
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1 - 6 ปี
                                                                          ผศ.พญ. จิรนันท์  วีรกุล

เด็กวัย 1-6 ปี มีพัฒนาการรวดเร็ว เป็นวัยที่เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองสูง 
    รู้จักปฏิเสธ รู้จักกลัวคนแปลกหน้า ชอบเรียนรู้และชอบสํารวจสิ่งแวดล้อม และ  
    ทดลองทําตามความสามารถของตนเอง ดังนั้นจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กวัยนี้    
    สํารวจโลกกว้างในความดูแลของผู้ปกครอง

ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร



อายุ พัฒนาการตามวัย วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ

13-15 เดือน - เลียนแบบการทํากิจกรรมง่ายๆ เช่น หวีผม  
รู้จักรับและให้ของ

- ถือช้อนและพยายามป้อนอาหารเข้าปาก
- ทําตามคําบอกง่ายๆ เช่น ชี้อวัยวะ หรือ

รูปภาพ และพูดคําที่มีความหมายได้ 1-3 
คํา

- หยิบของใส่ถ้วยหรือใส่กลิ่ง
- เดินได้เอง

- เปิดโอกาสให้ลูกเลียนแบบกิจกรรม
ง่ายๆ เช่น หวีผม ฝึกให้ลูกรู้จักหยิบ
ของให้ พ่อแม่ชมเชยเมื่อลูกพยายาม

- ให้ลูกจับช้อน ช่วยจับมือลูกตักอาหาร
เข้าปาก ช้อนที่ใช้ควรเป็นช้อนเล็กๆ 
ขอบมน ไม่คม

- ชี้ ให้รู้จักส่วนต่างๆของใบหน้าและ
ร่างกาย และพูดชื่อสิ่งของในบ้าน 
ร้องเพลงและทําท่าประกอบ

- ให้ลูกหยิบวัตถุวัตถุ ที่มีรูปร่าง และ
ผิวสัมผัสต่างๆออกจากกล่องและเก็บ
ใส่กล่อง โดยดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อม
ทั้งฝึกวินัยเรื่องการเก็บของเข้าที่

- จัดหาสถานที่โล่งและปลอดภัยเพื่อให้
ลูกหัดเดินและจัดหาของเล่นสําหรับ
ลากจูง

พัฒนาการและวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1-6 ปี

ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร



อายุ พัฒนาการตามวัย วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ

อายุ 16-18 เดือน - ดีใจเมื่อได้รับความสนใจ รู้จักปฏิเสธ หรือ
ส่ายหน้าบอกว่าไม่

- ถือถ้วยน้ําและนมด้วยตนเองอาจยังหก
เล็กน้อย

- ทําตามคําสั่งง่ายๆได้  พูดเป็นคําที่มี
ความหมายได้ 5 คํา

- วางของซ้อนกัน 2-3 ชิ้น  เล่นหาของที่ซ่อนไว้
- วิ่ง จูงมือเดียวเดินขึ้นบันได

- พ่อแม่ให้เวลาเล่นกับลูก เอาใจใส่ 
ถามความต้องการ หากไม่
ต้องการให้ปฏิเสธโดยการส่าย
หน้า หรือพูดว่าไม่

- ให้ลูกดื่มน้ําจากถ้วยโดยใส่น้ําที
ละน้อย

- ให้ลูกทําตามคําบอก ทําเป็น
ตัวอย่างให้ดู

- จัดหาของเล่น เช่น กล่อง 
กระป๋องแป้ง ดินสอสี ให้ลูกฝึก
วางของซ้อนกัน และ เล่นซ่อน
ของโดยเอาผ้าคลุมไว้

- จัดที่กว้างและปลอดภยัเพื่อให้
เด็กสามารถปีนป่ายอิสระ

ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร



อายุ พัฒนาการตามวัย วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ

อายุ 19-24 เดือน - แสดงอารมณ์ต่างๆ เช่น กลัว โกรธ 
- ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้
- พูด 2 คําต่อกันที่มีความหมายแตกต่างกัน 

หรือพูดเป็นคําๆได้ 50-100 คํา และโต้ตอบได้
เข้าใจ

- เปิดหนังสือได้ทีละหน้า ขีดเขียนเส้นยุ่งๆ
- เตะบอล ยืนก้มลงเก็บของได้โดยไม่ลม้

- พูดคุยให้ลูกรู้ว่าขณะนี้ลูกมี
อารมณ์อย่างไร เช่น โกรธ  ดีใจ

- ฝึกให้ลูกทํากิจวัตรประจําวัน
ง่ายๆ เช่น ถอดเสื้อผ้า ล้างมือ
ก่อนอาหาร 

- หมั่นพูดคุยกับลูก โต้ตอบ
เกี่ยวกับสิ่งที่กําลังทํา ด้วยคําพูด
ที่ชัดเจน

- เล่านิทานสั้นๆประกอบภาพหรือ
ท่าทาง ชวนให้ลูกเปิดหาภาพใน
หนังสือ เปิดโอกาสให้ลูกใช้
ดินสอสี ขีดเขียนเล่น

- ให้ลูกได้วิ่งเล่นออกกําลังกายโดย
ทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง

ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร



อายุ พัฒนาการตามวัย วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ

อายุ 25-30 เดือน - เล่นสมมติ  ต่อต้านเมื่อถูกบังคับ
- ช่วยทําวานบ้านง่ายๆ และถอดเสื้อผ้าได้เอง
- พูดคุยโต้ตอบเป็นประโยคสั้นๆ
- ชี้รูปภาพ หรือชี้อวัยวะได้อย่างน้อย 6 ส่วน
- ขีดเขียนเป็นเส้นวนๆ 
- เดินขึ้นบันไดได้เอง

- เปิดโอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วย
ตัวเองโดยพ่อแม่ดูแลความ
ปลอดภัยและความเหมาะสม

- ขณะพ่อแม่ทํางานบ้าน ชวนให้
ลูกช่วย

- พูดคุยเปรียบเทียบจากสิ่ง
รอบตัว เช่น แม่ไก่ตัวใหญ่ ลูกไก่
ตัวเล็ก

- เล่านิทานและร้องเพลงกับลูก
- ให้ลูกขีดเขียนและวาดอิสระและ

พูดคุยในสิ่งที่ลูกวาด
- ฝึกให้ขึ้นบันไดด้วยตนเองโดยมี

ผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิด

ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร



อายุ พัฒนาการตามวัย วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ

อายุ 31-36 เดือน - รู้จักรอคอย เล่นสมมติเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน
- ถอด-ใส่เสื้อผ้าได้ อาจต้องชว่ยบ้าง บอกได้

เวลาจะถ่ายอุจจาระ
- บอกชื่อตนเองได้ พูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รู้จัก

ซักถาม ชอบฟังนิทา
- เข้าใจเล็ก-ใหญ่  สั้น-ยาว เพศชาย-เพศหญิง
- เลียนแบบการลากเส้นในแนวตั้งได้
- กระโดอยู่กับที่ โยนลูกบอลไปข้างหน้าโดยยก

แขนเหนือศีรษะ

- ให้ลูกเล่นกับสมาชิกในครอบครัว
และเพื่อนทั้งเพศหญิง และเพศ
ชาย

- ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เช่น 
กินข้าว อาบน้ํา แต่งตัว และฝึก
ให้บอกเวลาต้องการขับถ่าย

- พูดคุยกับลูกถึงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น รับฟังและตอบคําถาม
ด้วยความสนใจ

- ขีดเขียนอย่างอิสระ แม่ลากเส้น
ในแนวดิ่งและให้ลูกทําตาม ให้
ต่อภาพ 3-4 ชิ้น

- โยนบอลเบาๆ เล่นกับลูก

ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร



อายุ พัฒนาการตามวัย วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ

อายุ 37-48 เดือน - แสดงความเป็นอิสระ อยากลองทาํด้วย
ตนเอง เล่นรวมกลุ่มอย่างมกีติกาง่ายๆ

- บอกได้เมื่อต้องการปัสสาวะ และไปเข้า
ห้องน้ําเองได้

- บอกสีได้อย่างน้อย 1 สี และพูดเล่าเรื่องได้
เข้าใจเกือบทั้งหมด

- เขียนรูปลงกลมตามแบบได้
- เดินลงบันไดสลับเท้า และยืนขาเดียวได้ชั่วครู่

- เปิดโอกาสให้ลูกลองทําสิ่งต่างๆ
ด้วยตัวเองโดยพ่อแม่ดูแลความ
ปลอดภัยและความเหมาะสม ให้
ลูกเล่นกับเด็กคนอื่นโดยมรกติกา
ง่ายๆ

- ฝึกให้ลูกไปเข้าห้องน้ําเอง ล้างมือ
ก่อนทานอาหาร และหลังเข้า
ห้องน้ํา

- พูดคุย ตอบคําถาม และสนับสนุน
ให้ลูกสังเกตสิ่งรอบตัวและเล่าเรื่อง
ตามที่พบเห็น

- ฝึกให้จับดินสอขีดเขียน วาดรูปสิ่ง
ต่างๆที่อยู่รอบตัว ชมเชยเมื่อลูก
ทําๆได้ สอนให้ลูกรู้จักจํานวน 1-3 

- ฝึกให้ลงบันไดเอง โดยพ่อแม่ ดูแล
ความปลอดภัย

ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร



อายุ พัฒนาการตามวัย วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ

อายุ 49-60 เดือน - รู้จักไหว้ ทําความเคารพ ขอบคุณ และ
ขอโทษ เล่นสมมติโดยใช้จินตนาการ

- แต่งตัวและติดกระดุมเอง
- เข้าใจและอธิบายเหตุผลง่ายๆ ชอบถาม

คําถาม
- นับและรู้จักจํานวน 1-5 บอกสี รู้จัก

ตัวอักษร
- จับดินสอถูกต้อง และวาดรูป

- ฝึกมารยามสังคมให้กับลูก ให้
ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

- ให้ลูกมีโอกาสเลือกเสื้อผ้า 
และแต่งตัวเอง

- พ่อแม่ใช้เหตุผลสั้นๆ กับลูก
อธิบายหากสิ่งได้ทําไม่ได้ 

- ฝึกนับจํานวน บอกชื่อสิ่งของ
ต่างๆ รอบตัว บอกสี

- สังเกตกับจับดินสอ และสอน
ให้จับอย่างถูกต้อง

- เล่นเกมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
เช่น เขย่งขาเดียว 

ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร



อายุ พัฒนาการตามวัย วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ

อายุ 61-72 เดือน - ทํางานบ้านง่ายๆ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ข้อตกลง

- ช่วยจัดโต๊ะอาหาร เช่น ตักข้าว รินน้ํา
- รู้ซ้าย-ขวา-บน-ล่าง-หน้า-หลัง รู้จํานวน 

1-10 
- ใช้สองมือรับลูกบอล

- ฝึกให้ลูกช่วยทํางานบ้านตาม
กําลังของเด็ก ชมเชยเมื่อลูก
ทําได้

- ฝึกนับจํานวน สอนให้รู้จัก
ตําแหน่งต่างๆ เช่นซ้าย-ขวา-
บน-ล่าง-หน้า-หลัง  ร้อง
เพลง  เล่านิทานและอ่าน
หนังสือกับลูก

- ฝึกวาดรูปทรงและขีดเขียน
ตามจินตนาการ

- เล่นรับ-ส่งลูกบอล เล่นเดิน
ตามเส้น 

ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร
ที่มา : สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก , สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,2551.



ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร


