คํํานิยม
รัฐบาลและประชาชนทุกคนตระหนักดีว่าเด็กเป็นรากฐานที่
สำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
มาอย่ า งต่ อเนื ่ อง โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง การส่ ง เสริ มพั ฒ นาการ
เด็กแรกเกิด - 5 ปี ซึ่งทางกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ได้ ต อบรั บ นโยบายนี้ โ ดยการพั ฒ นาคู่ มื อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการ
เด็กแรกเกิด - 5 ปี สำ�หรับผู้ปกครอง สำ�เร็จสมบูรณ์ฉบับนี้ โดยมี
เนื้อหาสาระครบถ้วน เข้าใจง่ายและมีภาพประกอบ สีสันสวยงาม
น่าอ่าน น่าสนใจ
ในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องขอกล่าวแสดงความชื่นชมและ
ยินดีกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อประเทศชาติ ทำ�ให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าถึงความรูด้ า้ นการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กได้โดยง่าย และสามารถนำ�ไปใช้ได้จริงในชีวติ ประจำ�วัน
เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานซึง่ นอกจากจะทำ�ให้บตุ รหลาน
มีพฒ
ั นาการทีส่ มวัยแล้วยังก่อให้เกิดความรักความผูกพันในครอบครัว
เปรี ย บเสมื อ นเกราะคุ้ ม กั น ให้ เ ด็ ก เติ บ โตขึ้ น อย่ า งมี คุ ณ ภาพทั้ ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นกลไกสำ�คัญเพื่อนำ�พาประเทศ
ไปสู่ความเจริญต่อไปในอนาคต

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

คํํานิยม
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะพัฒนาเด็กโดยให้
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กได้ด้วยตนเองหรือ
ช่วยเหลือญาติพี่น้องในครอบครัวได้ จึงได้ทำ�การพัฒนาคู่มือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ฉบับผูป้ กครองและทาง
กระทรวงตัง้ ใจจะนำ�คูม่ อื ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี
ฉบับนี้ไปช่วยเหลือประชาชน โดยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
พัฒนาการของเด็กไทยทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาบุคลากรของชาติโดยเริ่มต้นตั้งแต่
เด็กเพราะเด็กถือเป็นรากฐานที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ให้ไปสู่ความเจริญ
ท้ายนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับกรมสุขภาพจิต
ที่ทางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้อุทิศเวลาเพื่อทำ�
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ และพัฒนาคูม่ อื ฉบับนีข้ น้ึ มา
จนสำ�เร็จสมบูรณ์ ทำ�ให้ประชาชนชาวไทยได้มีคู่มือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กไทยต่อไป

นายวิทยา บุรณศิริ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คํํานิยม
กรมสุ ข ภาพจิ ต มี บ ทบาทในการดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต
ครอบคลุมกลุ่มประชากรทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย
ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องพัฒนาการเด็ก ทั้งนี้ ทางสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ
และส่วนหนึ่งให้บริการด้านพัฒนาการเด็ก ซึ่งมีนโยบายใน
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก
จากการติ ด ตามการดำ � เนิ น งานดั ง กล่ า วได้ เ ห็ น ถึ ง
ความทุ่มเทในการพัฒนาองค์ความรู้ของสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ที่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ก้าวหน้ามาก ทั้งทาง
ด้านโครงสร้างและด้านวิชาการด้านพัฒนาการเด็ก
ดังนัน้ กระผมขอแสดงความชืน่ ชมยินดีกบั ความก้าวหน้า
ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในการพั ฒ นาคู่ มื อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี สำ�หรับผูป้ กครองและ
ขอให้ธ�ำ รงไว้ซง่ึ ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนางานนี้ต่อไป เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อเด็กไทยและประเทศชาติ

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

คํํานํำ�
หนังสือคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี
สำ�หรับผู้ปกครองเล่มนี้ ได้จัดทําขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง ได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลเด็กทั้งเด็กปกติ
ทั่วไป และเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในด้านการดูแล
สุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมถึงการเฝ้าติดตาม ประเมิน
พัฒนาการและสามารถใช้คู่มือเล่มนี้ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กโดยผ่านวิธกี ารเล่น การจัดกิจกรรม การพูดคุย การจัด
บทบาทสมมติให้เด็กอย่างเหมาะสมตามวัยจะช่วยส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านการเคลือ่ นไหว ด้านการใช้
กล้ามเนือ้ มัดเล็กและสติปญ
ั ญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการ
ใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม เด็กวัยนี้
สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ การเลี้ยงดูและ
สภาวะแวดล้อม การปลูกฝังพืน้ ฐานทีด่ โี ดยให้เด็กมีโอกาส
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน ส่งผลให้เด็กมี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทม่ี คี ณ
ุ ภาพและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีต่อไป

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร

ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในเด็ก
การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในเด็กแรกเกิดถึงช่วง
อายุ 5 ปี เป็นช่วงระยะเวลาที่เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก
เป็นช่วงเวลาสำ�คัญที่สุดของการสร้างรากฐานชีวิตและจิตใจ
ของมนุ ษ ย์ นอกจากร่ า งกายจะเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งเร็ ว แล้ว
สมองของเด็กก็เจริญเติบโตสูงสุดในช่วงวัยนี้ด้วย ผู้ปกครอง
ส่ ว นใหญ่ มั ก ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ เด็ ก ในการส่ ง เสริ ม การเจริ ญ
เติบโต ทางด้านร่างกาย เช่น รูปร่าง นํ้าหนัก ส่วนสูง และ
ปล่ อ ยให้ พัฒนาการของเด็กเกิดขึ้นเองตามวัยแต่ในปัจจุบัน
ความรู้จากการศึ ก ษาและความตื่นตัวในวิ ท ยาการสมั ย ใหม่
ให้ความสำ�คัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากขึน้ ซึง่ นอกจาก
ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ พั ฒนาการเด็ ก เช่ น พั น ธุ กรรมที ่ ไ ด้ ร ั บจาก
พ่อแม่แล้ว สิง่ แวดล้อมกับการเลีย้ งดู โดยการสร้างเสริมกิจกรรม
กับเด็กผ่านการเล่นเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ผ้ปู กครอง
ควรทําในชีวติ ประจาํ วันของเด็ก รวมถึงให้การติดตามพัฒนาการ
ของเด็กให้เหมาะสมตามวัยเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองจะละเลยไม่ได้
สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและ
มีคุณภาพต่อไป
สิ่ ง สำ � คั ญ ผู้ ป กครองควรพาเด็ ก ไปรั บ บริ ก ารตรวจ
สุขภาพ และรับวัคซีนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ติดตามดูการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กเป็นไปตามวัยแล้วผู้ ป กครองควรทํ า
ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของเด็กในด้าน
ต่างๆ  มีดังนี้
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1. อาหารกับการเจริญเติบโตของเด็กตามวัย

เด็กในช่วงวัยแรกเกิด - 5 ปี ในระยะนีก้ ารเจริญเติบโต
ของร่างกายและสมองจะรวดเร็วกว่าวัยอื่นๆ ดังนั้นพ่อแม่หรือ
ผูป้ กครองควรเน้นการรับประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าและมีปริมาณ
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของเด็ ก โดยเฉพาะนมแม่ ค วรให้
ตั้งแต่แรกเกิดเนื่องจากเป็นอาหารที่ดีที่สุดของทารกมีไขมัน
ที่ช่วยในการพัฒนาเซลล์สมองเป็นวัคซีนสำ�เร็จรูปที่ได้จากแม่
ทําให้เด็กไม่ป่วยบ่อย มีระดับสติปัญญามากกว่าเด็กที่ไม่ได้
กินนมแม่และการพูดคุยกับเด็กในขณะให้นมจะช่วยกระตุ้น
ประสาทสัมผัสทั้งห้าช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความมั่นคง
ทางอารมณ์ของเด็กได้เป็นอย่างดี

แนวทางปฏิบัติการดูแลเด็กให้กินนมแม่
1. กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
2. เมื่อเด็กอายุ 6 เดือนเป็นต้นไปกินนมแม่ควบคู่
อาหารตามวัย
3. พูดคุย เล่น เล่า อ่านนิทาน ร้องเพลงให้เด็กฟัง
4. สร้างความผูกพัน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
5. ประเมินและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กและบันทึก
พัฒนาการ

เด็กช่วงอายุ 1 - 5 ปี ส่วนใหญ่จะไม่สนใจอาหารและ
ไม่เจริญอาหารเหมือนวัยทารก เพราะจะมีความสนใจด้านอื่น
มาเกีย่ วข้อง เช่น การสำ�รวจสิง่ แวดล้อมและสนใจการเล่นมากกว่า
นอกจากนี้เด็กยังเริ่มเลือกรับประทานอาหารในสิ่งที่ตนเองชอบ
ดังนั้นผู้ปกครองควรสร้างสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร
อย่างจริงจังในระยะนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาหารมีความสำ�คัญต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาสมอง การให้อาหารเด็กอย่างไม่
เหมาะสมหรือไม่ครบทัง้ 5 หมู่ จะทาให้
ํ การเจริญเติบโตหยุดชะงัก
มีระดับสติปัญญาไม่ดีเท่าที่ควร และเจ็บป่วยบ่อย เด็กควรได้
รับประทานอาหารหลักครบทัง้ 5 หมูใ่ นแต่ละหมูค่ วรรับประทาน
ให้หลากหลายชนิด วันละ 3 มือ้ และดืม่ นมเป็นอาหารเสริมเพือ่ ให้
เด็กได้รับปริมาณสารอาหารที่มีประโยชน์และนำ �ไปใช้ในการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

แนวทางปฏิบัติในการให้อาหารเด็ก
1. ให้อาหารที่มีปริมาณและคุณค่าพอเพียงกับความต้องการของเด็ก
2. ฝึกให้เด็กรับประทานอาหารแปลกใหม่จากที่เด็กเคยรับประทานมาก่อน เช่น ผัก มะเขือเทศ ไม่ควรบังคับเด็ก ถ้าเด็กไม่ยอม
รับประทาน เพราะจะทําให้เด็กไม่ชอบอาหารชนิดนั้น แต่ใช้วิธีดัดแปลงวิธีการปรุงและรสชาติให้เด็กจนเด็กยอมรับ
3. ควรทําอาหารที่มีลักษณะสีสัน น่ารับประทาน
4. อาหารต้องรสชาติไม่จัด ไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่เปรี้ยว
5. อาหารควรมีขนาดเล็ก อ่อนนุ่ม เคี้ยวง่าย
6. แบ่งมื้ออาหารเป็นหลายมื้อ ให้เด็กได้รับเพียงพอต่อความต้องการ
7. สร้างบรรยากาศการรับประทานอาหารที่ดี ไม่เครียดไม่ดุบ่นว่า ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ระหว่างรับประทานอาหาร
8. ไม่นำ�อาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารเหลือค้างมาให้เด็กรับประทาน

11

2. การดูแลสุขภาพปากและฟัน
การดูแลฟันเด็กควรเริม่ ตัง้ แต่แรกเริม่ ไม่จาํ เป็นต้องรอ
จนกระทั่งฟันนํ้านมซี่แรกขึ้น ผู้ปกครองมีหน้าที่ในการเอาใจใส่
ดูแลสุขภาพปากและฟัน ทั้งในด้านการรักษาความสะอาดและ
การสอนให้เด็กเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดสาเหตุ
ของฟันผุได้ง่าย
ดังนั้นควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์ครั้งแรกเมื่อฟัน
ซี่แรกเริ่มขึ้นอายุประมาณ 6 เดือน ผู้ปกครองจะได้รับคําแนะนำ�
ในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้งทางด้าน
การทําความสะอาดช่องปากหลังรับประทานอาหารหรือนม
การพบทันตแพทย์อย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ ให้เด็กมีสขุ ภาพช่องปาก
ที่ดีมีรอยยิ้มสดใส
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แนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลสุขภาพปากและฟัน
1. ใช้ผ้าชุบนํ้าสะอาดเช็ดฟัน และกระพุ้งแก้มให้เด็ก
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้า และก่อนนอน
2. แปรงฟันให้เด็ก ด้วยแปรงสีฟันขนอ่อนนุ่ม
เมื่อฟันขึ้นหลายซี่
3. สอนเด็กแปรงด้วยตนเอง และผู้ปกครองแปรงซํ้า
จนกว่าเด็กอายุประมาณ 6 - 7 ขวบเนือ่ งจากเด็กเล็ก
ยังไม่สามารถใช้กล้ามเนือ้ มือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรให้เด็กดื่มนมแม่ แต่ถ้าเด็กกินนมผง นมผง
ไม่ควรมีลักษณะหวาน ถ้าจะให้เด็กรับประทาน
อาหารเสริมที่มีลักษณะเหนียวข้น ควรแปรงฟัน
ให้เด็กหลังรับประทานอาหารเสริม
5. งดการดูดนมขวดและหลับไปพร้อมกับขวดนม
6. เลือกอาหารว่างที่มีประโยชน์ เช่น ผลไม้ ถั่วต้ม
หรือ เนื้อสัตว์อบแห้งแทนขนมหวาน
7. หมั่นตรวจและสังเกตฟันเด็ก โดยเปิดริมฝีปากเด็ก
ดูฟัน ถ้าพบคราบสกปรกให้เช็ดหรือแปรงออกและ
หากฟันสีขุ่นขาวหรือเปลี่ยนเป็นสีดำ�หรือมีรูผุ
ควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์
8. ควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพ
ช่องปาก รับคําแนะนำ�

3. การได้รับวัคซีน
การฉีดวัคซีนเด็กนั้นจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยของคุณให้มีสุขภาพที่ดีและไม่มีการติดเชื้อโรคได้ง่ายพ่อแม่หรือ
ผูป้ กครองควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำ�หนดทุกครัง้ ตามสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเพือ่ เป็นประโยชน์ในการติดตามการรับ
วัคซีนอย่างครบถ้วนตามกำ�หนด

คําแนะนําเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน
1. วัคซีนบางชนิดจําเป็นต้องได้รับมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
ภูมิต้านทานได้สูงเพียงพอในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้ ดังนั้น
ผู้ปกครองจึงควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำ�หนดนัดทุกครั้ง
2. เด็กที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น หวัด ไอ หรือไข้ตํ่าสามารถรับวัคซีนได้
3. หลังได้รับวัคซีนบางชนิด เด็กอาจตัวร้อน เป็นไข้ซึ่งจะหายได้
ในเวลาอันสั้น ให้เช็ดตัว ดื่มนํ้ามากๆ และให้ยาลดไข้ตาม
คําแนะนำ�ของแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
4. ถ้าเด็กเคยมีประวัติแพ้ยา หรือเคยมี
อาการรุนแรงหลังได้รับวัคซีน เช่น
ชัก ไข้สูงมาก โปรดแจ้งแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อน
รับวัคซีนด้วย
5. แผลที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกัน
วัณโรค อาจเป็นฝีขนาดเล็ก อยู่ได้นาน 3 - 4 สัปดาห์
ไม่จําเป็นต้องใส่ยาหรือปิดแผล เพียงใช้สำ�ลี
สะอาดชุบนํ้าต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดรอบๆ แผล
วัคซีนบางชนิดจําเป็นต้องให้จนครบชุดจึงจะมีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ผู้ปกครองควรให้ความสำ�คัญและควรพาเด็ก
ไปตามนัดทุกครั้ง ถ้าหากไม่สามารถไปตามนัดได้ควรพาเด็กไปรับวัคซีนในภายหลังจนครบ
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4. การเล่น การออกกําลังกาย และพักผ่อน
การเล่นของเด็ก เป็นวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งโดย
ธรรมชาติการเล่นของเด็กที่แท้จริงต้องเปิดโอกาสให้เด็กเล่น
อย่างอิสระทั้งทางกาย ทางความคิด และทางสังคมเด็กจะมี
ความสุขเมื่อได้เล่น โดยธรรมชาติแล้วเด็กต้องการเล่นอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่นำ�ไปสู่การเรียนรู้ตามธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามวั ย ทํ า ให้ เ ด็ ก เป็ น คน
ช่างสังเกต รู้จักคิดเชื่อมโยงเหตุผลการเล่นช่วยให้เด็กพัฒนา
ไปสู่วิธีการดำ�เนินชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นำ�ไปสู่การรู้จัก
รับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้ระเบียบวินัย รู้จักควบคุมอารมณ์
ถ่ายทอดจินตนาการ
เด็กเรียนรูส้ ง่ิ ต่างๆ โดยการเล่นผ่านทางประสาทสัมผัส
การเล่นของเล่น ได้สังเกตเห็นความแตกต่างและควาคล้ายคลึง
ของสิ่งต่างๆ ที่เล่น ได้เรียนรู้ รูปร่าง ขนาดความหยาบ ความ
ละเอียดของวัตถุของเล่นนั้น
ผูป้ กครองควรจัดเวลา และสถานทีใ่ ห้เหมาะสมเพือ่ ให้
เด็กได้มกี ารออกกำ�ลังกายเคลือ่ นไหว เช่น การคืบคลาน การเกาะ
เดิน หรือ การวิง่ ในทีโ่ ล่งกว้าง บรรยากาศถ่ายเท และคาํ นึงถึง
ความปลอดภัยเพราะการเล่น การออกกำ�ลังกายมีความสำ�คัญ
ในการส่งเสริมให้เด็กแต่ละวัยเกิดการเรียนรู้ มีความสนุกสนาน
ได้สำ�รวจค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้แสดงออกเลียนแบบท่าทางต่างๆ
ผูป้ กครองควรให้จดั กิจกรรมทีน่ า่ สนใจ ให้เด็กๆ สามารถเล่นและ
ออกกำ�ลังกายไปด้วยในขณะเดียวกัน หากเห็นว่าเด็กร่าเริง
แจ่มใสสนุกเพลิดเพลิน แสดงว่า การเล่น และออกกำ�ลังกาย
ของเด็กอยู่ในระดับพอดี ซึ่งจะเกิดผลดี ทําให้เด็กคล่องแคล่ว
กระฉับกระเฉง กล้ามเนื้อแข็งแรง ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และ
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เรียนรู้การแก้ไขปัญหาได้ดี ทั้งนี้ควรให้เด็กอยู่ในสายตาของ
ผู้ใหญ่ และระมัดระวังการเล่นที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือการ
เลียนแบบที่อาจทําให้เด็กใช้ความรุนแรง เช่น การเล่นโลดโผน
รุนแรงการเลียนแบบทีไ่ ม่ดี เช่น เล่นอาวุธ หรือสถานทีท่ ไ่ี ม่
ปลอดภัย เช่น ทีส่ งู ถนน ใกล้นํ้า เป็นต้น
หลังจากการเล่นและออกกำ�ลังกายแล้ว ควรมีเวลา
พักผ่อนอย่างเหมาะสมและเพียงพอซึง่ การนอนหลับเป็นช่วงเวลา
ที่ ร่ า งกายได้ ซ่ อ มแซมส่ ว นที่ สึ ก หรอเพราะในเวลาที่ เ ด็ ก ๆ
นอนหลับสนิทต่อมใต้สมองจะหลั่งฮอร์โมนชื่อโกรทฮอร์โมน
ออกมา ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสูงขึ้น นอกจากนี้การนอน
ไม่พอยังส่งผลถึงการรับรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้สิ่งใหม่ การแก้
ปัญหาและความจําลดน้อยลง

ข้อเสนอแนะในการเลือกของเล่น
1. เลือกของเล่นที่ปลอดภัย คงทน ไม่มีมุมหรือเหลี่ยมคม
ใช้สีที่ไม่เป็นพิษ มีความแข็งแรงคงทน ทําความสะอาดได้ง่าย
มีนํ้าหนักที่เหมาะสมกับเด็ก
2. เหมาะสมกับวัย สีสันสดใส มีประโยชน์รอบด้าน และเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย
3. หลีกเลี่ยงของเล่นที่มีขนาดเล็กให้กับเด็กที่อายุตํ่ากว่า 3 ขวบ เนื่องจากเป็นวัยที่ชอบหยิบของเล่นเข้าปาก
4. หลีกเลี่ยงของเล่นที่ส่งเสริมความก้าวร้าวรุนแรง  เช่น ของเล่นที่เป็นอาวุธ
5. มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยได้รับความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน เช่น มอก.
6. ของเล่นไม่จําเป็นต้องเลือกซื้อของเล่นที่ราคาแพง ของเล่นที่พ่อแม่ทําเองจากวัสดุที่มีในบ้าน
หรือการพูดคุยหยอกล้อ การเล่านิทาน ร้องเพลง การทายปัญหา จะเป็นการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ได้อย่างดีและมีคุณค่ามากสำ�หรับลูก
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5. การสร้างความผูกพัน ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ระยะตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ ถึงอายุ 5 ปี เป็นช่วงเวลาสำ�คัญทีส่ ดุ ของการสร้างรากฐาน ชีวติ จิตใจของมนุษย์ นอกจากร่างกาย
และสมองจะเจริญเติบโตสูงสุด ในช่วงนี้ เด็กยังมีความรู้สึก รับรู้สัมผัสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง กายสัมผัส และยังเลียนแบบอย่าง
ตั้งแต่แรกเกิด เด็กเล็กๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ การเลี้ยงดู และภาวะแวดล้อมได้เร็ว และฝังลึกในจิตใจ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่หรือผูป้ กครอง ก่อให้เกิดจุดเริม่ ต้นของความผูกพัน ซึง่ ผูป้ กครองสามารถสร้างความรัก
ความผูกพันผ่านทางการให้อาหาร การสัมผัสโอบกอด การสือ่ สารพูดคุย การมองและการพูดคุยเล่านิทาน เล่นหรือทํากิจกรรมร่วมกัน
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ให้แก่เด็ก ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
และพัฒนาทักษะทางสังคม
หากการเลีย้ งดูเด็กวัยนี้ ผูป้ กครองให้ความรักเอาใจใส่ ใกล้ชดิ อบรมเลีย้ งดู โดยเข้าใจดูแลอย่างใกล้ชดิ ให้มคี วามสมดุลกัน
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคมแล้ว เด็กก็จะเติบโตอย่างแข็งแรงใฝ่รู้และใฝ่ดี พร้อมทีจ่ ะพัฒนาตนเองเพือ่
เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทด่ี ใี นอนาคต ให้เป็นคนเก่ง คนดี อยูอ่ ย่างมีความสุขและไม่ลมื ที่จะเผื่อแผ่ความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นในสังคมด้วย
ผู้ปกครองควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ซึ่งจําเป็นต้องให้เวลาและเอาใจใส่อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างความผูกพัน
ระหว่างกัน ความมั่นคงทางใจ ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจจะมีความสำ�คัญต่อชีวิตของเด็กมาก
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แนวทางปฏิบัติการสร้างความผูกพัน ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
วิธีการ

ถ้าได้รับการปลูกฝัง

ถ้าไม่ได้รับการปลูกฝัง

รักและเอาใจใส่เด็ก
สายผูกพัน

เด็กจะเติบโตเป็นคนที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี จิตใจมั่นคงเชื่อมั่น
ในตัวเอง มีอารมณ์สุขุม หนักแน่น

เด็กจะไม่เกิดความผูกพันและไม่ไว้วางใจ
ผูอ้ น่ื ขาดความอบอุน่ ขาดความมัน่ คงทางใจ
และมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย

ให้เด็กมีโอกาส
ช่วยเหลือตนเอง

เด็กจะกลายเป็นคนทําอะไรไม่เป็น
เด็กจะรู้จักคิด รู้จักทํา มีความรับผิดชอบ
แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ ความรับผิดชอบ
และรู้จักพึ่งพาตนเอง
ไม่ดี เป็นภาระของพ่อแม่

เด็กจะมีความสามารถในการควบคุม
ให้เด็กรู้จักรอคอย อดทน อารมณ์ตนเองได้ดี มีความยับยั้งชั่งใจ
ต่อสิง่ ล่อใจหรือสิง่ ทีม่ ายัว่ ยุได้ ตัดสินใจ
และอดกลั้น
ได้วา่ สิง่ ใดควรกระทาํ สิง่ ใดไม่ควรกระทํา
และเคารพในกฎเกณฑ์ของสังคม

เด็กมักจะเติบโตเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง
อารมณ์เสียง่าย เครียดง่าย ทุกข์ง่าย
ทําใจไม่ได้ ระงับอารมณ์ไม่ได้เมื่อผิดหวัง
เสียหน้าหรือไม่ได้อะไรดังใจ

ให้เด็กรู้จักปรับตัว เผชิญ
และแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เด็กจะมีความมุ่งมั่นไปสู่ความสำ�เร็จ
รู้จักพลิกแพลงแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

เด็กจะกลายเป็นคนขาดความพยายาม
ไม่อดทน ขาดความกระตือรือร้น
ท้อถอยง่ายเมื่อเผชิญปัญหา

ให้เด็กมีโอกาสได้เล่น

เด็กจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่น
ฝึกยอมรับ และแก้ไขความผิดพลาด
รู้จักมีอารมณ์ขันและสนุก เบิกบาน
ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ�ผู้ตาม และ
การร่วมงานกับผู้อื่น ซึ่งจะนำ�ไป
ใช้ในชีวิตจริง

เมื่อโตขึ้นมักจะเข้าสังคมยาก ไม่รู้จักกติกา
ของสังคม ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ขาดความ
กระฉับกระเฉงในการทํางานและ
การเรียนรู้ชีวิต

ให้เด็กรู้จักให้
รู้จักช่วยเหลือ
และเข้าใจผู้อื่น

เด็กจะเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นๆ ทั่วไป
และสามารถประสานความร่วมมือกับ
ผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

เด็กจะเป็นคนที่นึกถึงแต่ตัวเองเป็นใหญ่
ใจคอคับแคบขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
และเข้ากับคนอื่นได้ยาก
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หลักการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ผู้ปกครองสามารถติดตามสังเกตพฤติกรรมพั ฒ นาการเด็กในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามารถด้านการเคลือ่ นไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาด้านการเข้าใจภาษา
ด้านการใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ของเด็ก
วัยต่างๆ เพือ่ จะได้ทราบถึงพัฒนาการแต่ละวัย และหาวิธสี ง่ เสริม
พัฒนาการให้เด็กแต่ละด้าน การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
เป็นสิง่ จําเป็นในการฝึกหรือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทีบ่ า้ น เด็กจะ
เรียนรู  ้ และทาํ สิง่ ต่างๆ ตามความสามารถในแต่ละช่วงวัย พร้อมที่
จะพัฒนาขึ้นต่อๆ ไป

6. การระวังอุบัติเหตุและสารพิษ

แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การทีส่ มองเด็กได้รบั ความกระทบกระเทือนแรงๆ หรือ 1. จัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสม เหมาะสำ�หรับ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย
ได้รับการกระแทกบ่อยๆ จากอุบัติเหตุ จากการเล่นหรือจาก
2.
ส่
งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องทุกวัน
การถูกจับเขย่า จะมีผลต่อสมอง อาจทําให้สมองช้ากระทบ
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยฝึกเด็กผ่านการปฏิบัติ
ต่อความจําและทักษะการเคลื่อนไหวซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ส่วนของสมอง
กิจวัตรประจําวัน หรือฝึกผ่านการเล่นกับเด็ก
ที่ได้รับการกระทบกระแทกเนื่องจากเนื้อสมองที่ละเอียดและ
3. ขณะฝึกเด็ก ผูป้ กครองควรใช้คําพูดง่าย สั้น ชัดเจน
ซับซ้อนเป็นส่วนที่เปราะบางเป็นพิเศษ
และคงที่
ในเรื่องของสารพิษ สมองเด็กจะมีความเสี่ยงต่อสาร 4. ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3-5 วินาที ถ้าเด็กยังไม่ได้ทํา
ให้ผู้ปกครองพูดซํ้า (ข้อความเดิม) พร้อมให้การ
พิษที่ละลายในนํ้า เช่น สารปรอท สารตะกั่ว เพราะร่างกาย
ช่วยเหลือเด็กทําจนเสร็จ
ของเด็กยังพัฒนาแผ่นกรองพิเศษทีจ่ ะป้องกันสมองจากสิง่ เหล่านี้
5.
ผู
้ปกครองควรให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จําเป็น
ไม่สมบูรณ์ จึงเป็นอันตรายเพราะมีผลทําให้สมองถูกทําลายได้
ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กทําได้ การช่วยเหลือ
ถ้าสมองถูกทาํ ลายประสิทธิภาพในการเรียนรูจ้ ะลดลงตามไปด้วย
ผู้ปกครองอาจทําได้ดังนี้
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5.1 ทางกาย: จับมือทําเมื่อเด็กทําได้ ลดการช่วยเหลือลง
โดยให้แตะข้อศอกของเด็กและกระตุ้นให้ โดยใช้
คําพูดให้เด็กทํา
5.2 ทางวาจา: บอกให้เด็กทราบในสิ่งที่ผู้ปกครอง
ต้องการให้เด็กทํา
5.3 ทางท่าทาง: ผู้ปกครองชี้ให้เด็กทํา ผงกศีรษะเมื่อ
เด็กทําถูกต้อง ส่ายหน้าเมื่อเด็กทําไม่ถูก

หากถึงอายุทค่ี วรทาํ ได้แต่เด็กยังทาํ ไม่ได้ ผูป้ กครองควรให้
โอกาส โดยฝึกให้กอ่ น แต่ถา้ เด็กไม่มคี วามก้าวหน้าใน 1 เดือน
ควรปรึกษาแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งผู้ปกครองควร
บั น ทึ ก ความสามารถของเด็ ก ตามลำ � ดั บ พั ฒ นาการของเด็ ก
แต่ละช่วงวัยได้ดังนี้

6. ถ้าเด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว ให้เปลี่ยนข้อความ
แบบต่างๆ แต่มีความหมายเหมือนกัน เพื่อให้เด็ก
เรียนรู้สิ่งแตกต่างกัน เช่น ใช้คําพูดว่า “ไม่ใช่”
แทนคําว่า “ไม่ถูกต้อง” เป็นต้น
7. ผู้ปกครองควรให้แรงเสริมเด็กทันทีเมื่อเด็กทําได้
ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้ทําได้หรือเด็ก
ทําได้เอง เช่น  ยิ้ม ชมเชย ปรบมือ สัมผัส ให้ขนม
แต่ควรคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
7.1 ให้แรงเสริมเหมาะสมกับวัยช่วงนั้นๆ ควรเป็นสิ่ง
ทีเ่ ด็กชอบ เนือ่ งจากเด็กแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน
   7.2 ควรให้แรงเสริมบ่อยๆ เมื่อต้องการให้เกิดทักษะ
หรือพฤติกรรมใหม่เกิดขึ้น
   7.3 ควรลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กทําได้แล้ว
   7.4 ควรขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ
หรือป้องกันเด็กไม่ให้ทาํ สิง่ ทีผ่ ดิ หรือสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
เช่น เด็กใช้มือปัดสิ่งของ เป็นสิ่งที่เด็กทําไม่ถูกต้อง
ผู้ปกครองบอกเด็กไม่ควรทําและให้เด็กเก็บของ
หลังจากนั้นเบี่ยงเบนความสนใจ เพิกเฉยกับ
พฤติกรรมที่เด็กทําไม่ถูก เป็นต้น
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ตารางพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี

ตารางพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี

ตารางพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ตามวัย

ผู้ปกครองควรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และ
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ของเด็กตามช่วงวัยต่างๆ ดังนี้
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อายุ 1 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : ท่านอนควํ่า เด็กสามารถยกศีรษะ
และหันศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่งได้
อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนควํ่า ผู้ปกครองเขย่าของเล่นที่มีเสียงตรงหน้าเด็ก
ระยะห่างประมาณ 30 ซม. (1 ไม้บรรทัด) เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วค่อยๆ
เคลื่อนของเล่นมาทางด้านซ้าย เพื่อให้เด็กหันศีรษะมองตาม
2. ค่อยๆ เคลื่อนของเล่นกลับมาอยู่ที่เดิม
3. ทําซํ้าอีกครั้งโดยเปลี่ยนให้เคลื่อนของเล่นมาทางด้านขวา
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อายุ 1 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : เด็กมีการสะดุ้งหรือเคลื่อนไหว
ร่างกายเมื่อได้ยินเสียงพูด
ระดับปกติ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย ผู้ปกครองเรียกชื่อหรือพูดคุยกับเด็กจากด้านข้างทั้งข้างซ้ายและขวา
โดยพูดเสียงดังปกติ
2. หากเด็กสะดุ้งหรือขยับตัวเมื่อผู้ปกครองพูดคุยเสียงดังปกติ ให้ผู้ปกครองยิ้มและสัมผัสตัวเด็ก
3. ถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ให้พูดเสียงดังเพิ่มขึ้น โดยจัดท่าเด็กเช่นเดียวกับข้อ 1 หากเด็กสะดุ้ง
หรือขยับตัวให้ลดเสียงลงอยู่ในระดับดังปกติ พร้อมกับสัมผัสตัวเด็ก
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อายุ 1 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ทักษะ : เด็กสามารถมองจ้องหน้า
ได้นาน 1-2 วินาที

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็กให้หน้า
ผู้ปกครองห่างจากเด็กประมาณ 30 ซม.
(1 ไม้บรรทัด)
2. สบตาและทําตาลักษณะต่างๆ เช่น ตาโต
กระพริบตา เพื่อให้เด็กสนใจ
3. พูดคุย ยิม้ เพือ่ ให้เด็กมองทีป
่ ากแทนสลับกันไป
หมายเหตุ อาจทํําขณะอาบนํ้าหรือแต่งตัวเด็ก หรืออุม้ เด็ก
ให้เด็กหันหน้ามาทางผูป
้ กครอง แล้วทํําหน้าตาหรือส่งเสียง
ให้เด็กสนใจ เมื่อเด็กมองตาให้
พูดคุยและยิ้มด้วย
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อายุ 2 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : ท่านอนควํ่าเด็กสามารถ
ยกศีรษะตั้งขึ้นได้ 45 องศา
นาน 3 วินาที
อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนควํ่า ข้อศอกงอ
2. หยิบของเล่นมาเขย่าตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วก็ค่อยๆ เคลื่อนของเล่น
ขึ้นด้านบนเพื่อให้เด็กเงยหน้าจนศีรษะยกขึ้น นับ 1, 2
3. ค่อยๆ เคลื่อนของเล่นลงมาอยู่ตรงหน้าเด็กเหมือนเดิม
4. ทําซํ้าอีกครั้งโดยเขย่าของเล่นตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วก็ค่อยๆ เคลื่อน
ของเล่นขึ้นด้านบนห่างจากจุดเดิมเพื่อให้เด็กเงยหน้าจนยกศีรษะขึ้น นับ 1, 2, 3
5. ค่อยๆ เคลื่อนของเล่นลงมาอยู่ตรงหน้าเด็กเหมือนเดิม
27

อายุ 2 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ทักษะ : เด็กสามารถมองตามสิ่งของ
จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
อุปกรณ์ : ลูกบอลผ้าสักหลาดสีแดง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย
2. ถือของเล่นสีสดใสไม่มีเสียงห่างจากหน้าเด็ก
30 ซม. (1 ไม้บรรทัด) และอยู่ในตํำ�แหน่ง
เลยจุดกึ่งกลางของใบหน้าเด็กเล็กน้อย
ไปทางซ้าย
3. กระตุ้นให้เด็กสนใจโดยแกว่งของเล่นให้เด็ก
จ้องมอง แล้วค่อยๆ เคลื่อนของเล่นนั้นให้ผ่าน
จุดกึ่งกลางใบหน้าเด็กไปทางด้านขวาและสลับ
มาทางด้านซ้าย
หมายเหตุ ถ้าเด็กไม่มองตาม ให้ช่วยเหลือโดยการ
ประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันมามอง และอาจใช้ใบหน้า
แม่กระตุ้นโดยการแสดงสีหน้า ยิ้ม ทํําปากพูดคุย
แต่ไม่ออกเสียง ให้เด็กมองตาม
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อายุ 2 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถมองหน้า
ผู้พูดคุย ได้นาน 5 วินาทีี

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กในท่านอนหงายหรือ
อุ้มเด็กให้หน้าผู้ปกครองห่าง
จากเด็กประมาณ 60 ซม.
(2 ไม้บรรทัด)
2. สบตาและพูดคุยให้เด็กสนใจ
เช่น ทํําตาโต ขยับริมฝีปาก
ยิ้ม หัวเราะ
หมายเหตุ สามารถฝึกได้ในหลายๆ
สถานการณ์ เช่น ขณะที่อุ้มลูก
ขณะให้นมลูก ขณะอาบนํ้า
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อายุ 2 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กทําเสียงในลํำ�คอ
(เสียง “อู” หรือ “อือ”)
อย่างชัดเจน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย
ผู้ปกครองนั่งข้างเด็ก และยื่นหน้า
เข้าไปหาเด็กในระยะห่างประมาณ
60 ซม. (2 ไม้บรรทัด)
2. ผู้ปกครองสบตาและพูดคุยให้เด็กสนใจ
แล้วทําเสียง อู หรือ อือ ในลํำ�คอ
ให้เด็กได้ยิน หยุดฟังเพื่อรอจังหวะ
ให้เด็กส่งเสียงตาม
3. เมื่อเด็กออกเสียง “อู” ได้ ให้ผู้ปกครอง
เปลี่ยนไปฝึกเสียง “อือ” และรอให้เด็ก
ออกเสียงตาม

30

..........
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อายุ 2 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ทักษะ : สามารถยิ้มหรือส่งเสียงตอบได้
เมื่อผู้ปกครองแตะต้องตัวและ
พูดคุยด้วย

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. จัดเด็กอยูใ่ นท่านอนหงาย ผูป
้ กครองนัง่ ข้างเด็ก
และยื่นหน้าเข้าไปหาเด็ก
2. สบตาเด็กและสัมผัสเบาๆ พร้อมกับพูดคุยกับ
เด็ก เป็นคํําพูดสัน
้ ๆ ซํา้ ๆ ช้าๆ เช่น “ว่าไงจ๊ะ..
(ชือ่ ลูก)..คนเก่ง” “ยิม้ ซิ” “เด็กดี” “.. (ชือ่ ลูก)..
ลูกรัก” “แม่รักลูกนะ”
3. หยุดฟังเพื่อรอจังหวะให้เด็กยิ้มหรือ
ส่งเสียงตอบ
หมายเหตุ สามารถฝึกได้ในหลายๆ สถานการณ์
เช่น ขณะที่อุ้มเด็ก โดยให้หน้าเด็กอยู่ระดับเดียวกับ
หน้าแม่ขณะอาบนํ้า หรือขณะนวดสัมผัส

แม่
ง
อ
ข
เกง่ ......
น
ค
ะ๊ .... ๊ะลูก...
จ
ง
วา่ ไ ยิ้มสิจ
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อายุ 3-4 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถยกแขนทั้งสองข้าง
		
ขึ้นมาเล่นโดยเหยียดแขนออก
		
ห่างจากลํำ�ตัว

		อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยูใ่ นท่านอนหงาย ผูป
้ กครองนัง่ ข้างเด็ก
2. ผู้ปกครองยื่นหน้าเข้าไปพูดคุยกับเด็กหรือยื่น
ของเล่นในระยะที่เด็กจะเอื้อมมือไปถึง หรือ
แขวนโมบายให้เด็กเล่นในระยะที่เด็กเอื้อม
มือถึง

อายุ 3-4 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ทักษะ : เด็กสามารถมองตามสิ่งของ
ที่เคลื่อนที่ได้เป็นมุม 180 องศา
อุปกรณ์ : ลูกบอลผ้าสักหลาดสีแดง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยูใ่ นท่านอนหงายโดยศีรษะเด็ก
อยู่ในแนวกึ่งกลางลํำ�ตัว
2. ผู้ปกครองถือของเล่น ห่างจากหน้าเด็ก
ประมาณ 30 ซม. (1 ไม้บรรทัด)
3. ผู้ปกครองเขย่าหรือแกว่งของเล่นเพื่อกระตุ้น
เด็กให้สนใจจ้องมอง จากนั้นเคลื่อนของเล่น
อย่างช้าๆ เป็นแนวโค้งไปทางด้านซ้าย
4. ทํําซํ้าโดยเปลี่ยนเป็นเคลื่อนของเล่นจาก
ทางด้านซ้ายไปด้านขวา
5. ถ้าเด็กยังไม่มองตาม ให้ผู้ปกครองช่วย
ประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันหน้ามามองตาม
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ทักษะ : เด็กสามารถหันตามเสียงได้
อุปกรณ์ : กรุง๋ กริง๋ (ชนิดเสียงดัง)

อายุ 3-4 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยูใ่ นท่านอนหงาย หรืออุม้
เด็กนั่งบนตัก โดยหันหน้าออกจาก
ผู้ปกครอง
2. เขย่าของเล่นด้านข้างเด็ก ห่างจากเด็ก
ประมาณ 30 - 45 ซม.
(1 ไม้บรรทัดครึ่ง)
3. รอให้เด็กหันมาทางของเล่นที่มีเสียง
ให้ผู้ปกครองพูดคุยและยิ้มให้เด็ก
4. ถ้าเด็กไม่หันมามองของเล่น
ให้ประคองหน้าเด็กเพื่อให้หัน
ตามเสียง
5. ค่อยๆ เพิ่มระยะห่างจนถึง 60 ซม.
(2 ไม้บรรทัด)
หมายเหตุ ขณะฝึกอย่าให้มีเสียงอื่นรบกวน
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อายุ 3-4 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถเปล่งเสียง
เพื่อแสดงความรู้สึก

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยูใ่ นท่านอนหงาย ผูป
้ กครองนัง่ ข้างเด็ก
และยื่นหน้าเข้าไปหาเด็กในระยะห่างประมาณ
60 ซม. (2 ไม้บรรทัด)
2. ผู้ปกครองพูดคุย เล่น หัวเราะกับเด็ก หรือ
สัมผัสจุดต่างๆ ของร่างกายเด็ก เช่น ใช้นิ้วมือ
สัมผัสเบาๆ ที่ฝ่าเท้า ท้อง เอว หรือใช้จมูก
สัมผัสหน้าผาก แก้ม จมูก ปากและท้องเด็ก
โดยการสัมผัสแต่ละครัง้ ควรมีจงั หวะหนัก เบา
แตกต่างกันไป
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อายุ 3-4 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ทักษะ : เด็กยิ้มทักคนที่คุ้นเคย

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองยิม้ และพูดคุยกับเด็ก
เมื่อทํํากิจกรรมต่างๆ ให้เด็กทุกครั้ง
2. อุ้มเด็กไปหาคนที่คุ้นเคย เช่น พ่อ ปู่ ย่า
ตา ยาย ผู้ปกครองยิ้มทักคนที่คุ้นเคยให้เด็กดู
3 พูดกระตุ้นให้เด็กทําตาม เช่น
“ยิ้มให้คุณพ่อซิลูก” “ยิ้มให้..........ซิลูก”

ูก....

่อซิล
พ
ณ
ุ
ค
้
ยิ้มให
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อายุ 5-6 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถยันตัวขึ้นจากท่านอนควํ่า
โดยเหยียดแขนตรงทั้งสองข้างได้
อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยูใ่ นท่านอนควํา่
2. ผู้ปกครองถือของเล่นไว้ด้านหน้า
เหนือศีรษะเด็ก
3. เรียกชื่อเด็กให้มองดูของเล่นแล้วค่อยๆ
เคลื่อนของเล่นขึ้น เพื่อให้เด็กสนใจ ยกศีรษะ
และลํำ�ตัวตามจนพ้นพื้น และแขนเหยียดตรง
มือยันพื้นไว้
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อายุ 5-6 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ทักษะ : เด็กสามารถเอื้อมมือหยิบ
และถือวัตถุไว้ขณะอยู่ในท่านอนหงาย
อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยูใ่ นท่านอนหงาย
2. ผู้ปกครองเขย่าของเล่นให้ห่างจากตัวเด็ก
ประมาณ 20-30 ซม. (1 ไม้บรรทัด)
ที่จุดกึ่งกลางลํำ�ตัว
3. ถ้าเด็กไม่เอื้อมมือออกมาคว้าของเล่น
ให้ใช้ของเล่นแตะเบาๆ ที่หลังมือเด็กและ
ขยับของเล่นถอยห่างในระยะที่เด็กเอื้อมถึง
4. ถ้าเด็กยังคงไม่เอื้อมมือมาคว้า ให้ผู้ปกครอง
ช่วยเหลือด้วยการจับมือเด็กให้เอื้อม
มาหยิบของเล่น
5. อาจแขวนโมบายในระยะที่เด็กเอื้อมถึง
เพื่อให้เด็กสนใจคว้าหยิบ
38

พี่ตุ๊กตามีผ
ม
สีนํ้ำ�ตาล

อายุ 5-6 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : เด็กสนใจฟังคนพูดและสามารถมอง
ไปที่ของเล่นที่ผู้ปกครองเล่นกับเด็ก
นาน 1 นาที
อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. เด็กนัง่ บนตักผูป
้ กครอง
2. ผู้ปกครองอีกคนนั่งตรงข้ามเด็กแล้วสบตาและ
พูดคุยกับเด็ก เมื่อเด็กมองสบตา แล้วนํำ�
ของเล่นมาอยู่ในระดับสายตาเด็ก พูดคุย
กับเด็กเกี่ยวกับลักษณะของเล่นที่นํำ�มา
ี ต่ี กุ๊ ตามาเล่นกับหนู
เล่นด้วย เช่น “วันนีแ้ ม่มพ
พี่ตุ๊กตามีผมสีนํ้าตาลใส่ชุดสีเขียว”
3. เมื่อเด็กมองที่ของเล่นให้เด็กแตะหรือ
จับของเล่นเป็นรางวัล
39

วา...วา...

อายุ 5-6 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กเลียนแบบ
การเล่นทําเสียงได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองอยูต่ รงหน้าเด็ก สบตาและพูดคุย
กับเด็ก ทําเสียง “จุ๊บจุ๊บ” หรือ “วา..วา..”
ให้เด็กดู หลายๆ ครั้ง แล้วรอให้เด็กทําตาม
2. ถ้าเด็กยังทําไม่ได้ ผู้ปกครองทําปากออกเสียง
จุ๊บให้เด็กทําตามหรือ ผู้ปกครองจับมือเด็ก
มาไว้ที่ปากแล้วขยับตีปากเบาๆ กระตุ้นให้
ออกเสียง “วา..วา..”
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อายุ 7-9 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถเอี้ยวตัวใช้มือเล่น
ได้อย่างอิสระในท่านั่ง
อุปกรณ์ : ลูกบอลมีเสียง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดเด็กอยูใ่ นท่านัง่ วางของเล่นไว้ทพ
่ี น
้ื ทาง
ด้านข้างเยื้องไปด้านหลังของเด็กในระยะ
ที่เด็กเอื้อมถึง
2. ผู้ปกครองเรียกชื่อเด็กให้สนใจของเล่น
เพื่อจะได้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่น
ทํําอีกข้างสลับกันไป
3. ถ้าเด็กทําไม่ได้ เลื่อนของเล่นให้ใกล้
ตัวเด็กอีกเล็กน้อย แล้วผู้ปกครองช่วยจับ
แขนเด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่นนั้น
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อายุ 7-9 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ทักษะ : เด็กจ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ
ผู้ใหญ่นาน 2-3 วินาที
อุปกรณ์ : หนังสือรูปภาพที่มีภาพสีขนาดใหญ่

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

1. ผู้ปกครองอุ้มเด็กนั่งบนตัก เปิดหนังสือ
อ่านกับเด็ก พร้อมกับพูดคุย ชี้ชวนให้เด็กดู
รูปภาพในหนังสือ
2. หากเด็กยังไม่มองรูปภาพในหนังสือ
ให้ผู้ปกครองประคองหน้าเด็กให้มองที่
รูปภาพในหนังสือ
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อายุ 7-9 เดือน

น้อง
น้อง แนน...
แนน
จ๊ะ

ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองเรียกชือ่ เด็กด้วยนํา้ เสียง
ปกติบ่อยๆ ในระยะห่าง 120 ซม.
(4 ไม้บรรทัด) (ควรเป็นชื่อที่ใช้เรียกเด็ก
เป็นประจํา)
2. ถ้าเด็กไม่หัน เมื่อเรียกชื่อแล้วให้
ผู้ปกครองประคองหน้าเด็กให้หันมา
มองผู้ปกครองจนเด็กสามารถทําได้เอง
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“มามา” “
ปาปา”
“หม่ํำ�หมํ่ำ�
”

อายุ 7-9 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถออกเสียงสระผสมกับ
พยัญชนะต่างๆ กันได้
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ผูป
้ กครองเล่นกับเด็ก และออกเสียงใหม่ๆ
ให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น

มามา
			 ปาปา
				หม่ำ�
หม่ำ�
		

จ๊ะเ

อ๋...

อายุ 7-9 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ทักษะ : เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้
อุปกรณ์ : ผ้าขนาด 30 x 30 ซม.
มีรูขนาดครึ่งซม. อยู่ตรงกลาง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ขณะเล่นกับเด็ก ผูป
้ กครองใช้ผา้ เช็ดหน้าหรือ
ผ้าผืนเล็กๆ บังหน้าไว้
2. ผู้ปกครองโผล่หน้าออกมาจากผ้าเช็ดหน้า
ด้านใดด้านหนึ่งพร้อมกับพูดว่า “จ๊ะเอ๋”
3. หยุดรอจังหวะเพื่อให้เด็กหันมามองหรือ
ยิ้มเล่นโต้ตอบ
4. ให้ผู้ปกครองทําซํ้าโดยโผล่หน้าออกมาจาก
ผ้าเช็ดหน้าด้านเดิมหรือสลับเป็นอีกด้าน
พร้อมกับพูดว่า “จ๊ะเอ๋”
5. ผู้ปกครองเอาผ้าคลุมศีรษะเด็กและกระตุ้น
ให้เด็กดึงผ้าออก แล้วผู้ปกครองพูด “จ๊ะเอ๋”
6. ให้ผู้ปกครองฝึกบ่อยๆ จนกระทั่งเด็กสามารถ
ร่วมเล่นจ๊ะเอ๋ได้
หมายเหตุ ในการเล่น “จ๊ะเอ๋” อาจทํําร่วมกับ
กิจกรรมอื่นๆ เช่น การร้องเพลง การทํําท่าต่างๆ
การปรบมือเข้าจังหวะกับเสียงเพลง และควรเล่น
ด้วยกันหลายๆ คน โดยเฉพาะคนในครอบครัว
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อายุ 10-12 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถหย่อนตัว
ลงนั่งจากท่ายืนโดยใช้มือ
เกาะเครื่องเรือนช่วยพยุง
อุปกรณ์ : กรุ๋งกริ๋ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดให้เด็กอยูใ่ นท่ายืนเกาะเครือ่ งเรือนผูป
้ กครองอยูด่ า้ นหลังเด็ก
ระยะห่างพอดีที่จะช่วยประคองเมื่อเด็กจะล้ม
2. หยิบของเล่นขึ้นมาเล่นในระดับสายตาของเด็กเมื่อเด็กสนใจของเล่น วางของเล่นไว้ที่พื้น
3. พูดคุย ชักชวนให้เด็กหย่อนตัวลงมานั่งเล่นของเล่นที่พื้นด้วยกันกับผู้ปกครอง
4. ถ้าเด็กยังทรงตัวไม่ดี ผู้ปกครองช่วยพยุงตัวเด็กให้ลงนั่งที่พื้น ลดการช่วยเหลือเด็กลง
จนกระทั่งเด็กสามารถหย่อนตัวลงนั่งที่พื้นได้ด้วยตัวเอง
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อายุ 10-12 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ทักษะ : เด็กสามารถจีบนิ้วมือเพื่อหยิบขนม
หรืออาหารที่เป็นชิ้นเล็กๆ
อุปกรณ์ : ขนมหรืออาหาร
ขนาด 1 ซม. และ
จาน 1 ใบ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองแบ่งขนมหรืออาหารเป็นชิน
้ เล็กๆ
ประมาณ 1 ซม.ไว้ในจาน ผู้ปกครองหยิบ
อาหารหรือขนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและ
นิ้วชี้หยิบให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กทําตาม
2. ถ้าเด็กทําไม่ได้ ช่วยเหลือเด็กโดยจับรวบ
นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยเข้าหาฝ่ามือ
เพื่อให้เด็กใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบวัตถุ
3. เล่นเกมที่เด็กต้องใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
แตะกันเป็นจังหวะ หรือเล่นร้องเพลงแมงมุม
ขยุ้มหลังคาประกอบท่าทางจีบนิ้ว
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อายุ 10-12 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถโบกมือหรือตบมือตามคําสั่ง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองเล่นกับเด็กโดยใช้คาสั
ํ ง่ ง่ายๆ
เช่น โบกมือ ตบมือ พร้อมกับทําท่าทาง
ประกอบ
2. ถ้าเด็กไม่ทํา ให้จับมือทําและค่อยๆ
ลดความช่วยเหลือลงโดยเปลี่ยนเป็น
จับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก
เมื่อเริ่มตบมือเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลง
เป็นออกคํําสั่งอย่างเดียว
หมายเหตุ ผู้ปกครองอาจเปิดเพลงประกอบการเล่น
ตบมือ หรือ อาจฝึกร่วมกับการดํำ�เนินชีวิตประจํําวัน
เช่น โบกมือให้พ่อที่จะไปทํํางานโบกมือให้พี่เมื่อพี่
จะไปโรงเรียนหรือปรบมือให้เด็กทุกครั้งเมื่อเด็ก
ทํําได้สํำ�เร็จและให้เด็กปรบมือให้กับตนเองด้วยเพื่อ
ให้เด็กเข้าใจคํําสั่งได้เร็วขึ้น
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อายุ 10-12 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถแสดงความต้องการ
โดยทําท่าทาง หรือ เปล่งเสียง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ผูป
้ กครองนํำ�ของเล่นหรืออาหารทีเ่ ด็กชอบ
2-3 อย่าง วางไว้ด้านหน้าเด็ก ถามเด็กว่า
“หนูเอาอันไหน” หรือถามว่า “หนูเอาไหม”
รอให้เด็กแสดงความต้องการก่อน จึงจะให้ของ
ทําทุกครั้งเมื่อผู้ปกครองต้องการให้ของเล่น
หรืออาหารเด็ก
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อายุ 10-12 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ทักษะ : เด็กสามารถเล่นสิ่งของตามประโยชน์
ของสิ่งของ เช่น หวี ช้อน แก้วนํ้าได้
อุปกรณ์ : หวี ช้อนเล็ก แก้วนํา้ กระจกส่องหน้า

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ผูป
้ กครองฝึกร่วมกับการดํำ�เนินชีวติ ประจําวัน
เช่น การหวีผม ผู้ปกครองหวีผมตนเองให้เด็กดู
แล้วผู้ปกครองจับมือเด็กหวีผมให้เด็ก
หมายเหตุ ในการฝึกอาจเปลี่ยนเป็นสถานการณ์
อื่นๆ เช่น ขณะแปรงฟัน ขณะป้อนอาหารเด็ก
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อายุ 13-18 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถเดินลากของเล่น
หรือสิ่งของได้
อุปกรณ์ : รถของเล่นที่มีล้อและ
มีเชือกผูกสํำ�หรับลาก

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองจับมือเด็กให้ลากของเล่นเดินไป
ข้างหน้าด้วยกัน
2. ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กเดินต่อไป
โดยทําหลายๆ ครั้ง จนเด็กสามารถ
เดินลากของเล่นไปได้เอง
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อายุ 13-18 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

ทักษะ : เด็กสามารถขีดเขียน(เป็นเส้น)
บนกระดาษได้

1. ผูป
้ กครองใช้สเี ทียนแท่งใหญ่ขดี เขียนเป็น
ิ สอ
เส้นๆ บนกระดาษให้เด็กดู (อาจใช้ดน
หรือ ปากกา หรือสีเมจิกได้)
2. ให้เด็กลองทําเอง ถ้าเด็กทําไม่ได้ ช่วยจับมือ
เด็กเบาๆ ให้จับสีเทียนขีดเขียนเป็นเส้นๆ
ไปมาบนกระดาษ จนเด็กสามารถทําได้เอง

อุปกรณ์ : สีเทียนแท่งใหญ่
กระดาษ
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หมายเหตุ ผู้ปกครองอาจฝึกผ่านการเล่น เช่น
ให้เด็กใช้นิ้วมือขีดบนทราย

อายุ 13-18 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ลให้
ส่งบอ ิจ๊ะ...
่อยส
แม่หน

ทักษะ : เด็กสามารถทําตามคําสั่ง 2-3 คํา
อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า ลูกบอล รถ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองฝึกเด็ก ขณะทีเ่ ด็กกํำ�ลงั ถือหรือ
เล่นของเล่นอยู่
2. สัง่ เด็กว่า “ส่งของให้แม่” และมองหน้าเด็ก
ู้ กครองจับมือเด็ก
3. ถ้าเด็กทําไม่ได้ให้ผป
หยิบของใส่มอื ผูป
้ กครองแล้วพูดว่า
“ส่งของให้แม่” ถ้าเด็กเริม่ ทําได้ให้ใช้
คําสัง่ เพียงอย่างเดียวและเปลีย่ นเป็น
คํำ�สง่ั อืน
่ ๆ เพิม่
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อายุ 13-18 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถตอบชื่อสิ่งของได้ถูกต้อง
อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า ลูกบอล รถ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ให้ผป
ู้ กครองใช้สง่ิ ของหรือของเล่นทีเ่ ด็ก
คุน
้ เคยและรูจ้ กั ชือ่ เช่น ตุก๊ ตา นม
2. หยิบของให้เด็กดู ถามว่า “นีอ่ ะไร”
รอให้เด็กตอบ
3. ถ้าไม่ตอบ ให้บอกเด็กและให้เด็กพูดตาม
แล้วถามซํา้ ให้เด็กตอบเอง

รถ

อ่ย...

รเ
นี่อะไ
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อายุ 13-18 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ทักษะ : เด็กสามารถเล่นการใช้สิ่งของตามหน้าที่
ได้มากขึ้นด้วยบทบาทสมมติกับสิ่งของ
2 อย่างขึ้นไป เช่น เล่นแปรงฟันตุ๊กตา
หวีผมตุ๊กตา
อุปกรณ์ : ตุก๊ ตาผ้า หวี ถ้วย ช้อนเล็ก แปรงฟัน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองเล่นสมมติกบั เด็ก เช่น แปรงฟันให้
ตุก๊ ตา เล่นป้อนอาหารให้ตกุ๊ ตา หวีผมให้ตกุ๊ ตา
้ กครองจับมือให้เด็กทํา
2. ถ้าเด็กยังทําไม่ได้ ผูป
ตามจนเด็กเล่นได้เอง
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อายุ 19-24 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถกระโดดได้โดยช่วยพยุง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองกระโดดจากบันไดขัน
้ ที่ 1 ให้เด็กดู
2. จัดให้เด็กยืนบนบันไดขัน
้ ที่ 1
3. จับมือทัง้ สองข้างของเด็กดึงขึน
้ โน้มตัวเด็ก
มาข้างหน้าเล็กน้อย พร้อมกับบอกให้เด็ก
กระโดดลงมา
หมายเหตุ ในกรณีที่บ้านไม่มีบันไดให้ใช้
เครื่องเรือน เช่น ม้านั่งเตี้ยๆ ที่มีฐานมั่นคง
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อายุ 19-24 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ทักษะ : เด็กสามารถวางรูปทรงวงกลมใส่ในช่อง
กระดานรูปแบบเรขาคณิตทีม่ ี 3 แบบได้
อุปกรณ์ : กระดานรูปแบบเรขาคณิตทีม่ รี ป
ู ทรง
3 แบบ คือ รูปวงกลม สีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
และสามเหลีย่ ม

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองนํำ�รป
ู ทรงวงกลม สีเ่ หลีย่ ม และ
สามเหลีย่ ม ออกจากช่องกระดานรูปแบบ
เรขาคณิต
2. ให้เด็กเลือกใส่รป
ู ทรงวงกลมลงในช่องวงกลม
ู้ กครองชีช้ อ่ งวงกลมและพูด
ถ้าทําไม่ได้ ให้ผป
ว่า “ใส่วงกลมในช่องวงกลม”
3. หมุนกระดานเพือ่ ให้ชอ่ งวงกลมอยูใ่ นตํำ�แหน่ง
ต่างกันและสอนเช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2
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อายุ 19-24 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถเลือกวัตถุตามคําสั่ง
(ตัวเลือก 4 ชนิด)
อุปกรณ์ : ตุก๊ ตาผ้า ลูกบอล ถ้วย รถ
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. เตรียมของเล่นทีเ่ ด็กคุน
้ เคย 2 ชิน
้ ผูป
้ กครองนัง่
ตรงหน้าเด็ก เรียกชือ่ เด็กให้มองหน้า แล้วจึงให้
ดูของเล่น พร้อมกับบอกชือ่ ของทีละชิน
้
2. บอกให้เด็กหยิบของทีละชิน
้ ถ้าเด็กหยิบไม่ถกู
ให้จบั มือเด็กหยิบ พร้อมกับพูดชือ่ ของนัน
้
3. ทําซํา้ จนเด็กสามารถทําตามคําสัง่ ได้ถกู ต้อง
และเพิม่ ของเล่นทีละชิน
้ จนครบทัง้ 4 ชิน
้

อายุ 19-24 เดือน
“ไปเที่ยว”
“ไปนอน”

ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถเลียนคําพูดที่เป็นวลี
ประกอบด้วย คํา 2 คํา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ฝึกสอนเด็กในชีวติ ประจํําวัน เช่น
้ กครองควรขยายคํําพูด
1. ถ้าเด็กพูดได้ทลี ะคําผูป
ของเด็กให้เป็น 2 คํา เช่น เด็กพูด “ไป”
ผูป
้ กครองพูดว่า “ไปนอน” “ไปเทีย่ ว”
2. อ่านหนังสือนิทานประกอบภาพให้เด็กฟัง
ย่ วกับเรือ่ งราวในนิทาน
และ ใช้คาถามเกี
ํ
ให้เด็กตอบ
3. พยายามพูดคํา 2 คําให้เด็กฟัง เช่น แม่ไป
แมวเหมียว ไม่เอา เป็นต้น
4. ร้องเพลงเด็กทีใ่ ช้คาพู
ํ ดง่ายๆ ให้เด็กฟังบ่อยๆ
พร้อมทําท่าทางตามเพลง เว้นวรรคให้เด็ก
ร้องต่อ เช่น “ จับ…(ปูดํำ�) ขยํำ�…(ปูนา) ”
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อายุ 19-24 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ทักษะ : เด็กสามารถใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองจับมือเด็กใช้ชอ้ นตักอาหาร
แต่พอคํา และรับประทาน
้ กครองปล่อยให้เด็ก
2. เมือ่ เด็กเริม่ ทําได้ ผูป
ตักอาหารใส่ปากด้วยตัวเอง
้ กครอง
3. ถ้าเด็กทําหกบ้างโดยไม่ตง้ั ใจ ผูป
ควรทําสีหน้าเฉย ไม่แสดงความสนใจ

กระโ

ดด....

เลยค

่ะ

อายุ 25-30 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถกระโดด
เท้าพ้นพื้นทั้ง 2 ข้าง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองกระโดดอยูก่ บั ที่ ให้เด็กดู
2. จับมือทัง้ สองข้างของเด็กไว้ ย่อตัวลงพร้อมกับ
เด็กแล้วบอกให้เด็กกระโดด ฝึกหลายๆ ครัง้
จนเด็กมัน
่ ใจและสนุก จึงปล่อยให้กระโดด
เล่นเอง
หมายเหตุ ผู้ปกครองอาจเปิดเพลงที่มีจังหวะ
สนุกสนานให้เด็กเต้นและกระโดดตามเสียงเพลง
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อายุ 25-30 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ทักษะ : เด็กสามารถแก้ปัญหาง่ายๆ
โดยการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ : - ท่อกลวงและใส
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 3 ซม. ยาว 15 ซม.
ที่ปลายเปิด 2 ข้าง
- แท่งไม้
- ลูกบอลไหมพรมสีแดง

ีแดง
ส
่
ก
ไ
ู
ก
เอาล ังไงนะ
ย
ออกมา

หมายเหตุ หาโอกาสให้เด็กแก้ปัญหาอื่นๆ
ด้วยตนเอง เช่น นํำ�ไม้เขีย่ ของใต้เตียงออกมา
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
การเล่นเกม “ช่วยลูกไก่ออกจากท่อ”
1. วางท่อทีม่ ไี หมพรมอยูก่ ลางท่อ แท่งไม้
ตรงหน้าเด็ก
2. พูดคุยกับเด็ก “..(ชือ่ ลูก)..จะเอาไหมพรม
ออกมาได้ยงั ไงนะ”
3. หยุดรอจังหวะให้เด็กคิด
4. ผูป
้ กครองยืน
่ ท่อทีม่ ไี หมพรมอยูก่ ลางท่อ
และแท่งไม้ให้เด็ก พร้อมพูด..(ชือ่ เด็ก)..เอา
ไหมพรมออกมาหน่อยนะ
ู้ กครองจับมือเด็กทํา
5. ถ้าเด็กทําไม่ได้ให้ผป
ทําซํา้ จนเด็กสามารถทําได้เอง

ตรง

นี้ค่ะ

ง
อยู่ตร .
ก
ู
ม
จ
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น
ห
ไ

อายุ 25-30 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถชี้อวัยวะ
ของร่างกายได้ 7 ส่วน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองชีแ้ ละบอกชือ่ อวัยวะส่วนต่างๆ ของ
ตนเองทีละส่วน โดยเริม่ จากอวัยวะทีเ่ ด็กเรียนรู้
ได้งา่ ย เช่น ตา จมูก ปาก หู หัว มือ นิว้ มือ
แขน ขา เท้า
2. เล่นเกมอะไรเอ่ย? ทายชือ่ อวัยวะ โดยชีไ้ ปที่
อวัยวะต่างๆ ทีละส่วน แล้วให้เด็กตอบ
3. ทําซํา้ จนเด็กสามารถชีอ้ วัยวะของร่างกาย
ได้อย่างน้อย 7 ส่วน
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“เอา
“เล่น นมไหม”
ตุ๊กต
าไหม
”

“ไมเ่ อา”
“เล่นค่ะ”

อายุ 25-30 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถพูดตอบรับ
และปฏิเสธได้
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ถามคําถามเพือ่ ให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธ
เช่น เอานมไหม เล่นรถไหม เล่นเครือ่ งบินไหม
ไปเทีย่ วไหม กินข้าวไหม กินขนมไหม
2. กระตุน
้ ให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธคําชวนต่างๆ
ข้างต้น รอจนแน่ใจว่าเด็กตอบรับหรือปฏิเสธ
คําชวนต่างๆ จึงตอบสนองสิง่ ทีเ่ ด็กต้องการ
3. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้ผป
ู้ กครองพูดให้เด็กฟัง
แล้วถามเด็กซํา้

อายุ 25-30 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ทักษะ : เด็กสามารถล้างมือ
และเช็ดมือได้เอง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
เมือ่ เด็กมือเปือ้ นนํำ�เด็กมาล้างมือโดยทําให้ดเู ป็น
้ ตอนต่อไปนี้
ตัวอย่าง แล้วบอกให้เด็กทําเองตามขัน
1. เปิดก๊อกนํา้ หรือตักนํา้ ใส่ขน
ั หยิบสบู่
2. เอานํา้ ราดให้เปียกทัง้ มือและสบู่ ฟอกสบูจ่ นทัว่ มือแล้ววางสบูไ่ ว้ทเ่ี ดิม
3. ถูมอื ทีฟ
่ อกสบูแ่ ล้วให้ทว่ั
4. ล้างมือด้วยนํา้ เปล่าจนสะอาด
5. ปิดก๊อกนํา้ หรือวางขันไว้ทเ่ี ดิม
6. นํำ�ผา้ เช็ดมือมาเช็ดมือให้แห้ง แล้ววางผ้าเช็ดมือไว้ทเ่ี ดิม
ู้ กครองจับมือเด็กทําก่อนตามขัน
้ ตอนจนเด็กสามารถทําเองได้
7. หากเด็กทําเองไม่ได้ให้ผป
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อายุ 31-36 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถเดินขึ้นบันได
สลับเท้าได้เอง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองจับมือข้างหนึง่ ของเด็กไว้ขณะทีม่ อื
เด็กอีกข้างเกาะราวบันได
2. ผูป
้ กครองจูงเด็กขึน
้ บันไดหลายๆ ครัง้ ขณะที่
จูงขึน
้ ให้พดู คุยเพือ่ ให้กํำ�ลงั ใจเด็กไปด้วย
3. เมือ่ เด็กก้าวขึน
้ บันไดได้ดขี น
้ึ ให้ผป
ู้ กครองลด
การช่วยเหลือโดยเปลีย่ นไปประคองเด็กจาก
ด้านหลัง และเดินตามหลังเด็กขึน
้ ไป จนเด็ก
สามารถเดินขึน
้ ได้เอง
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อายุ 31-36 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ลากเส

้ แบบ
น
ดูสิคะ นี้...

ทักษะ : เด็กสามารถเลียนแบบลากเส้น
เป็นวงต่อเนื่องกัน
อุปกรณ์ : สีเทียน กระดาษ
สํำ�หรับวาดรูป
ขนาด A5

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองนํำ�สเี ทียน มาลากเส้นเป็นวงต่อเนือ่ ง
กันให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง
2. ให้เด็กหยิบสีเทียนและพูดว่า “(ชือ่ เด็ก).
หยิบสี และลากเส้นแบบนีด้ ซ
ู ”ิ
ู้ กครองช่วยจับมือเด็ก
3. ถ้าเด็กทําไม่ได้ให้ผป
ลากเส้นเป็นวงต่อเนือ่ ง
4. เมือ่ เด็กเริม่ ทําเองได้ปล่อยให้เด็กทําเอง
โดยใช้สที แ่ี ตกต่างกันเพือ่ กระตุน
้ ความสนใจ
ของเด็ก
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ทักษะ : เด็กสามารถนํำ�วัตถุ 2 ชนิด ในห้อง
มาให้ได้ตามคําสั่ง
อุปกรณ์ : ลูกบอล ตุ๊กตาผ้า หวี ถ้วย
กระจก แปรงสีฟัน

อายุ 31-36 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ผูป
้ กครองเล่นเกมซ่อนหากับเด็ก
1. ผูป
้ กครองวางของเล่น 6 ชิน
้ ตรงหน้าเด็ก
2. ชีข้ องเล่น บอกชือ่ ของเล่นให้เด็กรูจ้ กั ทีละชิน
้
3. บอกเด็กว่าวันนีเ้ ราจะมาเล่นเกม
ซ่อนหากัน แล้วให้เด็กหลับตาหรือ
ใช้มอื บังตาไว้
4. ผูป
้ กครองเอาของเล่นไปวางไว้ทจ่ี ดุ ต่างๆ
ภายในห้อง
5. ให้เด็กไปหาและหยิบของเล่นมาให้ทลี ะ 2 ชิน
้
โดยใช้คาสั
ํ ง่ “....(ชือ่ เด็ก)....หยิบ........ และ........
มาให้แม่”
6. ถ้าเด็กหยิบไม่ถกู ให้ชบ้ี อกหรือจูงมือเด็ก
พาไปหยิบของ
7. ทําซํา้ จนเด็กสามารถหยิบของได้ถกู ต้อง
68

ลูกบอล
บ
ิ
ย
ห
น
น้องเค ให้แม่ด้วยจ๊ะ
า
กับตุ๊กต

หมายเหตุ สอดแทรกการฝึกในชีวิตประจํําวัน
โดยเปลี่ยนใช้วัตถุสิ่งของที่มีภายในบ้าน เช่น
ให้เด็กช่วยหยิบของในขณะที่ทํํากับข้าว
ขณะแต่งตัว และขณะอาบนํ้า

อายุ 31-36 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถพูด 3 คํา ติดต่อกัน
ได้อย่างน้อย 4 ความหมาย

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ฝึกสอนเด็กในชีวติ ประจําวัน เช่น
1. ถ้าเด็กพูดได้ทลี ะคําหรือสองคําผูป
้ กครองควร
ขยายคําพูดของเด็กให้เป็น 3 คํา เช่น เด็กพูด
“ไป” ผูป้ กครองพูดว่า “ไปหาแม่” “ไปกินข้าว”
2. อ่านหนังสือนิทานประกอบภาพให้เด็กฟังและ
ใช้คําถามเกีย่ วกับเรือ่ งราวในนิทานให้เด็กตอบ
3. พยายามพูดคํา 3 คําให้เด็กฟัง เช่น แม่ไปเทีย่ ว
ไม่เอานม
4. ร้องเพลงเด็กทีใ่ ช้คําพูดง่ายๆ ให้เด็กฟังบ่อยๆ
พร้อมทําท่าทางตามเพลง เว้นวรรคให้เด็กร้องต่อ
		
เช่น “ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็น ...
(ช้างหรือเปล่า)”

่”
าแม ว”
ห
ป
“ไ ปเที่ย
่ไ
“แม
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อายุ 31-36 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ทักษะ : เด็กสามารถใส่กางเกงได้เอง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
เริม่ ฝึกเด็กโดยใช้กางเกงขาสัน
้ เอวยืด
มีขน
้ั ตอนดังนี้
1. ผูป
้ กครองสอนให้เด็กรูจ้ กั ด้านนอกหรือ
ด้านใน ด้านหน้าหรือด้านหลังของกางเกง
2. จัดให้เด็กนัง่ ผูป
้ กครองจับมือเด็กทัง้ 2 ข้าง
จับทีข่ อบกางเกง และดึงขอบกางเกงออก
ให้กว้าง สอดขา เข้าไปในกางเกงทีละข้าง
จนชายกางเกงพ้นข้อเท้า
3. ให้เด็กยืนขึน
้ ผูป
้ กครองจับมือเด็กดึงขอบ
กางเกงให้ถงึ ระดับเอว
4. ถ้าเด็กเริม่ ทําได้ให้ลดการช่วยเหลือ
ลงทีละขัน
้ ตอนและปล่อยให้เด็กทําเอง
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อายุ 37-42 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียว
โดยไม่เกาะ ได้นาน 3 วินาที

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองและเด็กยืนหันหน้าเข้าหากันและ
จับมือเด็กไว้ทง้ั สองข้าง
2. ผูป
้ กครองยกขาข้างหนึง่ ขึน
้ แล้วบอกให้เด็ก
้ ค่อยๆ ปล่อยมือเด็กทีละข้าง
ทําตาม จากนัน
3. เปลีย่ นเป็นยกขาอีกข้างหนึง่ โดยทํา
เช่นเดียวกัน
4. ฝึกจนเด็กสามารถยืนข้างเดียวได้ดว้ ยตนเอง
หมายเหตุ ขณะทํําผู้ปกครองอาจจะร้องเพลง
ประกอบไปด้วยก็ได้ เพื่อให้เด็กเกิดความ
สนุกสนาน
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อายุ 37-42 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ทักษะ : เด็กสามารถเขียนรูปวงกลมตามแบบได้
อุปกรณ์ : สีเทียน กระดาษทีม่ รี ป
ู วงกลม
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองวาดรูปวงกลมให้เด็กดู
2. ผูป
้ กครองบอกให้เด็ก วาดรูปวงกลมตาม
3. ถ้าเด็กวาดไม่ได้ผป
ู้ กครองช่วยจับมือเด็กวาด
4. เมือ่ เด็กเริม่ วาดรูปวงกลมได้แล้ว ผูป
้ กครอง
วาดรูปวงกลมลงในกระดาษโดยไม่ให้เด็กเห็น
แล้วส่งกระดาษทีผ่ ป
ู้ กครองวาดให้เด็ก
้ ”ิ
และบอกว่า “หนูลองวาดรูปวงกลมแบบนีซ

เอาเสื้อ
ใ
แล้วหย ส่ตะกร้า
ิบผ้าเช
มาด้วย ็ดตัว
จ๊ะ

เก่งมากจ๊ะ

อายุ 37-42 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถทําตามคําสั่งต่อเนื่องได้
2 กริยากับวัตถุ 2 ชนิด
อุปกรณ์ : หวี
ตุ๊กตาผ้า
รถ
ช้อน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองฝึกออกคําสัง่ ขณะเล่นกับเด็ก เช่น
“หวีผมตุก๊ ตาแล้วเอาตุก๊ ตาให้แม่” “เอาซีดไี ปเก็บแล้ว หยิบหนังสือนิทานมาอ่านกัน”
2. ผูป
้ กครองฝึกเด็กในชีวติ ประจํําวัน โดยออกคําสัง่ เน้นคําทีเ่ ป็น ชือ่ สิง่ ของ และ การกระทํา เช่น
ขณะอาบนํา้ “.....เอาเสือ้ ใส่ตะกร้าและหยิบผ้าเช็ดตัวมา”
ขณะแต่งตัว “.....หวีผมแล้วไปหยิบกางเกงมา”
ขณะรับประทานอาหาร “.....เก็บจานแล้วเอาผ้าไปเช็ดโต๊ะ”
ู้ กครองชีไ้ ปทีส่ ง่ิ ของทีไ่ ม่ได้หยิบ แล้วสัง่ ซํา้ หรือ ให้ผป
ู้ กครองพูด
3. ถ้าเด็กทําได้เพียงคําสัง่ เดียว ให้ผป
กระตุน
้ เตือนความจําเด็ก เช่น “ต่อไปทําอะไรอีกนะ?” หรือ “ตะกีแ้ ม่สง่ั อะไรอีกนะ?” ฝึกซํา้ ๆ
จนเด็กสามารถทําตามคําสัง่ ได้ถกู ต้อง
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อายุ 37-42 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถร้องเพลงได้
ถูกต้องหรือเกือบจบเพลง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองร้องเพลงหรือ เปิดเพลง
้ ๆ ให้เด็กฟังบ่อยๆ
ง่ายๆ สัน
2. ผูป
้ กครองร้องเพลงให้เด็กฟังทีละท่อน
แล้วให้เด็กร้องตาม
3. ผูป
้ กครองและเด็กฝึกร้องเพลงด้วยกัน
4. ผูป
้ กครองช่วยร้องในบางท่อนทีเ่ ด็ก
ไม่สามารถร้องได้ ฝึกจนกระทัง่ เด็ก
สามารถร้องเพลงได้เองจนจบเพลง
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อายุ 37-42 เดือน

เอ่ย
นี่ใคร ั้ย
จําได้ม

ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถถามคําถามได้ 4 แบบ
เช่น ใคร อะไร ที่ไหน ทําไม

คุณน้าค่ะ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองฝึกตัง้ คําถามโต้ตอบกับเด็ก
ุ ตา
ในชีวติ ประจําวัน เช่น ชีไ้ ปทีค่ ณ
แล้วถามว่า “นีใ่ ครนะ”
่ ะ”
ชีไ้ ปทีค่ ณ
ุ พ่อ แล้วถามว่า “พ่อทําอะไรอยูน
ขณะทีพ
่ อ่ ไม่อยู่ ถามว่า “พ่ออยูท่ ไ่ี หนนะ”
เมือ่ ต้องการเหตุผล ถามว่า “ทําไมหนูไม่ดม่ื นม”
2. ผูป
้ กครองฝึกถามคําถาม “ใคร อะไร ทีไ่ หน
ทําไม” บ่อยๆ ในสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน

75

อายุ 37-42 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ทักษะ : เด็กสามารถทําตามกฎ
ในการเล่นเป็นกลุ่มได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองร่วมเล่นเกมง่ายๆ กับเด็กเริม่ จาก
กลุม่ เล็กๆ เช่น เล่นซ่อนหา มอญซ่อนผ้า
รีรขี า้ วสาร งูกน
ิ หาง โดยตัง้ กฎกติการ่วมกัน
2. ถ้าเด็กยังไม่สามารถเล่นตามกฎกติกาได้
ผูป
้ กครองคอยกํำ�กบั เด็กให้เล่นตาม
กฎกติกาได้ ผูป
้ กครองส่งเสริมให้เด็ก
เล่นกับเพือ่ นโดยคอยดูแลขณะกํำ�ลงั เล่น
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อายุ 37-42 เดือน

แม่
่ช ยคุณ ว่า
ว
๊ะดีก
ปัดโต

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ทักษะ : เด็กสามารถช่วยทํางาน
ขั้นตอนเดียวได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ขณะทํางานบ้าน ผูป
้ กครองชวนให้เด็กทํา
งานบ้านด้วยกัน เช่น เก็บของเล่น ล้างจาน
กวาดบ้าน ช่วยเก็บเสือ้ ผ้า หยิบของ
หมายเหตุ บางครั้งเด็กวัยนี้ชอบรบเร้า
จะช่วยทํําโน่นทํํานี่ ผู้ปกครองควรใช้
โอกาสนี้ในการฝึกเด็ก
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อายุ 43-48 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถวิ่งไปข้างหน้าโดยลงนํ้าหนัก
ที่ปลายเท้าและแกว่งแขนสลับกัน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองยืนเขย่งปลายเท้า แล้ววิง่ ด้วย
ปลายเท้าให้เด็กดู
2. ผูป
้ กครองจูงมือเด็กข้างหนึง่ แล้ววิง่ ด้วย
ปลายเท้าไปด้วยกัน
3. เมือ่ เด็กเริม่ ทรงตัวได้เองดีขน
้ึ ให้ผป
ู้ กครอง
ปล่อยให้เด็กวิง่ เอง
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อายุ 43-48 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ทักษะ : เด็กสามารถตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น
อุปกรณ์ : กรรไกรปลายมนสํำ�หรับเด็ก
กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 10 ซม. 1 แผ่น

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เด็กดู
แล้วบอกให้เด็กทําตาม
2. ถ้าเด็กไม่สามารถทําได้ ให้จบั มือเด็กทํา
จนเด็กทําได้เอง
หมายเหตุ
ควรดูความปลอดภัยในขณะเด็กใช้กรรไกร
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“อันนี้เล
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นเล็ก
อันนี้จ กว่า
๊ะ

อายุ 43-48 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

ทักษะ : เด็กสามารถเลือกวัตถุที่มีขนาด
ใหญ่กว่าและเล็กกว่า
อุปกรณ์ : รูปทรงเรขาคณิตต่างขนาด 3 ชุด
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ผูป
้ กครองฝึกเด็กในชีวติ ประจําวัน เช่น ขณะ
รับประทานอาหาร สอนเด็กให้รจู้ กั ช้อนคันใหญ่
ช้อนคันเล็ก และทดสอบความเข้าใจ โดยถาม
คําถามกับเด็กว่า “อันไหนใหญ่กว่า อันไหนเล็กกว่า”
ฝึกเด็กบ่อยๆ โดยเปลีย่ นอุปกรณ์ตา่ งๆ ไปตาม
สถานการณ์ในชีวติ ประจําวัน เช่น ก้อนหิน
รถยนต์ รองเท้า เสือ้ ผ้า

อายุ 43-48 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถพูดติดต่อกัน 3 คํา โดยมี
ความหมายและเหมาะสมกับโอกาสได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองสอนให้เด็กพูดในโอกาสต่างๆ โดย
ผูป
้ กครองพูดให้เด็กฟังเป็นตัวอย่าง แล้วบอก
ให้เด็กพูดตาม เช่น
- สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณ
ทุกครัง้ ทีร่ บั ของจากผูใ้ หญ่ “ขอบคุณครับ น้า”
- สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีเมือ่
พบผูใ้ หญ่หรือแขกของผูป
้ กครองมาเยีย่ ม
ทีบ่ า้ น “สวัสดีครับ ลุง”
- สอนให้เด็กกล่าวคําขอโทษทุกครัง้ ทีท่ าํํ ผิด
“ขอโทษครับ พี”่
- กระตุน
้ ให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นด้วย
คําถาม เช่น “หนูวา่ อันนีเ้ ป็นอย่างไร”
- สอนให้เด็กบอกลา เช่น “หนูไปละนะคะ”
2. เตือนเมือ่ เด็กลืมกล่าวคําขอบคุณ สวัสดี
ขอโทษ และบอกลา ทุกครัง้

“

ัส
สว

ดีค

รับ

”

น้า
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อายุ 43-48 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

“ไหมพรม
เป็นยังไงเอ่ย”

“ไหมพร
มสีเห
“ไหมพร ลือง”
มกลม”

ทักษะ : สามารถพูดติดต่อกัน 3 คํา เพื่ออธิบาย
คุณสมบัติของสิ่งของเกี่ยวกับลักษณะ
สี และขนาด
อุปกรณ์ : ช้อนขนาดใหญ่-เล็ก
ลูกไหมพรม ลูกปิงปอง
ก้อนไม้สีแดง
ก้อนไม้สีเหลือง
82

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ผูป
้ กครองฝึกเด็กในชีวติ ประจําวัน เกีย่ วกับ
ลักษณะ สี และขนาด เช่น ขณะรับประทานอาหาร
บอกเด็กว่า “ช้อนมีสขี าว มีดา้ มจับยาวๆ นะลูก”
ขณะแต่งตัว บอกเด็กว่า “เสือ้ หนูตวั เล็ก เสือ้ แม่
ตัวใหญ่” ฝึกเด็กเกีย่ วกับ ลักษณะ สี และขนาด
บ่อยๆ ในสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน

อายุ 43-48 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ทักษะ : เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็น
อันตรายได้เอง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองสอนให้เด็กรูจ้ กั หลีกเลีย่ งสิง่ ทีเ่ ป็น
อันตราย เช่น “เตากํำ�ลงั ร้อน อย่าจับเตาเดีย๋ ว
มือเจ็บ” “อย่าเดินไปทางทีม่ เี ศษแก้ว
เดีย๋ วแก้วบาด เลือดออก”
2. เมือ่ เด็กหกล้มหรือมีดบาด ขณะทําแผล
สอนเด็กให้รวู้ า่ ของเหล่านีเ้ ป็นอันตราย
ควรหลีกเลีย่ งอย่างไร หรือชีใ้ ห้เด็กดู
ตัวอย่างจากหนังสือนิทาน ภาพยนตร์
และชีวติ ประจําวัน
3. ถ้าเด็กยังเล่นในสิง่ ทีเ่ ป็นอันตราย ต้องมีบท
ู
ลงโทษทีช่ ดั เจน เช่น “หนูจะไม่ได้ดกู าร์ตน
หนูจะไม่ได้กน
ิ ขนม” และทําเหมือนกัน
ทุกครัง้ เพือ่ ให้เด็กแยกแยะได้วา่
อะไรอันตราย อะไรไม่เป็นอันตราย

นะจ๊ะ
น
ย
ี
ท
ระวังเ ร้อน
มัน
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อายุ 49-54 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถกระโดดไปด้านข้าง
และถอยหลังได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองกระโดดไปทางด้านซ้าย ด้านขวา
ถอยหลังให้เด็กดู
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2. ผูป
้ กครองยืนตรงข้ามเด็กจับมือเด็กไว้
พร้อมกับบอกว่า “กระโดดไปทางซ้าย กระโดด
ไปทางขวา กระโดดถอยหลัง” พร้อมกับ
ประคองมือเด็กให้กระโดดไปในทิศทาง
ตามทีผ่ ป
ู้ กครองบอก
หมายเหตุ เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
ผู้ปกครองอาจนํำ�รูปภาพการ์ตูน สติ๊กเกอร์ติด
บนพื้นแล้วบอกให้เด็กกระโดดตามรูปที่ติดไว้
บนพื้น

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

อายุ 49-54 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ทักษะ : เด็กสามารถประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพ
ที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้
อุปกรณ์ : รูปภาพที่มีส่วนต่อกัน 8 ชิ้น 1 รูป

1. ผูป
้ กครองวางรูปทีต่ ดั ออกเป็น 6 ชิน
้
ตรงหน้าเด็ก ให้เด็กสังเกตรูปภาพนัน
้
2. แยกรูปภาพทัง้ 6 ชิน
้ ออกจากกันโดยการขยาย
รอยต่อให้กว้างขึน
้ ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพ
เหมือนเดิม
3. แยกภาพทีต่ อ่ ออกจากกัน โดยการสลับ
ตํำ�แหน่งภาพ บน-ล่าง ช่วยกันกับเด็ก
ต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
4. แยกภาพทีต่ อ่ ออกจากกัน โดยการสลับ
ตํำ�แหน่งภาพ ซ้าย-ขวา ช่วยกันกับเด็ก
ต่อเป็นภาพเหมือนเดิม
5. เพิม่ ความยาก โดยผูป
้ กครองคละชิน
้ ส่วน
ของภาพทัง้ หมด ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพ
เหมือนเดิม ถ้าเด็กเริม่ ทําได้แล้วปล่อย
ให้เด็กต่อภาพด้วยตนเอง
6. หากเด็กต่อภาพได้คล่องแล้วให้เปลีย่ น
เป็นภาพทีต่ ดั แบ่งเป็น 8 ชิน
้
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ทักษะ : สามารถเลือกอันดับแรกและ
อันดับสุดท้าย
อุปกรณ์ : รถ 3 คัน สีต่างกัน กระดาษกาว

อายุ 49-54 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา
ร
เข้าเ ถคนั ไห
ส้นช น
ัยก่อ
นจ๊ะ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองสอนให้เด็กรูจ้ กั จุดเริม่ ต้น
โดยพูดกับเด็กว่า “เราจะเริม่ ให้รถวิง่ จาก
ตรงนีพ
้ ร้อมกันนะ”
2. สอนให้เด็กรูจ้ กั เส้นชัย พร้อมพูดกับเด็กว่า
“นีค่ อื เส้นชัย”
3. ผูป
้ กครองค่อยๆ เคลือ่ นรถไปข้างหน้า
ทีละคันจนครบ 3 คัน โดยเรียงรถให้ตอ่
ท้ายกันตามลํำ�ดบั
4. ผูป
้ กครองกระตุน
้ ถามและให้เด็กตอบ
“คันไหนถึงเส้นชัยอันดับแรก”
“คันไหนถึงเส้นชัยอันดับสุดท้าย”
5. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ผูป
้ กครองบอกเด็กให้รจู้ กั
อันดับแรก อันดับสุดท้าย ฝึกจนกระทัง่ เด็ก
สามารถตอบได้ดว้ ยตนเอง
หมายเหตุ อาจสอนเด็กผ่านการเล่นเกม
การวิ่งแข่งขันภายในครอบครัว
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อายุ 49-54 เดือน
ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : เด็กสามารถ ตอบคําถามได้ถูกต้อง
เมื่อถามว่า “ถ้ารู้สึกร้อน ไม่สบาย หิว”
จะทําอย่างไร

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

นู
้ล ห ง”
ว
“แ ํายังไ
จะท

1. ผูป
้ กครองฝึกเด็กในชีวติ ประจําวัน เมือ่ เด็กมา
บอกความต้องการ เช่น หิว ร้อน ปวดหัวให้
ผูป
้ กครองถามเด็กว่า “แล้วหนูจะทําอย่างไร”
เพือ่ กระตุน
้ ให้เด็กคิดก่อน
2. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้ผป
ู้ กครองพูดอธิบาย เช่น
ถ้าหนูหวิ นํา้ ต้องไปดืม่ นํา้ ถ้าหนูรอ้ นหนูตอ้ ง
ไปอาบนํา้ ถ้าหนูปวดหัวหนูกต็ อ้ งทานยา
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อายุ 49-54 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ทักษะ : เด็กสามารถทําความสะอาดตนเอง
หลังจากอุจจาระได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองฝึกเด็กล้างก้น โดยจับมือข้างทีถ่ นัด
ของเด็กให้ถอื สายชํำ�ระหรือขันนํา้ ฉีดนํา้ หรือ
ราดนํา้ ทีก่ น
้ ของตนเองพร้อมกับจับมืออีกข้าง
ของเด็กให้ถกู น
้ จนสะอาด
2. หลังเด็กล้างก้นตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้ตกั นํา้
ราดโถส้วมหรือกดชักโครกทําความสะอาด
ส้วมด้วยตนเอง
3. หลังจากนัน
้ ให้ผป
ู้ กครองพาเด็กไปเช็ดก้น
ให้แห้ง และล้างมือให้สะอาด โดยจับมือเด็ก
้ ตอน จนเด็กสามารถทําได้เอง
ทําทุกขัน
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อายุ 55-60 เดือน
ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : เด็กสามารถวิ่งมาเตะลูกบอลได้
อุปกรณ์ : ลูกบอล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 15 ซม.

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองวิง่ เตะลูกบอลในระยะห่างประมาณ
4 - 5 ก้าว โดยไม่หยุดเล็ง ให้เด็กดู
และบอกให้เด็กทําตาม
2. เมือ่ เด็กเริม่ ทําได้ หาโอกาสให้เด็กได้วง่ิ
เตะบอลบ่อยๆ โดยวางลูกบอลห่างออกไป
เรือ่ ยๆ จนถึงระยะ 3 เมตร
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อายุ 55-60 เดือน

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ทักษะ : เด็กสามารถจับดินสอได้ถูกต้อง
อุปกรณ์ : กระดาษขาว ขนาด A5
จํานวน 1 แผ่น ดินสอ
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองแสดงวิธกี ารจับดินสอให้เด็กดู
เป็นตัวอย่าง แล้วชวนให้เด็กจับดินสอขีดเขียน
ิ สอ
2. ถ้าเด็กทําไม่ได้ชว่ ยจับมือเด็กโดยให้ดน
อยูร่ ะหว่างส่วนปลายของนิว้ หัวแม่มอื นิว้ ชี้
นิว้ กลาง และสูงกว่าปลายดินสอประมาณ
1 ซม. จนเด็กทําได้เอง

ไหน
แท่ง จ๊ะ
สีส้ม

อายุ 55-60 เดือน
ด้านการเข้าใจภาษา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

ทักษะ : เด็กสามารถแยก/จําแนกสีได้ 8 สีอุปกรณ์
: ดินสอสี 10 แท่ง สีฟ้า เขียว ชมพู
ดํา ขาว แดง เหลือง ส้ม นํา้ ตาล ม่วง

1. ผูป
้ กครองสอนให้เด็กรูจ้ กั สี จากสิง่ ของทีม่ ี
อยูใ่ นบ้าน เช่น ผัก ผลไม้ เสือ้ ผ้า ของใช้
โดยผูป
้ กครองพูดบอกเด็กในแต่ละสี
แล้วให้เด็กพูดตาม
2. ผูป
้ กครองนํำ�ของทีม่ อี ยูใ่ กล้ตวั สีละ 1 ชิน
้
โดยเริม่ ต้นจาก 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟา้ สีเขียว
สีเหลือง มาคละรวมกัน แล้วถามเด็กว่า
“อันไหนสี...”
3. หากเด็กรูจ้ กั สีทง้ั 4 สีแล้ว ให้เพิม่ จํานวนสีขน
้ึ
เรือ่ ยๆ จนครบทัง้ 8 สี (สีฟา้ สีเขียว สีชมพู
สีดาํ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีสม้ )
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อายุ 55-60 เดือน
ทักษะ : เด็กสามารถผลัดกัน
พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม

ด้านการใช้ภาษา

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองให้ลกู มีสว่ นร่วมในการเสนอความคิดเห็น เช่น ผูป
้ กครองถาม
“วันนีเ้ ราจะกินอะไรกันดี” “วันนีเ้ ราจะไปเทีย่ วไหน”
2. ถ้าเด็กพูดแทรก ให้ผป
ู้ กครองบอกเด็กว่า “หนูรอก่อนนะ เดีย๋ วแม่ขอพูดให้จบก่อน
แล้วหนูคอ่ ยพูดต่อ” ทําทุกครัง้ ทีเ่ ด็กพูดแทรก
3. ผูป
้ กครองคอยกระตุน
้ ให้เด็กพูดคุยหรือโต้ตอบกันขณะเล่นด้วยกัน
เช่น เล่นขายของ เล่นเป็นหมอกับคนไข้ ครูกบั นักเรียน เป็นต้น
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อายุ 55-60 เดือน

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ทักษะ : เด็กสามารถเล่นเลียนแบบ
บทบาทของผู้ใหญ่ได้

มอ
ห
ุ
ณ
ขอค หน่อย
จ
ตรว ะคะ
น

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
1. ผูป
้ กครองร่วมเล่นบทบาทสมมติกบั เด็ก เช่น
เล่นขายของ เล่นเป็นพ่อแม่ เล่นเป็นครู
เล่นเป็นหมอ เล่นเป็นตํำ�รวจจับผูร้ า้ ย
โดยให้เด็กเลือกเองว่าอยากเล่นเป็นใคร
2. ผูป
้ กครองสนับสนุนอุปกรณ์เพือ่ ให้เด็กนําไป
ประกอบการเล่น เช่น ของเหลือใช้ในบ้าน
เสือ้ ผ้าโดยเลือกของให้เหมาะกับบทบาท
และปลอดภัย
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บทส่งท้าย
		 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี สามารถช่วยส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการทีส่ มวัย และสามารถช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่าง
เด็กกับผู้ปกครองซึ่งถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่สํำ�คัญที่สุดสํำ�หรับเด็ก โดยทั่วไป
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผู้ปกครองสามารถใช้ของเล่นภูมิปัญญาชาวบ้าน
หรือสอดแทรกตามกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันได้โดยใช้ส่ิงของที่มีอยู่ในบ้าน
มาประยุกต์ใช้ในการเล่นกับเด็กเพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุกสนานและอยาก
ร่วมทํำ�กจิ กรรมนัน
้ ๆ ซึง่ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กควรจะทํำ�ตอนทีเ่ ด็กมีสภาวะ
ทางร่างกายมีความพร้อมและมีสง่ิ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม ปลอดภัย ผูป
้ กครองควร
มีการจดบันทึกกิจกรรมการส่งเสริมในแบบบันทึกท้ายเล่ม เพือ่ เป็นการเตือน
ความทรงจํำ�และสามารถบอกลํำ�ดับความก้าวหน้าพัฒนาการของบุตรหลานท่าน
ได้เป็นอย่างดี แต่ถา้ หากส่งเสริมพัฒนาการแล้วเด็กยังไม่สามารถทํำ�ได้ ผูป้ กครอง
ไม่ควรวิตกกังวลจนเกินไป และควรพาเด็กไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
เพือ่ ทํำ�การตรวจประเมินพัฒนาการเด็กอย่างละเอียดอีกครัง้
		 ท้ายนี้ คณะผูจ้ ดั ทํำ�หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์แก่
บุตรหลานของท่านต่อไป
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