
เหตุการณ์
ส�าคัญๆ

ติดตามพัฒนาการของบุตรของ
ท่าน  ถ้าท่านมีความวิตกกังวลใดๆ   

โปรดลงมือแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆ 
หาดูบริการสุขภาพเด็กและครอบครัวในท้อง 

ถิ่นของท่านได้ที่:
www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services

รายละเอียดการติดต่อ

อย่ารีรอ  ลงมือท�าเสียแต่เนิ่นๆ
หากบุตรของท่านไม่แสดงออกซึ่งอาการส�าคัญๆเหล่านี้ตามวัย

ของเขา ท่านควรหารือเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

แจ้งให้พยาบาลเด็กและสุขภาพครอบครัวหรือแพทย์จีพีทราบ

ลงมือแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆ ในขณะที่บุตรของท่านก�าลังพัฒนา

ทักษะต่างๆ  ช่วยให้บุตรของท่านบรรลุถึงซึ่งจุดสูงสุดของ

ศักยภาพของเขา

หาข้อมูลเพิ่มเติม
บันทึกสุขภาพส่วนตัวของฉัน (เดอะ บลู บุ๊ค) มีข้อมูลมาก 

กว่านี้เกี่ยวกับความส�าคัญต่างๆ และเว็บไซต์ที่มีประโยชน์

ช่วยบุตรของท่านพัฒนาทักษะ
ของเขา

ทักษะต่างๆ เช่นการเดินก้าวแรก การยิ้มครั้งแรก และการ
โบกมือ “บ๋าย บาย” ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ส�าคัญยิ่ง

จากแรกเกิดจนถึง 5 ปี บุตรของท่านควรสามารถท�าสิ่ง
ส�าคัญๆเหล่านี้ได้ เช่นเขาเล่น พูด แสดงท่าต่างๆและเคลื่อน 

ไหวอย่างไร

ส�าหรับความคิดเกี่ยวกับกิจวัตรประจ�าวันง่ายๆ ที่ท่าน
อาจสามารถท�าได้กับบุตรของท่านในแต่ละวัย โปรด

ดาวน์โหลด แอ็ป รัก พูด ร้องเพลง อ่าน ได้ฟรีที่

www.lovetalksingreadplay.com.au

ติดตามพัฒนาการของบุตรของ
ท่าน

ตอบค�าถาม การเรียนรู้สัญญาณต่างๆ ลงมือท�าเสียแต่เนิ่นๆ 

ใน บันทึกสุขภาพส่วนตัวของฉัน (เดอะ บลู บุ๊ค) เพื่อตรวจ 

ดูว่าการเจริญเติบโตของบุตรของท่านถูกต้องตามแนวทาง

พาบุตรของท่านไปพบกับพยาบาลสุขภาพครอบครัวหรือ

แพทย์จีพี เพื่อตรวจสุขภาพและความเจริญเติบโตอย่าง 

สม�่า เสมอ

Thai - Milestones Matter



Has eating 
and 
sleeping 

เรียนรู้สัญญาณต่างๆ  ลงมือปฏิบัติโดยเร็ว
พัฒนาการแรกเริ่มของบุตรของท่านเป็นเสมือนการเดินทาง

6-8 สัปดาห์ 6 เดือน

18 เดือน

3 ปี 4 ปี

●
เริ่มยิ้มให้กับ
ใครๆ

●
หมุนศีรษะไป
ตามเสียง

● ตั้งศีรษะได้ตรง

●
เริ่มใช้สายตา
มองตามสิ่ง
ต่างๆ

●
เลียนเสียง
ต่างๆ

●
เริ่มนั่งโดยไม่
ต้องมีใครช่วย

●
ชอบเล่นกับใครๆ 
โดยเฉพาะกับ
พ่อแม่

● รับรู้ชื่อของตัวเอง

●

โยงสระเข้าด้วย
กันเมื่อท�าเสียง 
อ้อๆแอ้ๆ (“อา”, 
“เอ”, “โอ”

●

แสดงกิริยาท่าทาง
ง่ายๆ เช่น สั่น
ศีรษะถ้า “ไม่เอา” 
หรือ โบกมือ “บ๋าย 
บาย” ●

เลียนแบบ
ท่าทาง

●
ตอบสนอง
ค�าขอร้อง
ง่ายๆ

●
พูด “มาม่า” 
และ “ดาด้า”

●
พยุงตัวเพื่อลุก
ขึ้นยืน

●
พูดค�าโดดๆ 

ได้หลายค�า

●
เดินได้โดยไม่

ต้องมีใครช่วย●

รู้ว่าสิ่งของง่ายๆ

ส�าหรับอะไร เช่น 

โทรศัพท์  แปรง 

ช้อน

●

เล่นการแสร้งท�า

ง่ายๆ เช่น ป้อน

อาหารให้ตุ๊กตา

●
ชี้ให้คนอื่นดูอะไร

ที่น่าสนใจ

●
พูดเป็นประโยค

ระหว่าง 2 ถึง 4  ค�า

●
แสดงท่าทางตื่นเต้น

เมื่ออยู่กับเด็กอื่นๆ●
ท�าตามค�าสั่ง
ง่ายๆ

● เตะลูกบอล

●
ชี้สิ่งต่างๆ บน
ภาพเมื่อมีการ
เอ่ยชื่อสิ่งนั้นๆ ●

เลียนแบบ
ผู้ใหญ่และ
เพื่อนๆ (เช่น
วิ่งเมื่อเห็นเด็ก
อื่นๆ วิ่ง)

●
พูดคุยเป็น
ประโยค 2 ถึง 
3 ประโยค

● ไต่ได้ดี

●
เล่นเสแสร้งกับตุ๊กตา 
สัตว์ และคน

●
แสดงความรัก
เพื่อนๆโดยไม่ต้อง
บอกบท

● เล่านิทาน

●
กระโดดและยืนบน
ขาเดียวเป็นเวลา
ถึง 2 วินาที

●
ชอบเล่นกับเด็ก อื่นๆ 
มากกว่าเล่นตาม
ล�าพัง

●
เล่นร่วมกับเด็กอื่นๆ 
ได้ดี

●
วาดภาพคนโดย
แสดงให้เห็นอวัยวะ
ต่างๆ 2 ถึง  4ชิ้น
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My personal health record

This is the personal health record of:

please take this book with you when you  
 attend any health service, doctor or hospital

ประวัติสุขภาพส่วนตัวของฉัน บรรจุข้อมูลเป็นอันมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ส�าคัญๆ บอกให้พยาบาลประจ�าครอบครัวหรือ แพทย์จีพีทราบถึงความก้าวหน้าและข้อ
กังวลใดๆเกี่ยวกับบุตรของท่านเมื่อพาบุตรไปหาเจ้าหน้าที่เหล่านี้ทุกครั้ง อย่ารีรอ  การลงมือท�าเสียแต่แรกๆ จะช่วยได้มาก! ค้นหาศูนย์สุขภาพเด็กและครอบครัว
ในท้องถิ่นของท่านได้โดยไปที่
www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services.

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เวลาอยู่กับบุตรของท่าน 
โปรดไปที่ รัก พูด ร้องเพลง เล่น (เลิฟ ทอล์ค ซิง อ่าน เล่น) 
http://ltsrp.resourcingparents.nsw.gov.au/

เนื้อหาดั้งเดิมจัดท�าโดย  U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. program https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/ : June 2017. Adapted by NSW Ministry of Health. SPHN (HSP) 180408.

12 เ ดื
อน

เริ่มที่นี่


