งหรือยืน
หันหน้าเข้าหาเดก็) บนโต๊ะตรงหน้าเดก็ โดยเรยีงแถวจากด้าน
ซ้ายไปด้านขวาให้มีช่องว่างห่างกัน
2. ผู้ฝึกสอนให้เด็กรู้จักความหมายของต�าแหน่งต่างๆ ได้แก่ 
“ต่อจาก” “ระหว่าง” “ข้างหน้า” “ข้างหลัง” “ไว้กับ”  โดย
อธิบายทีละต�าแหน่ง เช่น (ผู้ฝึก) วางรถต่อจากถ้วย แล้วบอก
ว่า “รถอยู่ต่อจากถ้วย” จนครบ 5 ต�าแหน่ง

“วางรถไว้ระหว่าง 
ถ้วยกับตุ๊กตา”

71

RLThai Early Developmental Assessment for Intervention

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

2. ผูป้ระเมนิส่งวัตถอุกีชนดิหนึง่ให้เด็กพร้อมสัง่
ทีละค�าสั่ง ดังนี้
  “วาง(รถ)ต่อจากถ้วย”
  “วางรถไว้ระหว่างก้อนไม้กับถ้วย”
  “วาง(รถ)ไว้ข้างหน้าตุ๊กตา”
  “วาง(รถ)ไว้ข้างหลังตุ๊กตา”
  “วาง(รถ)ไว้กับตุ๊กตา”
(เมื่อเด็กวางแล้วให้หยิบรถออกทุกครั้งก่อนสั่ง
ค�าสั่งต่อไป)
3. ผู้ประเมินวางวัตถุทั้ง 5 ชนิดไว้ตรงหน้าเด็ก 
แล้วถามเด็กว่า “อันไหนเป็นอันกลาง”
4. ผู้ประเมินสั่ง 3 ครั้ง ในแต่ละต�าแหน่ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กท�าได้ถูกต้องตามต�าแหน่ง แต่ละต�าแหน่ง 
ได้ 2 ใน 3 ครั้ง

3. ผู้ฝึกบอกให้เด็กวางวัตถุทีละต�าแหน่ง หากเด็กท�าไม่ได้ให้
จบัมอืเดก็วาง และลดการช่วยเหลือลงจนเดก็วางได้เองจนครบ 
5 ต�าแหน่ง
4. ผู้ฝึกวางวัตถุทั้ง 5 ชนิดไว้ตรงหน้าเด็ก แล้วชี้บอกเด็กว่า    
“นี่อันกลาง” 
5. ผู้ฝึกถามเด็กว่า “อันไหนเป็นอันกลาง” หากเด็กชี้ไม่ถูก    
ให้จบัมือเด็กชี ้และลดการช่วยเหลอืลง จนเด็กสามารถชีไ้ด้เอง

28 72 ท�าตามค�าสั่งต่อเนื่องที่ประกอบด้วยการกระท�า 
1 อย่าง ตามต�าแหน่งที่อยู่ 3 แห่ง กับวัตถุที่มีสีต่าง
กัน 3 สี

อุปกรณ์
1. กล่องพลาสติก ขนาดเท่ากัน 2 ใบ
2. ก้อนไม้สีเหลือง แดง เขียว อย่างละ 1 ก้อน

อุปกรณ์
1. กล่องพลาสติก ขนาดเท่ากัน 2 ใบ
2. รถของเล่น 3 คัน สีต่างกัน

“เอาก้อนไม้สีเหลืองวางในกล่อง 
สีเขียววางบนกล่องสีแดง

วางข้างกล่อง”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางกล่องตรงหน้าเด็กคว�่า 1 ใบ
หงาย 1 ใบ
2. ผู้ประเมินยื่นก้อนไม้ให้เด็ก 3 ก้อน พูดสั่ง
อย่างต่อเน่ืองว่า “เอาก้อนไม้สี...วางในกล่อง 
ก้อนไม้สี...วางบนกล่อง และเอาก้อนไม้สี...วาง
ข้างกล่อง” 
3. ผู้ประเมินสั่ง 3 ครั้ง โดยสลับสีก้อนไม้ใน
แต่ละครั้ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กท�าตามค�าสั่งได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ชุด

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กทบทวนเรือ่งสโีดยให้เดก็บอกชือ่สทีลีะสใีห้ได้ถกูต้องก่อน
ถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้กลบัไปสอนเรือ่งการเลอืกสตีามค�าสัง่ ตาม
ขั้นตอนในข้อ 26 ก่อน
2. ผู้ฝึกทบทวนเรื่องการวางต�าแหน่งทั้ง 3 ต�าแหน่ง จนเด็ก
ท�าได้ถูกต้อง ถ้าเด็กวางต�าแหน่งไม่ถูกต้องให้กลบัไปสอนเรือ่ง
การวางต�าแหน่ง ตามค�าสั่ง ตามขั้นตอนในข้อ 24 ก่อน
3. เมื่อเด็กรู้จักสีและต�าแหน่งแล้ว ผู้ฝึกสาธิตและพูดเกี่ยวกับ
สิ่งที่ก�าลังท�า เช่น “......หยิบรถสีแดงใส่ในกล่อง รถสีเขียววาง
ข้างกล่อง และรถสีเหลืองวางบนกล่อง”
4. ผู้ฝึกพูดสั่งให้เด็กท�าตามทีละค�าสั่ง เช่น “หยิบรถสีแดงใส่
ในกล่อง” ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้ชี/้บอกให้เดก็ท�าให้ถูกต้อง ท�าซ�า้ๆ 
จนเด็กท�าได้ จึงเริ่มค�าสั่งต่อไป “หยิบรถสีเขียววางข้างกล่อง” 
และ “หยิบรถสีเหลืองวางบนกล่อง” ตามล�าดับ
5. ผู้ฝึกเพิ่มการท�าตามค�าสั่งเป็น 2 ค�าสั่ง โดยฝึกเช่นเดียวกัน
กับขั้นตอนที่ 4 ถ้าเด็กท�าได้ค�าสั่งเดียวให้ผู้ฝึกทวนค�าสั่งใหม่
ต่อเนื่องทั้ง 2 ค�าสั่งอีกครั้ง หรือถ้าเด็กพูดได้ให้เด็กทวนค�าสั่ง
ว่า ให้ท�าอะไรบ้าง ถ้าเดก็บอกไม่ครบ ให้ผูฝึ้กบอก “ท�า.....แล้ว
ต้องท�าอะไรอีก” ท�าซ�้าจนกว่าเด็กจะท�าได้
6. เมื่อเด็กท�าตามค�าสั่งต่อเนื่อง 2 ต�าแหน่งได้คล่องแล้ว ผู้ฝึก
เพิ่มการท�าตามค�าสั่งเป็น 3 ค�าสั่ง โดยฝึกเช่นเดียวกันกับ 
ขั้นตอนที่ 4
7. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกสอนเด็กท�าตามค�าสั่งใน
ชีวิตประจ�าวันบ่อยๆ เช่น “หนูไปหยิบเสื้อสีเหลืองไปใส่ใน
ตะกร้า หยบิเสือ้สฟ้ีาไปให้พ่อ แล้วไปหยบิเสือ้สแีดงมาให้แม่ซ”ิ 
เป็นต้น
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

29 72 จบัใจความได้ถกูต้องในเร่ืองทีฟั่ง หรอืดแูล้วพูดหรอื
ตอบค�าถามที่เหมาะสมกับเรื่อง

อุปกรณ์
หนังสือนิทาน/เรื่องส้ันท่ีมีรูปภาพประกอบ
ประมาณ 5 ประโยค

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินอ่านหนังสือนิทาน/เรื่องสั้นให้เด็ก
ฟัง 1 รอบ 
2. ผู้ประเมินบอกให้เด็กเล่าเรื่องนั้นให้ฟัง
3. ผูป้ระเมินถามค�าถามในเรือ่ง แล้วรอฟังค�าตอบ
ว่าตรงกับเรื่องที่ฟังหรือไม่ เช่น ใครท�าอะไร 
ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
เกณฑ์ผ่าน
เด็กจับใจความเรื่องท่ีเล่าได้ถูกต้อง และ/หรือ 
ถาม/ตอบได้เหมาะสมกับเรื่อง

อุปกรณ์
หนงัสือนทิาน/เรือ่งส้ันทีม่รีปูภาพประกอบประมาณ 5 ประโยค
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกเล่านิทานหรือเล่าเรื่องให้เด็กฟัง ชวนเด็กพูดคุย และ
ตั้งค�าถาม (เช่น ใครท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร) เกี่ยวกับ
เรือ่งทีเ่ล่า เปิดโอกาสให้เดก็ถามและแสดงความคดิเหน็ในเรือ่ง
ที่ได้ฟัง
2. ถ้าเด็กเล่าเรื่องไม่ตรงกับเนื้อหาผู้ฝึกต้องดึงเด็กกลับเข้าสู่
เนื้อหาให้สัมพันธ์กับเรื่องที่เล่า
3. ถ้าเดก็ตอบไม่ตรงค�าถามให้ผู้ฝึกพดูแนะหรอืให้ตวัเลือกกบัเดก็
4. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เล่าเรื่องต่างๆ ให้เด็กฟัง
และฝึกให้เด็กตอบค�าถามจับใจความจากเรื่องที่เล่า
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการRL

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางกล่องตรงหน้าเด็กคว�่า 1 ใบ
หงาย 1 ใบ
2. ผู้ประเมินยื่นก้อนไม้ให้เด็ก 3 ก้อน พูดสั่ง
อย่างต่อเน่ืองว่า “เอาก้อนไม้สี...วางในกล่อง 
ก้อนไม้สี...วางบนกล่อง และเอาก้อนไม้สี...วาง
ข้างกล่อง” 
3. ผู้ประเมินสั่ง 3 ครั้ง โดยสลับสีก้อนไม้ใน
แต่ละครั้ง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กท�าตามค�าสั่งได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ชุด

แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กทบทวนเรือ่งสโีดยให้เดก็บอกชือ่สทีลีะสใีห้ได้ถกูต้องก่อน
ถ้าเดก็ตอบไม่ได้ให้กลบัไปสอนเรือ่งการเลอืกสตีามค�าส่ัง ตาม
ขั้นตอนในข้อ 26 ก่อน
2. ผู้ฝึกทบทวนเรื่องการวางต�าแหน่งทั้ง 3 ต�าแหน่ง จนเด็ก
ท�าได้ถกูต้อง ถ้าเด็กวางต�าแหน่งไม่ถกูต้องให้กลบัไปสอนเรือ่ง
การวางต�าแหน่ง ตามค�าสั่ง ตามขั้นตอนในข้อ 24 ก่อน
3. เมื่อเด็กรู้จักสีและต�าแหน่งแล้ว ผู้ฝึกสาธิตและพูดเกี่ยวกับ
สิ่งที่ก�าลังท�า เช่น “......หยิบรถสีแดงใส่ในกล่อง รถสีเขียววาง
ข้างกล่อง และรถสีเหลืองวางบนกล่อง”
4. ผู้ฝึกพูดสั่งให้เด็กท�าตามทีละค�าสั่ง เช่น “หยิบรถสีแดงใส่
ในกล่อง” ถ้าเดก็ท�าไม่ได้ให้ชี/้บอกให้เดก็ท�าให้ถกูต้อง ท�าซ�า้ๆ 
จนเดก็ท�าได้ จึงเริ่มค�าสั่งต่อไป “หยิบรถสีเขียววางข้างกล่อง” 
และ “หยิบรถสีเหลืองวางบนกล่อง” ตามล�าดับ
5. ผู้ฝึกเพิ่มการท�าตามค�าสั่งเป็น 2 ค�าสั่ง โดยฝึกเช่นเดียวกัน
กับขั้นตอนที่ 4 ถ้าเด็กท�าได้ค�าสั่งเดียวให้ผู้ฝึกทวนค�าส่ังใหม่
ต่อเนื่องทั้ง 2 ค�าสั่งอีกครั้ง หรือถ้าเด็กพูดได้ให้เด็กทวนค�าสั่ง
ว่า ให้ท�าอะไรบ้าง ถ้าเดก็บอกไม่ครบ ให้ผูฝึ้กบอก “ท�า.....แล้ว
ต้องท�าอะไรอีก” ท�าซ�้าจนกว่าเด็กจะท�าได้
6. เมื่อเด็กท�าตามค�าสั่งต่อเนื่อง 2 ต�าแหน่งได้คล่องแล้ว ผู้ฝึก
เพิ่มการท�าตามค�าสั่งเป็น 3 ค�าสั่ง โดยฝึกเช่นเดียวกันกับ 
ขั้นตอนที่ 4
7. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกสอนเด็กท�าตามค�าสั่งใน
ชีวิตประจ�าวันบ่อยๆ เช่น “หนูไปหยิบเสื้อสีเหลืองไปใส่ใน
ตะกร้า หยบิเสือ้สฟ้ีาไปให้พ่อ แล้วไปหยบิเสือ้สแีดงมาให้แม่ซ”ิ 
เป็นต้น
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

29 72 จบัใจความได้ถูกต้องในเร่ืองทีฟั่ง หรอืดแูล้วพูดหรอื
ตอบค�าถามที่เหมาะสมกับเรื่อง

อุปกรณ์
หนังสือนิทาน/เรื่องสั้นท่ีมีรูปภาพประกอบ
ประมาณ 5 ประโยค

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินอ่านหนังสือนิทาน/เรื่องสั้นให้เด็ก
ฟัง 1 รอบ 
2. ผู้ประเมินบอกให้เด็กเล่าเรื่องนั้นให้ฟัง
3. ผู้ประเมินถามค�าถามในเรือ่ง แล้วรอฟังค�าตอบ
ว่าตรงกับเรื่องที่ฟังหรือไม่ เช่น ใครท�าอะไร 
ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
เกณฑ์ผ่าน
เด็กจับใจความเรื่องท่ีเล่าได้ถูกต้อง และ/หรือ 
ถาม/ตอบได้เหมาะสมกับเรื่อง

อุปกรณ์
หนังสอืนิทาน/เรือ่งสัน้ทีม่รีปูภาพประกอบประมาณ 5 ประโยค
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกเล่านิทานหรือเล่าเรื่องให้เด็กฟัง ชวนเด็กพูดคุย และ
ตั้งค�าถาม (เช่น ใครท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร) เกี่ยวกับ
เรือ่งทีเ่ล่า เปิดโอกาสให้เดก็ถามและแสดงความคดิเหน็ในเรือ่ง
ที่ได้ฟัง
2. ถ้าเด็กเล่าเรื่องไม่ตรงกับเนื้อหาผู้ฝึกต้องดึงเด็กกลับเข้าสู่
เนื้อหาให้สัมพันธ์กับเรื่องที่เล่า
3. ถ้าเด็กตอบไม่ตรงค�าถามให้ผูฝึ้กพูดแนะหรอืให้ตัวเลอืกกบัเด็ก
4. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เล่าเรื่องต่างๆ ให้เด็กฟัง
และฝึกให้เด็กตอบค�าถามจับใจความจากเรื่องที่เล่า
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

1 2 ท�ำเสยีงในล�ำคอ (เสยีง “อ”ู หรอื “ออื” หรอื “อำ”) 
อย่ำงชัดเจน

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินฟังเสียงเด็กขณะประเมิน โดยอยู่
ห่ำงจำกเด็กประมำณ 30 ซม. 
2. ถ้ำเด็กไม่ออกเสียงให้ได้ยิน ให้ถำมพ่อแม่
ผู้ปกครองว่ำเด็กท�ำเสียง “อู” หรือ “อือ” หรือ 
“อำ” ได้หรือไม่
เกณฑ์ผ่าน
 เดก็ท�ำเสยีงในล�ำคอ (เสยีง “อ”ู หรอื “ออื” หรอื
“อำ”) อย่ำงชัดเจนได้

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย ผู้ฝึกนั่งข้ำงเด็กและยื่นหน้ำ
เข้ำไปหำเด็กในระยะห่ำงประมำณ 30 ซม. (1 ไม้บรรทัด)
2. ผู้ฝึกสบตำและพูดคุยให้เด็กสนใจ แล้วท�ำเสียง “อู” หรือ
“อือ” หรือ “อำ” ในล�ำคอให้เด็กได้ยินหยุดฟัง เพื่อรอจังหวะ
ให้เด็กส่งเสียงตำม
3. เมื่อเด็กออกเสียง “อู” ได้ ให้ผู้ฝึกเปลี่ยนไปฝึกเสียง “อือ”
และรอให้เด็กออกเสียงตำม เม่ือเด็กออกเสียงได้แล้วให้เพิ่ม
เสียง “อำ” และเสียงอื่นๆ
4. ผูฝึ้กแนะน�ำพ่อแม่ ผูป้กครองพูดหรอืส่งเสยีงเล่นกบัเดก็ เช่น
ขณะป้อนนม ขณะเปลี่ยนผ้ำอ้อม และขณะเล่นกับเด็ก

การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

ทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำ (Expressive Language : EL)  มี  31  ข้อ

อู...อา....
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Thai Early Developmental Assessment for Intervention EL

ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

2 4 เปล่งเสียงเพื่อแสดงควำมรู้สึก อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู ้ประเมินสังเกตกำรเปล่งเสียงเด็กขณะ
ประเมิน 
2. ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ เวลำเด็กดีใจ โกรธ 
หงุดหงิด เ สียใจ เด็กเปล ่ง เสียงอย ่ำงไร 
(ที่ไม่ใช่ร้องไห้และหัวเรำะ)
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเปล่งเสยีงเพือ่แสดงควำมรู้สกึได้แตกต่ำงกนั
อย่ำงน้อย 2 ควำมรู้สึก

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย ผู้ฝึกนั่งข้ำงเด็กและยื่นหน้ำ
เข้ำไปหำเด็ก ในระยะห่ำงประมำณ 60 ซม. (2 ไม้บรรทัด) 
2. ผู้ฝึกมองสบตำเด็ก พูดคุย ยิ้ม เล่น หัวเรำะกับเด็ก หรือ
สัมผัสจุดต่ำงๆ ของรำ่งกำยเด็ก เช่น ใช้นิ้วมือสัมผัสเบำๆ ที่
ฝ่ำเท้ำ ท้อง เอว หรือใช้จมูกสัมผัสหน้ำผำก แก้ม จมูก ปำก 
และท้องเด็ก โดยกำรสัมผัสแต่ละครั้ง ควรมีจังหวะหนัก-เบำ 
แตกต่ำงกันไป และหยุดรอเวลำให้เด็กเปล่งเสียงโต้ตอบกลับ

3 6 เลียนแบบกำรเล่นเสียงคล้ำยค�ำพูดได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. สังเกตกำรเล่นเสียงของเด็ก ขณะผู้ปกครอง
คุยกับเด็ก
2. ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ “เด็กเลียนแบบกำร
เล่นเสียงคล้ำยค�ำพูดได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็สำมำรถเลยีนแบบกำรเล่นเสยีงคล้ำยค�ำพดู
ได้ โดยกำรเปล่งเสียงสูงๆ ต�่ำๆ เช่น อำอ้ำ...อ้ำ

...อ๋ำ

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ฝึกพูดคุยกับเด็กท�ำเสียงสูงๆ ต�่ำๆ อย่ำงชัดเจน เช่น อำอ้ำ 
อ้ำอ๋ำ รอให้เด็กเปล่งเสียงสูงๆ ต�่ำๆ ตำม ท�ำซ�้ำจนเด็กเปล่ง
เสียงตำม

อาอ้า...
อ้าอ๋า...
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการEL

ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

1 2 ท�ำเสยีงในล�ำคอ (เสยีง “อ”ู หรอื “ออื” หรอื “อำ”) 
อย่ำงชัดเจน

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินฟังเสียงเด็กขณะประเมิน โดยอยู่
ห่ำงจำกเด็กประมำณ 30 ซม. 
2. ถ้ำเด็กไม่ออกเสียงให้ได้ยิน ให้ถำมพ่อแม่
ผู้ปกครองว่ำเด็กท�ำเสียง “อู” หรือ “อือ” หรือ 
“อำ” ได้หรือไม่
เกณฑ์ผ่าน
 เดก็ท�ำเสยีงในล�ำคอ (เสยีง “อ”ู หรอื “ออื” หรอื
“อำ”) อย่ำงชัดเจนได้

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย ผู้ฝึกนั่งข้ำงเด็กและยื่นหน้ำ
เข้ำไปหำเด็กในระยะห่ำงประมำณ 30 ซม. (1 ไม้บรรทัด)
2. ผู้ฝึกสบตำและพูดคุยให้เด็กสนใจ แล้วท�ำเสียง “อู” หรือ
“อือ” หรือ “อำ” ในล�ำคอให้เด็กได้ยินหยุดฟัง เพื่อรอจังหวะ
ให้เด็กส่งเสียงตำม
3. เมื่อเด็กออกเสียง “อู” ได้ ให้ผู้ฝึกเปลี่ยนไปฝึกเสียง “อือ”
และรอให้เด็กออกเสียงตำม เม่ือเด็กออกเสียงได้แล้วให้เพิ่ม
เสียง “อำ” และเสียงอื่นๆ
4. ผูฝึ้กแนะน�ำพ่อแม่ ผูป้กครองพูดหรอืส่งเสยีงเล่นกบัเดก็ เช่น
ขณะป้อนนม ขณะเปลี่ยนผ้ำอ้อม และขณะเล่นกับเด็ก

การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

ทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำ (Expressive Language : EL)  มี  31  ข้อ

อู...อา....
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

2 4 เปล่งเสียงเพื่อแสดงควำมรู้สึก อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู ้ประเมินสังเกตกำรเปล่งเสียงเด็กขณะ
ประเมิน 
2. ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ เวลำเด็กดีใจ โกรธ 
หงุดหงิด เ สียใจ เด็กเปล ่ง เสียงอย ่ำงไร 
(ที่ไม่ใช่ร้องไห้และหัวเรำะ)
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเปล่งเสียงเพ่ือแสดงควำมรู้สึกได้แตกต่ำงกนั
อย่ำงน้อย 2 ควำมรู้สึก

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย ผู้ฝึกนั่งข้ำงเด็กและยื่นหน้ำ
เข้ำไปหำเด็ก ในระยะห่ำงประมำณ 60 ซม. (2 ไม้บรรทัด) 
2. ผู้ฝึกมองสบตำเด็ก พูดคุย ยิ้ม เล่น หัวเรำะกับเด็ก หรือ
สัมผัสจุดต่ำงๆ ของรำ่งกำยเด็ก เช่น ใช้นิ้วมือสัมผัสเบำๆ ที่
ฝ่ำเท้ำ ท้อง เอว หรือใช้จมูกสัมผัสหน้ำผำก แก้ม จมูก ปำก 
และท้องเด็ก โดยกำรสัมผัสแต่ละครั้ง ควรมีจังหวะหนัก-เบำ 
แตกต่ำงกันไป และหยุดรอเวลำให้เด็กเปล่งเสียงโต้ตอบกลับ

3 6 เลียนแบบกำรเล่นเสียงคล้ำยค�ำพูดได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. สังเกตกำรเล่นเสียงของเด็ก ขณะผู้ปกครอง
คุยกับเด็ก
2. ถำมพ่อแม่ ผูป้กครองว่ำ “เดก็เลยีนแบบกำร
เล่นเสียงคล้ำยค�ำพูดได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็สำมำรถเลยีนแบบกำรเล่นเสยีงคล้ำยค�ำพดู
ได้ โดยกำรเปล่งเสียงสูงๆ ต�่ำๆ เช่น อำอ้ำ...อ้ำ

...อ๋ำ

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ฝึกพูดคุยกับเด็กท�ำเสียงสูงๆ ต�่ำๆ อย่ำงชัดเจน เช่น อำอ้ำ 
อ้ำอ๋ำ รอให้เด็กเปล่งเสียงสูงๆ ต�่ำๆ ตำม ท�ำซ�้ำจนเด็กเปล่ง
เสียงตำม

อาอ้า...
อ้าอ๋า...
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการEL

ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

4 8 เปล่งเสียงค�ำพยำงค์เดียวที่ไม่มีควำมหมำย (ออก
เสียงสระผสมกับพยัญชนะ) ได้อย่ำงน้อย 4 เสียง

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมนิสังเกตเดก็ขณะประเมนิหรอืถำมจำก
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ “เด็กเปล่งเสียงพยำงค์
เดียวต่ำงๆ กันได้อย่ำงน้อย 4 เสียง หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็เปล่งเสยีงพยำงค์เดยีวทีต่่ำงกนัได้อย่ำงน้อย 
4 เสียง เช่น ดำ บำ มำ ตำ จำ ปำ

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดท่ำให้เด็กนั่งหันหน้ำเข้ำหำผู้ฝึก
2. ผูฝึ้กเล่นกบัเด็ก ท�ำเสยีงให้เด็กเลยีนแบบ เช่น อำ อี อู โอ โดย
ท�ำเสียงสงูๆ ต�ำ่ๆ ให้เด็กสนใจ และกระตุ้นให้เด็กออกเสียงตำม
3. เม่ือเด็กออกเสยีง อำ อี อู ได้ ให้ผูฝึ้กออกเสียงค�ำพยำงค์เดียว
ให้เด็กเลียนเสียงตำมทีละเสียง เช่น ดำ มำ ตำ บำ จำ ปำ  
4. เมื่อเด็กออกเสียงได้ ให้ผู้ฝึกสบตำ ยิ้ม และพยักหน้ำให้เด็ก
รอจนเด็กหยุด แล้วเลียนเสียงเด็ก 1-2 ครั้ง เพื่อให้เด็กเปล่ง
เสียงซ�้ำอีก 
5. ผูฝึ้กแนะน�ำให้พ่อแม่ ผูป้กครองฝึกซ�ำ้ๆ ทกุวนัและเพิม่เสยีง
อื่นๆ ที่หลำกหลำย
กรณีเด็กไม่อ้าปาก 
ให้น�ำของเล่น/ผลไม้ ขนำดใหญ่กว่ำปำกเลก็น้อย เอำไว้ใกล้รมิ
ฝีปำกเด็ก หลงัจำกนัน้ผูฝึ้กออกเสยีง “อ�ำ้” โดยอ้ำปำกให้กว้ำง
กว่ำปกติ ร่วมกบับอกให้เด็กอ้ำปำก “อ�ำ้” หรอืในขณะป้อนข้ำว
เมือ่เดก็อ้ำปำกให้ผูป้กครองอ้ำปำกกว้ำงๆ พร้อมออกเสยีง “อ�ำ้” 
กรณีเด็กไม่เปล่งเสียง พยัญชนะ
ผู้ฝึกท�ำเสียง วำวำ พร้อมทั้งเอำมือกระทบริมฝีปำกเด็กเป็น   
จังหวะเบำๆ ให้เด็กออกเสียง วำวำ พร้อมผู้ฝึก

ดา บา มา
ตา จา ปา
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

5 10 เปล่งเสียงเป็นพยำงค์ซ�้ำๆ ได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินสังเกตหรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ว่ำ “เด็กเปล่งเสียงเป็นพยำงค์ซ�้ำๆ ได้หรือไม่ 
เช่น หม�่ำหม�่ำ ปำปำ มำมำ จำจำ ดำดำ”
2. ผูป้ระเมนิน่ังหนัหน้ำเข้ำหำเดก็ท�ำเสยีงนัน้ให้
เด็กฟัง
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กเปล่งเสียงเป็นพยำงค์ซ�้ำๆ ได้ 1 เสียง เช่น
หม�่ำหม�่ำ ปำปำ มำมำ จำจำ ดำดำ

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดท่ำให้เด็กนั่งหันหน้ำเขำ้หำผู้ฝึก
2. ผู้ฝึกพูดคุยและออกเสียงพยำงค์เดียวซ�้ำๆ ให้เด็กฟัง เช่น
หม�่ำหม�่ำ ปำปำ มำมำ และรอให้เด็กออกเสียงตำม 
3. ผูฝึ้กเปล่งเสยีงคล้ำยค�ำทีม่คีวำมหมำยและให้เดก็เลยีนเสยีง
ตำม เช่น แม่แม่ ไปไป มำมำ 
4. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกต่อเนื่องโดยกระตุ้นให้
เด็กเปล่งเสียง เพื่อสื่อควำมต้องกำรในชีวิตประจ�ำวัน

6 12 แสดงควำมต้องกำร / ปฏิเสธ โดยท�ำท่ำทำง หรือ
เปล่งเสียง

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตหรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ 
“เม่ือเด็กต้องกำร / ปฏิเสธส่ิงต่ำงๆ เด็กท�ำ
อย่ำงไร” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กแสดงควำมต้องกำร / ปฏิเสธ ด้วยกำรท�ำ 
ท่ำทำง เช่น ยื่นมือให้อุ้ม ชี้ จูงมือผู้ใหญ่ไปหยิบ 
ส่ำยหัว ใช้มือปัด หรือเปล่งเสียง

อุปกรณ์
1. ของเล่น
2. อำหำร
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนเด็กในขณะรับประทำนอำหำรสังเกตเมื่อเด็กอิ่ม
แล้วถำมเด็กว่ำ “กนิอกีไหม” “เอำข้ำวอกีไหม” หรอืขณะเล่น
ของเล่น ถำมเด็กว่ำ “เล่น...ไหม”  
2. ผู้ฝึกสอนเด็กปฏิเสธ โดยส่ำยหัวพร้อมกับพูดว่ำ “ไม่เอำ”
หรือ “ไม่เล่น” ให้เด็กเลียนแบบตำม
3. ผู้ฝึกสอนเด็กตอบรับโดยพยักหน้ำพร้อมกับพูดว่ำ “เอำ”
หรือ “เล่น” ให้เด็กเลียนแบบตำม
4. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกในสถำนกำรณ์อ่ืนๆ เพือ่
ให้เด็กเรียนรู้เพิ่มขึ้น

หม�่าๆ ปาๆ
  มาๆ จาๆ ดาๆ
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการEL

ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

4 8 เปล่งเสียงค�ำพยำงค์เดียวที่ไม่มีควำมหมำย (ออก
เสียงสระผสมกับพยัญชนะ) ได้อย่ำงน้อย 4 เสียง

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมนิสังเกตเดก็ขณะประเมนิหรอืถำมจำก
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ “เด็กเปล่งเสียงพยำงค์
เดียวต่ำงๆ กันได้อย่ำงน้อย 4 เสียง หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็เปล่งเสยีงพยำงค์เดยีวทีต่่ำงกนัได้อย่ำงน้อย 
4 เสียง เช่น ดำ บำ มำ ตำ จำ ปำ

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดท่ำให้เด็กนั่งหันหน้ำเขำ้หำผู้ฝึก
2. ผู้ฝึกเล่นกบัเดก็ ท�ำเสียงให้เด็กเลยีนแบบ เช่น อำ อ ีอ ูโอ โดย
ท�ำเสียงสงูๆ ต�ำ่ๆ ให้เดก็สนใจ และกระตุ้นให้เดก็ออกเสียงตำม
3. เมือ่เดก็ออกเสยีง อำ อ ีอ ูได้ ให้ผูฝึ้กออกเสียงค�ำพยำงค์เดียว
ให้เด็กเลียนเสียงตำมทีละเสียง เช่น ดำ มำ ตำ บำ จำ ปำ  
4. เมื่อเด็กออกเสียงได้ ให้ผู้ฝึกสบตำ ยิ้ม และพยักหน้ำให้เด็ก
รอจนเด็กหยุด แล้วเลียนเสียงเด็ก 1-2 ครั้ง เพื่อให้เด็กเปล่ง
เสียงซ�้ำอีก 
5. ผูฝึ้กแนะน�ำให้พ่อแม่ ผูป้กครองฝึกซ�ำ้ๆ ทกุวนัและเพิม่เสยีง
อื่นๆ ที่หลำกหลำย
กรณีเด็กไม่อ้าปาก 
ให้น�ำของเล่น/ผลไม้ ขนำดใหญ่กว่ำปำกเลก็น้อย เอำไว้ใกล้รมิ
ฝีปำกเดก็ หลงัจำกนัน้ผูฝึ้กออกเสยีง “อ�ำ้” โดยอ้ำปำกให้กว้ำง
กว่ำปกติ ร่วมกบับอกให้เดก็อ้ำปำก “อ�ำ้” หรือในขณะป้อนข้ำว
เมือ่เดก็อ้ำปำกให้ผูป้กครองอ้ำปำกกว้ำงๆ พร้อมออกเสยีง “อ�ำ้” 
กรณีเด็กไม่เปล่งเสียง พยัญชนะ
ผู้ฝึกท�ำเสียง วำวำ พร้อมทั้งเอำมือกระทบริมฝีปำกเด็กเป็น   
จังหวะเบำๆ ให้เด็กออกเสียง วำวำ พร้อมผู้ฝึก

ดา บา มา
ตา จา ปา
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

5 10 เปล่งเสียงเป็นพยำงค์ซ�้ำๆ ได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินสังเกตหรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ว่ำ “เด็กเปล่งเสียงเป็นพยำงค์ซ�้ำๆ ได้หรือไม่ 
เช่น หม�่ำหม�่ำ ปำปำ มำมำ จำจำ ดำดำ”
2. ผูป้ระเมนิน่ังหนัหน้ำเข้ำหำเดก็ท�ำเสยีงนัน้ให้
เด็กฟัง
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กเปล่งเสียงเป็นพยำงค์ซ�้ำๆ ได้ 1 เสียง เช่น
หม�่ำหม�่ำ ปำปำ มำมำ จำจำ ดำดำ

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดท่ำให้เด็กนั่งหันหน้ำเข้ำหำผู้ฝึก
2. ผู้ฝึกพูดคุยและออกเสียงพยำงค์เดียวซ�้ำๆ ให้เด็กฟัง เช่น
หม�่ำหม�่ำ ปำปำ มำมำ และรอให้เด็กออกเสียงตำม 
3. ผูฝึ้กเปล่งเสยีงคล้ำยค�ำทีมี่ควำมหมำยและให้เด็กเลยีนเสยีง
ตำม เช่น แม่แม่ ไปไป มำมำ 
4. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกต่อเนื่องโดยกระตุ้นให้
เด็กเปล่งเสียง เพื่อสื่อควำมต้องกำรในชีวิตประจ�ำวัน

6 12 แสดงควำมต้องกำร / ปฏิเสธ โดยท�ำท่ำทำง หรือ
เปล่งเสียง

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตหรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ 
“เมื่อเด็กต้องกำร / ปฏิเสธส่ิงต่ำงๆ เด็กท�ำ
อย่ำงไร” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กแสดงควำมต้องกำร / ปฏิเสธ ด้วยกำรท�ำ 
ท่ำทำง เช่น ยื่นมือให้อุ้ม ชี้ จูงมือผู้ใหญ่ไปหยิบ 
ส่ำยหัว ใช้มือปัด หรือเปล่งเสียง

อุปกรณ์
1. ของเล่น
2. อำหำร
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนเด็กในขณะรับประทำนอำหำรสังเกตเมื่อเด็กอิ่ม
แล้วถำมเด็กว่ำ “กนิอีกไหม” “เอำข้ำวอีกไหม” หรอืขณะเล่น
ของเล่น ถำมเด็กว่ำ “เล่น...ไหม”  
2. ผู้ฝึกสอนเด็กปฏิเสธ โดยส่ำยหัวพร้อมกับพูดว่ำ “ไม่เอำ”
หรือ “ไม่เล่น” ให้เด็กเลียนแบบตำม
3. ผู้ฝึกสอนเด็กตอบรับโดยพยักหน้ำพร้อมกับพูดว่ำ “เอำ”
หรือ “เล่น” ให้เด็กเลียนแบบตำม
4. ผูฝึ้กแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกในสถำนกำรณ์อ่ืนๆ เพ่ือ
ให้เด็กเรียนรู้เพิ่มขึ้น

หม�่าๆ ปาๆ
  มาๆ จาๆ ดาๆ
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

7 12 พูดค�ำเดี่ยวที่มีควำมหมำยได้ 1 ค�ำ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตหรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ 
“เด็กพูดค�ำที่มีควำมหมำยได้กี่ค�ำ อะไรบ้ำง”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดค�ำที่มีควำมหมำยได้ 1 ค�ำ (ไม่ใช่ ปำปำ 
มำมำ ชื่อของคนในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงใน
บ้ำน) 

อุปกรณ์
1. ของเล่น
2. อำหำร
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เด็กพูดค�ำสั้นๆ ตำมสถำนกำรณ์จริง เช่น ขณะ
เล่นของเล่นนั้น ให้พูดชื่อของเล่นและให้เด็กออกเสียงตำม
2. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ผู้ปกครองสอนให้เด็กพูดค�ำสั้นๆ ตำม
สถำนกำรณ์จริง เช่น นม แม่ พ่อ ไป ข้ำว เอำ ฯลฯ

8 15 เด็กพูดค�ำเดี่ยวที่มีควำมหมำยได้อย่ำงน้อย 2 ค�ำ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตหรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ
“เด็กพูดค�ำที่มีควำมหมำยได้กี่ค�ำ อะไรบ้ำง”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็พดูค�ำเดีย่ว (ไม่ใช่ ปำปำ มำมำ ชือ่ของคนใน
ครอบครัวและสตัว์เลีย้งในบ้ำน) ทีม่คีวำมหมำยได้
อย่ำงน้อย 2 ค�ำ ถึงแม้จะยังไม่ชัด

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกออกเสียงพูดค�ำง่ำยๆ ขณะเล่นหรือในสถำนกำรณ์จริง
ให้เด็กฟัง และกระตุ้นให้เด็กเลียนค�ำพูดตำม เช่น บอล โยน 
เตะ แมว    
2. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กพูดค�ำสั้นๆ ตำม
เหตุกำรณ์จริง เช่น ในขณะรับประทำนอำหำร ก่อนป้อนข้ำว 
พูด “ปลำ”  “ข้ำว”  “ไข่”  “น�้ำ”  ให้เด็กพูดตำม 

ข้าว...
ปลา...

แม่
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

9 15 ทักทำย / ลำ โดยกำรพูดเปล่งเสียง พร้อมกับท�ำ  
ท่ำทำงได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน

 ผู้ประเมินสังเกต หรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ
“เด็กทักทำยหรือลำผู้อื่น เด็กท�ำอย่ำงไร”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กท�ำเสียงและท่ำทำงเป็นกำรทักทำยหรือลำ
ได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เด็กพูดว่ำ “ธุจ้ำ” พร้อมยกมือไหว้เมื่อพบกัน
และพูดว่ำ “บ๊ำย บำย” พร้อมโบกมือเมื่อจำกกัน  
2. ถ้ำเดก็ท�ำไม่ถกูต้องผูฝึ้กจับมอืเดก็ท�ำ และลดกำรช่วยเหลอื
ลงจนเด็กท�ำได้เอง 

10 18 เปล่งเสยีงพร้อมทัง้แสดงท่ำทำงทีต้่องกำรสือ่ควำม
หมำย

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตหรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ 
“เมือ่เดก็ต้องกำร/ปฏเิสธสิง่ต่ำงๆ เดก็ท�ำอย่ำงไร” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กออกเสียงพร้อมท�ำท่ำทำงได้ เช่น ช้ีไปที่
ของเล่นพร้อมออกเสียง “อะ/เอำ/อำว” เพ่ือ
จะเอำของนั้น 

อุปกรณ์
1. ลูกบอล
2. รถ
3. ตุ๊กตำ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกส่งของที่เด็กชอบให้เด็กแล้วถำมว่ำ “เอำไหม” ถ้ำเด็ก
พยักหน้ำ ผู้ฝึกกระตุ้นให้เด็กออกเสียง “เอำ” แล้วจึงส่งของ
ให้เด็ก
2. เมื่อเด็กท�ำ ข้อ 1 ได้ ผู้ฝึกเพิ่มโดยกำรกระตุ้นเด็กให้แบมือ
พร้อมกับพูดว่ำ “ขอ” แล้วจึงส่งของให้เด็ก

ขอ...
เอา..
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

7 12 พูดค�ำเดี่ยวท่ีมีควำมหมำยได้ 1 ค�ำ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตหรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ 
“เด็กพูดค�ำที่มีควำมหมำยได้กี่ค�ำ อะไรบ้ำง”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดค�ำที่มีควำมหมำยได้ 1 ค�ำ (ไม่ใช่ ปำปำ 
มำมำ ชื่อของคนในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงใน
บ้ำน) 

อุปกรณ์
1. ของเล่น
2. อำหำร
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เด็กพูดค�ำสั้นๆ ตำมสถำนกำรณ์จริง เช่น ขณะ
เล่นของเล่นนั้น ให้พูดชื่อของเล่นและให้เด็กออกเสียงตำม
2. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ผู้ปกครองสอนให้เด็กพูดค�ำสั้นๆ ตำม
สถำนกำรณ์จริง เช่น นม แม่ พ่อ ไป ข้ำว เอำ ฯลฯ

8 15 เด็กพูดค�ำเดี่ยวที่มีควำมหมำยได้อย่ำงน้อย 2 ค�ำ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตหรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ
“เด็กพูดค�ำที่มีควำมหมำยได้กี่ค�ำ อะไรบ้ำง”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็พดูค�ำเดีย่ว (ไม่ใช่ ปำปำ มำมำ ชือ่ของคนใน
ครอบครัวและสตัว์เลีย้งในบ้ำน) ทีม่คีวำมหมำยได้
อย่ำงน้อย 2 ค�ำ ถึงแม้จะยังไม่ชัด

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกออกเสียงพูดค�ำง่ำยๆ ขณะเล่นหรือในสถำนกำรณ์จริง
ให้เด็กฟัง และกระตุ้นให้เด็กเลียนค�ำพูดตำม เช่น บอล โยน 
เตะ แมว    
2. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กพูดค�ำสั้นๆ ตำม
เหตุกำรณ์จริง เช่น ในขณะรับประทำนอำหำร ก่อนป้อนข้ำว 
พูด “ปลำ”  “ข้ำว”  “ไข่”  “น�้ำ”  ให้เด็กพูดตำม 

ข้าว...
ปลา...

แม่
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

9 15 ทักทำย / ลำ โดยกำรพูดเปล่งเสียง พร้อมกับท�ำ  
ท่ำทำงได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
 ผู้ประเมินสังเกต หรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ
“เด็กทักทำยหรือลำผู้อื่น เด็กท�ำอย่ำงไร”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กท�ำเสียงและท่ำทำงเป็นกำรทักทำยหรือลำ
ได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เด็กพูดว่ำ “ธุจ้ำ” พร้อมยกมือไหว้เมื่อพบกัน
และพูดว่ำ “บ๊ำย บำย” พร้อมโบกมือเมื่อจำกกัน  
2. ถ้ำเดก็ท�ำไม่ถกูต้องผูฝึ้กจับมอืเดก็ท�ำ และลดกำรช่วยเหลอื
ลงจนเด็กท�ำได้เอง 

10 18 เปล่งเสยีงพร้อมทัง้แสดงท่ำทำงทีต้่องกำรส่ือควำม
หมำย

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตหรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ 
“เมือ่เดก็ต้องกำร/ปฏเิสธสิง่ต่ำงๆ เดก็ท�ำอย่ำงไร” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กออกเสียงพร้อมท�ำท่ำทำงได้ เช่น ชี้ไปที่
ของเล่นพร้อมออกเสียง “อะ/เอำ/อำว” เพ่ือ
จะเอำของนั้น 

อุปกรณ์
1. ลูกบอล
2. รถ
3. ตุ๊กตำ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกส่งของที่เด็กชอบให้เด็กแล้วถำมว่ำ “เอำไหม” ถ้ำเด็ก
พยักหน้ำ ผู้ฝึกกระตุ้นให้เด็กออกเสียง “เอำ” แล้วจึงส่งของ
ให้เด็ก
2. เมื่อเด็กท�ำ ข้อ 1 ได้ ผู้ฝึกเพิ่มโดยกำรกระตุ้นเด็กให้แบมือ
พร้อมกับพูดว่ำ “ขอ” แล้วจึงส่งของให้เด็ก

ขอ...
เอา..
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

11 18 บอกชื่อวัตถุที่คุ้นเคยได้ถูกต้องอย่ำงน้อย 1 อย่ำง  อุปกรณ์ 
รถ หวี แปรงสีฟัน ช้อน บอล ถ้วย ตุ๊กตำ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู ้ประเมินน�ำอุปกรณ์ทั้งหมดให้พ่อแม่   
ผู้ปกครองดู
2. ผู้ประเมินถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ “เด็ก
คุ้นเคยของเล่น อะไรบ้ำง”
3. ผู้ประเมนิช้ีไปท่ีของเล่นทีเ่ดก็คุน้เคยแล้วถำม
ว่ำ “นี่อะไร” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กบอกชื่อวัตถุได้ถูกต้องอย่ำงน้อย 1 อย่ำง
(อำจพูดไม่ชัดแต่ออกเสียงได้ใกล้เคียง)

อุปกรณ์
รถ หวี แปรงสีฟัน ช้อน บอล ถ้วย ตุ๊กตำ นม  ขนม  น�้ำ ฯลฯ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กเตรยีมสิง่ของหรอืของเล่นทีเ่ด็กคุน้เคย และรูจ้กัชือ่ โดย
เริ่มฝึกทีละชิ้น โดยหยิบสิ่งของหรือของเล่นให้เด็กดู พร้อมกับ
บอกชื่อ และให้เด็กพูดตำม
2. ผู้ฝึกหยิบสิ่งของหรือของเล่นให้เด็กดู ถำมว่ำ “ นี่อะไร ” 
รอให้เด็กพูด ถ้ำเด็กไม่พูด ให้ผู้ฝึกบอกชื่อสิ่งของหรือของเล่น 
และกระตุ้นให้เด็กพูดตำมจนเด็กพูดได้เอง    
3. ผู้ฝึกให้เด็กพูดชื่อสิ่งของ หรือของเล่นทุกครั้งก่อนท่ีจะให้
สิ่งของหรือของเล่นนั้นแก่เด็กจนเด็กพูดได้เอง

12 21 ใช้ค�ำพูดแสดงควำมต้องกำรและปฏิเสธ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตหรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ 
“เด็กใช้ค�ำพูดแสดงควำมต้องกำร และปฏิเสธ
ได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน 
เด็กใช้ค�ำพูดแสดงควำมต้องกำรและปฏิเสธ
(อำจพูดไม่ชัดแต่ออกเสียงใกล้เคียง)

อุปกรณ์
บอล รถ ช้อน นม ขนม น�้ำ หรือของเล่นที่เด็กชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ฝึกตำมสถำนกำรณ์จริง  เช่น
   - ผู้ฝึกถำมเด็กว่ำ “ไปเที่ยวไหม” รอให้เด็กตอบว่ำ “ไป”   
     หรือ “ไม่”  
   - เปลี่ยนเป็นค�ำถำมอื่น เช่น เมื่อเด็กหิว ถำมเด็กว่ำ “เอำ 
     นมไหม” ถ้ำต้องกำรให้พูดว่ำ “เอำ” หรือไม่ต้องกำรให้ 
      พูดว่ำ “ไม่”  
2. ถ้ำเด็กไม่ตอบให้ผู้ฝึกถำมซ�้ำ และพูดน�ำ กระตุ้นให้เด็กพูด 
    ตำมจนเด็กพูดได้
3. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู ้ปกครองฝึกเด็กใช้ค�ำพูดแสดง 
    ควำมต้องกำรและปฏิเสธในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

เอาค่ะ

เอานมไหมคะ

นี่อะไรคะ?

ลูกบอล
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

13 21 พูดค�ำเดี่ยวได้ 10 ค�ำ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ “เด็กพูดค�ำ
ที่มีควำมหมำยอะไรได้บ้ำง” และสังเกตเด็กใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อดูว่ำเด็กพูดค�ำอะไรบ้ำง
เกณฑ์ผ่าน

   เด็กพูดค�ำต่ำงๆ หรือออกเสียงได้ใกล้เคียง
 ได้เอง 10 ค�ำ

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนให้เดก็พดูค�ำเดีย่ว โดยพดูคยุขณะท�ำกจิกรรมต่ำงๆ 
กับเด็ก เช่น ขณะรับประทำนอำหำรก่อนป้อนข้ำวพูด “ข้ำว” 
ให้เด็กพูดตำม ค�ำว่ำ “ข้ำว” ขณะก�ำลังดูหนังสือฝึกให้เด็กพูด
ค�ำต่ำงๆ ตำมรปูภำพ เช่น “ปลำ” ขณะแต่งตวั ฝึกให้พดู “เสือ้”
2. เมื่อเด็กพูดได้ ผู้ฝึกแนะน�ำพ่อแม่ ผู้ปกครองให้สอนเด็กพูด
ค�ำศพัท์ต่ำงๆ เพิม่ขึน้ เช่น เม่ือต้องกำรส่ิงของให้กระตุ้นให้เดก็
พูดชื่อสิ่งของนั้นก่อน จึงให้ของแก่เด็ก

14 24 พูดวลีประกอบด้วย 2 ค�ำต่อกันได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตขณะเล่นกับเด็ก หรือถำมจำก
พ่อแม่ ผูป้กครองว่ำ “เดก็พดูวล ี2 ค�ำต่อกัน ได้
หรือไม่”  
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเลียนค�ำพูดท่ีเป็นวลี 2 ค�ำ ได้เอง เช่น 
“รถพ่อ”  
“กลับบ้ำน”  
“หิวข้ำว”

อุปกรณ์
1. หนังสือนิทำน  
2. บัตรภำพเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เด็กพูดวลีที่มี 2 ค�ำ ตำมสถำนกำรณ์จริง โดย
พดูคยุขณะท�ำกจิกรรมต่ำงๆ กบัเด็ก เช่น ผู้ฝึกถำมเด็กว่ำ “กนิ
อะไร” ให้เด็กตอบว่ำ “กินข้ำว/กินน�้ำ/กินนม”
2. ถ้ำเด็กพูดได้ทีละค�ำ ผู้ฝึกขยำยค�ำพูดของเด็กให้เป็น 2 ค�ำ 
เช่น เด็กพูด “ไป” ผู้ฝึกพูดต่อว่ำ “ไปนอน” หรือ “ฟังนิทำน” 
และให้เด็กพูดตำม
3. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู ้ปกครอง ฝึกเด็กจำกกำรอ่ำน
หนังสือนิทำนประกอบภำพให้เด็กฟัง และใช้ค�ำถำมเกี่ยวกับ
เรื่องรำวในนิทำนให้เด็กตอบ หรือร้องเพลงเด็กที่ใช้ค�ำพูด
ง่ำยๆ ให้เด็กฟังบ่อยๆ พร้อมท�ำท่ำทำงตำมเพลง เว้นวรรคให้
เด็กร้องต่อ เช่น “จับ…(ปูด�ำ) ขย�ำ…(ปูนำ)”

ตา...ผม...น้อง...
เสื้อ...ขา...ยืน...

หมวก...

ไปนอน...
ปูนา..
กินนม...
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

11 18 บอกชื่อวัตถุที่คุ้นเคยได้ถูกต้องอย่ำงน้อย 1 อย่ำง  อุปกรณ์ 
รถ หวี แปรงสีฟัน ช้อน บอล ถ้วย ตุ๊กตำ

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู ้ประเมินน�ำอุปกรณ์ทั้งหมดให้พ่อแม่   
ผู้ปกครองดู
2. ผู้ประเมินถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ “เดก็
คุ้นเคยของเล่น อะไรบ้ำง”
3. ผู้ประเมนิช้ีไปท่ีของเล่นทีเ่ดก็คุน้เคยแล้วถำม
ว่ำ “นี่อะไร” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กบอกชื่อวัตถุได้ถูกต้องอย่ำงน้อย 1 อย่ำง
(อำจพูดไม่ชัดแต่ออกเสียงได้ใกล้เคียง)

อุปกรณ์
รถ หวี แปรงสีฟัน ช้อน บอล ถ้วย ตุ๊กตำ นม  ขนม  น�้ำ ฯลฯ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กเตรยีมสิง่ของหรอืของเล่นทีเ่ด็กคุน้เคย และรูจ้กัชือ่ โดย
เริ่มฝึกทีละชิ้น โดยหยิบสิ่งของหรือของเล่นให้เด็กดู พร้อมกับ
บอกชื่อ และให้เด็กพูดตำม
2. ผู้ฝึกหยิบสิ่งของหรือของเล่นให้เด็กดู ถำมว่ำ “ นี่อะไร ” 
รอให้เด็กพูด ถ้ำเด็กไม่พูด ให้ผู้ฝึกบอกชื่อสิ่งของหรือของเล่น 
และกระตุ้นให้เด็กพูดตำมจนเด็กพูดได้เอง    
3. ผู้ฝึกให้เด็กพูดช่ือสิ่งของ หรือของเล่นทุกครั้งก่อนท่ีจะให้
สิ่งของหรือของเล่นนั้นแก่เด็กจนเด็กพูดได้เอง

12 21 ใช้ค�ำพูดแสดงควำมต้องกำรและปฏิเสธ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตหรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ 
“เด็กใช้ค�ำพูดแสดงควำมต้องกำร และปฏิเสธ
ได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน 
เด็กใช้ค�ำพูดแสดงควำมต้องกำรและปฏิเสธ
(อำจพูดไม่ชัดแต่ออกเสียงใกล้เคียง)

อุปกรณ์
บอล รถ ช้อน นม ขนม น�้ำ หรือของเล่นที่เด็กชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ฝึกตำมสถำนกำรณ์จริง  เช่น
   - ผู้ฝึกถำมเด็กว่ำ “ไปเที่ยวไหม” รอให้เด็กตอบว่ำ “ไป”   
     หรือ “ไม่”  
   - เปลี่ยนเป็นค�ำถำมอื่น เช่น เมื่อเด็กหิว ถำมเด็กว่ำ “เอำ 
     นมไหม” ถ้ำต้องกำรให้พูดว่ำ “เอำ” หรือไม่ต้องกำรให้ 
      พูดว่ำ “ไม่”  
2. ถ้ำเด็กไม่ตอบให้ผู้ฝึกถำมซ�้ำ และพูดน�ำ กระตุ้นให้เด็กพูด 
    ตำมจนเด็กพูดได้
3. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู ้ปกครองฝึกเด็กใช้ค�ำพูดแสดง 
    ควำมต้องกำรและปฏิเสธในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

เอาค่ะ

เอานมไหมคะ

นี่อะไรคะ?

ลูกบอล
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

13 21 พูดค�ำเดี่ยวได้ 10 ค�ำ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ “เด็กพูดค�ำ
ที่มีควำมหมำยอะไรได้บ้ำง” และสังเกตเด็กใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อดูว่ำเด็กพูดค�ำอะไรบ้ำง
เกณฑ์ผ่าน
   เด็กพูดค�ำต่ำงๆ หรือออกเสียงได้ใกล้เคียง
 ได้เอง 10 ค�ำ

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนให้เดก็พดูค�ำเดีย่ว โดยพดูคยุขณะท�ำกจิกรรมต่ำงๆ 
กับเด็ก เช่น ขณะรับประทำนอำหำรก่อนป้อนข้ำวพูด “ข้ำว” 
ให้เด็กพูดตำม ค�ำว่ำ “ข้ำว” ขณะก�ำลังดูหนังสือฝึกให้เด็กพูด
ค�ำต่ำงๆ ตำมรปูภำพ เช่น “ปลำ” ขณะแต่งตวั ฝึกให้พดู “เสือ้”
2. เมื่อเด็กพูดได้ ผู้ฝึกแนะน�ำพ่อแม่ ผู้ปกครองให้สอนเด็กพูด
ค�ำศพัท์ต่ำงๆ เพิม่ขึน้ เช่น เมือ่ต้องกำรสิง่ของให้กระตุน้ให้เดก็
พูดชื่อสิ่งของนั้นก่อน จึงให้ของแก่เด็ก

14 24 พูดวลีประกอบด้วย 2 ค�ำต่อกันได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตขณะเล่นกับเด็ก หรือถำมจำก
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ “เดก็พูดวลี 2 ค�ำต่อกัน ได้
หรือไม่”  
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเลียนค�ำพูดท่ีเป็นวลี 2 ค�ำ ได้เอง เช่น 
“รถพ่อ”  
“กลับบ้ำน”  
“หิวข้ำว”

อุปกรณ์
1. หนังสือนิทำน  
2. บัตรภำพเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เด็กพูดวลีที่มี 2 ค�ำ ตำมสถำนกำรณ์จริง โดย
พดูคยุขณะท�ำกจิกรรมต่ำงๆ กบัเดก็ เช่น ผูฝึ้กถำมเดก็ว่ำ “กนิ
อะไร” ให้เด็กตอบว่ำ “กินข้ำว/กินน�้ำ/กินนม”
2. ถ้ำเด็กพูดได้ทีละค�ำ ผู้ฝึกขยำยค�ำพูดของเด็กให้เป็น 2 ค�ำ 
เช่น เด็กพูด “ไป” ผู้ฝึกพูดต่อว่ำ “ไปนอน” หรือ “ฟังนิทำน” 
และให้เด็กพูดตำม
3. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู ้ปกครอง ฝึกเด็กจำกกำรอ่ำน
หนังสือนิทำนประกอบภำพให้เด็กฟัง และใช้ค�ำถำมเกี่ยวกับ
เรื่องรำวในนิทำนให้เด็กตอบ หรือร้องเพลงเด็กที่ใช้ค�ำพูด
ง่ำยๆ ให้เด็กฟังบ่อยๆ พร้อมท�ำท่ำทำงตำมเพลง เว้นวรรคให้
เด็กร้องต่อ เช่น “จับ…(ปูด�ำ) ขย�ำ…(ปูนำ)”

ตา...ผม...น้อง...
เสื้อ...ขา...ยืน...

หมวก...

ไปนอน...
ปูนา..
กินนม...
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

15 24 พูดตอบรับและปฏิเสธได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมนิถำมค�ำถำมเพ่ือให้เด็กตอบรับ หรอื
ปฏิเสธ เช่น “เอำนมไหม” “เอำของเล่นไหม” 
“ฟังนิทำนไหม” 
2. ผู้ประเมินถำม 3-4 ค�ำถำม จนแน่ใจว่ำเด็กรู้
ควำมแตกต่ำงของค�ำตอบรับและปฏิเสธ 
3. หำกเด็กไม่ตอบ ให้ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ
“เดก็สำมำรถพดูตอบรบั และปฏเิสธได้หรอืไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดตอบรับ และปฏิเสธได้ 

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กถำมค�ำถำมเพือ่ให้เด็กตอบรับหรอืปฏิเสธ  เช่น  “เอำ....
ไหม” ตอบ “เอำ/ไม่เอำ” “เล่น....ไหม” ตอบ “เล่น/ไม่เล่น” 
“กิน.....ไหม” ตอบ “กิน/ไม่กิน”
2. ผู้ฝึกกระตุ้นให้เด็กตอบรบั หรอืปฏเิสธค�ำชวนต่ำงๆ ข้ำงต้น
รอจนแน่ใจว่ำเด็กตอบรับหรือปฏิเสธ ค�ำชวนต่ำงๆ จึงตอบ
สนองสิ่งที่เด็กต้องกำร
3. ถ้ำเด็กตอบไม่ได้ ให้ผู้ฝึกตอบน�ำ แล้วถำมเด็กซ�้ำเพื่อให้เด็ก
พูดตอบรับและปฏิเสธ

16 30  พูดชื่อเล่น หรือสรรพนำมแทนตัวเองได้  อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกต หรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ
“เด็กใช้ชื่อเล่น/สรรพนำม แทนตัวเองได้หรือ
ไม่” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดชื่อเล่น/สรรพนำมแทนตัวเองได้ เช่น
“แดงชอบน�้ำส้ม” “หนู/ผมชอบน�้ำส้ม”

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
ผูฝึ้กเรยีกชือ่เล่นเดก็ทกุครัง้ทีพ่ดูด้วย และให้เดก็ชีต้วัเอง พร้อม
พูดชื่อเล่นหรือสรรพนำม เช่น หนู/ผม แทนตัวเอง 

“หนูเอาของเล่น
ไหมคะ”

“เอาครับ”

ผมชื่อ
เกมส์ครับ
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

17 30 พดูโต้ตอบเป็นวลทีีป่ระกอบด้วยค�ำ 3 ค�ำ ตดิต่อกนั
ได้อย่ำงน้อย 4 ควำมหมำย

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู ้ประเมินสังเกตขณะทดสอบทักษะต่ำงๆ         
หรือถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดวลีที่ประกอบด้วยค�ำ 3 ค�ำติดต่อกัน
ได้อย่ำงน้อย 4 ควำมหมำย เช่น “ขอน�้ำอีก” 
“น�้ำหมดแล้ว” “ไม่เอำน�้ำ” “ขอนมอีก”

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ฝึกสอนเด็กในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
1. ถ้ำเด็กพูดได้ 1 ค�ำ เช่น “กิน” “แม่” ให้ผู้ฝึกขยำยค�ำพูด
ของเด็กให้เป็น 2 ค�ำ “กินข้ำว”  “หำแม่” แล้วให้เด็กพูดตำม
2. ถ้ำเด็กพูดได้ 2 ค�ำ เช่น “กินข้ำว” “หำแม่” ให้ผู้ฝึกขยำย
ค�ำพูดของเด็กให้เป็น 3 ค�ำ “ไปกินข้ำว”  “ไปหำแม่” แล้วให้
เด็กพูดตำม 
3. ผูฝึ้กแนะน�ำพ่อแม่ ผูป้กครอง พดู 3 ค�ำให้เดก็ฟังบ่อยๆ เช่น
“อยำกกนินม” “ขอบอลหน่อย” แล้วให้เดก็พดูตำม หรอือ่ำน
หนังสือนิทำนประกอบภำพให้เด็กฟัง และถำมเกี่ยวกับเรื่อง
รำวในหนังสือให้เด็กตอบเป็นวลีที่ประกอบด้วยค�ำ 3 ค�ำ 

18 36 พูดเป็นประโยคให้คนที่ไม่คุ ้นเคยฟังรู ้เรื่องได้
ประมำณครึ่งหนึ่ง  

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิสงัเกตขณะประเมนิ หรอืชวนเดก็คยุ
เรื่องที่เด็กสนใจ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดให้คนที่ไม่คุ ้นเคยฟังได้เข้ำใจชัดเจน 
ประมำณครึ่งหนึ่งของเรื่องรำวที่พูดคุยได้

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. หำกเดก็ยงัพดูไม่ชดัให้ฝึกบรหิำรกล้ำมเนือ้ปำก ลิน้ ร่วมกบั
กำรออกเสียง โดยฝึกพูดชุด 3 พยำงค์ ได้แก่ มำมูมี ปำปูปี     
ตำตูตี กำกูกี ปำตำกำ แต่ละชุดพยำงค์ให้ฝึก 10 ครั้ง โดยฝึก
อย่ำงน้อย 5 รอบต่อวัน
2. เมื่อเด็กพูดได้ ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองกระตุ้นให้
เด็กพูดประโยคหรือเล่ำเรื่องต่ำงๆ ตำมสถำนกำรณ์ในชีวิต
ประจ�ำวัน

กลับบ้านแล้ว



82

คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการEL

ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

15 24 พูดตอบรับและปฏิเสธได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมนิถำมค�ำถำมเพ่ือให้เด็กตอบรับ หรือ
ปฏิเสธ เช่น “เอำนมไหม” “เอำของเล่นไหม” 
“ฟังนิทำนไหม” 
2. ผู้ประเมินถำม 3-4 ค�ำถำม จนแน่ใจว่ำเด็กรู้
ควำมแตกต่ำงของค�ำตอบรับและปฏิเสธ 
3. หำกเด็กไม่ตอบ ให้ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ
“เดก็สำมำรถพดูตอบรบั และปฏเิสธได้หรอืไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดตอบรับ และปฏิเสธได้ 

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกถำมค�ำถำมเพือ่ให้เดก็ตอบรับหรอืปฏิเสธ  เช่น  “เอำ....
ไหม” ตอบ “เอำ/ไม่เอำ” “เล่น....ไหม” ตอบ “เล่น/ไม่เล่น” 
“กิน.....ไหม” ตอบ “กิน/ไม่กิน”
2. ผู้ฝึกกระตุ้นให้เด็กตอบรบั หรอืปฏิเสธค�ำชวนต่ำงๆ ข้ำงต้น
รอจนแน่ใจว่ำเด็กตอบรับหรือปฏิเสธ ค�ำชวนต่ำงๆ จึงตอบ
สนองสิ่งที่เด็กต้องกำร
3. ถ้ำเด็กตอบไม่ได้ ให้ผู้ฝึกตอบน�ำ แล้วถำมเด็กซ�้ำเพื่อให้เด็ก
พูดตอบรับและปฏิเสธ

16 30  พูดชื่อเล่น หรือสรรพนำมแทนตัวเองได้  อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกต หรือถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ
“เด็กใช้ชื่อเล่น/สรรพนำม แทนตัวเองได้หรือ
ไม่” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดชื่อเล่น/สรรพนำมแทนตัวเองได้ เช่น
“แดงชอบน�้ำส้ม” “หนู/ผมชอบน�้ำส้ม”

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
ผูฝึ้กเรยีกชือ่เล่นเดก็ทกุครัง้ทีพ่ดูด้วย และให้เดก็ชีต้วัเอง พร้อม
พูดชื่อเล่นหรือสรรพนำม เช่น หนู/ผม แทนตัวเอง 

“หนูเอาของเล่น
ไหมคะ”

“เอาครับ”

ผมชื่อ
เกมส์ครับ
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

17 30 พดูโต้ตอบเป็นวลท่ีีประกอบด้วยค�ำ 3 ค�ำ ตดิต่อกนั
ได้อย่ำงน้อย 4 ควำมหมำย

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู ้ประเมินสังเกตขณะทดสอบทักษะต่ำงๆ         
หรือถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดวลีที่ประกอบด้วยค�ำ 3 ค�ำติดต่อกัน
ได้อย่ำงน้อย 4 ควำมหมำย เช่น “ขอน�้ำอีก” 
“น�้ำหมดแล้ว” “ไม่เอำน�้ำ” “ขอนมอีก”

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ฝึกสอนเด็กในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
1. ถ้ำเด็กพูดได้ 1 ค�ำ เช่น “กิน” “แม่” ให้ผู้ฝึกขยำยค�ำพูด
ของเด็กให้เป็น 2 ค�ำ “กินข้ำว”  “หำแม่” แล้วให้เด็กพูดตำม
2. ถ้ำเด็กพูดได้ 2 ค�ำ เช่น “กินข้ำว” “หำแม่” ให้ผู้ฝึกขยำย
ค�ำพูดของเด็กให้เป็น 3 ค�ำ “ไปกินข้ำว”  “ไปหำแม่” แล้วให้
เด็กพูดตำม 
3. ผูฝึ้กแนะน�ำพ่อแม่ ผูป้กครอง พดู 3 ค�ำให้เด็กฟังบ่อยๆ เช่น
“อยำกกนินม” “ขอบอลหน่อย” แล้วให้เด็กพดูตำม หรอือ่ำน
หนังสือนิทำนประกอบภำพให้เด็กฟัง และถำมเกี่ยวกับเรื่อง
รำวในหนังสือให้เด็กตอบเป็นวลีที่ประกอบด้วยค�ำ 3 ค�ำ 

18 36 พูดเป็นประโยคให้คนที่ไม่คุ ้นเคยฟังรู ้เรื่องได้
ประมำณครึ่งหนึ่ง  

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิสงัเกตขณะประเมนิ หรอืชวนเดก็คยุ
เรื่องที่เด็กสนใจ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดให้คนที่ไม่คุ ้นเคยฟังได้เข้ำใจชัดเจน 
ประมำณครึ่งหนึ่งของเรื่องรำวที่พูดคุยได้

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. หำกเด็กยงัพดูไม่ชดัให้ฝึกบรหิำรกล้ำมเนือ้ปำก ลิน้ ร่วมกบั
กำรออกเสียง โดยฝึกพูดชุด 3 พยำงค์ ได้แก่ มำมูมี ปำปูปี     
ตำตูตี กำกูกี ปำตำกำ แต่ละชุดพยำงค์ให้ฝึก 10 ครั้ง โดยฝึก
อย่ำงน้อย 5 รอบต่อวัน
2. เมื่อเด็กพูดได้ ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองกระตุ้นให้
เด็กพูดประโยคหรือเล่ำเรื่องต่ำงๆ ตำมสถำนกำรณ์ในชีวิต
ประจ�ำวัน

กลับบ้านแล้ว
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการEL

ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

19 36 ร้องเพลง/ท่องบทสวดได้ (ไม่จ�ำเป็นต้องจบเพลง) อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ “เด็ก
ร้องเพลง/ท่องบทสวดอะไรได้บ้ำง”
2. ผู้ประเมินให้เด็กร้องเพลงที่ให้ฟัง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กร้องเพลง/ร้องบทสวดได้เกือบจบ อำจลืม
หรือร้องผิดไม่เกิน 1 ใน 4 ของเพลง  

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกเริ่มต้นฝึกจำกร้องเพลงส�ำหรับเด็กที่เป็นค�ำง่ำยๆ หรือ
เพลงที่ก�ำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้นให้ฟังบ่อยๆ 
2. ผู้ฝึกร้องให้เด็กฟังทีละท่อน แล้วกระตุ้นให้เด็กร้องตำม 
หยุดเว้นวรรคเพื่อให้เด็กร้องต่อ   
3. ถ้ำเด็กร้องไม่ได้ ให้ผู้ฝึกร้องท่อนนั้นซ�้ำ ท�ำบ่อยๆ จนเด็ก
ร้องตำมได้
4. ผูฝึ้กแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมร้องเพลงกับเด็กบ่อยๆ 
อำจท�ำท่ำทำงประกอบเพื่อให้เด็กสนุกสนำน

20 42  ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งของได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถำมเด็กว่ำ “ถ้วยเอำไว้ท�ำอะไร” 
“ดินสอเอำไว้ท�ำอะไร” “เก้ำอี้เอำไว้ท�ำอะไร”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็อธบิำยประโยชน์ของกำรใช้สิง่ของได้ทัง้  3 
อย่ำง เช่น “ถ้วยเอำไว้ใส่ข้ำว” “ดินสอเอำ
ไว้เขียน” “เก้ำอี้เอำไว้นั่ง”

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกบอกประโยชน์ของสิ่งของ/เครื่องใช้ในบ้ำนให้เด็กฟัง  
2. ผู้ฝึกถำมถึงประโยชน์ของสิ่งของ/เครื่องใช้ ให้เด็กตอบ ถ้ำ
เด็กตอบไม่ได้ ให้ผู้ฝึกบอกประโยชน์ของส่ิงของนั้นซ�้ำอีกครั้ง 
โดยให้เด็กพูดต่อประโยค เช่น “แก้วน�้ำมีไว้ใส่น�้ำ” “แก้วน�้ำมี
ไว้..” กระตุ้นให้เด็กพูด “น�้ำ” และค่อยๆ ลดค�ำในประโยคลง
จนเด็กตอบได้เองทั้งประโยค 
3. ผู้ฝึกแนะน�ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง กระตุ้นให้เด็กตอบค�ำถำม
เกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งของต่ำงๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

“เก้าอ้ีเอาไว้ 
ท�าอะไร”

“เอาไว้นั่ง”

“แตงโมผลใหญ่ๆ เกิดข้ึนได้
จากเม็ดแตงเล็กๆ จ�าไว้นะ

พวกเด็กๆ เล็กๆ 
เป็นแตงผลใหญ่”
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

21 42 ถำมค�ำถำมและตอบค�ำถำมได้ 4 แบบ เช่น “ใคร” 
“อะไร” “ที่ไหน” “ท�ำไม”

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินสังเกตขณะเด็กเล่นของเล่นหรือ
ประเมินทักษะอื่น
2. ถ้ำเด็กไม่ถำมค�ำถำม ให้ผู้ประเมินถำมจำก
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ เด็กเคย “ถำม” ค�ำถำม
เหล่ำนี้หรือไม่
3. ผู้ประเมินถำมเด็ก เช่น “นี่ใคร” “แม่ท�ำ
อะไร” เป็นต้น
4. ถ้ำเด็กไม่ตอบค�ำถำมให้ผู้ประเมินถำมจำก
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ เด็กตอบค�ำถำม “ใคร“ 
“อะไร“ “ที่ไหน“ “ท�ำไม“ ได้หรือไม่
เกณฑ์ผ่าน
เดก็ถำมและตอบค�ำถำมได้ 4 แบบ ได้แก่ “ใคร” 
“อะไร” “ที่ไหน” “ท�ำไม” 

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกตั้งค�ำถำมโต้ตอบกับเด็กในชีวิตประจ�ำวัน เช่น

- ชี้ไปที่คุณตำ แล้วถำมว่ำ “นี่ใครนะ”
- ชี้ไปที่คุณพ่อ แล้วถำมว่ำ “พ่อท�ำอะไรอยู่นะ”
- ขณะที่พ่อไม่อยู่ ถำมว่ำ “พ่ออยู่ที่ไหนนะ”
- เมื่อต้องกำรเหตุผล ถำมว่ำ “ท�ำไมหนูไม่ดื่มนม” “ท�ำไม

ไม่นอน”
2. ผู้ฝึกให้เด็กถำมค�ำถำม เช่น “ใคร  อะไร  ที่ไหน  ท�ำไม”
บ่อยๆ ในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน 

22 48 พูดติดต่อกันอย่ำงน้อย 3 ค�ำ ที่มีควำมหมำย
เหมำะสมกับโอกำสและสถำนกำรณ์ได้

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิสงัเกต หรอืถำมจำกพ่อแม่ ผูป้กครอง
ว่ำเด็กสำมำรถพดูเกีย่วกบัค�ำพูด 5 ควำมหมำย
ต่อไปนี้ได้หรือไม่ ได้แก่ 
1. กำรบอกลำ เช่น “หนูไปก่อนนะคะ”
2. กำรทักทำย เช่น “สวัสดีค่ะแม่”

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนให้เด็กพดูในโอกำสต่ำงๆ โดยผูฝึ้กพดูให้เดก็ฟังเป็น
ตัวอย่ำง แล้วบอกให้เด็กพูดตำม เช่น
     - สอนให้เด็กยกมือไหว้ และกล่ำวขอบคุณทุกครั้งที่รับของ
จำกผู้ใหญ่  “ขอบคุณค่ะ/ครับ”
 - สอนให้เด็กยกมือไหว้ และกล่ำวสวัสดีเมื่อพบผู้ใหญ่หรือ 
    แขกของพ่อแม่ ผู้ปกครองมำเยีย่มทีบ้่ำน“สวัสดค่ีะ/ครบั”

“สวัสดีค่ะ
คุณครู”
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

19 36 ร้องเพลง/ท่องบทสวดได้ (ไม่จ�ำเป็นต้องจบเพลง) อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ “เด็ก
ร้องเพลง/ท่องบทสวดอะไรได้บ้ำง”
2. ผู้ประเมินให้เด็กร้องเพลงที่ให้ฟัง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กร้องเพลง/ร้องบทสวดได้เกือบจบ อำจลืม
หรือร้องผิดไม่เกิน 1 ใน 4 ของเพลง  

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกเริ่มต้นฝึกจำกร้องเพลงส�ำหรับเด็กที่เป็นค�ำง่ำยๆ หรือ
เพลงที่ก�ำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้นให้ฟังบ่อยๆ 
2. ผู้ฝึกร้องให้เด็กฟังทีละท่อน แล้วกระตุ้นให้เด็กร้องตำม 
หยุดเว้นวรรคเพื่อให้เด็กร้องต่อ   
3. ถ้ำเด็กร้องไม่ได้ ให้ผู้ฝึกร้องท่อนนั้นซ�้ำ ท�ำบ่อยๆ จนเด็ก
ร้องตำมได้
4. ผูฝึ้กแนะน�ำให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ร่วมร้องเพลงกับเดก็บ่อยๆ 
อำจท�ำท่ำทำงประกอบเพื่อให้เด็กสนุกสนำน

20 42  ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งของได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถำมเด็กว่ำ “ถ้วยเอำไว้ท�ำอะไร” 
“ดินสอเอำไว้ท�ำอะไร” “เก้ำอี้เอำไว้ท�ำอะไร”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็อธบิำยประโยชน์ของกำรใช้สิง่ของได้ทัง้  3 
อย่ำง เช่น “ถ้วยเอำไว้ใส่ข้ำว” “ดินสอเอำ
ไว้เขียน” “เก้ำอี้เอำไว้นั่ง”

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกบอกประโยชน์ของสิ่งของ/เครื่องใช้ในบ้ำนให้เด็กฟัง  
2. ผู้ฝึกถำมถึงประโยชน์ของสิ่งของ/เครื่องใช้ ให้เด็กตอบ ถ้ำ
เด็กตอบไม่ได้ ให้ผู้ฝึกบอกประโยชน์ของสิ่งของนั้นซ�้ำอีกครั้ง 
โดยให้เด็กพูดต่อประโยค เช่น “แก้วน�้ำมีไว้ใส่น�้ำ” “แก้วน�้ำมี
ไว้..” กระตุ้นให้เด็กพูด “น�้ำ” และค่อยๆ ลดค�ำในประโยคลง
จนเด็กตอบได้เองทั้งประโยค 
3. ผู้ฝึกแนะน�ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง กระตุ้นให้เด็กตอบค�ำถำม
เกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งของต่ำงๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

“เก้าอ้ีเอาไว้ 
ท�าอะไร”

“เอาไว้นั่ง”

“แตงโมผลใหญ่ๆ เกิดข้ึนได้
จากเม็ดแตงเล็กๆ จ�าไว้นะ

พวกเด็กๆ เล็กๆ 
เป็นแตงผลใหญ่”
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

21 42 ถำมค�ำถำมและตอบค�ำถำมได้ 4 แบบ เช่น “ใคร” 
“อะไร” “ที่ไหน” “ท�ำไม”

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินสังเกตขณะเด็กเล่นของเล่นหรือ
ประเมินทักษะอื่น
2. ถ้ำเด็กไม่ถำมค�ำถำม ให้ผู้ประเมินถำมจำก
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ เด็กเคย “ถำม” ค�ำถำม
เหล่ำนี้หรือไม่
3. ผู้ประเมินถำมเด็ก เช่น “นี่ใคร” “แม่ท�ำ
อะไร” เป็นต้น
4. ถ้ำเด็กไม่ตอบค�ำถำมให้ผู้ประเมินถำมจำก
พ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ เด็กตอบค�ำถำม “ใคร“ 
“อะไร“ “ที่ไหน“ “ท�ำไม“ ได้หรือไม่
เกณฑ์ผ่าน
เดก็ถำมและตอบค�ำถำมได้ 4 แบบ ได้แก่ “ใคร” 
“อะไร” “ที่ไหน” “ท�ำไม” 

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกตั้งค�ำถำมโต้ตอบกับเด็กในชีวิตประจ�ำวัน เช่น

- ชี้ไปที่คุณตำ แล้วถำมว่ำ “นี่ใครนะ”
- ชี้ไปที่คุณพ่อ แล้วถำมว่ำ “พ่อท�ำอะไรอยู่นะ”
- ขณะที่พ่อไม่อยู่ ถำมว่ำ “พ่ออยู่ที่ไหนนะ”
- เมื่อต้องกำรเหตุผล ถำมว่ำ “ท�ำไมหนูไม่ดื่มนม” “ท�ำไม

ไม่นอน”
2. ผู้ฝึกให้เด็กถำมค�ำถำม เช่น “ใคร  อะไร  ที่ไหน  ท�ำไม”
บ่อยๆ ในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน 

22 48 พูดติดต่อกันอย่ำงน้อย 3 ค�ำ ที่มีควำมหมำย
เหมำะสมกับโอกำสและสถำนกำรณ์ได้

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมนิสังเกต หรอืถำมจำกพ่อแม่ ผูป้กครอง
ว่ำเด็กสำมำรถพูดเกีย่วกบัค�ำพูด 5 ควำมหมำย
ต่อไปนี้ได้หรือไม่ ได้แก่ 
1. กำรบอกลำ เช่น “หนูไปก่อนนะคะ”
2. กำรทักทำย เช่น “สวัสดีค่ะแม่”

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนให้เด็กพูดในโอกำสต่ำงๆ โดยผูฝึ้กพูดให้เด็กฟังเป็น
ตัวอย่ำง แล้วบอกให้เด็กพูดตำม เช่น
     - สอนให้เด็กยกมือไหว้ และกล่ำวขอบคุณทุกครั้งที่รับของ
จำกผู้ใหญ่  “ขอบคุณค่ะ/ครับ”
 - สอนให้เด็กยกมือไหว้ และกล่ำวสวัสดีเมื่อพบผู้ใหญ่หรือ 
    แขกของพ่อแม่ ผูป้กครองมำเยีย่มทีบ้่ำน“สวสัดีค่ะ/ครบั”

“สวัสดีค่ะ
คุณครู”

(ชื่อ/สรรพนาม)
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

3. กำรขอบคุณ เช่น “ขอบคุณค่ะคุณครู” 
4. กำรขอโทษ เช่น “หนูขอโทษค่ะพี่”
5. กำรแสดงควำมคดิเห็น เช่น “หนูว่ำอันนีส้วย
กว่ำ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดติดต ่อกันได ้ 3 ค�ำ ได ้ครบทั้ง 5  
ควำมหมำย เหมำะสมกับโอกำสและสถำนกำรณ์

  - สอนให้เด็กกล่ำวค�ำขอโทษทุกครั้งที่ท�ำผิด “ขอโทษค่ะ 
      /ครับ”
  - กระตุ้นให้เด็กพูดแสดงควำมคิดเห็นด้วยค�ำถำม เช่น  
      “หนูว่ำอันนี้เป็นอย่ำงไร”
   - สอนให้เด็กบอกลำ เช่น “หนูไปก่อนนะคะ”
2. ผู้ฝึกเตือนเด็กหำกเด็กลืมกล่ำวค�ำขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ 
และบอกลำทุกครั้ง และพ่อแม่ควรพูดเป็นตัวอย่ำงให้เด็กฟัง
บ่อยๆ

23 48 พูดค�ำติดต่อกัน 3 ค�ำ ที่บอกถึงคุณสมบัติของ
สิ่งของเก่ียวกับลักษณะ สี และขนำด

  

อุปกรณ์
1. ช้อนขนำดใหญ่-เล็ก  
2. ลูกบอลยำงบีบ
3. ลูกปิงปอง  
4. ก้อนไม้สีแดง 1 ก้อน ก้อนไม้สีเหลือง 1 ก้อน 
(ก้อนไม้ขนำดต่ำงกัน)
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินน�ำอุปกรณ์วำงตรงหน้ำเด็ก พูด
เป็นตัวอย่ำงให้เด็ก เช่น “ช้อนคันใหญ่” “ก้อน
ไม้สีแดง”
2. ชี้ (.....) แล้วบอกให้เด็กอธิบำยลักษณะ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสำมำรถพูดค�ำติดต ่อกัน 3 ค�ำ บอก
คุณสมบัติต่ำงๆ 3 อย่ำงเกี่ยวกับ ลักษณะ สี 
และขนำด เช่น “ก้อนไม้สีแดง” “ช้อนคนัเล็ก” 
“ลกูบอลใหญ่” “ก้อนไม้เป็นสเีหลอืง” “ปิงปอง
มันกลม”

อุปกรณ์
1. ช้อน ขนำดใหญ่-เล็ก  
2. ลูกบอลยำงบีบ  
3. ลูกปิงปอง  
4. ก้อนไม้สีแดง  
5. ก้อนไม้สีเหลือง
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กฝึกเด็กในชวีติประจ�ำวนัเกีย่วกบั ลักษณะ ส ีและขนำด 
เช่น  
 - ขณะรับประทำนอำหำรบอกเด็กว่ำ “ช้อนมีสีขำว มีด้ำม
จับยำวๆ นะลูก” 
 - ขณะแต่งตัว บอกเด็กว่ำ “เสื้อหนูตัวเล็ก เสื้อแม่ตัวใหญ่”
2. ผู้ฝึกแนะน�ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สอนเด็กเกี่ยวกับลักษณะ 
สี และขนำดของสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

24 54 พูดค�ำที่มีควำมหมำยตรงข้ำมได้ 6 ค�ำ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมนิถำมเดก็ โดยใช้รปูแบบของค�ำถำม
เช่น “ไฟร้อน แต่ว่ำน�้ำแข็ง...” 
2. ผู้ประเมินถำมเด็กโดยเปลี่ยนชนิดของค�ำ
ตรงข้ำม เช่น “กลำงวัน/กลำงคืน” “แข็ง/นุ่ม” 
“หนกั/เบำ” “ใหญ่/เล็ก” “ยำว/ส้ัน” “เรว็/ช้ำ” 
“ดัง/เบำ” “สูง/ต�่ำ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดค�ำที่มีควำมหมำยตรงข้ำมได้อย่ำงน้อย 
6 ค�ำ 

อุปกรณ์
- ก้อนหินกับก้อนส�ำลี  
- น�้ำเย็นกับน�้ำร้อน 
- ขวดใส่ทรำยกับขวดเปล่ำ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กเตรยีมสิง่ของทีม่ลีกัษณะตรงข้ำมกนัให้เดก็ดหูรือสมัผสั
พร้อมอธิบำย เช่น ก้อนหินกับก้อนส�ำลี ให้เด็กจับบอกวำ่ 
“ก้อนหินแข็ง ส�ำลีนุ่ม”
2. ผูฝึ้กอธบิำยสิง่ของต่ำงๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเดก็ถงึลกัษณะตรงข้ำม
ของสิ่งของเหล่ำนั้น พร้อมกับกระตุ้นถำมให้เด็กตอบบ่อยๆ   
จนเด็กสำมำรถตอบได้เอง เช่น “ไฟร้อน น�้ำแข็ง.....” และ    
“น�้ำแข็งเย็น  ไฟ......” เป็นต้น

25 54 ตอบค�ำถำมได้ถูกต้องเมื่อถำมว่ำ “ถ้ำรู้สึกร้อน / 
ไม่สบำย / หิว” จะท�ำอย่ำงไร 

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถำมเด็กว่ำ 
“ถ้ำหนูรู้สึกร้อน หนูจะท�ำอย่ำงไร” 
“ถ้ำหนูไม่สบำย หนูจะท�ำอย่ำงไร” 
“ถ้ำหนูหิว หนูจะท�ำอย่ำงไร”

อุปกรณ์
หนังสือ/ภำพประกอบเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกอธิบำยรูปภำพในหนังสือให้เด็กฟัง เช่น

- รูปภำพเด็กเปิดพัดลมหรือรูปเด็กอำบน�้ำ แสดงว่ำร้อน
- รูปเด็กกินยำหรือรูปเด็กก�ำลังให้หมอตรวจ แสดงว่ำป่วย
- รูปเด็กกินข้ำว แสดงว่ำหิวข้ำว

“น�้าแข็งเย็น”“ไฟร้อนแต่ว่า 
น�้าแข็ง....”

“เปิดพัดลมค่ะ”
“ถ้าหนูร้อน 

หนูจะท�าอย่างไร”

“(....)”
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3. กำรขอบคุณ เช่น “ขอบคุณค่ะคุณครู” 
4. กำรขอโทษ เช่น “หนูขอโทษค่ะพี่”
5. กำรแสดงควำมคดิเห็น เช่น “หนูว่ำอันน้ีสวย
กว่ำ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดติดต ่อกันได ้ 3 ค�ำ ได ้ครบทั้ง 5  
ควำมหมำย เหมำะสมกับโอกำสและสถำนกำรณ์

  - สอนให้เด็กกล่ำวค�ำขอโทษทุกคร้ังท่ีท�ำผิด “ขอโทษค่ะ 
      /ครับ”
  - กระตุ้นให้เด็กพูดแสดงควำมคิดเห็นด้วยค�ำถำม เช่น  
      “หนูว่ำอันนี้เป็นอย่ำงไร”
   - สอนให้เด็กบอกลำ เช่น “หนูไปก่อนนะคะ”
2. ผู้ฝึกเตือนเด็กหำกเด็กลืมกล่ำวค�ำขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ 
และบอกลำทุกคร้ัง และพ่อแม่ควรพูดเป็นตัวอย่ำงให้เด็กฟัง
บ่อยๆ

23 48 พูดค�ำติดต่อกัน 3 ค�ำ ที่บอกถึงคุณสมบัติของ
สิ่งของเกี่ยวกับลักษณะ สี และขนำด

  

อุปกรณ์
1. ช้อนขนำดใหญ่-เล็ก  
2. ลูกบอลยำงบีบ
3. ลูกปิงปอง  
4. ก้อนไม้สีแดง 1 ก้อน ก้อนไม้สีเหลือง 1 ก้อน 
(ก้อนไม้ขนำดต่ำงกัน)
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินน�ำอุปกรณ์วำงตรงหน้ำเด็ก พูด
เป็นตัวอย่ำงให้เด็ก เช่น “ช้อนคันใหญ่” “ก้อน
ไม้สีแดง”
2. ชี้ (.....) แล้วบอกให้เด็กอธิบำยลักษณะ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสำมำรถพูดค�ำติดต ่อกัน 3 ค�ำ บอก
คุณสมบัติต่ำงๆ 3 อย่ำงเกี่ยวกับ ลักษณะ สี 
และขนำด เช่น “ก้อนไม้สีแดง” “ช้อนคนัเล็ก” 
“ลกูบอลใหญ่” “ก้อนไม้เป็นสเีหลอืง” “ปิงปอง
มันกลม”

อุปกรณ์
1. ช้อน ขนำดใหญ่-เล็ก  
2. ลูกบอลยำงบีบ  
3. ลูกปิงปอง  
4. ก้อนไม้สีแดง  
5. ก้อนไม้สีเหลือง
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กฝึกเด็กในชวีติประจ�ำวนัเกีย่วกบั ลักษณะ สี และขนำด 
เช่น  
 - ขณะรับประทำนอำหำรบอกเด็กว่ำ “ช้อนมีสีขำว มีด้ำม
จับยำวๆ นะลูก” 
 - ขณะแต่งตัว บอกเด็กว่ำ “เสื้อหนูตัวเล็ก เสื้อแม่ตัวใหญ่”
2. ผู้ฝึกแนะน�ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สอนเด็กเกี่ยวกับลักษณะ 
สี และขนำดของสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน

87

Thai Early Developmental Assessment for Intervention EL
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อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

24 54 พูดค�ำที่มีควำมหมำยตรงข้ำมได้ 6 ค�ำ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมนิถำมเดก็ โดยใช้รปูแบบของค�ำถำม
เช่น “ไฟร้อน แต่ว่ำน�้ำแข็ง...” 
2. ผู้ประเมินถำมเด็กโดยเปล่ียนชนิดของค�ำ
ตรงข้ำม เช่น “กลำงวัน/กลำงคืน” “แข็ง/นุ่ม” 
“หนกั/เบำ” “ใหญ่/เลก็” “ยำว/ส้ัน” “เรว็/ช้ำ” 
“ดัง/เบำ” “สูง/ต�่ำ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดค�ำที่มีควำมหมำยตรงข้ำมได้อย่ำงน้อย 
6 ค�ำ 

อุปกรณ์
- ก้อนหินกับก้อนส�ำลี  
- น�้ำเย็นกับน�้ำร้อน 
- ขวดใส่ทรำยกับขวดเปล่ำ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กเตรยีมสิง่ของทีมี่ลกัษณะตรงข้ำมกนัให้เด็กดูหรือสมัผสั
พร้อมอธิบำย เช่น ก้อนหินกับก้อนส�ำลี ให้เด็กจับบอกวำ่ 
“ก้อนหินแข็ง ส�ำลีนุ่ม”
2. ผูฝึ้กอธบิำยสิง่ของต่ำงๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเดก็ถงึลกัษณะตรงข้ำม
ของสิ่งของเหล่ำนั้น พร้อมกับกระตุ้นถำมให้เด็กตอบบ่อยๆ   
จนเด็กสำมำรถตอบได้เอง เช่น “ไฟร้อน น�้ำแข็ง.....” และ    
“น�้ำแข็งเย็น  ไฟ......” เป็นต้น

25 54 ตอบค�ำถำมได้ถูกต้องเมื่อถำมว่ำ “ถ้ำรู้สึกร้อน / 
ไม่สบำย / หิว” จะท�ำอย่ำงไร 

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถำมเด็กว่ำ 
“ถ้ำหนูรู้สึกร้อน หนูจะท�ำอย่ำงไร” 
“ถ้ำหนูไม่สบำย หนูจะท�ำอย่ำงไร” 
“ถ้ำหนูหิว หนูจะท�ำอย่ำงไร”

อุปกรณ์
หนังสือ/ภำพประกอบเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกอธิบำยรูปภำพในหนังสือให้เด็กฟัง เช่น

- รูปภำพเด็กเปิดพัดลมหรือรูปเด็กอำบน�้ำ แสดงว่ำร้อน
- รูปเด็กกินยำหรือรูปเด็กก�ำลังให้หมอตรวจ แสดงว่ำป่วย
- รูปเด็กกินข้ำว แสดงว่ำหิวข้ำว

“น�้าแข็งเย็น”“ไฟร้อนแต่ว่า 
น�้าแข็ง....”

“เปิดพัดลมค่ะ”
“ถ้าหนูร้อน 

หนูจะท�าอย่างไร”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการEL

ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

เกณฑ์ผ่าน
เด็กตอบถูก 2 ใน 3 ค�ำถำม 
“ร้อน ตอบว่ำ อำบน�้ำ เปิดพัดลม” เป็นต้น
“ไม่สบำย ตอบว่ำ ไปนอน ไปหำหมอ กินยำ” 
เป็นต้น
“หิว ตอบว่ำ กินข้ำว กินขนม” เป็นต้น

2. ผู้ฝึกถำมค�ำถำมเด็กเกี่ยวกับรูปภำพในหนังสือ ถ้ำเด็กตอบ
ไม่ได้ให้ผู้ฝึกพูดอธิบำย เช่น  
    - “ถ้ำหนูร้อน หนูต้องไปอำบน�้ำ / เปิดพัดลม”   
    - “ถ้ำหนูปวดหัว หนูก็ต้องทำนยำ / ไปหำหมอ”   
  - “ถ้ำหนูหิวข้ำว หนูต้องไปกินข้ำว” เป็นต้น
3. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกเด็กในชีวิตประจ�ำวัน 
เมื่อเด็กมำบอกควำมต้องกำร เช่น หิว ร้อน ปวดหัว ให้ผู้ฝึก
ถำมเด็กว่ำ “แล้วหนจูะท�ำอย่ำงไร” เพือ่กระตุ้นให้เด็กคดิบอก
วิธีกำรแก้ปัญหำ

26 60 พูดเล่ำได้ว่ำท�ำอะไร เมื่อวำนนี้/วันนี้  

  

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองถึงกิจกรรม
ว่ำ “เด็กท�ำอะไรบ้ำงวันนี้ หรือเมื่อวำนนี้”
2. ผู้ประเมนิถำมเดก็ว่ำ “เมือ่วำนน้ีหนทู�ำอะไร
บ้ำง/วันนี้หนูท�ำอะไรบ้ำง”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดเล่ำได้ว่ำท�ำอะไร เมื่อวำนนี้/วันนี้  
อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม 

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กพดูคยุกบัเดก็เกีย่วกบักจิกรรมทีเ่ดก็ได้ท�ำในวันนีใ้นช่วง
ระยะเวลำ/เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นไม่นำน
2. ผู้ฝึกถำม “วนันีห้รอืเมือ่วำนนีท้�ำอะไรบ้ำง” ให้เดก็ตอบ ถ้ำ
เด็กจ�ำไม่ได้ผู้ฝึกล�ำดับเหตุกำรณ์ในแต่ละวัน เช่น ตื่นนอน    
อำบน�ำ้ ล้ำงหน้ำแปรงฟัน แต่งตวั ทำนข้ำว ไปโรงเรยีน เป็นต้น 
จำกน้ันถำมให้เด็กตอบ จนเด็กพูดเล่ำได้เองว่ำท�ำอะไรบ้ำง  
เมื่อวำนนี้/วันนี้
3. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พูดคุยและถำมทบทวนถึง
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน

“เม่ือวานนี้ 
หนูท�าอะไร”

“ไปเท่ียวสวนสัตว์”
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

27 60 สลับกันพูดคุยแสดงควำมคิดเห็นและรับฟังเพื่อน
หรือคนอื่นในกลุ่มได้ 

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินสังเกตว่ำเด็กสำมำรถพูดคุยกับ
เพื่อนโดยสลับกันพูดได้หรือไม่
2. ถ้ำไม่สำมำรถสังเกตได้ให้สอบถำมพ่อแม่  
ผู้ปกครองว่ำ “เด็กสำมำรถพูดคุยกับเพื่อน
โดยสลับกันพูดได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสลับกันพูดโต้ตอบและรับฟังเพื่อนหรือคน
อื่นในกลุ่มได้ 

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น เช่น ผู้ฝึก
ถำม “วันนี้เรำจะกินอะไรกันดี” “วันนี้เรำจะไปเที่ยวไหน”
2. ถ้ำเด็กพูดแทรก ให้ผู้ฝึกบอกเด็กว่ำ “หนูรอก่อนนะ....ขอ
พูดให้จบก่อน แล้วหนูค่อยพูดต่อ” ท�ำทุกครั้งที่เด็กพูดแทรก
3. ผู้ฝึกจัดกลุ่มเล่ำนิทำน โดยฝึกถำมค�ำถำมให้เด็กแสดง
ควำมคิดเห็น ยกมือก่อนตอบ ใครยกมือทีหลังต้องรอ ถ้ำเด็ก
แย่งกันพูด บอกให้เด็กรอ และผลัดกันพูดทีละคน

28 66 อธิบำยคุณสมบัติของสิ่งของได้อย่ำงน้อย 6 ชนิด อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถำมเด็กด้วย ค�ำถำมปลำยเปิด เช่น 
“...เป็นอย่ำงไร” ให้อธิบำยถึงสิ่งของ 6 ชนิด 
ได้แก่ บ้ำน บอล โต๊ะ ส้ม จำน หมำ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กอธิบำยคุณสมบัติของสิ่งของได้ อย่ำงน้อย  
1 คุณสมบัติ (กำรใช้ รูปร่ำง ส่วนประกอบ 
ลักษณะทั่วไป) ถูกต้องทั้ง 6 ชนิด เช่น 
- บ้ำน เป็นทีอ่ยูอ่ำศยั มีหลังคำ ท�ำจำกไม้  มี 2 ช้ัน
- บอล ใช้เตะ ใช้โยน เป็นลูกกลมๆ 
- โต๊ะ ท�ำจำกไม้ ไว้วำงของ ไว้นั่งเรียนหนังสือ 
- ส้ม เป็นผลไม้  มีรสเปรี้ยว/หวำน มีสีส้ม
- จำน ไว้ใส่ข้ำว กลมๆ แบนๆ ท�ำจำกกระเบื้อง
- หมำ เป็นสัตว์ มี 4 ขำ เห่ำได้  

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กอธบิำยคณุสมบตัขิองส่ิงต่ำงๆ ท่ีอยูร่อบตวัจำกของจรงิ 
หรือรูปภำพให้เด็กฟังบ่อยๆ เช่น “จำนมีลักษณะแบน ท�ำ
จำกพลำสติก หรือกระเบ้ืองเอำไว้ใส่อำหำร” “ลูกบอลมี
ลักษณะกลมๆ มีสีหลำยสีท�ำจำกพลำสติกหรือหนังเอำไว้ 
โยน/เตะ” เป็นต้น
2. ผู้ฝึกให้เด็กตอบค�ำถำมเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งของต่ำงๆ 
จนเด็กสำมำรถตอบได้เอง
3. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พูดคุยและถำมทบทวนถึง
คุณสมบัติของสิ่งของต่ำงๆ ที่อยู่รอบตัว“มีหลังคาเป็นสามเหล่ียม 

มีหน้าต่าง ประตู“

“บ้านหนูเป็นอย่างไร“
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการEL

ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

เกณฑ์ผ่าน
เด็กตอบถูก 2 ใน 3 ค�ำถำม 
“ร้อน ตอบว่ำ อำบน�้ำ เปิดพัดลม” เป็นต้น
“ไม่สบำย ตอบว่ำ ไปนอน ไปหำหมอ กินยำ” 
เป็นต้น
“หิว ตอบว่ำ กินข้ำว กินขนม” เป็นต้น

2. ผู้ฝึกถำมค�ำถำมเด็กเกี่ยวกับรูปภำพในหนังสือ ถ้ำเด็กตอบ
ไม่ได้ให้ผู้ฝึกพูดอธิบำย เช่น  
    - “ถ้ำหนูร้อน หนูต้องไปอำบน�้ำ / เปิดพัดลม”   
    - “ถ้ำหนูปวดหัว หนูก็ต้องทำนยำ / ไปหำหมอ”   
  - “ถ้ำหนูหิวข้ำว หนูต้องไปกินข้ำว” เป็นต้น
3. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกเด็กในชีวิตประจ�ำวัน 
เมื่อเด็กมำบอกควำมต้องกำร เช่น หิว ร้อน ปวดหัว ให้ผู้ฝึก
ถำมเดก็ว่ำ “แล้วหนจูะท�ำอย่ำงไร” เพือ่กระตุน้ให้เดก็คดิบอก
วิธีกำรแก้ปัญหำ

26 60 พูดเล่ำได้ว่ำท�ำอะไร เมื่อวำนนี้/วันนี้  

  

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองถึงกิจกรรม
ว่ำ “เด็กท�ำอะไรบ้ำงวันนี้ หรือเมื่อวำนนี้”
2. ผู้ประเมนิถำมเดก็ว่ำ “เมือ่วำนน้ีหนูท�ำอะไร
บ้ำง/วันนี้หนูท�ำอะไรบ้ำง”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดเล่ำได้ว่ำท�ำอะไร เมื่อวำนนี้/วันนี้  
อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม 

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กพดูคยุกบัเดก็เกีย่วกบักจิกรรมทีเ่ดก็ได้ท�ำในวันนีใ้นช่วง
ระยะเวลำ/เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นไม่นำน
2. ผู้ฝึกถำม “วนันีห้รอืเมือ่วำนนีท้�ำอะไรบ้ำง” ให้เดก็ตอบ ถ้ำ
เด็กจ�ำไม่ได้ผู้ฝึกล�ำดับเหตุกำรณ์ในแต่ละวัน เช่น ตื่นนอน    
อำบน�ำ้ ล้ำงหน้ำแปรงฟัน แต่งตวั ทำนข้ำว ไปโรงเรยีน เป็นต้น 
จำกนั้นถำมให้เด็กตอบ จนเด็กพูดเล่ำได้เองว่ำท�ำอะไรบ้ำง  
เมื่อวำนนี้/วันนี้
3. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พูดคุยและถำมทบทวนถึง
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน

“เม่ือวานนี้ 
หนูท�าอะไร”

“ไปเท่ียวสวนสัตว์”
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

27 60 สลับกันพูดคุยแสดงควำมคิดเห็นและรับฟังเพื่อน
หรือคนอื่นในกลุ่มได้ 

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินสังเกตว่ำเด็กสำมำรถพูดคุยกับ
เพื่อนโดยสลับกันพูดได้หรือไม่
2. ถ้ำไม่สำมำรถสังเกตได้ให้สอบถำมพ่อแม่  
ผู้ปกครองว่ำ “เด็กสำมำรถพูดคุยกับเพื่อน
โดยสลับกันพูดได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสลับกันพูดโต้ตอบและรับฟังเพ่ือนหรือคน
อื่นในกลุ่มได้ 

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น เช่น ผู้ฝึก
ถำม “วันนี้เรำจะกินอะไรกันดี” “วันนี้เรำจะไปเที่ยวไหน”
2. ถ้ำเด็กพูดแทรก ให้ผู้ฝึกบอกเด็กว่ำ “หนูรอก่อนนะ....ขอ
พูดให้จบก่อน แล้วหนูค่อยพูดต่อ” ท�ำทุกครั้งที่เด็กพูดแทรก
3. ผู้ฝึกจัดกลุ่มเล่ำนิทำน โดยฝึกถำมค�ำถำมให้เด็กแสดง
ควำมคิดเห็น ยกมือก่อนตอบ ใครยกมือทีหลังต้องรอ ถ้ำเด็ก
แย่งกันพูด บอกให้เด็กรอ และผลัดกันพูดทีละคน

28 66 อธิบำยคุณสมบัติของสิ่งของได้อย่ำงน้อย 6 ชนิด อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถำมเด็กด้วย ค�ำถำมปลำยเปิด เช่น 
“...เป็นอย่ำงไร” ให้อธิบำยถึงส่ิงของ 6 ชนิด 
ได้แก่ บ้ำน บอล โต๊ะ ส้ม จำน หมำ
เกณฑ์ผ่าน
เด็กอธิบำยคุณสมบัติของสิ่งของได้ อย่ำงน้อย  
1 คุณสมบัติ (กำรใช้ รูปร่ำง ส่วนประกอบ 
ลักษณะทั่วไป) ถูกต้องทั้ง 6 ชนิด เช่น 
- บ้ำน เป็นทีอ่ยูอ่ำศยั มีหลงัคำ ท�ำจำกไม้  มี 2 ชัน้
- บอล ใช้เตะ ใช้โยน เป็นลูกกลมๆ 
- โต๊ะ ท�ำจำกไม้ ไว้วำงของ ไว้นั่งเรียนหนังสือ 
- ส้ม เป็นผลไม้  มีรสเปรี้ยว/หวำน มีสีส้ม
- จำน ไว้ใส่ข้ำว กลมๆ แบนๆ ท�ำจำกกระเบื้อง
- หมำ เป็นสัตว์ มี 4 ขำ เห่ำได้  

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กอธบิำยคณุสมบัติของส่ิงต่ำงๆ ท่ีอยูร่อบตัวจำกของจรงิ 
หรือรูปภำพให้เด็กฟังบ่อยๆ เช่น “จำนมีลักษณะแบน ท�ำ
จำกพลำสติก หรือกระเบื้องเอำไว้ใส่อำหำร” “ลูกบอลมี
ลักษณะกลมๆ มีสีหลำยสีท�ำจำกพลำสติกหรือหนังเอำไว้ 
โยน/เตะ” เป็นต้น
2. ผู้ฝึกให้เด็กตอบค�ำถำมเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งของต่ำงๆ 
จนเด็กสำมำรถตอบได้เอง
3. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พูดคุยและถำมทบทวนถึง
คุณสมบัติของสิ่งของต่ำงๆ ที่อยู่รอบตัว“มีหลังคาเป็นสามเหล่ียม 

มีหน้าต่าง ประตู“

“บ้านหนูเป็นอย่างไร“
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

29 66 บอกประเภทของสิ่งของได้ 3 หมวด ได้แก่ 
สัตว์ เสื้อผ้ำ อำหำร

  

อุปกรณ์
ชุดภำพสิ่งของ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์ เสื้อผ้ำ 
อำหำร   
1. หมวดสัตว์ ได้แก่ ช้ำง หมำ วัว ไก่
2. หมวดเสื้อผ้ำ ได้แก่ เสื้อ หมวก ชุดกระโปรง 
กำงเกง
3. หมวดอำหำร ได้แก่ ปลำทูทอด ข้ำว ผัดผัก 
ไข่ดำว

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินน�ำรูปภำพชุดแรกให้เด็กดูแล้ถำม
ว่ำ “รูปภำพทั้งหมดนี้เป็นอะไร” 
2. ถำมต่อในรูปภำพชุดที่ 2 และ 3
เกณฑ์ผ่าน
เดก็บอกประเภทสิง่ของได้ถกูต้องทัง้ 3 ประเภท 
(สัตว์ เสื้อผ้ำ อำหำร)
 

อุปกรณ์
ชุดภำพสิ่งของ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์ เสื้อผ้ำ อำหำร   
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนอธิบำยควำมหมำยของค�ำว่ำ สัตว์ เสื้อผ้ำ อำหำร 
พร้อมทั้งยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย
2. ผู้ฝึกสอนให้เด็กรู้จักแยกแยะหมวดหมู่สิ่งของต่ำงๆ จำก
รูปภำพ หรือวัสดุจริง เช่น หมวดเสื้อผ้ำ ได้แก่อะไรบ้ำง หมวด
สัตว์ได้แก่อะไรบ้ำง  หมวดอำหำรได้แก่อะไรบ้ำง  
3. ผู้ฝึกหยิบสิ่งของแต่ละหมวดมำแล้วถำมเด็กว่ำ “ทั้งหมดนี้ 
เป็นอะไร” 
4. ผูฝึ้กแนะน�ำพ่อแม่ ผูป้กครอง ฝึกบ่อยๆ จนเด็กสำมำรถแยก
ประเภทสิ่งของได้เองเพิ่มขึ้น

เสื้อผ้า

ภาพท้ังหมดนี้
เป็นอะไร
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

30 72 พูดหรือเล่ำเรื่องโดยใช้ค�ำสันธำนเชื่อมประโยคได้
เช่น ที่ / ซึ่ง / กับ / และ

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินสังเกตขณะประเมิน
2. ผู้ประเมินถำมเด็กว่ำ “หนูท�ำอะไรบ้ำงก่อน
มำโรงเรียน“
3. หำกเด็กไม่เล่ำเรื่อง ให้ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ว่ำ “เดก็ใช้ค�ำสนัธำนเชือ่มประโยคอะไรได้บ้ำง” 
โดยสำมำรถยกตัวอย่ำงให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดหรือเล่ำเรื่องโดยใช้ค�ำสันธำนเชื่อม
ประโยคได้ อย่ำงน้อย 1 ค�ำ เช่น ที ่/ ซึง่ / กบั / 
และ

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกพูดกับเด็กในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยใช้ค�ำสันธำนเชื่อม
ประโยค เช่น ขณะเล่นตุ๊กตำผู้ฝึก บอกเด็กว่ำ “หนูเล่นตุ๊กตำ
กับบอล”
2. ผูฝึ้กกระตุน้ให้เด็กพดูเองโดยกำรต้ังค�ำถำมให้เดก็ตอบ  เช่น
ถำมว่ำ “หนูก�ำลังท�ำอะไร” 
3. ถ้ำเด็กตอบโดยไม่มีค�ำสันธำนเชื่อมประโยค ผู้ฝึกให้เด็กพูด
บ่อยๆ จนเด็กใช้ค�ำสันธำนพูดเชื่อมประโยคได้
4. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกบ่อยๆ จนเด็กสำมำรถ
ใช้สันธำนเชื่อมประโยคได้

31 72 อ่ำนพยัญชนะได้ถูกต้อง ก ถ / ด ค / น ม และอ่ำน
ค�ำง่ำยๆ ได้ถูกต้อง 

อุปกรณ์
1. บัตรค�ำพยัญชนะ 3 ชุด

1.1  ก และ ถ
1.2  ด และ ค
1.3  น และ ม

อุปกรณ์
1. บัตรค�ำพยัญชนะ 3 ชุด

1.1  ก และ ถ
1.2  ด และ ค
1.3  น และ ม

2. บัตรค�ำ ได้แก่ ขำ ตำ หู พ่อ แม่ บ้ำน หมำ
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

29 66 บอกประเภทของสิ่งของได้ 3 หมวด ได้แก่ 
สัตว์ เสื้อผ้ำ อำหำร

  

อุปกรณ์
ชุดภำพสิ่งของ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์ เสื้อผ้ำ 
อำหำร   
1. หมวดสัตว์ ได้แก่ ช้ำง หมำ วัว ไก่
2. หมวดเสื้อผ้ำ ได้แก่ เสื้อ หมวก ชุดกระโปรง 
กำงเกง
3. หมวดอำหำร ได้แก่ ปลำทูทอด ข้ำว ผัดผัก 
ไข่ดำว

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินน�ำรูปภำพชุดแรกให้เด็กดูแล้ถำม
ว่ำ “รูปภำพทั้งหมดนี้เป็นอะไร” 
2. ถำมต่อในรูปภำพชุดที่ 2 และ 3
เกณฑ์ผ่าน
เดก็บอกประเภทสิง่ของได้ถกูต้องทัง้ 3 ประเภท 
(สัตว์ เสื้อผ้ำ อำหำร)
 

อุปกรณ์
ชุดภำพสิ่งของ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์ เสื้อผ้ำ อำหำร   
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนอธิบำยควำมหมำยของค�ำว่ำ สัตว์ เสื้อผ้ำ อำหำร 
พร้อมทั้งยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย
2. ผู้ฝึกสอนให้เด็กรู้จักแยกแยะหมวดหมู่สิ่งของต่ำงๆ จำก
รูปภำพ หรือวัสดุจริง เช่น หมวดเสื้อผ้ำ ได้แก่อะไรบ้ำง หมวด
สัตว์ได้แก่อะไรบ้ำง  หมวดอำหำรได้แก่อะไรบ้ำง  
3. ผู้ฝึกหยิบสิ่งของแต่ละหมวดมำแล้วถำมเด็กว่ำ “ทั้งหมดนี้ 
เป็นอะไร” 
4. ผูฝึ้กแนะน�ำพ่อแม่ ผูป้กครอง ฝึกบ่อยๆ จนเดก็สำมำรถแยก
ประเภทสิ่งของได้เองเพิ่มขึ้น

เสื้อผ้า

ภาพท้ังหมดนี้
เป็นอะไร
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

30 72 พูดหรือเล่ำเรื่องโดยใช้ค�ำสันธำนเชื่อมประโยคได้
เช่น ที่ / ซึ่ง / กับ / และ

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินสังเกตขณะประเมิน
2. ผู้ประเมินถำมเด็กว่ำ “หนูท�ำอะไรบ้ำงก่อน
มำโรงเรียน“
3. หำกเด็กไม่เล่ำเรื่อง ให้ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ว่ำ “เด็กใช้ค�ำสนัธำนเช่ือมประโยคอะไรได้บ้ำง” 
โดยสำมำรถยกตัวอย่ำงให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดหรือเล่ำเรื่องโดยใช้ค�ำสันธำนเชื่อม
ประโยคได้ อย่ำงน้อย 1 ค�ำ เช่น ท่ี / ซึง่ / กบั / 
และ

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกพูดกับเด็กในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยใช้ค�ำสันธำนเชื่อม
ประโยค เช่น ขณะเล่นตุ๊กตำผู้ฝึก บอกเด็กว่ำ “หนูเล่นตุ๊กตำ
กับบอล”
2. ผูฝึ้กกระตุน้ให้เด็กพดูเองโดยกำรต้ังค�ำถำมให้เดก็ตอบ  เช่น
ถำมว่ำ “หนูก�ำลังท�ำอะไร” 
3. ถ้ำเด็กตอบโดยไม่มีค�ำสันธำนเชื่อมประโยค ผู้ฝึกให้เด็กพูด
บ่อยๆ จนเด็กใช้ค�ำสันธำนพูดเชื่อมประโยคได้
4. ผู้ฝึกแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกบ่อยๆ จนเด็กสำมำรถ
ใช้สันธำนเชื่อมประโยคได้

31 72 อ่ำนพยัญชนะได้ถูกต้อง ก ถ / ด ค / น ม และอ่ำน
ค�ำง่ำยๆ ได้ถูกต้อง 

อุปกรณ์
1. บัตรค�ำพยัญชนะ 3 ชุด

1.1  ก และ ถ
1.2  ด และ ค
1.3  น และ ม

อุปกรณ์
1. บัตรค�ำพยัญชนะ 3 ชุด

1.1  ก และ ถ
1.2  ด และ ค
1.3  น และ ม

2. บัตรค�ำ ได้แก่ ขำ ตำ หู พ่อ แม่ บ้ำน หมำ
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ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

2. บัตรค�ำ ได้แก่ ขำ  ตำ  หู พ่อ  แม่  บ้ำน หมำ 

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินเลือกบัตรพยัญชนะมำทีละคู่แล้ว
บอกให้เด็กอ่ำน
    1.1  ก และ ถ
    1.2  ด และ ค
    1.3  น และ ม
2. ผู้ประเมินให้เด็กอ่ำน บัตรค�ำ ดังต่อไปนี้ 
ขำ ตำ หู พ่อ แม่ บ้ำน หมำ
เกณฑ์ผ่าน
เดก็อ่ำนพยญัชนะได้ 5 ตวั และอ่ำนค�ำได้ 3 ค�ำ 

3. บัตรค�ำ   
   ก.ไก่ – ก้อย – กบ – กำงเกง
 ถ.ถุง – ถัก –ถอย – ถือ
 ด.เด็ก –ด�ำ – ดู – เดิน
 ค.คน – คิ้ว – ค้อน – ครู
 น.หนู – นิ้ว –น�้ำ – นั่ง
 ม.ม้ำ – มอง – มอด – ไม้
4. หนังสือนิทำนส�ำหรับเด็ก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กเลอืกค�ำทีต้่องกำรให้เด็กพดูและกระตุน้ให้เดก็ออกเสยีง
ตำม เช่น 
   ก.ไก่ – ก้อย – กบ – กำงเกง
 ถ.ถุง – ถัก –ถอย – ถือ
 ด.เด็ก –ด�ำ – ดู – เดิน
 ค.คน – คิ้ว – ค้อน – ครู
 น.หนู – นก – นิ้ว – น�้ำ – นั่ง
 ม.ม้ำ – แมว – มอง – มอด – ไม้
2. ผู้ฝึกชวนเด็กอ่ำนนิทำน/บัตรภำพบ่อยๆ เพ่ือฝึกให้เด็ก
ออกเสียง
3. เมื่อเด็กพูดได้ดีแล้ว ผู้ฝึกเพิ่มค�ำศัพท์ให้เด็กมำกขึ้น 
4. ผู้ฝึกแนะน�ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกเด็กอ่ำนหนังสือนิทำน
ส�ำหรับเด็กหรือหนังสือที่เด็กสนใจบ่อยๆ จนเด็กสำมำรถอ่ำน
พยัญชนะและสะกดค�ำได้
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การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal and Social Skills : PS)  มี  31  ข้อ

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1 2  มองจ้องหน้า สบตา ยิม้ หรอืส่งเสยีงตอบได้
เมือ่ผูท้ดสอบแตะต้องตัว และพูดคุยด้วย

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินอุม้เด็กหรอืจดัเด็กให้อยูใ่นท่านอน
หงาย โดยใบหน้าผู้ประเมินห่างจากหน้าเด็ก
ประมาณ 30 ซม. 
2. ผู้ประเมินพูดคุยและยิ้มกับเด็ก
เกณฑ์ผ่าน
เด็กมองหน้า ยิ้ม หรือส่งเสียงตอบผู้ประเมิน
นาน 1-2 วินาที

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกนั่งชันเข่าทั้งสองข้าง จัดให้เด็กนอนหงายบนหน้าขา 
หรือท่าอื่นที่เหมาะสม โดยใบหน้าผู้ฝึกห่างจากใบหน้าเด็ก
ประมาณ 20-30 ซม. 
2. ผู้ฝึกเรียกชื่อเด็ก เมื่อเด็กมองให้พูดคุยท�าเสียงสูงต�่า ยิ้มให้
เด็ก ท�าตาโตและท�าตาหยีให้เด็กสนใจ เมื่อเด็กมองหน้าผู้ฝึก
แล้วให้ชมเชยและยิ้มให้เด็ก

2 4 ยิ้มทักทายคนคุ้นเคยได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมนิสังเกตขณะอยูก่บัเดก็หรอืถามพ่อแม่ 
ผู้ปกครองว่า “เด็กยิ้มทักคนท่ีคุ้นเคยก่อนได้
หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กยิ้มทักพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนท่ีคุ้นเคย
ก่อนได้

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดให้เด็กนอนหงายบนหน้าขาหรือตักผู้ฝึก หรือท่าอื่น
ที่เหมาะสม
2. ผูฝึ้กเรยีกชือ่เดก็เมือ่เดก็มองสบตา ให้พดูคยุแตะต้องตวัเดก็ 
รอให้เด็กยิ้มหรือส่งเสียงตอบ แล้วจึงชมเชย ถ้าเด็กไม่ยิ้ม
โต้ตอบให้สัมผัสหยอกล้อกับเด็ก

“แม่รักลูกนะจ๊ะ”
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการEL

ล�ำดับ 

ที่

อำยุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีกำรประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่ำน

แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

2. บัตรค�ำ ได้แก่ ขำ  ตำ  หู พ่อ  แม่  บ้ำน หมำ 

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินเลือกบัตรพยัญชนะมำทีละคู่แล้ว
บอกให้เด็กอ่ำน
    1.1  ก และ ถ
    1.2  ด และ ค
    1.3  น และ ม
2. ผู้ประเมินให้เด็กอ่ำน บัตรค�ำ ดังต่อไปนี้ 
ขำ ตำ หู พ่อ แม่ บ้ำน หมำ
เกณฑ์ผ่าน
เดก็อ่ำนพยญัชนะได้ 5 ตวั และอ่ำนค�ำได้ 3 ค�ำ 

3. บัตรค�ำ   
   ก.ไก่ – ก้อย – กบ – กำงเกง
 ถ.ถุง – ถัก –ถอย – ถือ
 ด.เด็ก –ด�ำ – ดู – เดิน
 ค.คน – คิ้ว – ค้อน – ครู
 น.หนู – นิ้ว –น�้ำ – นั่ง
 ม.ม้ำ – มอง – มอด – ไม้
4. หนังสือนิทำนส�ำหรับเด็ก
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กเลอืกค�ำทีต้่องกำรให้เด็กพดูและกระตุน้ให้เดก็ออกเสยีง
ตำม เช่น 
   ก.ไก่ – ก้อย – กบ – กำงเกง
 ถ.ถุง – ถัก –ถอย – ถือ
 ด.เด็ก –ด�ำ – ดู – เดิน
 ค.คน – คิ้ว – ค้อน – ครู
 น.หนู – นก – นิ้ว – น�้ำ – นั่ง
 ม.ม้ำ – แมว – มอง – มอด – ไม้
2. ผู้ฝึกชวนเด็กอ่ำนนิทำน/บัตรภำพบ่อยๆ เพ่ือฝึกให้เด็ก
ออกเสียง
3. เมื่อเด็กพูดได้ดีแล้ว ผู้ฝึกเพิ่มค�ำศัพท์ให้เด็กมำกขึ้น 
4. ผู้ฝึกแนะน�ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกเด็กอ่ำนหนังสือนิทำน
ส�ำหรับเด็กหรือหนังสือที่เด็กสนใจบ่อยๆ จนเด็กสำมำรถอ่ำน
พยัญชนะและสะกดค�ำได้
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การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal and Social Skills : PS)  มี  31  ข้อ

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

1 2  มองจ้องหน้า สบตา ยิม้ หรอืส่งเสยีงตอบได้
เมือ่ผูท้ดสอบแตะต้องตัว และพูดคุยด้วย

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมนิอุม้เดก็หรอืจดัเดก็ให้อยูใ่นท่านอน
หงาย โดยใบหน้าผู้ประเมินห่างจากหน้าเด็ก
ประมาณ 30 ซม. 
2. ผู้ประเมินพูดคุยและยิ้มกับเด็ก
เกณฑ์ผ่าน
เด็กมองหน้า ย้ิม หรือส่งเสียงตอบผู้ประเมิน
นาน 1-2 วินาที

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกนั่งชันเข่าทั้งสองข้าง จัดให้เด็กนอนหงายบนหน้าขา 
หรือท่าอื่นท่ีเหมาะสม โดยใบหน้าผู้ฝึกห่างจากใบหน้าเด็ก
ประมาณ 20-30 ซม. 
2. ผู้ฝึกเรียกชื่อเด็ก เมื่อเด็กมองให้พูดคุยท�าเสียงสูงต�่า ยิ้มให้
เด็ก ท�าตาโตและท�าตาหยีให้เด็กสนใจ เมื่อเด็กมองหน้าผู้ฝึก
แล้วให้ชมเชยและยิ้มให้เด็ก

2 4 ยิ้มทักทายคนคุ้นเคยได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิสงัเกตขณะอยูก่บัเดก็หรอืถามพ่อแม่ 
ผู้ปกครองว่า “เด็กยิ้มทักคนที่คุ้นเคยก่อนได้
หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กยิ้มทักพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนท่ีคุ้นเคย
ก่อนได้

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดให้เด็กนอนหงายบนหน้าขาหรือตักผู้ฝึก หรือท่าอื่น
ที่เหมาะสม
2. ผูฝึ้กเรยีกชือ่เด็กเมือ่เด็กมองสบตา ให้พดูคยุแตะต้องตัวเด็ก 
รอให้เด็กยิ้มหรือส่งเสียงตอบ แล้วจึงชมเชย ถ้าเด็กไม่ยิ้ม
โต้ตอบให้สัมผัสหยอกล้อกับเด็ก

“แม่รักลูกนะจ๊ะ”
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PS คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3 6 จ้องมองหรือร้องไห้เมื่อเห็นคนแปลกหน้า อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
สังเกตเด็กขณะประเมิน
เกณฑ์ผ่าน
เด็กจ้องมองหรือร้องไห้ทันทีเมื่อเห็นคนแปลก
หน้า

อุปกรณ์
ไม่มี 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองพาเด็กไปพบเจอสิ่งแวดล้อม
ที่แปลกใหม่ รวมถึงคนแปลกหน้า ถ้าเด็กไม่มองหรือไม่สนใจ
คนแปลกหน้า ผู้ฝึกพูดชกัชวนและช่วยประคองหน้าเดก็ให้หัน
ไปมอง
2. เมือ่เดก็แสดงท่าทางกลวัหรอืร้องไห้ให้อุม้เดก็และปลอบโยน
เช่น “ไม่ต้องกลัวนะ” พร้อมท้ังอธบิายให้เดก็เข้าใจว่าบคุคลนัน้
เป็นใคร

4 8 เล่นจ๊ะเอ๋ได้ อุปกรณ์
ผ้าขนาด 30 x 30 ซม. 
มีรูอยู่ตรงกลาง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินเรียกชื่อเด็ก เมื่อเด็กมองหน้า
2. ผู้ประเมินใช้ผ้าที่เตรียมไว้บังหน้าตนเอง
3. ผูป้ระเมนิโผล่หน้าด้านเดยีวกนั 2 ครัง้ พร้อม
พูดว่า “จ๊ะเอ๋” ครั้งที่ 3 ไม่โผล่หน้าแต่ให้พูดค�า
ว่า “จ๊ะเอ๋” แล้วให้ผู้ประเมินมองผ่านรูผ้า ว่า
เด็กจ้องด้านที่ผู้ประเมินเคยโผล่หน้าออกไปได้
หรือไม่
เกณฑ์ผ่าน
เด็กจ้องมองตรงท่ีผู้ประเมินเคยโผล่หน้าหรือ
เด็กรู้จักซ่อนหน้าเล่นจ๊ะเอ๋กับผู้ประเมิน

อุปกรณ์
1. กระดาษ / ผ้าขนาด 30 X 30 ซม. มีรูอยู่ตรงกลาง
2. เสื้อ / ผ้าอ้อม / ผ้าเช็ดตัว / ผ้าเช็ดหน้า
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดเด็กนั่งหันหน้าเข้าหาผู้ฝึก โดยผู้ปกครองนั่งอยู่ด้านหลัง
เด็ก 
2. ผู้ฝึกใช้แผ่นกระดาษ / เสื้อ / ผ้าอ้อม / ผ้าเช็ดตัว /
ผ้าเช็ดหน้า ปิดหน้าเล่นจ๊ะเอ๋กับเด็ก โดยโผล่หน้าไปด้านใด 
ด้านหนึ่ง 2 ครั้ง พร้อมพูดว่า “จ๊ะเอ๋”
3. ครั้งที่ 3 ไม่โผล่หน้า แต่ให้พูดว่า “จ๊ะเอ๋” แล้วสังเกตว่าเด็ก
จ้องมองด้านที่ผู้ฝึกเคยโผล่หน้าออกไปหรือไม่ ถ้าเด็กไม่จ้อง
มองให้ผู้ฝึกประคองหน้าเด็กให้มองไปด้านที่ผู้ฝึกเคยโผล่หน้า
4. ผู้ฝึกผลัดเปล่ียนไปปิดหน้าเดก็บ้างพร้อมถามว่า “น้อง........
อยู่ไหน” ฝึกเล่นบ่อยๆ จนเด็กรู้จักดึงแผ่นกระดาษ / เสื้อ / 
ผ้าอ้อม / ผ้าเชด็ตวั / ผ้าเชด็หน้าทีปิ่ดหน้าออกจากหน้าตนเอง
และหน้าผู้ฝึกได้

ไม่ต้องกลัว
นะจ๊ะ...

จ๊ะเอ๋
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

5 10 ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้ อุปกรณ์
อาหารช้ินเล็กๆ เช่น ผลไม้ช้ินเล็กๆ ขนมปังกรอบ 
ขนมผิงขนาด 1 ซม.
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตเด็กขณะก�าลังกินอาหารหรือ
ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้

อุปกรณ์
อาหารชิ้นเล็กๆ เช่น ขนมปังกรอบ คุกกี้  ขนมผิง  ผลไม้ ฯลฯ 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกเลือกอาหารที่เด็กชอบ และหยิบง่ายขนาดพอค�า เช่น
คุกกี้ ขนมปังกรอบ ขนมผิง ฯลฯ
2. ผู้ฝึกหยิบอาหารใส่ปากเคี้ยว และบอกเด็กว่า “อร่อยจัง”
เชิญชวนให้เด็กหยบิใส่ปาก ถ้าเดก็ไม่หยบิผู้ฝึกหยบิใส่ปากเดก็
ให้ชิมก่อนเพื่อให้เกิดความสนใจ 
3. ผู้ฝึกบอกให้เด็กใช้นิว้หยบิอาหารชิน้เล็กๆ เข้าปาก อาจช่วย
จับนิ้วเด็กในระยะแรกๆ แล้วค่อยๆ ปล่อยให้เด็กใช้นิ้วหยิบ  
จนเด็กหยิบเองได้

6 12 เล่นสิ่งของได้ตามหน้าที่ อุปกรณ์
แก้วน�้า / แปรงสีฟัน / หวี / ช้อน / ถ้วย

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินส่งของใช้ให้เด็กทีละชิ้น เช่น แก้วน�้า 
แปรงสีฟัน หวี ช้อน และถ้วย แล้วสังเกตการ
เล่นของเด็ก
เกณฑ์ผ่าน
เด็กใช้ส่ิงของได้ตามหน้าที่อย่างน้อย 1 อย่าง 
เช่น ยกแก้วหรือช้อนมาที่ปาก ใช้หวีหวีผม 
เป็นต้น

อุปกรณ์
1. ตุ๊กตา
2. แก้วน�้า / แปรงสีฟัน / หวี / ช้อน / ถ้วย
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกอธิบายถงึหน้าทีข่องส่ิงของ และสาธิตการใช้ส่ิงของน้ัน
ทีละชิ้น ให้เด็กดู
2. ผู้ฝึกเรียกชื่อเด็กพร้อมกับส่งของใช้ให้เด็กทีละชิ้น ชวนให้
เด็กเล่น เช่น ส่งแก้วน�้าให้เด็ก แล้วพูดกับเด็กว่า “หิวน�้าท�า 
ยังไงดีนะ” ส่งหวีให้เด็กแล้วพูดว่า “น้องผมยุ่งแล้วท�ายังไงดี” 
ส่งช้อนให้เด็กแล้วพูดว่า “หนูใช้ช้อนท�าอะไรนะ” ถ้าเด็กท�า 
ไม่ได้บอกเด็กซ�้าและจับมือเด็กท�า ลดความช่วยเหลือจนเด็ก
ท�าได้เอง
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3 6 จ้องมองหรือร้องไห้เมื่อเห็นคนแปลกหน้า อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
สังเกตเด็กขณะประเมิน
เกณฑ์ผ่าน
เด็กจ้องมองหรือร้องไห้ทันทีเมื่อเห็นคนแปลก
หน้า

อุปกรณ์
ไม่มี 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองพาเด็กไปพบเจอสิ่งแวดล้อม
ที่แปลกใหม่ รวมถึงคนแปลกหน้า ถ้าเด็กไม่มองหรือไม่สนใจ
คนแปลกหน้า ผูฝึ้กพดูชกัชวนและช่วยประคองหน้าเดก็ให้หนั
ไปมอง
2. เมือ่เด็กแสดงท่าทางกลวัหรอืร้องไห้ให้อุม้เดก็และปลอบโยน
เช่น “ไม่ต้องกลวันะ” พร้อมท้ังอธบิายให้เดก็เข้าใจว่าบคุคลนัน้
เป็นใคร

4 8 เล่นจ๊ะเอ๋ได้ อุปกรณ์
ผ้าขนาด 30 x 30 ซม. 
มีรูอยู่ตรงกลาง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินเรียกชื่อเด็ก เมื่อเด็กมองหน้า
2. ผู้ประเมินใช้ผ้าที่เตรียมไว้บังหน้าตนเอง
3. ผูป้ระเมนิโผล่หน้าด้านเดยีวกนั 2 ครัง้ พร้อม
พูดว่า “จ๊ะเอ๋” ครั้งที่ 3 ไม่โผล่หน้าแต่ให้พูดค�า
ว่า “จ๊ะเอ๋” แล้วให้ผู้ประเมินมองผ่านรูผ้า ว่า
เด็กจ้องด้านที่ผู้ประเมินเคยโผล่หน้าออกไปได้
หรือไม่
เกณฑ์ผ่าน
เด็กจ้องมองตรงท่ีผู้ประเมินเคยโผล่หน้าหรือ
เด็กรู้จักซ่อนหน้าเล่นจ๊ะเอ๋กับผู้ประเมิน

อุปกรณ์
1. กระดาษ / ผ้าขนาด 30 X 30 ซม. มีรูอยู่ตรงกลาง
2. เสื้อ / ผ้าอ้อม / ผ้าเช็ดตัว / ผ้าเช็ดหน้า
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดเด็กนั่งหันหน้าเข้าหาผู้ฝึก โดยผู้ปกครองนั่งอยู่ด้านหลัง
เด็ก 
2. ผู้ฝึกใช้แผ่นกระดาษ / เสื้อ / ผ้าอ้อม / ผ้าเช็ดตัว /
ผ้าเช็ดหน้า ปิดหน้าเล่นจ๊ะเอ๋กับเด็ก โดยโผล่หน้าไปด้านใด 
ด้านหนึ่ง 2 ครั้ง พร้อมพูดว่า “จ๊ะเอ๋”
3. ครั้งที่ 3 ไม่โผล่หน้า แต่ให้พูดว่า “จ๊ะเอ๋” แล้วสังเกตว่าเด็ก
จ้องมองด้านที่ผู้ฝึกเคยโผล่หน้าออกไปหรือไม่ ถ้าเด็กไม่จ้อง
มองให้ผู้ฝึกประคองหน้าเด็กให้มองไปด้านที่ผู้ฝึกเคยโผล่หน้า
4. ผูฝึ้กผลดัเปลีย่นไปปิดหน้าเดก็บ้างพร้อมถามว่า “น้อง........
อยู่ไหน” ฝึกเล่นบ่อยๆ จนเด็กรู้จักดึงแผ่นกระดาษ / เสื้อ / 
ผ้าอ้อม / ผ้าเชด็ตัว / ผ้าเชด็หน้าทีปิ่ดหน้าออกจากหน้าตนเอง
และหน้าผู้ฝึกได้

ไม่ต้องกลัว
นะจ๊ะ...

จ๊ะเอ๋
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

5 10 ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้ อุปกรณ์
อาหารช้ินเลก็ๆ เช่น ผลไม้ชิน้เลก็ๆ ขนมปังกรอบ 
ขนมผิงขนาด 1 ซม.
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตเด็กขณะก�าลังกินอาหารหรือ
ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้

อุปกรณ์
อาหารชิ้นเล็กๆ เช่น ขนมปังกรอบ คุกกี้  ขนมผิง  ผลไม้ ฯลฯ 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกเลือกอาหารที่เด็กชอบ และหยิบง่ายขนาดพอค�า เช่น
คุกกี้ ขนมปังกรอบ ขนมผิง ฯลฯ
2. ผู้ฝึกหยิบอาหารใส่ปากเคี้ยว และบอกเด็กว่า “อร่อยจัง”
เชิญชวนให้เดก็หยบิใส่ปาก ถ้าเดก็ไม่หยบิผูฝึ้กหยบิใส่ปากเดก็
ให้ชิมก่อนเพื่อให้เกิดความสนใจ 
3. ผูฝึ้กบอกให้เดก็ใช้นิว้หยบิอาหารชิน้เลก็ๆ เข้าปาก อาจช่วย
จับน้ิวเด็กในระยะแรกๆ แล้วค่อยๆ ปล่อยให้เด็กใช้น้ิวหยิบ  
จนเด็กหยิบเองได้

6 12 เล่นสิ่งของได้ตามหน้าที่ อุปกรณ์
แก้วน�้า / แปรงสีฟัน / หวี / ช้อน / ถ้วย

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินส่งของใช้ให้เด็กทีละชิ้น เช่น แก้วน�้า 
แปรงสีฟัน หวี ช้อน และถ้วย แล้วสังเกตการ
เล่นของเด็ก
เกณฑ์ผ่าน
เด็กใช้สิ่งของได้ตามหน้าที่อย่างน้อย 1 อย่าง 
เช่น ยกแก้วหรือช้อนมาที่ปาก ใช้หวีหวีผม 
เป็นต้น

อุปกรณ์
1. ตุ๊กตา
2. แก้วน�้า / แปรงสีฟัน / หวี / ช้อน / ถ้วย
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กอธบิายถึงหน้าทีข่องสิง่ของ และสาธติการใช้สิง่ของน้ัน
ทีละชิ้น ให้เด็กดู
2. ผู้ฝึกเรียกชื่อเด็กพร้อมกับส่งของใช้ให้เด็กทีละชิ้น ชวนให้
เด็กเล่น เช่น ส่งแก้วน�้าให้เด็ก แล้วพูดกับเด็กว่า “หิวน�้าท�า 
ยังไงดีนะ” ส่งหวีให้เด็กแล้วพูดว่า “น้องผมยุ่งแล้วท�ายังไงดี” 
ส่งช้อนให้เด็กแล้วพูดว่า “หนูใช้ช้อนท�าอะไรนะ” ถ้าเด็กท�า 
ไม่ได้บอกเด็กซ�้าและจับมือเด็กท�า ลดความช่วยเหลือจนเด็ก
ท�าได้เอง
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ล�าดับ 
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อายุ 
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ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3. ผู้ฝึกเรียกชื่อเด็กส่งพร้อมกับส่งของใช้ให้เด็กทีละชิ้น ชวน
เด็กเล่นกับตุ๊กตา โดยบอกว่า “ใช้หวีหวีผมตุ๊กตากันนะ” “ใช้
ช้อนป้อนข้าวตุ๊กตา” “ใช้แก้วน�า้ป้อนน�า้ให้ตุก๊ตาดืม่” อาจช่วย
จับมือเด็กท�าในระยะแรกๆ แล้วค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง 
จนเด็กเล่นได้เอง

7 12 กลิ้งหรือผลักลูกบอลได้ อุปกรณ์
ลูกบอลเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กให้นั่งตรงข้ามกับผู้ประเมิน
ระยะห่างประมาณ 60 ซม.
2. ผูป้ระเมนิกลิง้หรอืผลกัลกูบอลไปให้เด็กและ
บอกให้เด็กกลิ้งหรือผลักลูกบอลกลับมาให้ 
ผู้ประเมิน
เกณฑ์ผ่าน
เด็กกลิ้งหรือผลักลูกบอลกลับมาในทิศทางที่ 
ผู้ประเมินอยู่ได้ 3 ใน 5 ครั้ง

อุปกรณ์
ลูกบอล
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กให้นั่งกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ฝึกนั่งอยู่ด้าน
ตรงข้ามกับเด็กในระยะห่าง 60 ซม. 
2. ผูฝึ้กบอกพ่อแม่ ผูป้กครองให้จบัมอืเดก็ผลกัหรอืกลิง้ลกูบอล
มาหาผูฝึ้กทีน่ั่งอยูด้่านตรงข้าม ท�าซ�า้บ่อยๆ ลดความช่วยเหลอื
ลงจากจับมือเด็กเป็นแตะข้อศอก จนเด็กท�าได้เอง
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ที่

อายุ 

(เดือน)
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

8 15 เลียนแบบการท�างานบ้าน อุปกรณ์
อุปกรณ์ท�าความสะอาดบ้าน เช่น ไม้กวาด  
ทีต่กัผง  ผ้าเชด็พืน้ (ในขนาดทีเ่หมาะสมกบัเดก็)
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กเลียน
แบบการท�างานบ้านได้หรือไม่ เช่น กวาดบ้าน 
เช็ดโต๊ะ ถูพื้น
เกณฑ์ผ่าน
เดก็เลยีนแบบการท�างานบ้าน อย่างน้อย 1 อย่าง

อุปกรณ์
ไม้กวาด ที่ตักผง ผ้าเช็ดพื้น
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กในสถานการณ์จริง โดย
ท�าเป็นตัวอย่างและชวนเด็กท�า รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์และ 
งานที่เหมาะกับเด็ก เช่น ไม้กวาด ที่ตักผง ผ้าเช็ดพื้น หรือสิ่ง
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก ให้เด็กกวาดบ้าน ถูบ้าน เช็ดเก้าอ้ี 
เป็นต้น

9 15 เด็กร่วมมือในการแต่งตัว โดยการยกแขน ยกขา อุปกรณ์
เสื้อ กางเกง
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิสงัเกตขณะใส่หรือถอดเสือ้ผ้าให้เดก็
2. ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็ก
สามารถช่วยยกแขน ขา ขณะใส่เส้ือผ้าหรอืไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กยกแขน และขา ขณะใส่หรือถอดเสื้อผ้า

อุปกรณ์
เสื้อ กางเกง
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกบอกเด็ก พร้อมกับช่วยจับแขนสอดเข้าไปในแขนเสื้อ
ขณะใส่เสือ้ หรอืดงึแขนออกจากแขนเสือ้ ขณะถอดเสือ้ให้เดก็ 
2. ผู้ฝึกบอกเด็ก พร้อมกับช่วยยกขาใส่หรือยกขาออกจากขา
กางเกง โดยอาจให้เด็กเกาะผู้ฝึก เพื่อช่วยในการทรงตัว
3. ผู ้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู ้ปกครองให้บอกเด็กยกแขน ขา
ทุกครั้งขณะใส่หรือถอดเสื้อผ้าให้เด็ก 
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ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3. ผู้ฝึกเรียกช่ือเด็กส่งพร้อมกับส่งของใช้ให้เด็กทีละชิ้น ชวน
เด็กเล่นกับตุ๊กตา โดยบอกว่า “ใช้หวีหวีผมตุ๊กตากันนะ” “ใช้
ช้อนป้อนข้าวตุ๊กตา” “ใช้แก้วน�า้ป้อนน�า้ให้ตุก๊ตาดืม่” อาจช่วย
จับมือเด็กท�าในระยะแรกๆ แล้วค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง 
จนเด็กเล่นได้เอง

7 12 กลิ้งหรือผลักลูกบอลได้ อุปกรณ์
ลูกบอลเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม.

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กให้นั่งตรงข้ามกับผู้ประเมิน
ระยะห่างประมาณ 60 ซม.
2. ผูป้ระเมนิกลิง้หรอืผลกัลกูบอลไปให้เดก็และ
บอกให้เด็กกลิ้งหรือผลักลูกบอลกลับมาให้ 
ผู้ประเมิน
เกณฑ์ผ่าน
เด็กกลิ้งหรือผลักลูกบอลกลับมาในทิศทางที่ 
ผู้ประเมินอยู่ได้ 3 ใน 5 ครั้ง

อุปกรณ์
ลูกบอล
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กให้นั่งกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ฝึกนั่งอยู่ด้าน
ตรงข้ามกับเด็กในระยะห่าง 60 ซม. 
2. ผูฝึ้กบอกพ่อแม่ ผูป้กครองให้จบัมอืเดก็ผลกัหรอืกลิง้ลกูบอล
มาหาผูฝึ้กทีน่ั่งอยูด้่านตรงข้าม ท�าซ�า้บ่อยๆ ลดความช่วยเหลอื
ลงจากจับมือเด็กเป็นแตะข้อศอก จนเด็กท�าได้เอง
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

8 15 เลียนแบบการท�างานบ้าน อุปกรณ์
อุปกรณ์ท�าความสะอาดบ้าน เช่น ไม้กวาด  
ทีต่กัผง  ผ้าเชด็พืน้ (ในขนาดทีเ่หมาะสมกบัเดก็)
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า เด็กเลียน
แบบการท�างานบ้านได้หรือไม่ เช่น กวาดบ้าน 
เช็ดโต๊ะ ถูพื้น
เกณฑ์ผ่าน
เดก็เลยีนแบบการท�างานบ้าน อย่างน้อย 1 อย่าง

อุปกรณ์
ไม้กวาด ที่ตักผง ผ้าเช็ดพื้น
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กในสถานการณ์จริง โดย
ท�าเป็นตัวอย่างและชวนเด็กท�า รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์และ 
งานที่เหมาะกับเด็ก เช่น ไม้กวาด ที่ตักผง ผ้าเช็ดพื้น หรือสิ่ง
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก ให้เด็กกวาดบ้าน ถูบ้าน เช็ดเก้าอ้ี 
เป็นต้น

9 15 เด็กร่วมมือในการแต่งตัว โดยการยกแขน ยกขา อุปกรณ์
เสื้อ กางเกง
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิสงัเกตขณะใส่หรือถอดเสือ้ผ้าให้เด็ก
2. ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็ก
สามารถช่วยยกแขน ขา ขณะใส่เสือ้ผ้าหรอืไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กยกแขน และขา ขณะใส่หรือถอดเสื้อผ้า

อุปกรณ์
เสื้อ กางเกง
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกบอกเด็ก พร้อมกับช่วยจับแขนสอดเข้าไปในแขนเสื้อ
ขณะใส่เสือ้ หรอืดึงแขนออกจากแขนเสือ้ ขณะถอดเสือ้ให้เด็ก 
2. ผู้ฝึกบอกเด็ก พร้อมกับช่วยยกขาใส่หรือยกขาออกจากขา
กางเกง โดยอาจให้เด็กเกาะผู้ฝึก เพื่อช่วยในการทรงตัว
3. ผู ้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู ้ปกครองให้บอกเด็กยกแขน ขา
ทุกครั้งขณะใส่หรือถอดเสื้อผ้าให้เด็ก 
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 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

10 18 เล่นสิ่งของตามหน้าที่กับตุ๊กตาได้ อุปกรณ์
ตุ๊กตาผ้า หวี แปรงสีฟัน ถ้วย ช้อน แก้วน�้า

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ยื่นของเล่นทั้งหมดให้เด็ก และสังเกตลักษณะ
การเล่นของเด็ก
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเล่นสิง่ของตามหน้าทีกั่บตุ๊กตาได้อย่างน้อย 
3 อย่าง เช่น ใช้หวีหวีผมตุ๊กตา ใช้ช้อนป้อน
อาหารตุ๊กตา แปรงฟันให้ตุ๊กตา
หมายเหตุ: ในกรณีที่มีข้อจ�ำกัดทำงวัฒนธรรม
ที่ไม่ให้เล่นกับตุ๊กตำคน อำจประยุกต์ใช้บุคคล
หรือตุ๊กตำแบบอื่นแทน

อุปกรณ์
ตุ๊กตาผ้า หวี แปรงสีฟัน ถ้วย ช้อน แก้วน�้า
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกน�าอุปกรณ์มาเล่นเป็นตัวอย่างให้เด็กดู เช่น เอาหวีมา
หวีผมตุ๊กตา  เอาช้อนมาท�าท่าตักอาหารป้อนใส่ปาก และเอา
แปรงสีฟันมาท�าท่าแปรงฟันตุ๊กตา เป็นต้น
2. ผู้ฝึกส่งอุปกรณ์ให้เด็กเล่นเองทีละชิ้น โดยบอกให้เด็กเล่น
กับตุ๊กตา ถ้าเด็กยังท�าไม่ได้ให้ผู้ฝึกจับมือเด็กท�า และค่อยๆ 
ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กท�าได้เอง
3. เมื่อเด็กสามารถท�าได้เอง ผู้ฝึกเพิ่มสิ่งของจนครบ 3 อย่าง
4. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง สอนเด็กใช้สิง่ของตาม
หน้าที่ โดยเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้ยเคย

11 18 เข้าไปเล่นอยู่ใกล้เด็กอื่น แต่ต่างคนต่างเล่น      อุปกรณ์
ของเล่นต่างๆ หลายๆ อย่าง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมนิสังเกตการเล่นของเดก็ร่วมกบัเด็กอ่ืน 
หรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเข้าไปเล่นอยู่ใกล้กับเด็กอื่น แต่ต่างคนต่าง
เล่น และมองการเล่นของเด็กอื่นเป็นระยะ

อุปกรณ์
ของเล่นต่างๆ เช่น กล่อง  ตุ๊กตาหลายๆ ตัว  รถหลายๆ คัน
ก้อนไม้หลายๆ ก้อน  ดินน�า้มันหรือแป้งโดว์  ลกูบอล  เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติ
1. ระยะแรกผู้ฝึกเล่นกับเด็กก่อนแล้วค่อยๆ ลุกออกไปหยิบ
ของโดยยงัพดูกบัเด็กตลอด เพือ่ให้เด็กเรยีนรูว่้าผู้ฝึกไม่ได้หาย
ไปไหน แล้วกลบัมา เมือ่เดก็เล่นจนเพลนิ ผูฝึ้กค่อยๆ ขยบัออก
แต่ยังมีพูดกับเด็กบ้าง
2. ผูฝึ้กปล่อยให้เดก็เล่นของเล่นอยูค่นเดยีวโดยมองดอูยูใ่กล้ๆ
3. ผู้ฝึกจัดให้เด็กวัยเดียวกัน 2-3 คน มานั่งเล่นด้วยกัน ให้ของ
เล่นมเีพยีงพอ โดยให้กล่องใส่ของเล่นหลายๆ อย่างคนละกล่อง
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4. ผู้ฝึกให้เด็กเลือกเล่นตามที่เด็กแต่ละคนชอบ โดยในระยะ
แรกๆ ผู้ฝึกชักชวนให้เด็กสนใจการเล่นของเพื่อนก่อน
5. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง หาโอกาสให้เด็กได้เล่นร่วม
กับเด็กคนอื่น ในวัยเดียวกันบ่อยๆ เช่น พาไปสวนสาธารณะ 
ไปพบญาติ หรือเพื่อนบ้านที่มีเด็กวัยเดียวกัน

12 21 ดื่มน�้าจากแก้วและวางคืนที่เดิมได้เองโดยไม่หก อุปกรณ์
แก้วพลาสติกใส่น�้า / นม / น�้าผลไม้ 
ปริมาณ 1/4 แก้ว
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางแก้วฝึกด่ืมที่ใส่น�้า / นม /
น�้าผลไม้ ประมาณ 1/4 แก้ว ตรงหน้าเด็ก
2. ผู้ประเมินสังเกตขณะเด็กดื่มน�้า / นม /
น�้าผลไม้ หรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กยกแก้วขึ้นดื่มและวางแก้วคืนที่เดิม โดย
ไม่หก

อุปกรณ์
แก้วพลาสติกขนาดเล็กน�้า / นม / น�้าผลไม้
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกใส่น�้าในแก้วเล็กน้อยและประคองมือเด็กให้ยกแก้ว
ขึ้นดื่ม บอกเตือนเด็กให้เม้มปากค่อยๆ ดื่มทีละน้อย แล้ว
ประคองมือให้เด็กวางแก้วคืนที่เดิม
2. ผู้ฝึกเพิ่มน�้าเป็น 1/4 หรือครึ่งแก้ว ฝึกเช่นเดียวกันกับ
ขั้นตอนที่ 1 จนเด็กเริ่มจับแก้วน�้าได้มั่นคงขึ้น ค่อยๆ ลดการ
ช่วยเหลือจนเด็กยกแก้วน�้าดื่มและวางคืนที่เดิมได้เอง
3. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ฝึกทกุวัน หรอืทกุครัง้ทีเ่ดก็
ต้องดื่มน�้า / นม / น�้าผลไม้
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

10 18 เล่นสิ่งของตามหน้าที่กับตุ๊กตาได้ อุปกรณ์
ตุ๊กตาผ้า หวี แปรงสีฟัน ถ้วย ช้อน แก้วน�้า

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ยื่นของเล่นทั้งหมดให้เด็ก และสังเกตลักษณะ
การเล่นของเด็ก
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเล่นสิง่ของตามหน้าทีกั่บตุ๊กตาได้อย่างน้อย 
3 อย่าง เช่น ใช้หวีหวีผมตุ๊กตา ใช้ช้อนป้อน
อาหารตุ๊กตา แปรงฟันให้ตุ๊กตา
หมายเหตุ: ในกรณีที่มีข้อจ�ำกัดทำงวัฒนธรรม
ที่ไม่ให้เล่นกับตุ๊กตำคน อำจประยุกต์ใช้บุคคล
หรือตุ๊กตำแบบอื่นแทน

อุปกรณ์
ตุ๊กตาผ้า หวี แปรงสีฟัน ถ้วย ช้อน แก้วน�้า
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกน�าอุปกรณ์มาเล่นเป็นตัวอย่างให้เด็กดู เช่น เอาหวีมา
หวีผมตุ๊กตา  เอาช้อนมาท�าท่าตักอาหารป้อนใส่ปาก และเอา
แปรงสีฟันมาท�าท่าแปรงฟันตุ๊กตา เป็นต้น
2. ผู้ฝึกส่งอุปกรณ์ให้เด็กเล่นเองทีละชิ้น โดยบอกให้เด็กเล่น
กับตุ๊กตา ถ้าเด็กยังท�าไม่ได้ให้ผู้ฝึกจับมือเด็กท�า และค่อยๆ 
ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กท�าได้เอง
3. เมื่อเด็กสามารถท�าได้เอง ผู้ฝึกเพิ่มสิ่งของจนครบ 3 อย่าง
4. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง สอนเดก็ใช้สิง่ของตาม
หน้าที่ โดยเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้ยเคย

11 18 เข้าไปเล่นอยู่ใกล้เด็กอื่น แต่ต่างคนต่างเล่น      อุปกรณ์
ของเล่นต่างๆ หลายๆ อย่าง

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมนิสังเกตการเล่นของเดก็ร่วมกบัเดก็อืน่ 
หรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเข้าไปเล่นอยู่ใกล้กับเด็กอื่น แต่ต่างคนต่าง
เล่น และมองการเล่นของเด็กอื่นเป็นระยะ

อุปกรณ์
ของเล่นต่างๆ เช่น กล่อง  ตุ๊กตาหลายๆ ตัว  รถหลายๆ คัน
ก้อนไม้หลายๆ ก้อน  ดินน�า้มนัหรือแป้งโดว์  ลูกบอล  เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติ
1. ระยะแรกผู้ฝึกเล่นกับเด็กก่อนแล้วค่อยๆ ลุกออกไปหยิบ
ของโดยยงัพดูกบัเดก็ตลอด เพือ่ให้เดก็เรยีนรูว่้าผู้ฝึกไม่ได้หาย
ไปไหน แล้วกลบัมา เมือ่เดก็เล่นจนเพลนิ ผูฝึ้กค่อยๆ ขยบัออก
แต่ยังมีพูดกับเด็กบ้าง
2. ผู้ฝึกปล่อยให้เดก็เล่นของเล่นอยูค่นเดยีวโดยมองดอูยูใ่กล้ๆ
3. ผู้ฝึกจัดให้เด็กวัยเดียวกัน 2-3 คน มานั่งเล่นด้วยกัน ให้ของ
เล่นมเีพยีงพอ โดยให้กล่องใส่ของเล่นหลายๆ อย่างคนละกล่อง
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

4. ผู้ฝึกให้เด็กเลือกเล่นตามที่เด็กแต่ละคนชอบ โดยในระยะ
แรกๆ ผู้ฝึกชักชวนให้เด็กสนใจการเล่นของเพื่อนก่อน
5. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง หาโอกาสให้เด็กได้เล่นร่วม
กับเด็กคนอื่น ในวัยเดียวกันบ่อยๆ เช่น พาไปสวนสาธารณะ 
ไปพบญาติ หรือเพื่อนบ้านที่มีเด็กวัยเดียวกัน

12 21 ดื่มน�้าจากแก้วและวางคืนที่เดิมได้เองโดยไม่หก อุปกรณ์
แก้วพลาสติกใส่น�้า / นม / น�้าผลไม้ 
ปริมาณ 1/4 แก้ว
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินวางแก้วฝึกด่ืมที่ใส่น�้า / นม /
น�้าผลไม้ ประมาณ 1/4 แก้ว ตรงหน้าเด็ก
2. ผู้ประเมินสังเกตขณะเด็กดื่มน�้า / นม /
น�้าผลไม้ หรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กยกแก้วขึ้นดื่มและวางแก้วคืนที่เดิม โดย
ไม่หก

อุปกรณ์
แก้วพลาสติกขนาดเล็กน�้า / นม / น�้าผลไม้
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกใส่น�้าในแก้วเล็กน้อยและประคองมือเด็กให้ยกแก้ว
ข้ึนด่ืม บอกเตือนเด็กให้เม้มปากค่อยๆ ด่ืมทีละน้อย แล้ว
ประคองมือให้เด็กวางแก้วคืนที่เดิม
2. ผู้ฝึกเพ่ิมน�้าเป็น 1/4 หรือครึ่งแก้ว ฝึกเช่นเดียวกันกับ
ขั้นตอนที่ 1 จนเด็กเริ่มจับแก้วน�้าได้มั่นคงขึ้น ค่อยๆ ลดการ
ช่วยเหลือจนเด็กยกแก้วน�้าดื่มและวางคืนที่เดิมได้เอง
3. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองให้ฝึกทกุวนั หรอืทกุครัง้ทีเ่ด็ก
ต้องดื่มน�้า / นม / น�้าผลไม้
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13 21 ปกป้องสิ่งของเมื่อถูกแย่ง อุปกรณ์
 ของเล่น เช่น ตุ๊กตา บอล รถ
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
 ผู้ประเมินสังเกตขณะเด็กเล่น หรือถามพ่อแม่
 ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กปกป้องส่ิงของเม่ือถูกแย่ง เช่น ดึงของคืน 
ส่งเสียงหรือเอาของซ่อนไว้ข้างหลัง 

อุปกรณ์
ของเล่น เช่น ตุ๊กตา รถ หนังสือนิทาน 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กให้นั่งเล่นของเล่น ขณะเด็กก�าลังเล่น ผู้ฝึกขอ
หรือหยิบของเล่นที่เด็กถือหรือเล่นอยู่ ถ้าเด็กไม่มีท่าทีปกป้อง
ของเล่น ให้บอกเด็กดึงของคืน หรือซ่อนของไว้ข้างหลัง หรือ
พูดว่า “ของหนู”
2. ผูฝึ้กบอกวธิปีกป้องทีเ่หมาะสม เช่น ถ้าเดก็ไม่ท�าให้สอนเดก็
ดึงของคนื ซ่อนของไว้ข้างหลงั แสดงท่าทางโบกมือ หรอืพูดว่า 
“ไม่ให้” หรือ “ของหนู”
3. ถ้าเด็กปกป้องสิ่งของด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม เช่น ตี กัด หยิก
ผลกั ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครอง ให้จบัมอืเดก็ พร้อมทัง้บอก
วิธีที่เหมาะสมกับเด็ก 

14 24 เล่นกับเด็กอื่นได้ โดยมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันเป็น 
ครั้งคราว

อุปกรณ์
ของเล่นหลายๆ อย่าง  

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิสงัเกตการเล่นของเดก็ร่วมกับเดก็อืน่ 
2-3 คน หรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เดก็มปีฏกิริยิาโต้ตอบกบัเดก็อืน่อย่างน้อย 1 ครัง้
โดยใช้ค�าพูดหรือท่าทางหรือทั้ง 2 อย่าง เช่น 
ยื่นของเล่นให้ / ยื่นของเล่นให้แล้วพูดว่า “ให้” 

อุปกรณ์
ของเล่นหลายๆ อย่าง เช่น ตุ๊กตาหลายๆ ตัว  รถหลายๆ คัน  
ก้อนไม้หลายๆ ก้อน ดินน�้ามันหรือแป้งโดว์
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดกิจกรรมส�าหรับเด็ก 2-3 คนเล่นด้วยกัน
2. ผู้ฝึกเป็นสื่อกลางในการเล่น เช่น แนะน�าชื่อของเด็กให้
ทุกคนรู้จักกัน และชักชวนให้เด็กเล่นด้วยกัน ถ้าเด็กยังไม่มี
ปฏิกิริยาโต้ตอบกัน ผู้ฝึกกระตุ้น โดยจัดสถานการณ์ให้มีการ
แลกเปลี่ยน หรือร่วมกันท�ากิจกรรม เช่น สลับกันต่อก้อนไม ้
ปั้นแป้งโดว์ด้วยกัน หรือเล่นแข่งรถ ถ้าเด็กเล่นด้วยกันและยิ้ม 
พูดคุยกันให้กล่าวค�าชมเชย 
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3. ผู้ฝึกให้เด็กเล่นด้วยกันตามล�าพัง และคอยสังเกตว่าเด็ก
แสดงท่าทาง หรือใช้ค�าพูดใหม่ๆ มากขึ้นหรือไม่
4. แนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้พาเด็กไปเล่นกับเด็กอื่นบ่อยๆ

15 24 ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้ โดยหกเล็กน้อย อุปกรณ์
ช้อน ถ้วย และอาหารที่เด็กชอบ
ขั้นตอน/วิธีประเมิน

 สังเกตการกินอาหารของเด็ก หรือถามพ่อแม่
ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้ โดยหกเพียง
เล็กน้อย

อุปกรณ์
1. ช้อนขนาดเล็ก
2. ถ้วยและอาหารที่เด็กชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกตักอาหารใส่ช้อนยื่นให้เด็ก และช่วยจับมือเด็กให้ถือ
ช้อนเอาอาหารเข้าปาก 
2. ผู้ฝึกบอกให้เดก็ตกัอาหาร ถ้าเดก็ยงัท�าไม่ได้ ผู้ฝึกจบัมอืเดก็
ใช้ช้อนตักอาหารแต่พอค�า แล้วน�าอาหารเข้าปาก ลดการช่วย
เหลือลงจนกระทั่งเด็กสามารถตักอาหารกินได้เอง เมื่อเด็กให้
ความร่วมมือ หรือไม่ท�าอาหารหกให้ชมเชย 
3. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ฝึกเดก็ทกุวัน ทกุมือ้อาหาร
และควรให้เด็กได้มีส่วนร่วมนั่งรับประทานอาหารกับผู้ใหญ่ 
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13 21 ปกป้องสิ่งของเมื่อถูกแย่ง อุปกรณ์
 ของเล่น เช่น ตุ๊กตา บอล รถ
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
 ผู้ประเมินสังเกตขณะเด็กเล่น หรือถามพ่อแม่
 ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กปกป้องส่ิงของเม่ือถูกแย่ง เช่น ดึงของคืน 
ส่งเสียงหรือเอาของซ่อนไว้ข้างหลัง 

อุปกรณ์
ของเล่น เช่น ตุ๊กตา รถ หนังสือนิทาน 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดเด็กให้นั่งเล่นของเล่น ขณะเด็กก�าลังเล่น ผู้ฝึกขอ
หรือหยิบของเล่นที่เด็กถือหรือเล่นอยู่ ถ้าเด็กไม่มีท่าทีปกป้อง
ของเล่น ให้บอกเด็กดึงของคืน หรือซ่อนของไว้ข้างหลัง หรือ
พูดว่า “ของหนู”
2. ผูฝึ้กบอกวธิปีกป้องทีเ่หมาะสม เช่น ถ้าเดก็ไม่ท�าให้สอนเดก็
ดงึของคนื ซ่อนของไว้ข้างหลงั แสดงท่าทางโบกมอื หรอืพดูว่า 
“ไม่ให้” หรือ “ของหนู”
3. ถ้าเด็กปกป้องสิ่งของด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม เช่น ตี กัด หยิก
ผลกั ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครอง ให้จบัมอืเดก็ พร้อมทัง้บอก
วิธีที่เหมาะสมกับเด็ก 

14 24 เล่นกับเด็กอื่นได้ โดยมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันเป็น 
ครั้งคราว

อุปกรณ์
ของเล่นหลายๆ อย่าง  

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิสงัเกตการเล่นของเดก็ร่วมกับเดก็อืน่ 
2-3 คน หรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เดก็มปีฏกิริยิาโต้ตอบกบัเดก็อืน่อย่างน้อย 1 ครัง้
โดยใช้ค�าพูดหรือท่าทางหรือทั้ง 2 อย่าง เช่น 
ยื่นของเล่นให้ / ยื่นของเล่นให้แล้วพูดว่า “ให้” 

อุปกรณ์
ของเล่นหลายๆ อย่าง เช่น ตุ๊กตาหลายๆ ตัว  รถหลายๆ คัน  
ก้อนไม้หลายๆ ก้อน ดินน�้ามันหรือแป้งโดว์
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกจัดกิจกรรมส�าหรับเด็ก 2-3 คนเล่นด้วยกัน
2. ผู้ฝึกเป็นสื่อกลางในการเล่น เช่น แนะน�าชื่อของเด็กให้
ทุกคนรู้จักกัน และชักชวนให้เด็กเล่นด้วยกัน ถ้าเด็กยังไม่มี
ปฏิกิริยาโต้ตอบกัน ผู้ฝึกกระตุ้น โดยจัดสถานการณ์ให้มีการ
แลกเปลี่ยน หรือร่วมกันท�ากิจกรรม เช่น สลับกันต่อก้อนไม ้
ปั้นแป้งโดว์ด้วยกัน หรือเล่นแข่งรถ ถ้าเด็กเล่นด้วยกันและยิ้ม 
พูดคุยกันให้กล่าวค�าชมเชย 

101

PSThai Early Developmental Assessment for Intervention

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

3. ผู้ฝึกให้เด็กเล่นด้วยกันตามล�าพัง และคอยสังเกตว่าเด็ก
แสดงท่าทาง หรือใช้ค�าพูดใหม่ๆ มากขึ้นหรือไม่
4. แนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้พาเด็กไปเล่นกับเด็กอื่นบ่อยๆ

15 24 ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้ โดยหกเล็กน้อย อุปกรณ์
ช้อน ถ้วย และอาหารที่เด็กชอบ
ขั้นตอน/วิธีประเมิน

 สังเกตการกินอาหารของเด็ก หรือถามพ่อแม่
ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้ โดยหกเพียง
เล็กน้อย

อุปกรณ์
1. ช้อนขนาดเล็ก
2. ถ้วยและอาหารที่เด็กชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกตักอาหารใส่ช้อนยื่นให้เด็ก และช่วยจับมือเด็กให้ถือ
ช้อนเอาอาหารเข้าปาก 
2. ผูฝึ้กบอกให้เด็กตักอาหาร ถ้าเด็กยงัท�าไม่ได้ ผูฝึ้กจบัมือเด็ก
ใช้ช้อนตักอาหารแต่พอค�า แล้วน�าอาหารเข้าปาก ลดการช่วย
เหลือลงจนกระทั่งเด็กสามารถตักอาหารกินได้เอง เมื่อเด็กให้
ความร่วมมือ หรือไม่ท�าอาหารหกให้ชมเชย 
3. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองให้ฝึกเด็กทกุวนั ทกุม้ืออาหาร
และควรให้เด็กได้มีส่วนร่วมนั่งรับประทานอาหารกับผู้ใหญ่ 
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

16 30 ล้างและเช็ดมือได้เอง อุปกรณ์
1. สบู่
2. ผ้าเช็ดมือ
3. อ่างล้างมอื (ควรอยูใ่นระดบัทีเ่ดก็ยนืถึงอย่าง
เหมาะสมและก๊อกน�า้ควรเป็นชนดิทีเ่ดก็ใช้ได้ง่าย) 
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กยืนที่อ่างล้างมือ
2. ผูป้ระเมนิบอกให้เดก็ล้างมอืและเช็ดมอืให้แห้ง
(อาจช่วยเปิดก๊อกน�า้ถ้าเปิดยาก หรอืราดน�า้ให้) 
หรอืถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็ล้างและเชด็มือ
ให้แห้งได้เองหรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กล้างมือได้สะอาด และเช็ดมือให้แห้งได้เอง

อุปกรณ์
1. สบู่
2. ผ้าเช็ดมือ
3. อ่างล้างมอื (ควรอยูใ่นระดับทีเ่ด็กยนืถงึอย่างเหมาะสม และ
ก๊อกน�้าควรเป็นชนิดที่เด็กใช้ได้ง่าย)
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ฝึกสาธิตการล้างมือให้เด็กดู ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้ช่วยเหลือโดย
การจับมือท�าและค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง ตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดก๊อกน�้าหรือตักน�้าใส่ขัน
2. หยิบสบู่
3. เอาน�า้ราดมอืและสบูใ่ห้เปียกแล้วปิดก๊อกน�า้ (กรณไีม่ใช้ขนั)
4. ฟอกสบู่ให้ทั่วมือ แล้ววางสบู่ที่เดิม
5. ถูมือที่ฟอกสบู่ให้ทั่ว แล้วเปิดก๊อกน�้า (กรณีไม่ใช้ขัน)
6. ล้างมือด้วยน�้าเปล่าจนสะอาด
7. ปิดก๊อกน�้าหรือวางขันไว้ที่เดิม
8. เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือ

17 30 บอกได้เมื่อต้องการจะขับถ่าย อุปกรณ์
ไม่มี

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตหรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง ว่า  
“เด็กบอกได้หรือไม่ เมื่อต้องการจะขับถ่าย”

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. แนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองไม่ควรใช้ผ้าอ้อมส�าเรจ็รปู ขณะอยู่
บ้านสงัเกตกริยิาท่าทางของเด็ก เมือ่เด็กจะขับถ่ายเป็นเวลา 1 
สัปดาห์ เพื่อให้ทราบช่วงเวลาขับถ่ายที่แน่นอนของเด็ก 
2. เม่ือเด็กปัสสาวะหรอือุจจาระ ให้พ่อแม่ ผูป้กครอง บอกเด็ก
“หนูก�าลังฉี่หรือก�าลังอึ”

หนูปวดฉี่ค่ะ
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

เกณฑ์ผ่าน 
เด็กบอกได้เม่ือจะขบัถ่ายปัสสาวะหรอือจุจาระ 
เช่น พูดว่า “ฉี่” หรือ “อึ”

3. ฝึกเด็กนั่งกระโถนหรือโถส้วมนาน 3 นาที ให้ตรงกับเวลา
ในข้อ 1
4. ขณะเด็กเล่นหรือท�ากิจกรรมต่างๆ ถ้าเด็กแสดงท่าทางจะ
ขับถ่าย ให้ผู้ฝึกพูด “อึหรือหนูจะอึ”  หรือ “ฉี่หรือหนูจะฉี่” 
ให้เด็กพูดตาม แล้วพาเด็กไปนั่งกระโถนหรือโถส้วม

18 36 ท�าตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่มได้ โดยรู้จักผลัดกัน
เล่น และรู้จักรอจนถึงรอบของตนเอง

อุปกรณ์
ของเล่นในการท�ากจิกรรมกลุม่ เช่น ผ้า ลกูบอล
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดให้เด็กเล่นร่วมกัน 3-4 คน
โดยใช้กิจกรรมที่ต้องมีกฎกติกาง่ายๆ 
2. ผู้ประเมินสังเกตวิธีการเล่นร่วมกันของเด็ก
หรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเล่นตามกฎโดยผลัดกันเล่นกับเด็กคนอื่นๆ 
ในกลุม่ได้ และรอจนถึงรอบของตนได้อย่างน้อย 
1 ครั้ง โดยไม่ต้องแนะน�าเป็นรายบุคคล

อุปกรณ์
ของเล่นที่ใช้ในการท�ากิจกรรมกลุ่ม เช่น ผ้า ลูกบอล ตะกร้า
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกอธิบายวิธีการเล่นเกม และกติกาการเล่นร่วมกัน เช่น
การรูจ้กัรอคอยจนถงึรอบตนเอง ผลัดกนัเล่นกับเพือ่น และให้
ความร่วมมือในการท�ากิจกรรม เป็นต้น
2. ผู้ฝึกผลัดกันเล่นเกมง่ายๆ กับเด็ก เช่น เกมโยนบอลลง
ตะกร้า โดยบอกเด็ก ...(ชื่อผู้ฝึก)....โยนบอลลงตะกร้า ต่อไป
รอบ...(ชื่อเด็ก)..ท�าบ้าง ต่อไปรอบ...(ชื่อผู้ฝึก)....ท�าบ้าง 
3. ผู้ฝึกสังเกตว่าถ้าเด็กเริ่มท�าได้ กระตุ้นโดยการถามเด็กว่า
“รอบต่อไปเป็นใครเล่นต่อจาก...(เด็ก)....”จนเด็กรู้จักรอรอบ
ของตนเอง
4. ผู้ฝึกจัดให้เด็กเล่นเกมเป็นกลุ่มที่ต้องมีกฎในการเล่น และมี
การรอให้ถึงรอบของตนเอง เช่น มอญซ่อนผ้า วิ่งเปี้ยว ส่ง
ลกูบอล โดยในระยะแรกผูฝึ้กคอยบอก แนะน�า และค่อยๆ ลด
การช่วยเหลือลงเมื่อเด็กเริ่มเล่นตามกฎ โดยรู้จักผลัดกันเล่น 
และรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเอง
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

16 30 ล้างและเช็ดมือได้เอง อุปกรณ์
1. สบู่
2. ผ้าเช็ดมือ
3. อ่างล้างมอื (ควรอยูใ่นระดบัทีเ่ดก็ยนืถงึอย่าง
เหมาะสมและก๊อกน�า้ควรเป็นชนดิทีเ่ดก็ใช้ได้ง่าย) 
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดเด็กยืนที่อ่างล้างมือ
2. ผูป้ระเมนิบอกให้เดก็ล้างมอืและเช็ดมอืให้แห้ง
(อาจช่วยเปิดก๊อกน�า้ถ้าเปิดยาก หรอืราดน�า้ให้) 
หรอืถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็ล้างและเชด็มอื
ให้แห้งได้เองหรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กล้างมือได้สะอาด และเช็ดมือให้แห้งได้เอง

อุปกรณ์
1. สบู่
2. ผ้าเช็ดมือ
3. อ่างล้างมอื (ควรอยูใ่นระดบัทีเ่ดก็ยนืถงึอย่างเหมาะสม และ
ก๊อกน�้าควรเป็นชนิดที่เด็กใช้ได้ง่าย)
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ฝึกสาธิตการล้างมือให้เด็กดู ถ้าเด็กท�าไม่ได้ให้ช่วยเหลือโดย
การจับมือท�าและค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง ตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดก๊อกน�้าหรือตักน�้าใส่ขัน
2. หยิบสบู่
3. เอาน�า้ราดมอืและสบูใ่ห้เปียกแล้วปิดก๊อกน�า้ (กรณไีม่ใช้ขนั)
4. ฟอกสบู่ให้ทั่วมือ แล้ววางสบู่ที่เดิม
5. ถูมือที่ฟอกสบู่ให้ทั่ว แล้วเปิดก๊อกน�้า (กรณีไม่ใช้ขัน)
6. ล้างมือด้วยน�้าเปล่าจนสะอาด
7. ปิดก๊อกน�้าหรือวางขันไว้ที่เดิม
8. เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือ

17 30 บอกได้เมื่อต้องการจะขับถ่าย อุปกรณ์
ไม่มี

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตหรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง ว่า  
“เด็กบอกได้หรือไม่ เมื่อต้องการจะขับถ่าย”

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. แนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองไม่ควรใช้ผ้าอ้อมส�าเรจ็รปู ขณะอยู่
บ้านสงัเกตกริยิาท่าทางของเดก็ เมือ่เดก็จะขบัถ่ายเป็นเวลา 1 
สัปดาห์ เพื่อให้ทราบช่วงเวลาขับถ่ายที่แน่นอนของเด็ก 
2. เมือ่เด็กปัสสาวะหรอือจุจาระ ให้พ่อแม่ ผูป้กครอง บอกเด็ก
“หนูก�าลังฉี่หรือก�าลังอึ”

หนูปวดฉี่ค่ะ
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

เกณฑ์ผ่าน 
เดก็บอกได้เมือ่จะขบัถ่ายปัสสาวะหรอือจุจาระ 
เช่น พูดว่า “ฉี่” หรือ “อึ”

3. ฝึกเด็กนั่งกระโถนหรือโถส้วมนาน 3 นาที ให้ตรงกับเวลา
ในข้อ 1
4. ขณะเด็กเล่นหรือท�ากิจกรรมต่างๆ ถ้าเด็กแสดงท่าทางจะ
ขับถ่าย ให้ผู้ฝึกพูด “อึหรือหนูจะอึ”  หรือ “ฉี่หรือหนูจะฉี่” 
ให้เด็กพูดตาม แล้วพาเด็กไปนั่งกระโถนหรือโถส้วม

18 36 ท�าตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่มได้ โดยรู้จักผลัดกัน
เล่น และรู้จักรอจนถึงรอบของตนเอง

อุปกรณ์
ของเล่นในการท�ากจิกรรมกลุ่ม เช่น ผ้า ลกูบอล
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผู้ประเมินจัดให้เด็กเล่นร่วมกัน 3-4 คน
โดยใช้กิจกรรมที่ต้องมีกฎกติกาง่ายๆ 
2. ผู้ประเมินสังเกตวิธีการเล่นร่วมกันของเด็ก
หรือถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเล่นตามกฎโดยผลัดกันเล่นกับเด็กคนอ่ืนๆ 
ในกลุม่ได้ และรอจนถึงรอบของตนได้อย่างน้อย 
1 ครั้ง โดยไม่ต้องแนะน�าเป็นรายบุคคล

อุปกรณ์
ของเล่นที่ใช้ในการท�ากิจกรรมกลุ่ม เช่น ผ้า ลูกบอล ตะกร้า
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกอธิบายวิธีการเล่นเกม และกติกาการเล่นร่วมกัน เช่น
การรูจ้กัรอคอยจนถึงรอบตนเอง ผลดักนัเล่นกับเพ่ือน และให้
ความร่วมมือในการท�ากิจกรรม เป็นต้น
2. ผู้ฝึกผลัดกันเล่นเกมง่ายๆ กับเด็ก เช่น เกมโยนบอลลง
ตะกร้า โดยบอกเด็ก ...(ชื่อผู้ฝึก)....โยนบอลลงตะกร้า ต่อไป
รอบ...(ชื่อเด็ก)..ท�าบ้าง ต่อไปรอบ...(ชื่อผู้ฝึก)....ท�าบ้าง 
3. ผู้ฝึกสังเกตว่าถ้าเด็กเริ่มท�าได้ กระตุ้นโดยการถามเด็กว่า
“รอบต่อไปเป็นใครเล่นต่อจาก...(เด็ก)....”จนเด็กรู้จักรอรอบ
ของตนเอง
4. ผู้ฝึกจัดให้เด็กเล่นเกมเป็นกลุ่มที่ต้องมีกฎในการเล่น และมี
การรอให้ถึงรอบของตนเอง เช่น มอญซ่อนผ้า วิ่งเปี้ยว ส่ง
ลกูบอล โดยในระยะแรกผูฝึ้กคอยบอก แนะน�า และค่อยๆ ลด
การช่วยเหลือลงเม่ือเด็กเริ่มเล่นตามกฎ โดยรู้จักผลัดกันเล่น 
และรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเอง
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PS คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

19 36 แปรงฟันโดยผู้ใหญ่คอยช่วย อุปกรณ์
1. แปรงสีฟัน
2. ยาสีฟัน
3. แก้วน�้าพลาสติกหรือขันน�้า
4. กระจกเงา

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตการแปรงฟันของเด็กหรือถาม
พ่อแม่ ผู้ปกครอง

เกณฑ์ผ่าน
เด็กแปรงฟันได้ทั้งฟันบน ฟันล่าง และฟันหน้า
ได้ถูกต้อง โดยผู้ใหญ่ช่วยบอกหรืออาจช่วยบีบ
ยาสีฟัน

อุปกรณ์
1. แปรงสีฟัน
2. ยาสีฟัน
3. แก้วน�้าพลาสติกหรือขันน�้า
4. กระจกเงา
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กแปรงฟันเป็นเวลา
วนัละ 2 ครัง้ ตอนเช้าหลงัต่ืนนอนและก่อนนอน ถ้าเด็กท�าไม่ได้
ให้ช่วยเหลือ โดยการจับมือท�าและค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง 
โดยมีขั้นตอนการสอน ดังนี้ 

1.1 จับแก้วน�้าหรือขันน�้าไว้
1.2 บีบยาสีฟันลงบนขนแปรงเพียงเล็กน้อย
1.3 อมน�้าบ้วนปาก 
1.4 อมน�้าบ้วนปาก
1.5 ถ้าเป็นฟันน�้านมให้ใช้แปรงถูไปมาระยะสั้นๆ วนจนทั่ว

ปาก ทั้งด้านนอกด้านใน และด้านบดเคี้ยว แต่ถ้าเป็นฟันแท้
ให้แปรงฟัน โดยปัดขนแปรงลงส�าหรับฟันบน ปัดขน
แปรงขึ้น ส�าหรับฟันล่าง ส่วนด้านบดเคี้ยวให้ถูไปมา

 1.6 อมน�้าบ้วนปากหลายๆ ครั้ง จนสะอาด
  1.7 ล้างแปรงสีฟันแล้ววางไว้ที่เดิม

    1.8 ให้เด็กส่องกระจกตรวจดูฟันตนเองหลังแปรงฟันเสร็จ 
2. กรณเีด็กไม่ให้ความร่วมมือ แนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครอง พาเด็ก
เลอืกแปรงสฟัีน ยาสฟัีนอันเล็กๆ สวยๆ น่ารกัๆ เป็นลายการ์ตูน
ที่เด็กชอบวางไว้ในที่ที่เด็กหยิบได้ง่าย เริ่มชวนเด็กฝึกในระยะ
สั้นๆ ก่อน และเพ่ิมเวลาฝึกให้เพ่ิมข้ึน ชมเชยเด็กเม่ือเด็กให้
ความร่วมมือ
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

20 42 เด็กพูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” ได้เอง อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมินถอืของเล่นในมือ รอดูการตอบสนอง
ว่าเด็กพูด “ขอ” หรือไม่ (ถ้าเด็กไม่พูดให้ท�าต่อ
ข้อ 2)
2. ผู้ประเมินยื่นของให้เด็ก รอดูการตอบสนอง
ว่าเด็กพูด “ขอ” หรือไม่ (ถ้าเด็กไม่พูดให้ท�าต่อ
ข้อ 3)
3. ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “ถ้าเวลา
ทีเ่ดก็ต้องการสิง่ใด เดก็จะพดูขอได้หรอืไม่ เม่ือ
เด็กได้รับของจากผู้อื่น เด็กจะพูดขอบคุณได้
หรือไม่”
 เกณฑ์ผ่าน
เดก็พูด “ขอ” หรอื “ขอบคณุ” ได้เองอย่างน้อย 
2 ใน 4 ครั้ง 

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เด็กพดู “ขอ” ส่ิงทีต้่องการทกุครัง้ ถ้าเด็กไม่พดู
ผู้ฝึกพูดให้เด็กฟังว่า “ขอ” และให้เด็กพูดตาม
2. ผู้ฝึกสอนให้เด็กพูด “ขอบคุณ” ทุกครั้ง เมื่อมีคนช่วยเหลือ
หรือให้ส่ิงของ ถ้าเด็กไม่พูดผู้ฝึกพูดให้เด็กฟังว่า “ขอบคุณ” 
และให้เด็กพูดตาม
3. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้กระตุ้นเตือนเด็กพูดค�าว่า
“ขอ” และ “ขอบคุณ” ตามสถานการณ์จริงและเป็นตัวอย่าง
ในชีวิตประจ�าวันให้เด็กดู

21 42 หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายได้เอง อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เมือ่เดก็เจอ
สิ่งที่เป็นอันตราย เช่น เศษแก้วแตกที่พื้นหรือมี
ของร้อนบนโต๊ะเด็กสามารถหลีกเลี่ยงส่ิงที่เป็น
อันตรายนั้นได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายได้ 
อย่างน้อย 1 อย่าง เช่น เด็กเดินเลี่ยงเศษแก้ว 
เด็กไม่จับของร้อนบนเตาไฟ

อุปกรณ์
รปูแก้วแตกหรอืของมคีม  รปูสตัว์ทีเ่ป็นอนัตราย  รปูหม้อ/กะทะ
ที่อยู่บนเตาไฟ  เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนให้เดก็รูจ้กัสิง่รอบตวัทีเ่ป็นอนัตรายและวธิหีลกีเลีย่ง
จากรูปภาพ เช่น “เตาก�าลังร้อน อย่าจับเตาเดี๋ยวมือเจ็บ” 
“อย่าเดินไปทางที่มีเศษแก้ว เดี๋ยวแก้วบาดเลือดออก” 
2. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง สอนให้เด็กรู้จักส่ิงรอบตัว
ในชีวิตประจ�าวันที่เป็นอันตราย และวิธีหลีกเลี่ยง 
3. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองสอนในขณะที่เกิดเหตุการณ์
จริง เช่น “เมื่อเด็กหกล้ม ถูกของมีคมบาด สัมผัสของที่ร้อน 
หรือปีนขึ้นที่สูง” สอนให้เด็กระมัดระวังและหลีกเลี่ยง
4. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรจัดส่ิงแวดล้อมภายใน
บ้านให้ปลอดภัย

ขอบคุณครับ

น�้ำร้อน !!
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PS คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

19 36 แปรงฟันโดยผู้ใหญ่คอยช่วย อุปกรณ์
1. แปรงสีฟัน
2. ยาสีฟัน
3. แก้วน�้าพลาสติกหรือขันน�้า
4. กระจกเงา

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินสังเกตการแปรงฟันของเด็กหรือถาม
พ่อแม่ ผู้ปกครอง

เกณฑ์ผ่าน
เด็กแปรงฟันได้ทั้งฟันบน ฟันล่าง และฟันหน้า
ได้ถูกต้อง โดยผู้ใหญ่ช่วยบอกหรืออาจช่วยบีบ
ยาสีฟัน

อุปกรณ์
1. แปรงสีฟัน
2. ยาสีฟัน
3. แก้วน�้าพลาสติกหรือขันน�้า
4. กระจกเงา
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กแปรงฟันเป็นเวลา
วันละ 2 ครัง้ ตอนเช้าหลงัต่ืนนอนและก่อนนอน ถ้าเดก็ท�าไม่ได้
ให้ช่วยเหลือ โดยการจับมือท�าและค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง 
โดยมีขั้นตอนการสอน ดังนี้ 

1.1 จับแก้วน�้าหรือขันน�้าไว้
1.2 บีบยาสีฟันลงบนขนแปรงเพียงเล็กน้อย
1.3 อมน�้าบ้วนปาก 
1.4 อมน�้าบ้วนปาก
1.5 ถ้าเป็นฟันน�้านมให้ใช้แปรงถูไปมาระยะสั้นๆ วนจนทั่ว

ปาก ทั้งด้านนอกด้านใน และด้านบดเคี้ยว แต่ถ้าเป็นฟันแท้
ให้แปรงฟัน โดยปัดขนแปรงลงส�าหรับฟันบน ปัดขน
แปรงขึ้น ส�าหรับฟันล่าง ส่วนด้านบดเคี้ยวให้ถูไปมา

 1.6 อมน�้าบ้วนปากหลายๆ ครั้ง จนสะอาด
  1.7 ล้างแปรงสีฟันแล้ววางไว้ที่เดิม

    1.8 ให้เด็กส่องกระจกตรวจดูฟันตนเองหลังแปรงฟันเสร็จ 
2. กรณเีดก็ไม่ให้ความร่วมมอื แนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาเด็ก
เลอืกแปรงสฟัีน ยาสฟัีนอนัเล็กๆ สวยๆ น่ารักๆ เป็นลายการ์ตนู
ที่เด็กชอบวางไว้ในที่ที่เด็กหยิบได้ง่าย เริ่มชวนเด็กฝึกในระยะ
สั้นๆ ก่อน และเพิ่มเวลาฝึกให้เพิ่มข้ึน ชมเชยเด็กเม่ือเด็กให้
ความร่วมมือ
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

20 42 เด็กพูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” ได้เอง อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
1. ผูป้ระเมนิถอืของเล่นในมอื รอดกูารตอบสนอง
ว่าเด็กพูด “ขอ” หรือไม่ (ถ้าเด็กไม่พูดให้ท�าต่อ
ข้อ 2)
2. ผู้ประเมินยื่นของให้เด็ก รอดูการตอบสนอง
ว่าเด็กพูด “ขอ” หรือไม่ (ถ้าเด็กไม่พูดให้ท�าต่อ
ข้อ 3)
3. ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “ถ้าเวลา
ทีเ่ดก็ต้องการสิง่ใด เดก็จะพดูขอได้หรอืไม่ เม่ือ
เด็กได้รับของจากผู้อื่น เด็กจะพูดขอบคุณได้
หรือไม่”
 เกณฑ์ผ่าน
เดก็พูด “ขอ” หรือ “ขอบคณุ” ได้เองอย่างน้อย 
2 ใน 4 ครั้ง 

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนให้เดก็พดู “ขอ” ส่ิงทีต้่องการทกุครัง้ ถ้าเดก็ไม่พดู
ผู้ฝึกพูดให้เด็กฟังว่า “ขอ” และให้เด็กพูดตาม
2. ผู้ฝึกสอนให้เด็กพูด “ขอบคุณ” ทุกครั้ง เมื่อมีคนช่วยเหลือ
หรือให้สิ่งของ ถ้าเด็กไม่พูดผู้ฝึกพูดให้เด็กฟังว่า “ขอบคุณ” 
และให้เด็กพูดตาม
3. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้กระตุ้นเตือนเด็กพูดค�าว่า
“ขอ” และ “ขอบคุณ” ตามสถานการณ์จริงและเป็นตัวอย่าง
ในชีวิตประจ�าวันให้เด็กดู

21 42 หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายได้เอง อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เมือ่เดก็เจอ
สิ่งที่เป็นอันตราย เช่น เศษแก้วแตกที่พื้นหรือมี
ของร้อนบนโต๊ะเด็กสามารถหลีกเลี่ยงส่ิงที่เป็น
อันตรายนั้นได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายได้ 
อย่างน้อย 1 อย่าง เช่น เด็กเดินเลี่ยงเศษแก้ว 
เด็กไม่จับของร้อนบนเตาไฟ

อุปกรณ์
รปูแก้วแตกหรอืของมคีม  รปูสตัว์ทีเ่ป็นอันตราย  รปูหม้อ/กะทะ
ที่อยู่บนเตาไฟ  เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนให้เด็กรูจ้กัสิง่รอบตัวทีเ่ป็นอนัตรายและวธิหีลกีเลีย่ง
จากรูปภาพ เช่น “เตาก�าลังร้อน อย่าจับเตาเด๋ียวมือเจ็บ” 
“อย่าเดินไปทางที่มีเศษแก้ว เดี๋ยวแก้วบาดเลือดออก” 
2. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง สอนให้เด็กรู้จักสิ่งรอบตัว
ในชีวิตประจ�าวันที่เป็นอันตราย และวิธีหลีกเลี่ยง 
3. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองสอนในขณะที่เกิดเหตุการณ์
จริง เช่น “เมื่อเด็กหกล้ม ถูกของมีคมบาด สัมผัสของที่ร้อน 
หรือปีนขึ้นที่สูง” สอนให้เด็กระมัดระวังและหลีกเลี่ยง
4. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรจัดสิ่งแวดล้อมภายใน
บ้านให้ปลอดภัย

ขอบคุณครับ

น�้ำร้อน !!
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

22 48 รูจ้กัขอโทษเม่ือท�าให้คนอืน่ได้รับบาดเจ็บ / ไม่พอใจ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิถามจากพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็ท�า
อย่างไรเมื่อท�าผิดหรือท�าไม่ถูกต้อง”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดขอโทษได้ครึ่งหนึ่งของเหตุการณ์ที่ 
ท�าให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บ/ไม่พอใจ

อุปกรณ์
ไม่มี 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนให้เด็กพดู “ขอโทษ” ทกุครัง้เมือ่ท�าสิง่ทีไ่ม่เหมาะสม
ถ้าเด็กไม่พูดผูฝึ้กพูดให้เด็กฟังว่า “ขอโทษ” และให้เด็กพูดตาม
2. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้กระตุ้นเตือนเด็กพูดค�าว่า
“ขอโทษ” ตามสถานการณ์จริง และพ่อแม่ ผู้ปกครอง พูด 
“ขอโทษ” เป็นตัวอย่างให้เด็กในชีวิตประจ�าวัน

23 48 ใส่ชดุชัน้ในเส้ือ กางเกง/กระโปรงได้เอง โดยมีผู้ใหญ่
ช่วยแนะน�า

อุปกรณ์
ไม่มี

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมนิถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เด็กใส่
ชุดชั้นใน เสื้อ และกางเกง/กระโปรงได้เองโดย
มีผู้ใหญ่ช่วยแนะน�าได้หรือไม่” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กแต่งตัวได้เรียบร้อย โดยผู้ใหญ่ช่วยแนะน�า
และช่วยติดตะขอ 

อุปกรณ์
ชุดชั้นใน เสื้อ กางเกง/กระโปรง
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนให้เด็กรูจั้กด้านหน้า ด้านหลงั ด้านนอก และด้านใน
ของชุดชั้นใน เสื้อ กางเกง/กระโปรง
2. ผู้ฝึกจัดเรียงเสื้อผ้าที่เด็กต้องใส่ก่อนหลังตามล�าดับ
3. ผู้ฝึกสอนให้เด็กใส่ชุดชั้นในก่อน แล้วตามด้วยเสื้อ กางเกง
กระโปรง  ถ้าเด็กท�าเองไม่ได้ ช่วยเหลือ โดยจับมือเด็กท�าและ
ลดความช่วยเหลือลงเมื่อเด็กท�าได้เอง 
4. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กแต่งตัวด้วย
ตนเอง

หนูขอโทษค่ะ
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

24 54 ท�าความสะอาดหลังอุจจาระได้เอง อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เม่ือเด็ก
อจุจาระแล้วเดก็สามารถท�าความสะอาดตนเอง 
โดยการล้างก้นและล้างมือได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็ท�าความสะอาดตนเอง โดยการล้างก้นและ
ล้างมือ หลังจากอุจจาระได้

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กล้างก้น โดยจับมือข้าง
ที่ถนัดของเด็กให้ถือสายช�าระหรือขันน�้า ฉีดน�้าหรือราดน�้าที่
ก้นของตนเอง พร้อมกบัจบัมอือกีข้างของเดก็ให้ถกู้นจนสะอาด 
และเช็ดก้นให้แห้ง
2. ผู้ฝึกบอก/จับมือเด็กให้ตักน�้าราดโถส้วม หรือกดชักโครก
ท�าความสะอาดส้วมด้วยตนเอง
3. ผู้ฝึกช่วยจับมือเด็กล้างมือให้สะอาด
4. ลดการช่วยเหลอืเดก็ลงทลีะขัน้ตอนจนเดก็ท�าได้ด้วยตนเอง

25 54 บอกทีอ่ยูข่องตนเองหรอืเบอร์โทรศพัท์ของผู้ปกครอง
ได้ถูกต้อง

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถามเด็ก “บ้านหนูอยู่ที่ไหน” หรือ 
“เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน/พ่อ/แม่ เบอร์อะไร” 
หากเด็กไม ่ตอบให ้ถามซ�้าโดยผู ้ประเมิน
พยายามกระตุ้นให้เด็กบอก หมู่บ้าน ต�าบล 
อ�าเภอ จังหวัด
เกณฑ์ผ่าน
เด็กตอบถกูอย่างน้อย 2 อย่าง เช่น หมู่บ้านและ
อ�าเภอ หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองและ
จังหวัด

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกบอกที่อยู่ของเด็กแล้วให้เด็กพูดตาม
2. ผู้ฝึกถามให้เด็กบอกที่อยู่ ถ้าบอกได้บางส่วนผู้ฝึกบอกส่วน
อื่นเพิ่มให้ เช่น เด็กบอกชื่อถนน ผู้ฝึกบอกต�าบล และให้เด็ก
บอกชื่ออ�าเภอ ผู้ฝึกบอกชื่อจังหวัด จนเด็กสามารถบอกที่อยู่
ทั้งหมดได้ถูกต้อง
3. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองให้ฝึกเดก็รูท้ีอ่ยู ่เบอร์โทรศพัท์
ของผู้ปกครอง เมื่อเด็กสามารถบอกได้แล้ว เพิ่มข้อมูลอื่นๆ ที่
เด็กควรทราบในชีวิตประจ�าวัน

บ้ำนมีสุข 
อ�ำเภอสดใส

บ้ำนหนูอยู่ไหน
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

22 48 รูจ้กัขอโทษเม่ือท�าให้คนอ่ืนได้รับบาดเจ็บ / ไม่พอใจ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิถามจากพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็ท�า
อย่างไรเมื่อท�าผิดหรือท�าไม่ถูกต้อง”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กพูดขอโทษได้ครึ่งหนึ่งของเหตุการณ์ที่ 
ท�าให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บ/ไม่พอใจ

อุปกรณ์
ไม่มี 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสอนให้เดก็พดู “ขอโทษ” ทกุครัง้เมือ่ท�าสิง่ท่ีไม่เหมาะสม
ถ้าเดก็ไม่พดูผูฝึ้กพูดให้เดก็ฟังว่า “ขอโทษ” และให้เดก็พดูตาม
2. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้กระตุ้นเตือนเด็กพูดค�าว่า
“ขอโทษ” ตามสถานการณ์จริง และพ่อแม่ ผู้ปกครอง พูด 
“ขอโทษ” เป็นตัวอย่างให้เด็กในชีวิตประจ�าวัน

23 48 ใส่ชดุชัน้ในเส้ือ กางเกง/กระโปรงได้เอง โดยมีผู้ใหญ่
ช่วยแนะน�า

อุปกรณ์
ไม่มี

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมนิถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เดก็ใส่
ชุดชั้นใน เสื้อ และกางเกง/กระโปรงได้เองโดย
มีผู้ใหญ่ช่วยแนะน�าได้หรือไม่” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กแต่งตัวได้เรียบร้อย โดยผู้ใหญ่ช่วยแนะน�า
และช่วยติดตะขอ 

อุปกรณ์
ชุดชั้นใน เสื้อ กางเกง/กระโปรง
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนให้เดก็รูจั้กด้านหน้า ด้านหลัง ด้านนอก และด้านใน
ของชุดชั้นใน เสื้อ กางเกง/กระโปรง
2. ผู้ฝึกจัดเรียงเสื้อผ้าที่เด็กต้องใส่ก่อนหลังตามล�าดับ
3. ผู้ฝึกสอนให้เด็กใส่ชุดชั้นในก่อน แล้วตามด้วยเสื้อ กางเกง
กระโปรง  ถ้าเด็กท�าเองไม่ได้ ช่วยเหลือ โดยจับมือเด็กท�าและ
ลดความช่วยเหลือลงเมื่อเด็กท�าได้เอง 
4. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กแต่งตัวด้วย
ตนเอง

หนูขอโทษค่ะ
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

24 54 ท�าความสะอาดหลังอุจจาระได้เอง อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เม่ือเด็ก
อจุจาระแล้วเดก็สามารถท�าความสะอาดตนเอง 
โดยการล้างก้นและล้างมือได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็ท�าความสะอาดตนเอง โดยการล้างก้นและ
ล้างมือ หลังจากอุจจาระได้

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองฝึกเด็กล้างก้น โดยจับมือข้าง
ที่ถนัดของเด็กให้ถือสายช�าระหรือขันน�้า ฉีดน�้าหรือราดน�้าที่
ก้นของตนเอง พร้อมกบัจบัมอือกีข้างของเดก็ให้ถกู้นจนสะอาด 
และเช็ดก้นให้แห้ง
2. ผู้ฝึกบอก/จับมือเด็กให้ตักน�้าราดโถส้วม หรือกดชักโครก
ท�าความสะอาดส้วมด้วยตนเอง
3. ผู้ฝึกช่วยจับมือเด็กล้างมือให้สะอาด
4. ลดการช่วยเหลอืเด็กลงทลีะขัน้ตอนจนเดก็ท�าได้ด้วยตนเอง

25 54 บอกทีอ่ยูข่องตนเองหรอืเบอร์โทรศพัท์ของผูป้กครอง
ได้ถูกต้อง

อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถามเด็ก “บ้านหนูอยู่ที่ไหน” หรือ 
“เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน/พ่อ/แม่ เบอร์อะไร” 
หากเด็กไม ่ตอบให ้ถามซ�้าโดยผู ้ประเมิน
พยายามกระตุ้นให้เด็กบอก หมู่บ้าน ต�าบล 
อ�าเภอ จังหวัด
เกณฑ์ผ่าน
เดก็ตอบถกูอย่างน้อย 2 อย่าง เช่น หมู่บ้านและ
อ�าเภอ หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองและ
จังหวัด

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกบอกที่อยู่ของเด็กแล้วให้เด็กพูดตาม
2. ผู้ฝึกถามให้เด็กบอกที่อยู่ ถ้าบอกได้บางส่วนผู้ฝึกบอกส่วน
อื่นเพิ่มให้ เช่น เด็กบอกชื่อถนน ผู้ฝึกบอกต�าบล และให้เด็ก
บอกชื่ออ�าเภอ ผู้ฝึกบอกชื่อจังหวัด จนเด็กสามารถบอกที่อยู่
ทั้งหมดได้ถูกต้อง
3. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองให้ฝึกเด็กรูท้ีอ่ยู ่เบอร์โทรศพัท์
ของผู้ปกครอง เมื่อเด็กสามารถบอกได้แล้ว เพิ่มข้อมูลอื่นๆ ที่
เด็กควรทราบในชีวิตประจ�าวัน

บ้ำนมีสุข 
อ�ำเภอสดใส

บ้ำนหนูอยู่ไหน
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

26 60 ใส่กระดุมขนาดเล็กได้ 4 เม็ด อุปกรณ์
ชุดทดสอบหรือเสื้อผ่าหน้า
ที่มีกระดุมขนาดเล็ก 4 เม็ด
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินวางชุดทดสอบ หรือเสื้อผ่าหน้าที่มี
กระดมุขนาดเลก็ถอดอยูต่รงหน้าเดก็ แล้วบอก
ให้เด็กใส่กระดุม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กใส่กระดุมขนาดเล็กได้ถูกต้องทั้ง 4 เม็ด

อุปกรณ์
ไม่มี 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสาธติการใส่กระดุมเสือ้เริม่ต้นฝึกจากกระดุมขนาดใหญ่
2. ผูฝึ้กจดัเด็กให้เดก็ยนืหน้ากระจก ผูฝึ้กยนืข้างหลงัเด็กจบัมือ
เด็ก โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างหนึ่งจับสาบเสื้อ
ด้านที่มีรังดุม ดึงรังดุมให้กว้างขึ้น มืออีกข้างหนึ่งจับกระดุม
และดันกระดุมครึ่งเม็ดใส่รังดุมเปลี่ยนมือที่จับสาบเสื้อมาดึง
กระดุมด้านบนให้หลุดพ้นรังดุมทั้งเม็ด
3. ผู้ฝึกบอกให้เด็กใส่กระดุมเสื้อเอง และช่วยเหลือในบางขั้น
ตอนทีเ่ด็กยงัท�าเองไม่ได้ เม่ือเด็กท�าได้แล้วให้ลดขนาดกระดุม
เป็นขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยฝึกตามขั้นตอนที่ 2

27 60 ไปห้องน�้าเพื่อขับถ่ายได้เอง อุปกรณ์
ไม่มี

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็สามารถ
ไปห้องน�้าเพื่อขับถ่ายได้เองหรือไม่” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กไปห้องน�้าเพ่ือขับถ่าย และสามารถถอด
กางเกง ขับถ่ายท�าความสะอาด ราดน�้า และ
ล้างมือได้ โดยผู้ใหญ่ไม่ต้องบอก

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. เมือ่เดก็บอกต้องการไปห้องน�า้ ผูฝึ้กตดิตามดแูละช่วยเหลอื
ในขั้นตอนที่เด็กยังท�าได้ไม่เรียบร้อย จนเด็กสามารถท�าเองได้
2. ผู ้ฝึกสอบถามการท�าความสะอาดหลังขับถ่ายของเด็ก
หลังจากเด็กกลับมาจากเข้าห้องน�้าทุกครั้ง
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

28 66 เล่นเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่ได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็เคยเล่น
เลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่โดยเล่นกับเพื่อน
ได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็เล่นเลยีนแบบผูใ้หญ่ได้อย่างน้อย 1 บทบาท 
เช่น พ่อ แม่ ครู แพทย์ พยาบาล ทหาร ต�ารวจ  
พ่อค้า แม่ค้า ช่างไม้ ชาวนา ชาวสวน โดยเลียน
แบบผ่านทางน�้าเสียงท่าทางการแต่งตัวกับ
เพื่อนได้

อุปกรณ์
บัตรภาพอาชีพ เช่น รูปภาพครู รูปภาพหมอ รูปภาพพยาบาล 
รูปภาพชาวนา เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนเด็กเกี่ยวกับอาชีพโดยใช้บัตรภาพ
2. ผู้ฝึกร่วมเล่นบทบาทสมมติกับเด็ก หรือจัดกิจกรรมให้เด็ก
เล่นเลียนแบบบทบาทสมมุติ เช่น “เป็นแม่ค้าเล่นขายของ” 
“เล่นเป็นพ่อ-แม่” “เล่นเป็นครู” “เล่นเป็นหมอ” “เล่นเป็น
ต�ารวจจับผู้ร้าย” โดยให้เด็กเลือกเองว่าอยากเล่นเป็นใคร
3. ผู้ฝึกจัดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบทบาทแต่ละอย่าง
4. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองเล่นบทบาทสมมตกิบัเดก็ และ
สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อให้เด็กน�าไปประกอบการเล่น เช่น 
เสื้อผ้า รองเท้า หมวก โดยเลือกของให้เหมาะกับบทบาทและ
ปลอดภัย

29 66 แปรงฟันได้เอง  อุปกรณ์
แปรงสีฟันและยาสีฟัน
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมนิถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เดก็สามารถ
แปรงฟันได้เองหรือไม่ / อย่างไร ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟัน แปรงฟันได้ทั่วทั้ง
ปากและบ้วนน�้าล้างปากได้เอง

อุปกรณ์
แปรงสีฟันและยาสีฟัน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครอง สาธิตขัน้ตอนการแปรงฟันให้
เด็กดู แล้วบอกให้เด็กแปรงฟันเองและช่วยเหลือบางขั้นตอน
ที่เด็กยังท�าไม่ได้
2. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้สอบถามการท�าความ
สะอาดของเด็ก หลังจากเด็กแปรงฟันเสร็จแล้วทุกครั้ง
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26 60 ใส่กระดุมขนาดเล็กได้ 4 เม็ด อุปกรณ์
ชุดทดสอบหรือเสื้อผ่าหน้า
ที่มีกระดุมขนาดเล็ก 4 เม็ด
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินวางชุดทดสอบ หรือเสื้อผ่าหน้าที่มี
กระดมุขนาดเลก็ถอดอยูต่รงหน้าเดก็ แล้วบอก
ให้เด็กใส่กระดุม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กใส่กระดุมขนาดเล็กได้ถูกต้องทั้ง 4 เม็ด

อุปกรณ์
ไม่มี 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสาธติการใส่กระดมุเสือ้เร่ิมต้นฝึกจากกระดมุขนาดใหญ่
2. ผูฝึ้กจดัเดก็ให้เดก็ยนืหน้ากระจก ผูฝึ้กยนืข้างหลงัเดก็จบัมอื
เด็ก โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วช้ีของมือข้างหนึ่งจับสาบเสื้อ
ด้านที่มีรังดุม ดึงรังดุมให้กว้างขึ้น มืออีกข้างหนึ่งจับกระดุม
และดันกระดุมครึ่งเม็ดใส่รังดุมเปลี่ยนมือท่ีจับสาบเสื้อมาดึง
กระดุมด้านบนให้หลุดพ้นรังดุมทั้งเม็ด
3. ผู้ฝึกบอกให้เด็กใส่กระดุมเสื้อเอง และช่วยเหลือในบางขั้น
ตอนทีเ่ดก็ยงัท�าเองไม่ได้ เม่ือเดก็ท�าได้แล้วให้ลดขนาดกระดมุ
เป็นขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยฝึกตามขั้นตอนที่ 2

27 60 ไปห้องน�้าเพื่อขับถ่ายได้เอง อุปกรณ์
ไม่มี

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็สามารถ
ไปห้องน�้าเพื่อขับถ่ายได้เองหรือไม่” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กไปห้องน�้าเพ่ือขับถ่าย และสามารถถอด
กางเกง ขับถ่ายท�าความสะอาด ราดน�้า และ
ล้างมือได้ โดยผู้ใหญ่ไม่ต้องบอก

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. เมือ่เดก็บอกต้องการไปห้องน�า้ ผูฝึ้กตดิตามดแูละช่วยเหลอื
ในขั้นตอนที่เด็กยังท�าได้ไม่เรียบร้อย จนเด็กสามารถท�าเองได้
2. ผู ้ฝึกสอบถามการท�าความสะอาดหลังขับถ่ายของเด็ก
หลังจากเด็กกลับมาจากเข้าห้องน�้าทุกครั้ง
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

28 66 เล่นเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่ได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็เคยเล่น
เลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่โดยเล่นกับเพื่อน
ได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็เล่นเลยีนแบบผูใ้หญ่ได้อย่างน้อย 1 บทบาท 
เช่น พ่อ แม่ ครู แพทย์ พยาบาล ทหาร ต�ารวจ  
พ่อค้า แม่ค้า ช่างไม้ ชาวนา ชาวสวน โดยเลียน
แบบผ่านทางน�้าเสียงท่าทางการแต่งตัวกับ
เพื่อนได้

อุปกรณ์
บัตรภาพอาชีพ เช่น รูปภาพครู รูปภาพหมอ รูปภาพพยาบาล 
รูปภาพชาวนา เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนเด็กเกี่ยวกับอาชีพโดยใช้บัตรภาพ
2. ผู้ฝึกร่วมเล่นบทบาทสมมติกับเด็ก หรือจัดกิจกรรมให้เด็ก
เล่นเลียนแบบบทบาทสมมุติ เช่น “เป็นแม่ค้าเล่นขายของ” 
“เล่นเป็นพ่อ-แม่” “เล่นเป็นครู” “เล่นเป็นหมอ” “เล่นเป็น
ต�ารวจจับผู้ร้าย” โดยให้เด็กเลือกเองว่าอยากเล่นเป็นใคร
3. ผู้ฝึกจัดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบทบาทแต่ละอย่าง
4. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองเล่นบทบาทสมมติกบัเด็ก และ
สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อให้เด็กน�าไปประกอบการเล่น เช่น 
เสื้อผ้า รองเท้า หมวก โดยเลือกของให้เหมาะกับบทบาทและ
ปลอดภัย

29 66 แปรงฟันได้เอง  อุปกรณ์
แปรงสีฟันและยาสีฟัน
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เด็กสามารถ
แปรงฟันได้เองหรือไม่ / อย่างไร ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟัน แปรงฟันได้ทั่วทั้ง
ปากและบ้วนน�้าล้างปากได้เอง

อุปกรณ์
แปรงสีฟันและยาสีฟัน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครอง สาธติข้ันตอนการแปรงฟันให้
เด็กดู แล้วบอกให้เด็กแปรงฟันเองและช่วยเหลือบางขั้นตอน
ที่เด็กยังท�าไม่ได้
2. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้สอบถามการท�าความ
สะอาดของเด็ก หลังจากเด็กแปรงฟันเสร็จแล้วทุกครั้ง
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

30 72 เริ่มต้นการสนทนากับเพื่อนได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กว่า “เด็ก
สามารถเริ่มต้นสนทนากับเพื่อนได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเป็นผู้เริ่มพูดคุยกับเพื่อนได้

อุปกรณ์
ไม่มี 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองให้พาเดก็ร่วมท�ากจิกรรม เพือ่
เปิดโอกาสให้เด็กสร้างความคุ้นเคยกับเด็กวัยไล่เลี่ยกัน เช่น 
เพื่อนบ้าน เพื่อนที่โรงเรียน  
2. เม่ือเด็กกลบับ้านให้พ่อแม่ ผูป้กครองต้ังค�าถาม เพ่ือกระตุ้น
ให้เด็กเล่าถึงกิจกรรมที่ผ่านมา

31 72 แต่งตัวได้เอง อุปกรณ์
เสื้อผ้าท่ีมีกระดุม ตะขอและเข็มขัด หรือชุด
นักเรียน

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมนิถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เดก็สามารถ
ใส่เสื้อผ้าที่มีกระดุม ตะขอ และเข็มขัด หรือชุด
นักเรียนได้เองหรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน

 เด็กแต่งตัวเองได้เรียบร้อย รวมทั้งติดกระดุม
ตะขอ และเข็มขัด

อุปกรณ์
เสื้อผ้าที่มีกระดุม ตะขอ และเข็มขัด หรือชุดนักเรียน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองฝึกเดก็แต่งตวัเอง โดยในระยะ
แรกจัดเรียงเสื้อผ้าไว้ตามล�าดับที่เด็กต้องใส่ก่อนหลัง
2. ฝึกให้เด็กแต่งตัวเองโดยใช้เสื้อผ้าชนิดต่างๆ ที่มีตะขอ 
กระดุม เข็มขัด โดยคอยช่วยเหลือ และลดการช่วยเหลือลง  
จนเด็กเลือกเสื้อผ้า และแต่งตัวได้เอง หลังจากน้ันให้เด็กฝึก
แต่งตัว โดยใช้เสื้อผ้าชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ใส่หมวก รูดซิบ 
ใส่ถุงเท้า ใส่รองเท้า ผกูเชอืกรองเท้า เป็นต้น ให้เด็กหัดแต่งตัว
ให้น้อง เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้เด็ก

วันนี้เธอ 
อยำกเล่นอะไร
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PS คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

30 72 เริ่มต้นการสนทนากับเพื่อนได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินถามพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กว่า “เด็ก
สามารถเริ่มต้นสนทนากับเพื่อนได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กเป็นผู้เริ่มพูดคุยกับเพื่อนได้

อุปกรณ์
ไม่มี 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองให้พาเดก็ร่วมท�ากิจกรรม เพือ่
เปิดโอกาสให้เด็กสร้างความคุ้นเคยกับเด็กวัยไล่เลี่ยกัน เช่น 
เพื่อนบ้าน เพื่อนที่โรงเรียน  
2. เมือ่เดก็กลบับ้านให้พ่อแม่ ผูป้กครองตัง้ค�าถาม เพือ่กระตุน้
ให้เด็กเล่าถึงกิจกรรมที่ผ่านมา

31 72 แต่งตัวได้เอง อุปกรณ์
เสื้อผ้าท่ีมีกระดุม ตะขอและเข็มขัด หรือชุด
นักเรียน

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมนิถามพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เดก็สามารถ
ใส่เสื้อผ้าที่มีกระดุม ตะขอ และเข็มขัด หรือชุด
นักเรียนได้เองหรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
 เด็กแต่งตัวเองได้เรียบร้อย รวมทั้งติดกระดุม
ตะขอ และเข็มขัด

อุปกรณ์
เสื้อผ้าที่มีกระดุม ตะขอ และเข็มขัด หรือชุดนักเรียน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองฝึกเดก็แต่งตวัเอง โดยในระยะ
แรกจัดเรียงเสื้อผ้าไว้ตามล�าดับที่เด็กต้องใส่ก่อนหลัง
2. ฝึกให้เด็กแต่งตัวเองโดยใช้เสื้อผ้าชนิดต่างๆ ที่มีตะขอ 
กระดุม เข็มขัด โดยคอยช่วยเหลือ และลดการช่วยเหลือลง  
จนเด็กเลือกเสื้อผ้า และแต่งตัวได้เอง หลังจากน้ันให้เด็กฝึก
แต่งตัว โดยใช้เสื้อผ้าชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ใส่หมวก รูดซิบ 
ใส่ถงุเท้า ใส่รองเท้า ผกูเชอืกรองเท้า เป็นต้น ให้เดก็หัดแต่งตัว
ให้น้อง เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้เด็ก

วันนี้เธอ 
อยำกเล่นอะไร
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

1. การตรวจประเมินเด็ก
1.1	 ตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยตรวจประเมิน	(มีแบบฟอร์ม)

-	 การเจริญเติบโตของเด็ก	ได้แก่	น�้าหนัก	ส่วนสูง	เส้นรอบวงศีรษะ	

-	 ลักษณะทั่วไปว่ามีลักษณะผิดปกติ	ได้แก่	ลักษณะผิดรูปของรูปร่างหน้าตา	(Dysmorphic	features)	รอยโรคที่ผิวหนังหรือเอ็นข้อต่อยืด	เป็นต้น	

-	 อาการและอาการแสดงของความผิดปกติในระบบต่างๆ	เช่น	เด็กที่มีโรคหัวใจ	จะมีอาการเหนื่อย	หอบ	เขียว	หรือเด็กมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนนิ่มหรือเกร็ง		

	 สุขภาพช่องปากและฟัน	

1.2	 ประสาทสัมผัส

-	 ปัญหาการได้ยินบกพร่อง	เช่น	ไม่ท�าตามค�าสั่ง	จ้องปากผู้พูดมากกว่าปกติ	ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกหรือเสียงกระดิ่ง	เด็กพูดเสียงดังเกินไป

								 -	 ปัญหาการมอง	เช่น	สายตาสั้น	ยาว	เอียง	โดยเด็กจะมองใกล้หรือไกลมากกว่าปกติ	ตาเข	ซึ่งอาจท�าให้เกิดภาวะตาขี้เกียจ	(Amblyopia)	ตามมา	เอียงหน้ามอง

1.3	 สังเกตอารมณ์และพฤติกรรมเด็ก	เช่น	ซึมเซา	ไม่ร่าเริง	แววตาไม่สดใส	ความสนใจ	ความร่วมมือ	หวาดกลัว	ตอบสนองช้า	หรือหุนหันพลันแล่น

2. การสังเกตและการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	เช่น
2.1	ซน	ไม่นิ่ง	ควบคุมตนเองไม่ได้โดยไม่ตั้งใจ

2.1.1	ไม่ควรต�าหนิหรือดุเด็ก	

2.1.2		ให้เด็กเล่นของเล่นที่ชอบก่อน	

2.1.3		ฝึกเด็กในช่วงสั้นๆเท่าที่เด็กมีสมาธิก่อน	แล้วค่อย	ๆ	เพิ่มช่วงของสมาธิให้ยาวนานขึ้น	

2.2	 ก้าวร้าว	(aggression)	ได้แก่	การตี	เตะ	ท�าลายของ	ควบคุมอารมณ์โกรธได้ยาก	เอะอะโวยวาย	พูดไม่สุภาพ

2.2.1		เมื่อเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวควรหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวนั้นทันที	จับเด็กแยกออกมาให้นั่งในมุมสงบตามล�าพังเป็นเวลา	3-5	นาที

2.2.2		สอนเด็กใช้ค�าพูดแสดงความรู้สึกและความต้องการแทนการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว

2.2.3		ให้ค�าชมเชยหรือรางวัลเมื่อเด็กไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

การตรวจประเมินเด็ก
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			 			 2.2.4		ควรแนะน�าพ่อแม่	ผู้เลี้ยงดูว่าไม่ควรลงโทษเด็กอย่างรุนแรง

	 	 2.2.5		ไม่ควรให้เด็กดูรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหากระตุ้นความรุนแรง เพราะจะท�าให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าว

		 		 2.2.6		ควรฝึกระเบียบวินัย	อบรมสั่งสอนเด็กให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง	แสดงอารมณ์โกรธด้วยวิธีที่เหมาะสม	เช่น	ใช้ท่าทาง	ค�าพูด	และหัดแก้ปัญหา		

	 2.3	ดื้อ	ไม่เชื่อฟัง	

		 	 2.3.1		เมื่อจะให้เด็กท�าอะไรควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กก่อน	พูดกับเด็กด้วยน�้าเสียงที่หนักแน่น	จริงจัง	ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	ฟังแล้วรู้ว่าจะให้ท�าอะไร

		 	 2.3.2		ถ้าเด็กไม่ฟัง	เรียกให้เด็กสนใจและมองก่อนจะบอกให้เด็กท�าอะไร	

		 	 2.3.3		หากเด็กไม่ท�าตามให้ยืนยันด้วยท่าทีที่จริงจัง	แต่ไม่ควรดุหรือลงโทษเด็ก

		 	 2.3.4		เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกท�ากิจกรรมเช่น	ให้เด็กเลือกว่าจะต่อก้อนไม้ก่อน	หรือจะวาดรูปก่อน

		 	 2.3.5		ให้ค�าชมเมื่อเด็กปฏิบัติตามค�าสั่ง	แสดงความสนใจในสิ่งที่เด็กท�าอย่างพอประมาณ

3.		 ข้อแนะน�า
		 3.1	 อย่าด่วนต�าหนิหรือลงโทษ	ซึ่งเท่ากับเป็นการรังแกหรือซ�้าเติมเด็กถ้าเด็กท�าไม่ได้	หรือ	มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์		เช่น		ไม่ว่าเด็ก		“ดื้อ”			“โง่”	“ไม่เชื่อฟัง”	
												แต่ควรให้โอกาสลองท�าสิ่งง่าย	ๆ	หรือช่วยกันท�าก่อน	เมื่อเด็กมีทักษะเพิ่ม	ค่อยลดความช่วยเหลือจนเด็กท�าเองได้
	 3.2		ให้ค�าชมเชยหรือรางวัลเมื่อเด็กลงมือท�า	เมื่อเด็กท�าได้หรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
		 3.3		ให้แนะน�าผู้ปกครองน�ากลับไปฝึกที่บ้านในสถานการณ์จริงในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
	 3.4	 การบอกผลการประเมิน	 ควรมีลักษณะบอกถึงพฤติกรรมที่เด็กยังท�าไม่ได้	 และบอกให้ผู้ปกครองฝึกส่งเสริมพฤติกรรมด้านนั้นต่อที่บ้าน	 เช่น	 เด็กยังเดินไม่ได้	 
												ควรได้รับการฝึกคัดกรองด้วยวิธี.............	เจ้าหน้าที่ไม่ควรพูดในลักษณะให้ผู้ปกครองรู้สึกหวาดกลัว	ตระหนก	ตกใจกับปัญหาพฤติกรรมนั้น
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

1. การตรวจประเมินเด็ก
1.1	 ตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยตรวจประเมิน	(มีแบบฟอร์ม)

-	 การเจริญเติบโตของเด็ก	ได้แก่	น�้าหนัก	ส่วนสูง	เส้นรอบวงศีรษะ	

-	 ลักษณะทั่วไปว่ามีลักษณะผิดปกติ	ได้แก่	ลักษณะผิดรูปของรูปร่างหน้าตา	(Dysmorphic	features)	รอยโรคที่ผิวหนังหรือเอ็นข้อต่อยืด	เป็นต้น	

-	 อาการและอาการแสดงของความผิดปกติในระบบต่างๆ	เช่น	เด็กที่มีโรคหัวใจ	จะมีอาการเหนื่อย	หอบ	เขียว	หรือเด็กมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนนิ่มหรือเกร็ง		

	 สุขภาพช่องปากและฟัน	

1.2	 ประสาทสัมผัส

-	 ปัญหาการได้ยินบกพร่อง	เช่น	ไม่ท�าตามค�าสั่ง	จ้องปากผู้พูดมากกว่าปกติ	ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกหรือเสียงกระดิ่ง	เด็กพูดเสียงดังเกินไป

								 -	 ปัญหาการมอง	เช่น	สายตาสั้น	ยาว	เอียง	โดยเด็กจะมองใกล้หรือไกลมากกว่าปกติ	ตาเข	ซึ่งอาจท�าให้เกิดภาวะตาขี้เกียจ	(Amblyopia)	ตามมา	เอียงหน้ามอง

1.3	 สังเกตอารมณ์และพฤติกรรมเด็ก	เช่น	ซึมเซา	ไม่ร่าเริง	แววตาไม่สดใส	ความสนใจ	ความร่วมมือ	หวาดกลัว	ตอบสนองช้า	หรือหุนหันพลันแล่น

2. การสังเกตและการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	เช่น
2.1	ซน	ไม่นิ่ง	ควบคุมตนเองไม่ได้โดยไม่ตั้งใจ

2.1.1	ไม่ควรต�าหนิหรือดุเด็ก	

2.1.2		ให้เด็กเล่นของเล่นที่ชอบก่อน	

2.1.3		ฝึกเด็กในช่วงสั้นๆเท่าที่เด็กมีสมาธิก่อน	แล้วค่อย	ๆ	เพิ่มช่วงของสมาธิให้ยาวนานขึ้น	

2.2	 ก้าวร้าว	(aggression)	ได้แก่	การตี	เตะ	ท�าลายของ	ควบคุมอารมณ์โกรธได้ยาก	เอะอะโวยวาย	พูดไม่สุภาพ

2.2.1		เมื่อเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวควรหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวนั้นทันที	จับเด็กแยกออกมาให้นั่งในมุมสงบตามล�าพังเป็นเวลา	3-5	นาที

2.2.2		สอนเด็กใช้ค�าพูดแสดงความรู้สึกและความต้องการแทนการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว

2.2.3		ให้ค�าชมเชยหรือรางวัลเมื่อเด็กไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

การตรวจประเมินเด็ก
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			 			 2.2.4		ควรแนะน�าพ่อแม่	ผู้เลี้ยงดูว่าไม่ควรลงโทษเด็กอย่างรุนแรง

	 	 2.2.5		ไม่ควรให้เด็กดูรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหากระตุ้นความรุนแรง เพราะจะท�าให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าว

		 		 2.2.6		ควรฝึกระเบียบวินัย	อบรมสั่งสอนเด็กให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง	แสดงอารมณ์โกรธด้วยวิธีที่เหมาะสม	เช่น	ใช้ท่าทาง	ค�าพูด	และหัดแก้ปัญหา		

	 2.3	ดื้อ	ไม่เชื่อฟัง	

		 	 2.3.1		เมื่อจะให้เด็กท�าอะไรควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กก่อน	พูดกับเด็กด้วยน�้าเสียงที่หนักแน่น	จริงจัง	ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	ฟังแล้วรู้ว่าจะให้ท�าอะไร

		 	 2.3.2		ถ้าเด็กไม่ฟัง	เรียกให้เด็กสนใจและมองก่อนจะบอกให้เด็กท�าอะไร	

		 	 2.3.3		หากเด็กไม่ท�าตามให้ยืนยันด้วยท่าทีที่จริงจัง	แต่ไม่ควรดุหรือลงโทษเด็ก

		 	 2.3.4		เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกท�ากิจกรรมเช่น	ให้เด็กเลือกว่าจะต่อก้อนไม้ก่อน	หรือจะวาดรูปก่อน

		 	 2.3.5		ให้ค�าชมเมื่อเด็กปฏิบัติตามค�าสั่ง	แสดงความสนใจในสิ่งที่เด็กท�าอย่างพอประมาณ

3.		 ข้อแนะน�า
		 3.1	 อย่าด่วนต�าหนิหรือลงโทษ	ซึ่งเท่ากับเป็นการรังแกหรือซ�้าเติมเด็กถ้าเด็กท�าไม่ได้	หรือ	มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์		เช่น		ไม่ว่าเด็ก		“ดื้อ”			“โง่”	“ไม่เชื่อฟัง”	
												แต่ควรให้โอกาสลองท�าสิ่งง่าย	ๆ	หรือช่วยกันท�าก่อน	เมื่อเด็กมีทักษะเพิ่ม	ค่อยลดความช่วยเหลือจนเด็กท�าเองได้
	 3.2		ให้ค�าชมเชยหรือรางวัลเมื่อเด็กลงมือท�า	เมื่อเด็กท�าได้หรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
		 3.3		ให้แนะน�าผู้ปกครองน�ากลับไปฝึกที่บ้านในสถานการณ์จริงในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
	 3.4	 การบอกผลการประเมิน	 ควรมีลักษณะบอกถึงพฤติกรรมท่ีเด็กยังท�าไม่ได้	 และบอกให้ผู้ปกครองฝึกส่งเสริมพฤติกรรมด้านนั้นต่อที่บ้าน	 เช่น	 เด็กยังเดินไม่ได้	 
												ควรได้รับการฝึกคัดกรองด้วยวิธี.............	เจ้าหน้าที่ไม่ควรพูดในลักษณะให้ผู้ปกครองรู้สึกหวาดกลัว	ตระหนก	ตกใจกับปัญหาพฤติกรรมนั้น
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

แบบบันทึกการซักประวัติและตรวจประเมินเด็ก (â´Âá¾·Â�)    
ข้อมูลเด็ก
ชื่อ.......................................................................................................			อายุ.................ปี.................เดือน		HN...................................................................................		
ครั้งที่.......................................		วันที่ตรวจ.................................................................................

ค�าชี้แจง  โปรดท�าเครื่องหมาย		ใน	 		ระบุความผิดปกติที่พบและสรุปผลการตรวจประเมินเด็ก

1. ประวัติ
สาเหตุที่มาพบแพทย์………………………………………………………………………………………………………….

    ประวัติพัฒนาการล่าช้า พบที่อายุ...............ปี...............เดือน ถดถอย (เคยทำาได้แล้วทำาไม่ได้)   		ใช ่  ไมใ่ช่

ประวัติการตั้งครรภ์

    โรคประจำาตัวของมารดา  		ไม่มี   มี ระบุ..................................................................
    การฝากครรภ์

      ไม่ได้ฝากครรภ์   ฝากครรภ์ที่………………………..………เมื่ออายุครรภ์…………สัปดาห์

    ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์	(ความดันโลหิตสูง	เลือดออก	น�้้าคร�่าแตกก่อน	เด็กไม่ดิ้น	ฯลฯ)
      ไม่มี   มี ระบุ……………………………………………………………………………….

    การใช้ยา/สารเสพติดช่วงตั้งครรภ์
      ไม่มี   มี    ยาเสพติด ระบุ……………………………………………………………………………….

  บุหรี่
  เหล้า

    ปัญหาสุขภาพจิตของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ (เครียด,ซึมเศร้า)

     ไม่มี      มี ระบุ……………………………………………………………………………….

ประวัติการคลอด
    ระยะการคลอด  ไม่มีข้อมูล   ครบกำาหนด (37-42 สัปดาห์)      ก่อนกำาหนด (น้อยกว่า 37 สัปดาห์)   

 เกินกำาหนด (มากกว่า 42 สัปดาห์)
    วิธีการคลอด              ไม่มีข้อมูล  คลอดปกติ     ผ่าตัดคลอด       อื่นๆ ระบุ……………………………………

    นำ้าหนักแรกเกิด   ไม่มีข้อมูล  นำ้าหนัก……………………..กรัม
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ปัญหาสุขภาพหลังจากคลอด 
      ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด  ลูก  ไม่มี  มี ระบุ…………………………………..…………………..

 แม่  ไม่มี  มี ระบุ (ตกเลือด,ซึมเศร้า)…………………………………..…………………..

ประวัติสุขภาพของเด็ก
      ได้รับนมแม่อย่างเดียว  ไม่ได้  ได้ นาน.....................เดือน
      ประวัติการชัก  ไม่มีข้อมูล  ไม่มี       มี ระบุ…………………………………..…………………..
      อุบัติเหตุรุนแรง  ไม่มีข้อมูล  ไม่มี       มีระบุ……………………………………………………….
      การเจ็บป่วยในอดีต             ไม่มีข้อมูล  ไม่มี       มี ระบุ…………………………………..………………….. 
      โรคประจำาตัว              ไม่มีข้อมูล  ไม่มี       มี ระบุ…………………………………..………………….. 
      บกพร่องทางร่างกาย             ไม่มีข้อมูล  ไม่มี       มี ระบุ…………………………………..………………….. 
      การผ่าตัด              ไม่มีข้อมูล  ไม่มี       มี ระบุ…………………………………..………………….. 
      การส่งตรวจหรือการรักษาที่เคยได้รับ (ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ)             

 ไม่มีข้อมูล   ไม่มี       มี คือ…………………………………..……………................…….. 
      ที่โรงพยาบาล……………………..................................…………………...............  เดือน/ปีที่ได้รับ……………………………………………………………………………
      ผลการส่งตรวจ/รักษา……………………………………………………………………………………………………………………………….
      ยาที่ใช้เป็นประจำาในปัจจุบัน   ไม่มี                 มี ระบุ…………………………………..…………………..
      ประวัติแพ้ยา   ไม่เคย     เคย ระบุชื่อยา…………………………………..…………………..
      ประวัติการได้รับวัคซีนที่ผ่านมา  ครบ     ไม่ครบ ระบุ…………………………………..…………………..

ประวัติครอบครัว
      สภาพการสมรส    ไม่มีข้อมูล             คู่ อยู่ด้วยกัน   คู่ แยกกันอยู่ 

 หม้าย             แยกกัน/หย่าร้าง
      เด็กอยู่ในความดูแลของ  พ่อแม่  พ่อ  แม่  ปู่ย่าตายาย  ญาติอื่นๆ
      ลักษณะการเลี้ยงดู
    เหมือนเด็กทั่วไป   เข้มงวด   ลงโทษรุนแรง  ตามใจ  ปล่อยปละละเลย
    ดูโทรทัศน์ นาน…………………ชั่วโมง/วัน   เล่นเกมส์ นาน …………………ชั่วโมง/วัน    อื่นๆ ระบุ..…………………………………………..………….…....
      มีบุคคลในครอบครัว/ญาติบกพร่องทางพัฒนาการ  ไม่มี  มี ระบุ…………………………………………………………………………………….....………
      ประวัติโรคประจำาตัวของบุคคลในครอบครัว  โรคลมชัก  โรคไทรอยด์  โรคอื่นๆ ระบุ.…………………………………………..……………....
      มีปัญหาการกิน  ไม่มี  มี ระบุเป็นอย่างไร.………………............…………………………..……………....
      มีปัญหาการนอน  ไม่มี  มี ระบุเป็นอย่างไร.…………………............………………………..……………....  
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แบบบันทึกการซักประวัติและตรวจประเมินเด็ก (â´Âá¾·Â�)    
ข้อมูลเด็ก
ชื่อ.......................................................................................................			อายุ.................ปี.................เดือน		HN...................................................................................		
ครั้งที่.......................................		วันที่ตรวจ.................................................................................

ค�าชี้แจง  โปรดท�าเครื่องหมาย		ใน	 		ระบุความผิดปกติที่พบและสรุปผลการตรวจประเมินเด็ก

1. ประวัติ
สาเหตุที่มาพบแพทย์………………………………………………………………………………………………………….

    ประวัติพัฒนาการล่าช้า พบที่อายุ...............ปี...............เดือน ถดถอย (เคยทำาได้แล้วทำาไม่ได้)   		ใช ่  ไมใ่ช่

ประวัติการตั้งครรภ์

    โรคประจำาตัวของมารดา  		ไม่มี   มี ระบุ..................................................................
    การฝากครรภ์

      ไม่ได้ฝากครรภ์   ฝากครรภ์ที่………………………..………เมื่ออายุครรภ์…………สัปดาห์

    ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์	(ความดันโลหิตสูง	เลือดออก	น�้้าคร�่าแตกก่อน	เด็กไม่ดิ้น	ฯลฯ)
      ไม่มี   มี ระบุ……………………………………………………………………………….

    การใช้ยา/สารเสพติดช่วงตั้งครรภ์
      ไม่มี   มี    ยาเสพติด ระบุ……………………………………………………………………………….

  บุหรี่
  เหล้า

    ปัญหาสุขภาพจิตของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ (เครียด,ซึมเศร้า)

     ไม่มี      มี ระบุ……………………………………………………………………………….

ประวัติการคลอด
    ระยะการคลอด  ไม่มีข้อมูล   ครบกำาหนด (37-42 สัปดาห์)      ก่อนกำาหนด (น้อยกว่า 37 สัปดาห์)   

 เกินกำาหนด (มากกว่า 42 สัปดาห์)
    วิธีการคลอด              ไม่มีข้อมูล  คลอดปกติ     ผ่าตัดคลอด       อื่นๆ ระบุ……………………………………

    นำ้าหนักแรกเกิด   ไม่มีข้อมูล  นำ้าหนัก……………………..กรัม
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ปัญหาสุขภาพหลังจากคลอด 
      ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด  ลูก  ไม่มี  มี ระบุ…………………………………..…………………..

 แม่  ไม่มี  มี ระบุ (ตกเลือด,ซึมเศร้า)…………………………………..…………………..

ประวัติสุขภาพของเด็ก
      ได้รับนมแม่อย่างเดียว  ไม่ได้  ได้ นาน.....................เดือน
      ประวัติการชัก  ไม่มีข้อมูล  ไม่มี       มี ระบุ…………………………………..…………………..
      อุบัติเหตุรุนแรง  ไม่มีข้อมูล  ไม่มี       มีระบุ……………………………………………………….
      การเจ็บป่วยในอดีต             ไม่มีข้อมูล  ไม่มี       มี ระบุ…………………………………..………………….. 
      โรคประจำาตัว              ไม่มีข้อมูล  ไม่มี       มี ระบุ…………………………………..………………….. 
      บกพร่องทางร่างกาย             ไม่มีข้อมูล  ไม่มี       มี ระบุ…………………………………..………………….. 
      การผ่าตัด              ไม่มีข้อมูล  ไม่มี       มี ระบุ…………………………………..………………….. 
      การส่งตรวจหรือการรักษาที่เคยได้รับ (ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ)             

 ไม่มีข้อมูล   ไม่มี       มี คือ…………………………………..……………................…….. 
      ที่โรงพยาบาล……………………..................................…………………...............  เดือน/ปีที่ได้รับ……………………………………………………………………………
      ผลการส่งตรวจ/รักษา……………………………………………………………………………………………………………………………….
      ยาที่ใช้เป็นประจำาในปัจจุบัน   ไม่มี                 มี ระบุ…………………………………..…………………..
      ประวัติแพ้ยา   ไม่เคย     เคย ระบุชื่อยา…………………………………..…………………..
      ประวัติการได้รับวัคซีนที่ผ่านมา  ครบ     ไม่ครบ ระบุ…………………………………..…………………..

ประวัติครอบครัว
      สภาพการสมรส    ไม่มีข้อมูล             คู่ อยู่ด้วยกัน   คู่ แยกกันอยู่ 

 หม้าย             แยกกัน/หย่าร้าง
      เด็กอยู่ในความดูแลของ  พ่อแม่  พ่อ  แม่  ปู่ย่าตายาย  ญาติอื่นๆ
      ลักษณะการเลี้ยงดู
    เหมือนเด็กทั่วไป   เข้มงวด   ลงโทษรุนแรง  ตามใจ  ปล่อยปละละเลย
    ดูโทรทัศน์ นาน…………………ชั่วโมง/วัน   เล่นเกมส์ นาน …………………ชั่วโมง/วัน    อื่นๆ ระบุ..…………………………………………..………….…....
      มีบุคคลในครอบครัว/ญาติบกพร่องทางพัฒนาการ  ไม่มี  มี ระบุ…………………………………………………………………………………….....………
      ประวัติโรคประจำาตัวของบุคคลในครอบครัว  โรคลมชัก  โรคไทรอยด์  โรคอื่นๆ ระบุ.…………………………………………..……………....
      มีปัญหาการกิน  ไม่มี  มี ระบุเป็นอย่างไร.………………............…………………………..……………....
      มีปัญหาการนอน  ไม่มี  มี ระบุเป็นอย่างไร.…………………............………………………..……………....  
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2. การตรวจร่างกาย โดยแพทย์ 
Vital signs: BT…………o C  PR……………..ครั้ง/นาที  RR……………ครั้ง/นาที BP…………/……..mmHg

    นำ้าหนัก....................กก.     ส่วนสูง....................ซม.     รอบศีรษะก....................ซม.       สมส่วน        ไม่สมส่วน 
    General appearance……………………………………………………………………………………………………………………………..
    Dysmorphic feature   ไม่มี                มี ระบุ……………………………………………………………………………….
    HEENT  normal    abnormal……………………………………………………………………………………….  
    Heart  normal      abnormal……………………………………………………………………………………….  
    Lungs  normal    abnormal……………………………………………………………………………………….  
    Abdomen     normal    abnormal……………………………………………………………………………………….  
    Extremities             normal    abnormal………………………………………………………………….…………………….  
    Neurological examination (include muscle tone, muscle power/weakness and reflexes) 
   normal   abnormal……………………….…………………………………………………………..….
Others…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

3. การตรวจประเมินพัฒนาการ พฤติกรรมและอารมณ์
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5. Diagnosis/Problems………………………………………………....................................................................................…………………………………………………………………

    ........................................................................................................................................................................................................................................................

6. Investigations (ที่ รพช./รพท./รพศ.)
  Hematocrit / CBC  Thyroid function test  (ในรายที่สงสัย / อยู่ในพื้นที่ที่ขาดไอโอดีน / Down syndrome)
  Hearing test   Eye examination  Others……………………………………………………………………………………………..

7. Management  ยา ระบุชื่อยา………………………………………………………………………………………… 
 Development Intervention 
 Physical Therapy   Occupational Therapy
 Speech Therapy   Behavior Modification
 Early Intervention
 Others…………………………………………………………………………………………….. 

8. Refer for further diagnosis & Treatment
โรงพยาบาล……………………………......………............…………...................……  วันที่……………………………………………………..

9. การนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป ระยะเวลา………......……..สัปดาห์/เดือน   (วันที่ ………………………………………….)

 ...................................................................................

(นพ./พญ...................................................................)

ผู้ตรวจประเมิน

4. พฤติกรรมและปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่พบ
   เชื่อฟังดี      หงุดหงิด      สมาธิสั้น      ซน ไม่นิ่ง   ก้าวร้าว

    ติดแม่/เกาะแจ   ดื้อ ไม่เชื่อฟัง      ซึม ไม่ร่าเริง     ขี้อาย 
 หุนหันพลันแล่น     
 กลัว  

   อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………………………………………

- Motor (GM/FM) normal retardation  hyperactivity
 others.................................................................................................................................
- Speech/ RL/ EL normal abnormal............................................................................................  
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5. Diagnosis/Problems………………………………………………....................................................................................…………………………………………………………………

    ........................................................................................................................................................................................................................................................

6. Investigations (ที่ รพช./รพท./รพศ.)
  Hematocrit / CBC  Thyroid function test  (ในรายที่สงสัย / อยู่ในพื้นที่ที่ขาดไอโอดีน / Down syndrome)
  Hearing test   Eye examination  Others……………………………………………………………………………………………..

7. Management  ยา ระบุชื่อยา………………………………………………………………………………………… 
 Development Intervention 
 Physical Therapy   Occupational Therapy
 Speech Therapy   Behavior Modification
 Early Intervention
 Others…………………………………………………………………………………………….. 

8. Refer for further diagnosis & Treatment
โรงพยาบาล……………………………......………............…………...................……  วันที่……………………………………………………..

9. การนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป ระยะเวลา………......……..สัปดาห์/เดือน   (วันที่ ………………………………………….)

 ...................................................................................

(นพ./พญ...................................................................)

ผู้ตรวจประเมิน

4. พฤติกรรมและปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่พบ
   เชื่อฟังดี      หงุดหงิด      สมาธิสั้น      ซน ไม่นิ่ง   ก้าวร้าว

    ติดแม่/เกาะแจ   ดื้อ ไม่เชื่อฟัง      ซึม ไม่ร่าเริง     ขี้อาย 
 หุนหันพลันแล่น     
 กลัว  

   อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………………………………………
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

26 60 ใส่กระดุมขนาดเล็กได้ 4 เม็ด อุปกรณ์
ชุดทดสอบหรือเสื้อผ่าหน้า
ที่มีกระดุมขนาดเล็ก 4 เม็ด
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผู้ประเมินวางชุดทดสอบ หรือเสื้อผ่าหน้าที่มี
กระดมุขนาดเลก็ถอดอยูต่รงหน้าเดก็ แล้วบอก
ให้เด็กใส่กระดุม
เกณฑ์ผ่าน
เด็กใส่กระดุมขนาดเล็กได้ถูกต้องทั้ง 4 เม็ด

อุปกรณ์
ไม่มี 
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กสาธติการใส่กระดุมเสือ้เริม่ต้นฝึกจากกระดุมขนาดใหญ่
2. ผูฝึ้กจดัเด็กให้เดก็ยนืหน้ากระจก ผูฝึ้กยนืข้างหลงัเด็กจบัมือ
เด็ก โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างหนึ่งจับสาบเสื้อ
ด้านที่มีรังดุม ดึงรังดุมให้กว้างขึ้น มืออีกข้างหนึ่งจับกระดุม
และดันกระดุมครึ่งเม็ดใส่รังดุมเปลี่ยนมือที่จับสาบเสื้อมาดึง
กระดุมด้านบนให้หลุดพ้นรังดุมทั้งเม็ด
3. ผู้ฝึกบอกให้เด็กใส่กระดุมเสื้อเอง และช่วยเหลือในบางขั้น
ตอนทีเ่ด็กยงัท�าเองไม่ได้ เม่ือเด็กท�าได้แล้วให้ลดขนาดกระดุม
เป็นขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยฝึกตามขั้นตอนที่ 2

27 60 ไปห้องน�้าเพื่อขับถ่ายได้เอง อุปกรณ์
ไม่มี

ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็สามารถ
ไปห้องน�้าเพื่อขับถ่ายได้เองหรือไม่” 
เกณฑ์ผ่าน
เด็กไปห้องน�้าเพ่ือขับถ่าย และสามารถถอด
กางเกง ขับถ่ายท�าความสะอาด ราดน�้า และ
ล้างมือได้ โดยผู้ใหญ่ไม่ต้องบอก

อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
1. เมือ่เดก็บอกต้องการไปห้องน�า้ ผูฝึ้กตดิตามดแูละช่วยเหลอื
ในขั้นตอนที่เด็กยังท�าได้ไม่เรียบร้อย จนเด็กสามารถท�าเองได้
2. ผู ้ฝึกสอบถามการท�าความสะอาดหลังขับถ่ายของเด็ก
หลังจากเด็กกลับมาจากเข้าห้องน�้าทุกครั้ง
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

2. การตรวจร่างกาย โดยแพทย์ 
Vital signs: BT…………o C  PR……………..ครั้ง/นาที  RR……………ครั้ง/นาที BP…………/……..mmHg

    นำ้าหนัก....................กก.     ส่วนสูง....................ซม.     รอบศีรษะก....................ซม.       สมส่วน        ไม่สมส่วน 
    General appearance……………………………………………………………………………………………………………………………..
    Dysmorphic feature   ไม่มี                มี ระบุ……………………………………………………………………………….
    HEENT  normal    abnormal……………………………………………………………………………………….  
    Heart  normal      abnormal……………………………………………………………………………………….  
    Lungs  normal    abnormal……………………………………………………………………………………….  
    Abdomen     normal    abnormal……………………………………………………………………………………….  
    Extremities             normal    abnormal………………………………………………………………….…………………….  
    Neurological examination (include muscle tone, muscle power/weakness and reflexes) 
   normal   abnormal……………………….…………………………………………………………..….
Others…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

3. การตรวจประเมินพัฒนาการ พฤติกรรมและอารมณ์
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5. Diagnosis/Problems………………………………………………....................................................................................…………………………………………………………………

    ........................................................................................................................................................................................................................................................

6. Investigations (ที่ รพช./รพท./รพศ.)
  Hematocrit / CBC  Thyroid function test  (ในรายที่สงสัย / อยู่ในพื้นที่ที่ขาดไอโอดีน / Down syndrome)
  Hearing test   Eye examination  Others……………………………………………………………………………………………..

7. Management  ยา ระบุชื่อยา………………………………………………………………………………………… 
 Development Intervention 
 Physical Therapy   Occupational Therapy
 Speech Therapy   Behavior Modification
 Early Intervention
 Others…………………………………………………………………………………………….. 

8. Refer for further diagnosis & Treatment
โรงพยาบาล……………………………......………............…………...................……  วันที่……………………………………………………..

9. การนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป ระยะเวลา………......……..สัปดาห์/เดือน   (วันที่ ………………………………………….)

 ...................................................................................

(นพ./พญ...................................................................)

ผู้ตรวจประเมิน

4. พฤติกรรมและปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่พบ
   เชื่อฟังดี      หงุดหงิด      สมาธิสั้น      ซน ไม่นิ่ง   ก้าวร้าว

    ติดแม่/เกาะแจ   ดื้อ ไม่เชื่อฟัง      ซึม ไม่ร่าเริง     ขี้อาย 
 หุนหันพลันแล่น     
 กลัว  

   อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………………………………………
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ล�าดับ 

ที่

อายุ 

(เดือน)

ทักษะ อุปกรณ์ / ขั้นตอน / วิธีการประเมิน 

 / เกณฑ์ผ่าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ

28 66 เล่นเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่ได้ อุปกรณ์
ไม่มี
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เดก็เคยเล่น
เลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่โดยเล่นกับเพื่อน
ได้หรือไม่”
เกณฑ์ผ่าน
เดก็เล่นเลยีนแบบผูใ้หญ่ได้อย่างน้อย 1 บทบาท 
เช่น พ่อ แม่ ครู แพทย์ พยาบาล ทหาร ต�ารวจ  
พ่อค้า แม่ค้า ช่างไม้ ชาวนา ชาวสวน โดยเลียน
แบบผ่านทางน�้าเสียงท่าทางการแต่งตัวกับ
เพื่อนได้

อุปกรณ์
บัตรภาพอาชีพ เช่น รูปภาพครู รูปภาพหมอ รูปภาพพยาบาล 
รูปภาพชาวนา เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ฝึกสอนเด็กเกี่ยวกับอาชีพโดยใช้บัตรภาพ
2. ผู้ฝึกร่วมเล่นบทบาทสมมติกับเด็ก หรือจัดกิจกรรมให้เด็ก
เล่นเลียนแบบบทบาทสมมุติ เช่น “เป็นแม่ค้าเล่นขายของ” 
“เล่นเป็นพ่อ-แม่” “เล่นเป็นครู” “เล่นเป็นหมอ” “เล่นเป็น
ต�ารวจจับผู้ร้าย” โดยให้เด็กเลือกเองว่าอยากเล่นเป็นใคร
3. ผู้ฝึกจัดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบทบาทแต่ละอย่าง
4. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครองเล่นบทบาทสมมติกบัเด็ก และ
สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อให้เด็กน�าไปประกอบการเล่น เช่น 
เสื้อผ้า รองเท้า หมวก โดยเลือกของให้เหมาะกับบทบาทและ
ปลอดภัย

29 66 แปรงฟันได้เอง  อุปกรณ์
แปรงสีฟันและยาสีฟัน
ขั้นตอน/วิธีประเมิน
ผูป้ระเมนิถามพ่อแม่ ผูป้กครองว่า “เด็กสามารถ
แปรงฟันได้เองหรือไม่ / อย่างไร ”
เกณฑ์ผ่าน
เด็กบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟัน แปรงฟันได้ทั่วทั้ง
ปากและบ้วนน�้าล้างปากได้เอง

อุปกรณ์
แปรงสีฟันและยาสีฟัน
แนวทางปฏิบัติ
1. ผูฝึ้กแนะน�าพ่อแม่ ผูป้กครอง สาธติข้ันตอนการแปรงฟันให้
เด็กดู แล้วบอกให้เด็กแปรงฟันเองและช่วยเหลือบางขั้นตอน
ที่เด็กยังท�าไม่ได้
2. ผู้ฝึกแนะน�าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้สอบถามการท�าความ
สะอาดของเด็ก หลังจากเด็กแปรงฟันเสร็จแล้วทุกครั้ง
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

แบบบันทึกการตรวจประเมิน (¡ÃÒ¿ÊÃØ»¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ)
ข้อมูลเด็ก

ชื่อ.............................................................................	นามสกุล..............................................................	วัน/เดือน/ปีเกิด......................................................

HN..................................................................................	ID...............................................................................

ครั้งที่ วันที่ประเมิน อายุตามปฏิทิน

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

หมายเหตุ			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				อายุจริง
					อายุพัฒนาการ

			ในการประเมินความก้าวหน้าแต่ละครั้งให้ใช้
			ปากกาหรือดินสอสีหรือสีเมจิกที่มีสีต่างกัน

GM        FM    RL          EL      PS

อายุพัฒนาการ

0	ปี

1	ปี

2	ปี

3	ปี

4	ปี

5	ปี

10	ด.
8	ด.
6	ด.
4	ด.
2	ด.

21	ด.

18	ด.

15	ด.

30	ด.

42	ด.

54	ด.

66	ด.
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ชือ่ผูป้ระเมนิ...............................................................................................................................		วัน/เดอืน/ปี	ทีป่ระเมิน...................................................................................................................

ข้อมูลเด็ก 
ชือ่................................................................		นามสกลุ.........................................................		ชือ่เล่น.....................................	วนั	/	เดอืน	/	ปี	เกดิ...............................................	อาย.ุ.........................

HN……………………............................…………………………………..		ID………………….........................……………………………………………………

ค�าชี้แจง	:		ให้ใส่เครื่องหมาย		ในช่อง		ผ่าน		และ	ให้ใส่เครื่องหมาย	 ในช่อง		ไม่ผ่าน

อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

2	เดือน 1. ท่านอนคว�่าเด็กยกศีรษะตั้งขึ้น
ได้ประมาณ	45	องศา	และได้นาน	
3	วินาที	

ผ่าน ไม่ผ่าน

1. มองตามสิง่ของผ่านเส้นกึง่กลาง
ล�าตัวเด็ก	

ผ่าน ไม่ผ่าน

1. มองหน้าและปากผู้ที่พูดด้วยได้
นาน	5	วินาที

ผ่าน ไม่ผ่าน

1. ท�าเสยีงในล�าคอ	(เสยีง“อ”ู	หรอื
“อือ”	หรือ“อา”)	อย่างชัดเจน

ผ่าน ไม่ผ่าน

1. มองจ้องหน้า	 สบตา	 ยิ้ม	 หรือ
ส่งเสียงตอบได้	 เมื่อผู้ทดสอบแตะ
ต้องตัว	และพูดคุยด้วย

ผ่าน ไม่ผ่าน

4	เดือน 2. ท่านอนหงาย	ยกศรีษะขึน้อยูใ่น
แนวเดยีวกบัล�าตวัในท่าดึงขึน้น่ัง

ผ่าน ไม่ผ่าน

2. มองตามส่ิงของท่ีเคล่ือนท่ีได้เป็น
มุม	180	องศา	

ผ่าน ไม่ผ่าน

2. หันตามเสียงได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

2. เปล่งเสียงเพื่อแสดงความรู้สึก

ผ่าน ไม่ผ่าน

2. ยิ้มทักทายคนคุ้นเคยได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

6	เดือน 3. พลิกคว�่าและพลิกหงายได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

3. คว้าของมือเดียวและเปลี่ยนมือ
ถือวัตถุได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

3. สนใจมองคนพูด	และสิ่งของที่
น�าเสนอได้นาน	5	วินาที	

ผ่าน ไม่ผ่าน

3. เลยีนแบบการเล่นเสยีงคล้ายค�า
พูดได้				

ผ่าน ไม่ผ่าน

3. จ้องมองหรือร้องไห้เมื่อเห็นคน
แปลกหน้า

ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบบันทึกการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

แบบบันทึกการตรวจประเมิน (¡ÃÒ¿ÊÃØ»¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ)
ข้อมูลเด็ก

ชื่อ.............................................................................	นามสกุล..............................................................	วัน/เดือน/ปีเกิด......................................................

HN..................................................................................	ID...............................................................................

ครั้งที่ วันที่ประเมิน อายุตามปฏิทิน

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

หมายเหตุ			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				อายุจริง
					อายุพัฒนาการ

			ในการประเมินความก้าวหน้าแต่ละครั้งให้ใช้
			ปากกาหรือดินสอสีหรือสีเมจิกที่มีสีต่างกัน

GM        FM    RL          EL      PS

อายุพัฒนาการ

0	ปี

1	ปี

2	ปี

3	ปี

4	ปี

5	ปี

10	ด.
8	ด.
6	ด.
4	ด.
2	ด.

21	ด.

18	ด.

15	ด.

30	ด.

42	ด.

54	ด.

66	ด.
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ชือ่ผูป้ระเมนิ...............................................................................................................................		วนั/เดอืน/ปี	ทีป่ระเมนิ...................................................................................................................

ข้อมูลเด็ก 
ช่ือ................................................................		นามสกลุ.........................................................		ชือ่เล่น.....................................	วนั	/	เดือน	/	ปี	เกดิ...............................................	อาย.ุ.........................

HN……………………............................…………………………………..		ID………………….........................……………………………………………………

ค�าชี้แจง	:		ให้ใส่เครื่องหมาย		ในช่อง		ผ่าน		และ	ให้ใส่เครื่องหมาย	 ในช่อง		ไม่ผ่าน

อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

2	เดือน 1. ท่านอนคว�่าเด็กยกศีรษะตั้งขึ้น
ได้ประมาณ	45	องศา	และได้นาน	
3	วินาที	

ผ่าน ไม่ผ่าน

1. มองตามสิง่ของผ่านเส้นกึง่กลาง
ล�าตัวเด็ก	

ผ่าน ไม่ผ่าน

1. มองหน้าและปากผู้ที่พูดด้วยได้
นาน	5	วินาที

ผ่าน ไม่ผ่าน

1. ท�าเสยีงในล�าคอ	(เสยีง“อ”ู	หรอื
“อือ”	หรือ“อา”)	อย่างชัดเจน

ผ่าน ไม่ผ่าน

1. มองจ้องหน้า	 สบตา	 ยิ้ม	 หรือ
ส่งเสียงตอบได้	 เมื่อผู้ทดสอบแตะ
ต้องตัว	และพูดคุยด้วย

ผ่าน ไม่ผ่าน

4	เดือน 2. ท่านอนหงาย	ยกศรีษะขึน้อยูใ่น
แนวเดยีวกบัล�าตวัในท่าดึงขึน้นัง่

ผ่าน ไม่ผ่าน

2. มองตามสิง่ของทีเ่คลือ่นทีไ่ด้เป็น
มุม	180	องศา	

ผ่าน ไม่ผ่าน

2. หันตามเสียงได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

2. เปล่งเสียงเพื่อแสดงความรู้สึก

ผ่าน ไม่ผ่าน

2. ยิ้มทักทายคนคุ้นเคยได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

6	เดือน 3. พลิกคว�่าและพลิกหงายได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

3. คว้าของมือเดียวและเปลี่ยนมือ
ถือวัตถุได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

3. สนใจมองคนพูด	และสิ่งของที่
น�าเสนอได้นาน	5	วินาที	

ผ่าน ไม่ผ่าน

3. เลยีนแบบการเล่นเสยีงคล้ายค�า
พูดได้				

ผ่าน ไม่ผ่าน

3. จ้องมองหรือร้องไห้เมื่อเห็นคน
แปลกหน้า

ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบบันทึกการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

8	เดือน 4. นั่งได้เองอย่างมั่นคง

ผ่าน ไม่ผ่าน

4. หยบิก้อนไม้จากพืน้/โต๊ะและถอื
ไว้มือละชิ้น

ผ่าน ไม่ผ่าน

4. หันตามเสียงเรียกชื่อ

ผ่าน ไม่ผ่าน

4. เปล่งเสียงคําพยางคเดียว
ท่ีไมมีความหมาย	(ออกเสียงสระ	
ผสมกับพยัญชนะ)		ไดอย่างนอย	
4	เสียง	

ผ่าน ไม่ผ่าน

4. เล่นจ๊ะเอ๋ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

10	เดือน 5. เกาะยืนและเดินไปรอบ	 ๆ
เครื่องเรือน	 และเอี้ยวตัวไปหยิบ
ของเล่นได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

5. จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ
ผู้ใหญ่นาน	2-3	วินาที		

ผ่าน ไม่ผ่าน

5. ท�าตามค�าสัง่ง่ายๆ	เมือ่ใช้ท่าทาง
ประกอบ	

ผ่าน ไม่ผ่าน

5. เปล่งเสียงเป็นพยางค์ซ�้าๆ	ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

5. ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

12	เดือน 6. หย่อนตัวลงนั่งจากท่าเกาะยืน
โดยเกาะเครื่องเรือนช่วยพยุงตัว

ผ่าน ไม่ผ่าน

6. จีบนิ้วมือเพื่อหยิบวัตถุชิ้นเล็ก

ผ่าน ไม่ผ่าน

6. รูจ้กัมองหรอืชีว้ตัถ/ุคนทีคุ่น้เคย
เมื่อถูกถามว่าอยู่ไหน		

ผ่าน ไม่ผ่าน

6. แสดงความต้องการ	 /	 ปฏิเสธ
โดยท�าท่าทาง	หรือเปล่งเสียง

ผ่าน ไม่ผ่าน

6. เล่นสิ่งของได้ตามหน้าที่

ผ่าน ไม่ผ่าน

7. ยืนเองได้ตามล�าพังชั่วครู่

ผ่าน ไม่ผ่าน

7. ใส่วัตถุลงในถ้วยเล็กๆ	ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

7. ตอบสนองต่อค�าสั่งที่หนักแน่น
โดยหยุดการกระท�า

ผ่าน ไม่ผ่าน

7. พูดค�าเดี่ยวที่มีความหมายได้
1	ค�า

ผ่าน ไม่ผ่าน

7. กลิ้งหรือผลักลูกบอลได้

ผ่าน ไม่ผ่าน
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อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

15	เดือน 8. เดินได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

8. ขีดเขียน	(เป็นเส้น)	บนกระดาษ
ได้	

ผ่าน ไม่ผ่าน

8. เลือกวัตถุตามค�าสั่งได้ถูกต้อง
2	ชนิด

ผ่าน ไม่ผ่าน

8. พูดค�าเดี่ยวที่มีความหมาย	 ได้
อย่างน้อย	2	ค�า	

ผ่าน ไม่ผ่าน

8. เลียนแบบการท�างานบ้าน

ผ่าน ไม่ผ่าน

9. ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	ใน
แนวตั้งได้	2	ก้อน

ผ่าน ไม่ผ่าน

9. ชี้ไปที่วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้น
เคยตามค�าสั่งได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

9. ทักทาย	/	ลา	โดยการพูดเปล่ง
เสียงพร้อมกับท�าท่าทางได้เหมาะสม
กับสถานการณ์

ผ่าน ไม่ผ่าน

9. ร่วมมือในการแต่งตัวโดยการยก
แขนยกขา

ผ่าน ไม่ผ่าน

18	เดือน 9. วิ่งได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

10. คว�่าขวดเทเพื่อเอาลูกปัด	ที่อยู่
ในขวดได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

10. ท�าตามค�าสัง่ง่ายๆ	2-3	ค�าได้	3
ค�าสั่ง	(โดยไม่ใช้ท่าทางประกอบ)

ผ่าน ไม่ผ่าน

10. เปล่งเสียงพร้อมทั้งแสดง
ท่าทางที่ต้องการสื่อความหมาย

ผ่าน ไม่ผ่าน

10. เล่นส่ิงของตามหน้าท่ีกบัตุ๊กตา
ได้		

ผ่าน ไม่ผ่าน

11. ชี้อวัยวะได้	1	ส่วน

ผ่าน ไม่ผ่าน

11. บอกชือ่วตัถทุีคุ่น้เคยได้ถกูต้อง
อย่างน้อย	1	อย่าง	

ผ่าน ไม่ผ่าน

11. เข้าไปเล่นอยู่ใกล้เด็กอื่น	 แต่
ต่างคนต่างเล่น				

ผ่าน ไม่ผ่าน
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

8	เดือน 4. นั่งได้เองอย่างมั่นคง

ผ่าน ไม่ผ่าน

4. หยบิก้อนไม้จากพืน้/โต๊ะและถอื
ไว้มือละชิ้น

ผ่าน ไม่ผ่าน

4. หันตามเสียงเรียกชื่อ

ผ่าน ไม่ผ่าน

4. เปล่งเสียงคําพยางคเดียว
ท่ีไมมีความหมาย	(ออกเสียงสระ	
ผสมกับพยัญชนะ)		ไดอย่างนอย	
4	เสียง	

ผ่าน ไม่ผ่าน

4. เล่นจ๊ะเอ๋ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

10	เดือน 5. เกาะยืนและเดินไปรอบ	 ๆ
เคร่ืองเรือน	 และเอี้ยวตัวไปหยิบ
ของเล่นได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

5. จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ
ผู้ใหญ่นาน	2-3	วินาที		

ผ่าน ไม่ผ่าน

5. ท�าตามค�าสัง่ง่ายๆ	เมือ่ใช้ท่าทาง
ประกอบ	

ผ่าน ไม่ผ่าน

5. เปล่งเสียงเป็นพยางค์ซ�้าๆ	ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

5. ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

12	เดือน 6. หย่อนตัวลงนั่งจากท่าเกาะยืน
โดยเกาะเครื่องเรือนช่วยพยุงตัว

ผ่าน ไม่ผ่าน

6. จีบนิ้วมือเพื่อหยิบวัตถุชิ้นเล็ก

ผ่าน ไม่ผ่าน

6. รูจ้กัมองหรอืชีว้ตัถ/ุคนทีคุ่น้เคย
เมื่อถูกถามว่าอยู่ไหน		

ผ่าน ไม่ผ่าน

6. แสดงความต้องการ	 /	 ปฏิเสธ
โดยท�าท่าทาง	หรือเปล่งเสียง

ผ่าน ไม่ผ่าน

6. เล่นสิ่งของได้ตามหน้าที่

ผ่าน ไม่ผ่าน

7. ยืนเองได้ตามล�าพังชั่วครู่

ผ่าน ไม่ผ่าน

7. ใส่วัตถุลงในถ้วยเล็กๆ	ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

7. ตอบสนองต่อค�าสั่งที่หนักแน่น
โดยหยุดการกระท�า

ผ่าน ไม่ผ่าน

7. พูดค�าเดี่ยวที่มีความหมายได้
1	ค�า

ผ่าน ไม่ผ่าน

7. กลิ้งหรือผลักลูกบอลได้

ผ่าน ไม่ผ่าน
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อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

15	เดือน 8. เดินได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

8. ขีดเขียน	(เป็นเส้น)	บนกระดาษ
ได้	

ผ่าน ไม่ผ่าน

8. เลือกวัตถุตามค�าสั่งได้ถูกต้อง
2	ชนิด

ผ่าน ไม่ผ่าน

8. พูดค�าเดี่ยวท่ีมีความหมาย	 ได้
อย่างน้อย	2	ค�า	

ผ่าน ไม่ผ่าน

8. เลียนแบบการท�างานบ้าน

ผ่าน ไม่ผ่าน

9. ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์	ใน
แนวตั้งได้	2	ก้อน

ผ่าน ไม่ผ่าน

9. ชี้ไปที่วัตถุหรือสิ่งของที่เด็กคุ้น
เคยตามค�าสั่งได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

9. ทักทาย	/	ลา	โดยการพูดเปล่ง
เสยีงพร้อมกับท�าท่าทางได้เหมาะสม
กับสถานการณ์

ผ่าน ไม่ผ่าน

9. ร่วมมอืในการแต่งตวัโดยการยก
แขนยกขา

ผ่าน ไม่ผ่าน

18	เดือน 9. วิ่งได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

10. คว�่าขวดเทเพื่อเอาลูกปัด	ที่อยู่
ในขวดได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

10. ท�าตามค�าสัง่ง่ายๆ	2-3	ค�าได้	3
ค�าสั่ง	(โดยไม่ใช้ท่าทางประกอบ)

ผ่าน ไม่ผ่าน

10. เปล่งเสียงพร้อมทั้งแสดง
ท่าทางที่ต้องการสื่อความหมาย

ผ่าน ไม่ผ่าน

10. เล่นสิง่ของตามหน้าทีก่บัตุก๊ตา
ได้		

ผ่าน ไม่ผ่าน

11. ชี้อวัยวะได้	1	ส่วน

ผ่าน ไม่ผ่าน

11. บอกชือ่วตัถท่ีุคุน้เคยได้ถกูต้อง
อย่างน้อย	1	อย่าง	

ผ่าน ไม่ผ่าน

11. เข้าไปเล่นอยู่ใกล้เด็กอื่น	 แต่
ต่างคนต่างเล่น				

ผ่าน ไม่ผ่าน
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

21	เดือน 10. หยุดเดินและหลีกสิ่งกีดขวาง
ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

11. วางรูปวงกลมใส่ในช่องกระดาน
รปูแบบทรงเรขาคณติทีม่	ี3	แบบได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

12. แสดงการกระท�า	2	อย่างตาม
ค�าสั่ง	(ต่อวัตถุ	1	ชนิด	)

ผ่าน ไม่ผ่าน

12. ใช้ค�าพูดแสดงความต้องการ
และปฏิเสธ		

ผ่าน ไม่ผ่าน

12. ดื่มน�้าจากแก้วและวางคืน
ที่เดิมได้เองโดยไม่หก

ผ่าน ไม่ผ่าน

13. พูดค�าเดี่ยวได้	10	ค�า

ผ่าน ไม่ผ่าน

13. ปกป้องสิ่งของเมื่อถูกแย่ง

ผ่าน ไม่ผ่าน

24	เดือน 11. เหวี่ยงขาเตะลูกบอลได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

12. เป ิดหน้าหนังสือที่ท�าด ้วย
กระดาษบางได้ทีละแผ่น
(แกรม	70-90)	

ผ่าน ไม่ผ่าน

13. เลือกรูปภาพตามสั่งได้
(4	ตัวเลือก)	

ผ่าน ไม่ผ่าน

14. พูดวลีประกอบด้วย	 2	 ค�าต่อ
กันได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

14. เล่นกบัเดก็อืน่ได้โดยมปีฏิกริิยา
โต้ตอบกันเป็นครั้งคราว

ผ่าน ไม่ผ่าน

13. แก้ปัญหาง่ายๆ	 โดยการใช้
เครื่องมือ

ผ่าน ไม่ผ่าน

14. ฟังนิทานได้นาน	2	นาที

ผ่าน ไม่ผ่าน

15. พูดตอบรับและปฏิเสธได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

15. ใช้ช้อนตกัอาหารกนิเองได้โดย
หกเล็กน้อย

ผ่าน ไม่ผ่าน
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อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

30	เดือน 12. กระโดด	2	เท้าอยู่กับที่ได้ 14. ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
เป็นหอสูงได้	8	ก้อน

ผ่าน ไม่ผ่าน

15. ชี/้เลอืกวัตถไุด้	อย่างน้อย	2	ใน
4	ชนิด	จากการบอกประโยชน์ของ
วัตถุ	
(ห้ามมช่ืีอวตัถอุยู่ในค�าสัง่	เช่น	อนัไหน
ใช้หวีผม	อันไหนใช้แปรงฟัน)

ผ่าน ไม่ผ่าน

16. พดูชือ่เล่น	หรอืสรรพนามแทน
ตัวเองได้		

ผ่าน ไม่ผ่าน

16. ล้างและเช็ดมือได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

15. เลียนแบบลากเส้นเป็นวงๆต่อ
เนื่องกันได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

16. ชี้อวัยวะได้	10	ส่วน

ผ่าน ไม่ผ่าน

17. พูดโต้ตอบเป็นวลีที่ประกอบ
ด้วยค�า	3	ค�า	ติดต่อกนัได้อย่างน้อย			
4	ความหมาย

ผ่าน ไม่ผ่าน

17. บอกได้เมื่อต้องการจะขับถ่าย

ผ่าน ไม่ผ่าน

36	เดือน 13. เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้เอง
(ยังจับราวบันได)	

ผ่าน ไม่ผ่าน

16. จับคู่รูปภาพที่มี	4	ตัวเลือกได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

17. เลอืกวตัถขุนาดใหญ่และขนาด
เล็กได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

18. พูดเป็นประโยคให้คนท่ีไม่คุ้น
เคยฟังรู้เรื่องได้ประมาณครึ่งหนึ่ง

ผ่าน ไม่ผ่าน

18. ท�าตามกฎในการเล่นเป็นกลุม่
ได้โดยรูจ้กัผลดักนัเล่น	และรูจ้กัรอ
จนถึงรอบของตนเอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

14. ยืนขาข้างเดียวได้นาน
อย่างน้อย		3	วินาที

ผ่าน ไม่ผ่าน

17. ร้อยลูกปัดขนาดเล็กได้	4	เม็ด

ผ่าน ไม่ผ่าน

18. น�าวัตถุ	2	ชนิด	ในห้องมาให้ได้
ตามค�าสั่ง

ผ่าน ไม่ผ่าน

19. ร้องเพลง/ท่องบทสวดได้
(ไม่จ�าเป็นต้องจบเพลง)	

ผ่าน ไม่ผ่าน

19. แปรงฟันโดยผู้ใหญ่คอยช่วย

ผ่าน ไม่ผ่าน

คือ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม
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อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

21	เดือน 10. หยุดเดินและหลีกสิ่งกีดขวาง
ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

11. วางรปูวงกลมใส่ในช่องกระดาน
รูปแบบทรงเรขาคณติทีม่	ี3	แบบได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

12. แสดงการกระท�า	2	อย่างตาม
ค�าสั่ง	(ต่อวัตถุ	1	ชนิด	)

ผ่าน ไม่ผ่าน

12. ใช้ค�าพูดแสดงความต้องการ
และปฏิเสธ		

ผ่าน ไม่ผ่าน

12. ดื่มน�้าจากแก้วและวางคืน
ที่เดิมได้เองโดยไม่หก

ผ่าน ไม่ผ่าน

13. พูดค�าเดี่ยวได้	10	ค�า

ผ่าน ไม่ผ่าน

13. ปกป้องสิ่งของเมื่อถูกแย่ง

ผ่าน ไม่ผ่าน

24	เดือน 11. เหวี่ยงขาเตะลูกบอลได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

12. เป ิดหน้าหนังสือที่ท�าด ้วย
กระดาษบางได้ทีละแผ่น
(แกรม	70-90)	

ผ่าน ไม่ผ่าน

13. เลือกรูปภาพตามสั่งได้
(4	ตัวเลือก)	

ผ่าน ไม่ผ่าน

14. พูดวลีประกอบด้วย	 2	 ค�าต่อ
กันได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

14. เล่นกบัเดก็อืน่ได้โดยมปีฏกิริยิา
โต้ตอบกันเป็นครั้งคราว

ผ่าน ไม่ผ่าน

13. แก้ปัญหาง่ายๆ	 โดยการใช้
เครื่องมือ

ผ่าน ไม่ผ่าน

14. ฟังนิทานได้นาน	2	นาที

ผ่าน ไม่ผ่าน

15. พูดตอบรับและปฏิเสธได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

15. ใช้ช้อนตกัอาหารกนิเองได้โดย
หกเล็กน้อย

ผ่าน ไม่ผ่าน
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อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

30	เดือน 12. กระโดด	2	เท้าอยู่กับที่ได้ 14. ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
เป็นหอสูงได้	8	ก้อน

ผ่าน ไม่ผ่าน

15. ช้ี/เลอืกวัตถุได้	อย่างน้อย	2	ใน
4	ชนิด	จากการบอกประโยชน์ของ
วัตถุ	
(ห้ามมช่ืีอวตัถอุยูใ่นค�าสัง่	เช่น	อนัไหน
ใช้หวีผม	อันไหนใช้แปรงฟัน)

ผ่าน ไม่ผ่าน

16. พดูชือ่เล่น	หรือสรรพนามแทน
ตัวเองได้		

ผ่าน ไม่ผ่าน

16. ล้างและเช็ดมือได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

15. เลียนแบบลากเส้นเป็นวงๆต่อ
เนื่องกันได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

16. ชี้อวัยวะได้	10	ส่วน

ผ่าน ไม่ผ่าน

17. พูดโต้ตอบเป็นวลีที่ประกอบ
ด้วยค�า	3	ค�า	ตดิต่อกนัได้อย่างน้อย			
4	ความหมาย

ผ่าน ไม่ผ่าน

17. บอกได้เมื่อต้องการจะขับถ่าย

ผ่าน ไม่ผ่าน

36	เดือน 13. เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้เอง
(ยังจับราวบันได)	

ผ่าน ไม่ผ่าน

16. จับคู่รูปภาพที่มี	4	ตัวเลือกได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

17. เลอืกวตัถขุนาดใหญ่และขนาด
เล็กได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

18. พูดเป็นประโยคให้คนที่ไม่คุ้น
เคยฟังรู้เรื่องได้ประมาณครึ่งหนึ่ง

ผ่าน ไม่ผ่าน

18. ท�าตามกฎในการเล่นเป็นกลุม่
ได้โดยรูจ้กัผลดักนัเล่น	และรูจ้กัรอ
จนถึงรอบของตนเอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

14. ยืนขาข้างเดียวได้นาน
อย่างน้อย		3	วินาที

ผ่าน ไม่ผ่าน

17. ร้อยลูกปัดขนาดเล็กได้	4	เม็ด

ผ่าน ไม่ผ่าน

18. น�าวัตถุ	2	ชนิด	ในห้องมาให้ได้
ตามค�าสั่ง

ผ่าน ไม่ผ่าน

19. ร้องเพลง/ท่องบทสวดได้
(ไม่จ�าเป็นต้องจบเพลง)	

ผ่าน ไม่ผ่าน

19. แปรงฟันโดยผู้ใหญ่คอยช่วย

ผ่าน ไม่ผ่าน
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อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

42	เดือน 15. วิ่งอ้อมสิ่งกีดขวางได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

18. ลอก/เขียนรูปวงกลมตามแบบ
ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

19. ท�าตามค�าสั่งต่อเนื่องได
2	กริยากับวัตถุ	2	ชนิด

ผ่าน ไม่ผ่าน

20. ตอบค�าถามเกี่ยวกับประโยชน์
ของสิ่งของได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

20. พดู	“ขอ”	และ	“ขอบคณุ”	ได้
เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

16. วิง่ไปข้างหน้าโดยลงน�า้หนกัที่
ปลายเท้าและแกว่งแขนสลับกัน

ผ่าน ไม่ผ่าน

19. แยกรูปทรงเรขาคณิตได้	 3
แบบ

ผ่าน ไม่ผ่าน

20. เลอืกรปูภาพเดก็ผูช้ายและเดก็
ผู้หญิง

ผ่าน ไม่ผ่าน

21. ถามค�าถามและตอบค�าถามได้
4	 แบบ	 เช ่น	 “ใคร”	 “อะไร”							
“ที่ไหน”	“ท�าไม”

ผ่าน ไม่ผ่าน

21. หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายได้
เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

48	เดือน 17. เดนิบนเส้นตรงกว้าง	5	ซม.	ได้
3	เมตร

ผ่าน ไม่ผ่าน

20. ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด	10	ซม.	ออกเป็น		2	ชิ้นได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

21. เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า
และเล็กกว่า

ผ่าน ไม่ผ่าน

22. พูดติดต่อกันอย่างน้อย	3	ค�าที่
มีความหมายเหมาะสมกับโอกาส
และสถานการณ์ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

22. รูจ้กัขอโทษเมือ่ท�าให้คนอืน่ได้
รับบาดเจ็บ	/	ไม่พอใจ	

ผ่าน ไม่ผ่าน

18. กระโดดไปด้านข้างและถอย
หลังได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

21. วางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
5	 ก้อน	 ที่มีขนาดต่างกันเรียงตาม
ล�าดับ

ผ่าน ไม่ผ่าน

22. เลือกรูปภาพที่แสดงสีหน้ามี
ความสุข	 เศร้า	 โกรธ	 หรือแสดง
สีหน้าได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

23. พูดค�าติดต่อกัน	3	ค�าที่บอกถึง
คุณสมบัติของสิ่งของเกี่ยวกับ	 รูป
ร่าง	หรือ	สี	หรือ	ขนาด

ผ่าน ไม่ผ่าน

23. ใส่ชุดชั้นใน	 เสื้อ	 กางเกง/
กระโปรง	 ได้เอง	 โดยมีผู้ใหญ่ช่วย
แนะน�า	

ผ่าน ไม่ผ่าน
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อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

54	เดือน 19. ขว้างลูกบอลลงตะกร้าใน
ระยะห่าง	1.5	เมตร

ผ่าน ไม่ผ่าน

22. ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่
ตัดออกเป็นส่วนๆ	8	ชิ้นได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

23. เลือกล�าดับแรกและล�าดับ
สุดท้าย

ผ่าน ไม่ผ่าน

24. พูดค�าที่มีความหมายตรงข้าม
ได้		6	ค�า

ผ่าน ไม่ผ่าน

24. ท�าความสะอาดหลังอุจจาระ
ได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

20. วิ่งมาเตะลูกบอลได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

23. วาดรปูคนทีม่ส่ีวนของร่างกายได้
อย่างน้อย	3	ส่วน

ผ่าน ไม่ผ่าน

24. วางวัตถุไว้	 ข้างหน้า	 ข้างหลัง
ข้างใน	ข้างนอกข้างบน	และข้างใต้
ได้ตามค�าสั่ง

ผ่าน ไม่ผ่าน

25. ตอบค�าถามได้ถูกต้องเมื่อถาม
ว่า		“ถ้ารู้สึกร้อน	/ไม่สบาย	/หิว	”							
จะท�าอย่างไร

ผ่าน ไม่ผ่าน

25. บอกทีอ่ยูข่องตนเองหรอืเบอร์
โทรศัพท์ของผู้ปกครองได้ถูกต้อง

ผ่าน ไม่ผ่าน

60	เดือน 21. รับลูกบอลขนาด	 20	 ซม.	 ที่
กระดอนขึน้มาได้ในระยะห่างจาก
เด็ก	1	เมตร

ผ่าน ไม่ผ่าน

24. ชี้ส่วนที่หายไปในภาพ

ผ่าน ไม่ผ่าน

25. เลือกวัตถุได้	 4	ประเภท	 เช่น
สตัว์	ผลไม้	ยานพาหนะ		เครือ่งครวั	
เป็นต้น

ผ่าน ไม่ผ่าน

26. พดูเล่าได้ว่า	ท�าอะไรเมือ่วานนี/้
วันนี้

ผ่าน ไม่ผ่าน

26. ใส่กระดุมขนาดเล็กได้ถูกต้อง
4	เม็ด

ผ่าน ไม่ผ่าน

22. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า
อย่างต่อเนือ่งได้ทลีะข้าง	ทัง้	2	ข้าง

ผ่าน ไม่ผ่าน

25. จับดินสอได้ถูกต้องและเขียน
รูปสามเหลี่ยมตามแบบได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

26. เลือกสีตามค�าสั่งได้	8	สี

ผ่าน ไม่ผ่าน

27. สลับกันพูดคุยแสดงความคิด
เห็นและรับฟังเพื่อนหรือคนอื่นใน
กลุ่มได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

27. ไปหองน�้าเพื่อขับถ่ายได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน
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อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

42	เดือน 15. วิ่งอ้อมสิ่งกีดขวางได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

18. ลอก/เขียนรูปวงกลมตามแบบ
ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

19. ท�าตามค�าสั่งต่อเนื่องได
2	กริยากับวัตถุ	2	ชนิด

ผ่าน ไม่ผ่าน

20. ตอบค�าถามเกี่ยวกับประโยชน์
ของสิ่งของได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

20. พูด	“ขอ”	และ	“ขอบคณุ”	ได้
เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

16. วิง่ไปข้างหน้าโดยลงน�า้หนกัที่
ปลายเท้าและแกว่งแขนสลับกัน

ผ่าน ไม่ผ่าน

19. แยกรูปทรงเรขาคณิตได้	 3
แบบ

ผ่าน ไม่ผ่าน

20. เลอืกรปูภาพเดก็ผูช้ายและเดก็
ผู้หญิง

ผ่าน ไม่ผ่าน

21. ถามค�าถามและตอบค�าถามได้
4	 แบบ	 เช ่น	 “ใคร”	 “อะไร”							
“ที่ไหน”	“ท�าไม”

ผ่าน ไม่ผ่าน

21. หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายได้
เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

48	เดือน 17. เดนิบนเส้นตรงกว้าง	5	ซม.	ได้
3	เมตร

ผ่าน ไม่ผ่าน

20. ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด	10	ซม.	ออกเป็น		2	ชิ้นได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

21. เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า
และเล็กกว่า

ผ่าน ไม่ผ่าน

22. พูดติดต่อกันอย่างน้อย	3	ค�าที่
มีความหมายเหมาะสมกับโอกาส
และสถานการณ์ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

22. รูจั้กขอโทษเมือ่ท�าให้คนอืน่ได้
รับบาดเจ็บ	/	ไม่พอใจ	

ผ่าน ไม่ผ่าน

18. กระโดดไปด้านข้างและถอย
หลังได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

21. วางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
5	 ก้อน	 ที่มีขนาดต่างกันเรียงตาม
ล�าดับ

ผ่าน ไม่ผ่าน

22. เลือกรูปภาพที่แสดงสีหน้ามี
ความสุข	 เศร้า	 โกรธ	 หรือแสดง
สีหน้าได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

23. พูดค�าติดต่อกัน	3	ค�าที่บอกถึง
คุณสมบัติของสิ่งของเกี่ยวกับ	 รูป
ร่าง	หรือ	สี	หรือ	ขนาด

ผ่าน ไม่ผ่าน

23. ใส่ชุดชั้นใน	 เสื้อ	 กางเกง/
กระโปรง	 ได้เอง	 โดยมีผู้ใหญ่ช่วย
แนะน�า	

ผ่าน ไม่ผ่าน
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อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

54	เดือน 19. ขว้างลูกบอลลงตะกร้าใน
ระยะห่าง	1.5	เมตร

ผ่าน ไม่ผ่าน

22. ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่
ตัดออกเป็นส่วนๆ	8	ชิ้นได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

23. เลือกล�าดับแรกและล�าดับ
สุดท้าย

ผ่าน ไม่ผ่าน

24. พูดค�าที่มีความหมายตรงข้าม
ได้		6	ค�า

ผ่าน ไม่ผ่าน

24. ท�าความสะอาดหลังอุจจาระ
ได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

20. วิ่งมาเตะลูกบอลได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

23. วาดรูปคนทีม่ส่ีวนของร่างกายได้
อย่างน้อย	3	ส่วน

ผ่าน ไม่ผ่าน

24. วางวัตถุไว้	 ข้างหน้า	 ข้างหลัง
ข้างใน	ข้างนอกข้างบน	และข้างใต้
ได้ตามค�าสั่ง

ผ่าน ไม่ผ่าน

25. ตอบค�าถามได้ถูกต้องเมื่อถาม
ว่า		“ถ้ารู้สึกร้อน	/ไม่สบาย	/หิว	”							
จะท�าอย่างไร

ผ่าน ไม่ผ่าน

25. บอกท่ีอยูข่องตนเองหรือเบอร์
โทรศัพท์ของผู้ปกครองได้ถูกต้อง

ผ่าน ไม่ผ่าน

60	เดือน 21. รับลูกบอลขนาด	 20	 ซม.	 ที่
กระดอนขึน้มาได้ในระยะห่างจาก
เด็ก	1	เมตร

ผ่าน ไม่ผ่าน

24. ชี้ส่วนที่หายไปในภาพ

ผ่าน ไม่ผ่าน

25. เลือกวัตถุได้	 4	ประเภท	 เช่น
สตัว์	ผลไม้	ยานพาหนะ		เครือ่งครวั	
เป็นต้น

ผ่าน ไม่ผ่าน

26. พดูเล่าได้ว่า	ท�าอะไรเมือ่วานน้ี/
วันนี้

ผ่าน ไม่ผ่าน

26. ใส่กระดุมขนาดเล็กได้ถูกต้อง
4	เม็ด

ผ่าน ไม่ผ่าน

22. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า
อย่างต่อเนือ่งได้ทลีะข้าง	ทัง้	2	ข้าง

ผ่าน ไม่ผ่าน

25. จับดินสอได้ถูกต้องและเขียน
รูปสามเหลี่ยมตามแบบได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

26. เลือกสีตามค�าสั่งได้	8	สี

ผ่าน ไม่ผ่าน

27. สลับกันพูดคุยแสดงความคิด
เห็นและรับฟังเพื่อนหรือคนอื่นใน
กลุ่มได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

27. ไปหองน�้าเพื่อขับถ่ายได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน
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อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

66	เดือน 23. เดินต่อส้นเท้าถอยหลังได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

26. ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่
ตัดออกเป็นส่วนๆ		10	ชิ้น	ได้เสร็จ
ภายใน	3	นาที

ผ่าน ไม่ผ่าน

27. รู้จักความหมายของค�า
“ต่อจาก”	“ระหว่าง”	“ข้างหน้า”	
“ข้างหลัง”	“ไว้กบั”	และ	“อนักลาง”	

ผ่าน ไม่ผ่าน

28. อธบิายคณุสมบติัของสิง่ของได้
อย่างน้อย	6	ชนิด

ผ่าน ไม่ผ่าน

28. เล่นเลียนแบบบทบาทของ
ผู้ใหญ่ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

24. วิ่งควบเหมือนม้าได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

27. วาดรูปคนโดยมีส่วนประกอบ
ของร่างกายได้	อย่างน้อย		6	ส่วน

ผ่าน ไม่ผ่าน

29. บอกประเภทของส่ิงของได้	 3
หมวด	ได้แก่	สัตว์		เสื้อผ้า		อาหาร

ผ่าน ไม่ผ่าน

29. แปรงฟันได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

72	เดือน	 25. เดินลงบันไดโดยก้าวเท้าสลับ
กัน	

ผ่าน ไม่ผ่าน

28. เรยีงรปูภาพ	3	ภาพ	ตามล�าดบั
เหตุการณ์ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

28. ท�าตามค�าสั่งต่อเนื่องที่
ประกอบด้วยการกระท�า	 1	 อย่าง	
ตามต�าแหน่งที่อยู่	3	แห่งกับวัตถุที่
มีสีต่างกัน	3	สี	

ผ่าน ไม่ผ่าน

30. พูดหรือเล่าเรื่องโดยใช้ค�า
สันธานเชื่อมประโยคได้	เช่น	ที่		/
ซึ่ง/กับ/และ

ผ่าน ไม่ผ่าน

30. เริม่ต้นการสนทนากบัเพือ่นได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

29. เขียนช่ือ(ช่ือเล่นหรือช่ือจริง
ก็ได้)	และตัวเลขอารบิก	1-10	ตาม
แบบได้	

ผ่าน ไม่ผ่าน

29. จับใจความได้ถูกต้องในเรื่องที่
ฟังหรือดู	 แล้วพูดหรือตอบค�าถาม
ที่เหมาะสมกับเรื่อง

ผ่าน ไม่ผ่าน

31. อ่านพยัญชนะได้ถูกต้อง	ก	ถ/
ด	ค/	น	ม	และอ่านค�าง่ายๆ	ได้ถูก
ต้อง

ผ่าน ไม่ผ่าน

31. แต่งตัวได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน
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คณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาการ	สถาบันราชานุกุล.		ชุดคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: การทดสอบและการฝึกทักษะอายุ	0-5	ปี.		เชียงใหม่:	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ		
กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข,		2542.

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	0-5	ปี	สถาบันราชานุกูล.		คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด	-1	ปี	(ฉบับประกอบวีดิทัศน์).		กรุงเทพมหานคร:	
สถาบันราชานุกูล	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข,		2552.		

คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	สถาบันราชานุกูล.		คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย	1-2	ปี	(ฉบับประกอบวีดิทัศน์).		กรุงเทพมหานคร:	บริษัท	บียอนด์	พับลิสซิ่ง	จ�ากัด,		2552.
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ	โรงพยาบาลราชานุกูล.		คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย	2-3	ปี	(ฉบับประกอบวีดิทัศน์	ชุด	การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก).		พิมพ์ครั้งที่	5.		กรุงเทพมหานคร:	

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,		2545.
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	สถาบันราชานุกูล.		คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ	3-4	ปี	(ฉบับประกอบวีดิทัศน์	ชุด	การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก).		กรุงเทพมหานคร:	

บริษัท	บียอนด์	พับลิสซิ่ง	จ�ากัด,		2550.
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	สถาบันราชานุกูล.		คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ	4-5	ปี	(ฉบับประกอบวีดิทัศน์	ชุด	การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก).		กรุงเทพมหานคร:	

บริษัท	บียอนด์	พับลิสซิ่ง	จ�ากัด,		2550.
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	สถาบันราชานุกูล.		คู่มือการประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด	–	5	ปี	(DSI	:	300	ข้อ)	ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข. 

พิมพ์ครั้งที่	5.	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,		2555.
ชิษณุ	พันธ์เจริญ.	การสื่อสารกับเด็ก	พ่อ	แม่	และครอบครัว.		ใน:ชิษณุ	พันธ์เจริญ,		ธันยวีร์	ภูธนกิจ,		จรุงจิตร์	งามไพบูลย์,	บรรณาธิการ.	ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยติดเชื้อ	ความส�าคัญ

ของโรคการรักษาและป้องกัน. กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส, 2553	:	หน้า	37-40
นิชรา	เรืองดารกานนท์	และคณะ.	ต�าราพัฒนาการและพฤติกรรม.	กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์โฮลิสติก,	2551.
นิตยา	คชภักดี.	คู่มือการฝึกอบรม	การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย	Denver	II	(ฉบับภาษาไทย)		ฉบับแก้ไขปรับปรุง.	กรุงเทพมหานคร:	สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน	

มหาวิทยาลัยมหิดล,	2546.
นพวรรณ	ศรีวงค์พานิช	และคณะ.	รายการตรวจพัฒนาการเด็กอายุแรกเกิด	–	5	ปี.	พิมพ์ครั้งที่	6.	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,	2551.
ปัญญา	เพ็ญสุวรรณ	และคณะ.	วิธีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิด	-	6	ปี	คู่มือจัดการเรียนร่วม.	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	2529.
โรงพยาบาลราชานุกูล	กรมสุขภาพจิต.	คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	:	การทดสอบและฝึกทักษะ	(อายุแรกเกิด-5	ปี	แบ่งเป็น	5	ช่วงปี	5	เล่ม).	พิมพ์ครั้งที่	5.	กรุงเทพมหานคร:	

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,	2543.
ลัดดาวัลย์	ประทีปชัยกูร.	พัฒนาการเด็กปฐมวัย.	ใน:ลัดดา	เหมาะสุวรรณ	และคณะรายงานการทบทวนองค์ความรู้	สถานะสุขภาพของเด็กปฐมวัยไทย.	สงขลา:	คณะแพทย์ศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,	2543.
ลัดดา	เหมาะสุวรรณ;	และคณะ.	โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย:	ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู	รายงานเบื้องต้น,	2546.
วันดี	วราวิทย์	และคณะ.	ต�ารากุมารเวชศาสตร์	เล่มที่	3.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพมหานคร:	บริษัท	โฮลิสติกพับลิชซิ่ง	จ�ากัด,	2541.

บรรณานุกรม
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อายุ
พัฒนาการ

รายการประเมินพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross	Motor	(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine	Motor	(FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive	Language	(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive	Language	(EL)

ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

Personal	and	Social	(PS)

66	เดือน 23. เดินต่อส้นเท้าถอยหลังได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

26. ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่
ตัดออกเป็นส่วนๆ		10	ชิ้น	ได้เสร็จ
ภายใน	3	นาที

ผ่าน ไม่ผ่าน

27. รู้จักความหมายของค�า
“ต่อจาก”	“ระหว่าง”	“ข้างหน้า”	
“ข้างหลัง”	“ไว้กบั”	และ	“อนักลาง”	

ผ่าน ไม่ผ่าน

28. อธบิายคณุสมบัติของส่ิงของได้
อย่างน้อย	6	ชนิด

ผ่าน ไม่ผ่าน

28. เล่นเลียนแบบบทบาทของ
ผู้ใหญ่ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

24. วิ่งควบเหมือนม้าได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

27. วาดรูปคนโดยมีส่วนประกอบ
ของร่างกายได้	อย่างน้อย		6	ส่วน

ผ่าน ไม่ผ่าน

29. บอกประเภทของสิ่งของได้	 3
หมวด	ได้แก่	สัตว์		เสื้อผ้า		อาหาร

ผ่าน ไม่ผ่าน

29. แปรงฟันได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน

72	เดือน	 25. เดินลงบันไดโดยก้าวเท้าสลับ
กัน	

ผ่าน ไม่ผ่าน

28. เรียงรูปภาพ	3	ภาพ	ตามล�าดบั
เหตุการณ์ได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

28. ท�าตามค�าสั่งต่อเนื่องที่
ประกอบด้วยการกระท�า	 1	 อย่าง	
ตามต�าแหน่งที่อยู่	3	แห่งกับวัตถุที่
มีสีต่างกัน	3	สี	

ผ่าน ไม่ผ่าน

30. พูดหรือเล่าเรื่องโดยใช้ค�า
สันธานเชื่อมประโยคได้	เช่น	ที่		/
ซึ่ง/กับ/และ

ผ่าน ไม่ผ่าน

30. เริม่ต้นการสนทนากบัเพือ่นได้

ผ่าน ไม่ผ่าน

29. เขียนช่ือ(ช่ือเล่นหรือช่ือจริง
ก็ได้)	และตัวเลขอารบิก	1-10	ตาม
แบบได้	

ผ่าน ไม่ผ่าน

29. จับใจความได้ถูกต้องในเรื่องที่
ฟังหรือดู	 แล้วพูดหรือตอบค�าถาม
ที่เหมาะสมกับเรื่อง

ผ่าน ไม่ผ่าน

31. อ่านพยัญชนะได้ถูกต้อง	ก	ถ/
ด	ค/	น	ม	และอ่านค�าง่ายๆ	ได้ถูก
ต้อง

ผ่าน ไม่ผ่าน

31. แต่งตัวได้เอง

ผ่าน ไม่ผ่าน
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คณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาการ	สถาบันราชานุกุล.		ชุดคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก: การทดสอบและการฝึกทักษะอายุ	0-5	ปี.		เชียงใหม่:	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ		
กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข,		2542.

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	0-5	ปี	สถาบันราชานุกูล.		คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด	-1	ปี	(ฉบับประกอบวีดิทัศน์).		กรุงเทพมหานคร:	
สถาบันราชานุกูล	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข,		2552.		

คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	สถาบันราชานุกูล.		คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย	1-2	ปี	(ฉบับประกอบวีดิทัศน์).		กรุงเทพมหานคร:	บริษัท	บียอนด์	พับลิสซิ่ง	จ�ากัด,		2552.
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ	โรงพยาบาลราชานุกูล.		คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย	2-3	ปี	(ฉบับประกอบวีดิทัศน์	ชุด	การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก).		พิมพ์ครั้งที่	5.		กรุงเทพมหานคร:	

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,		2545.
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	สถาบันราชานุกูล.		คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ	3-4	ปี	(ฉบับประกอบวีดิทัศน์	ชุด	การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก).		กรุงเทพมหานคร:	

บริษัท	บียอนด์	พับลิสซิ่ง	จ�ากัด,		2550.
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	สถาบันราชานุกูล.		คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ	4-5	ปี	(ฉบับประกอบวีดิทัศน์	ชุด	การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก).		กรุงเทพมหานคร:	

บริษัท	บียอนด์	พับลิสซิ่ง	จ�ากัด,		2550.
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	สถาบันราชานุกูล.		คู่มือการประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด	–	5	ปี	(DSI	:	300	ข้อ)	ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข. 

พิมพ์ครั้งที่	5.	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,		2555.
ชิษณุ	พันธ์เจริญ.	การสื่อสารกับเด็ก	พ่อ	แม่	และครอบครัว.		ใน:ชิษณุ	พันธ์เจริญ,		ธันยวีร์	ภูธนกิจ,		จรุงจิตร์	งามไพบูลย์,	บรรณาธิการ.	ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยติดเชื้อ	ความส�าคัญ

ของโรคการรักษาและป้องกัน. กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส, 2553	:	หน้า	37-40
นิชรา	เรืองดารกานนท์	และคณะ.	ต�าราพัฒนาการและพฤติกรรม.	กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์โฮลิสติก,	2551.
นิตยา	คชภักดี.	คู่มือการฝึกอบรม	การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย	Denver	II	(ฉบับภาษาไทย)		ฉบับแก้ไขปรับปรุง.	กรุงเทพมหานคร:	สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน	

มหาวิทยาลัยมหิดล,	2546.
นพวรรณ	ศรีวงค์พานิช	และคณะ.	รายการตรวจพัฒนาการเด็กอายุแรกเกิด	–	5	ปี.	พิมพ์ครั้งที่	6.	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,	2551.
ปัญญา	เพ็ญสุวรรณ	และคณะ.	วิธีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิด	-	6	ปี	คู่มือจัดการเรียนร่วม.	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	2529.
โรงพยาบาลราชานุกูล	กรมสุขภาพจิต.	คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	:	การทดสอบและฝึกทักษะ	(อายุแรกเกิด-5	ปี	แบ่งเป็น	5	ช่วงปี	5	เล่ม).	พิมพ์ครั้งที่	5.	กรุงเทพมหานคร:	

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,	2543.
ลัดดาวัลย์	ประทีปชัยกูร.	พัฒนาการเด็กปฐมวัย.	ใน:ลัดดา	เหมาะสุวรรณ	และคณะรายงานการทบทวนองค์ความรู้	สถานะสุขภาพของเด็กปฐมวัยไทย.	สงขลา:	คณะแพทย์ศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,	2543.
ลัดดา	เหมาะสุวรรณ;	และคณะ.	โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย:	ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู	รายงานเบื้องต้น,	2546.
วันดี	วราวิทย์	และคณะ.	ต�ารากุมารเวชศาสตร์	เล่มที่	3.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพมหานคร:	บริษัท	โฮลิสติกพับลิชซิ่ง	จ�ากัด,	2541.

บรรณานุกรม
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วนิดา	ชนินทยุทธวงศ์.		กิน	กอด	เล่น	เล่า	(2ก	2ล)	กับลูกอายุ	0-5	ปี.	พิมพ์ครั้งที่	4.		กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,		2557.
ศูนย์สุขภาพจิตที่	4.	คู่มือปฏิบัติงานบูรณาการพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5	ปี.	กรุงเทพมหานคร:	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข,	2550.
ศรินนา	แสงอรุณ	และคณะ.		การศึกษาผลของการประเมินพัฒนาการ	โดยใช้แบบคัดกรองพัฒนาการอนามัย	49	เทียบกับแบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก	Denver	II	

ในเด็กอายุ	2,	4,	9	และ	15	เดือน.	กรุงเทพมหานคร:	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	กระทรวงสาธารณสุข,		2554.
สุชีรา	ภัทรายุตวรรตน์.		คู่มือการวัดทางจิตวิทยา.	กรุงเทพมหานคร:	เมดิคัล	มีเดีย,		2545.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์.		คู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5	ปี	ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข	ผู้ดูแลเด็ก	อาสาสมัครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการดูแลเด็ก.		เชียงใหม่:	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข,	2550.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์.		คู่มือประเมินและป้องกันพัฒนาการเด็กล่าช้าวัยแรกเกิด-5	ปี	ส�าหรับบุคลากรสาธารณสุข	(TDSI).		พิมพ์ครั้งที่	2.		เชียงใหม่:	
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รายชื่อที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
1. นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ	 ที่ปรึกษาโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็ก

2. แพทย์หญิงปัญญา เพ็ญสุวรรณ	 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	(ด้านพัฒนาการ)
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1. นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
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คณะผู้จัดท�ำคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหำพัฒนำกำร (TEDA4I)
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คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลอืเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพฒันาการ

13. นางสาวลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี		 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล		 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

14. ทันตแพทย์หญิงนงลักษณ์		 พงศ์ทวีบุญ ทันตแพทย์ช�านาญการพิเศษ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

15. นางสาววาสนา เกษมสุข	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

16. นางอมรา วทัญญูคุณากร	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

17. นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

18. นางนพวรรณ บัวทอง	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

19. นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

20. นางจันทร์เพ็ญ 	ธัชสินพงษ์	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	 สถาบันราชานุกูล

21. นางนิรมัย คุ้มรักษา	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	 สถาบันราชานุกูล

22. นางทิพวัน ค่ายสงคราม	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	 สถาบันราชานุกูล

23. นางสาวรัชดาวรรณ์ แดงสุข	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	 สถาบันราชานุกูล

24. นางสาวชุติวรรณ แก้วไสย	 นักกิจกรรมบ�าบัดช�านาญการ	 สถาบันราชานุกูล

25. นายโสภณ สวัสดิ์	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ			 สถาบันราชานุกูล

26. นายอภิศักดิ์ ประสมศรี	 นักกิจกรรมบ�าบัดช�านาญการ	 สถาบันราชานุกูล

27. นางสาวสาวิกา พรหมศร	 นักกายภาพบ�าบัดช�านาญการ	 สถาบันราชานุกูล

28. นางสาวกาญจน์ภัทร ไทยธวัชรวงษ์		 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		 	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

29. นางสาวสุรีรักษ์ พิลา	 นักวิชาการศึกษา		 	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

30. นางสาวพัชนี พัฒนกิจโกศล	 เภสัชกร		 	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

รายนามผู้มีส่วนร่วมพิจารณาปรับปรุงคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ	(TEDA4I)

1. ผู้แทนกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม(DBP)

2. ผู้แทนกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

3. ผู้แทนกรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข

4. ผู้แทนโรงพยาบาล	ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5. ผู้แทนโรงพยาบาล/สถาบัน/ศูนย์สุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข
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