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เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเดน็ D =Development & Play) 
 

ข้อบ่งชี ้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Development 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

2.1.1 , 2.1.5, 
3.2.1ก 
-3.2.6ก และ 
3.2.1ข 
 

1.แผนการจัดประสบการณ์ทีส่่งเสริม
พัฒนาการ 
2. เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็ก
รายบุคคลเป็นระยะเพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย  

ไม่มีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริม
พัฒนาการและไม่มี
การประเมิน
พัฒนาการเด็ก  
 

1.มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กด้วย
เครื่องมือ DSPM อย่าง
ต่อเนื่องและรายงาน
ผลให้ผู้ปกครองทราบ 
อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี     
2. มีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน 
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม สติปญัญา 
ภาษาและการสื่อสาร  
3..มีการจัดกิจกรรมใน
แต่ละวันที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน 
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม สติปญัญา 
ภาษาและการสื่อสาร 

ด าเนินการตามเกณฑ์ 
พิจารณา ระดับที่ 1 
และด าเนินการเพิ่ม
ดังนี้  

1.น าผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนา
เด็กตามระดับ
พัฒนาการ ช่วยเหลือ
และแก้ไขเด็กท่ียัง
ล่าช้า  

2.มีระบบการบันทึก 
ประเมินผล รายงาน
ผล และส่งต่อข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

 

ด าเนินการตามเกณฑ์ 
พิจารณา ระดบัที่ 1 - 2 
และด าเนนิการเพิ่ม โดยมี
การสื่อสารข้อมูล
พัฒนาการให้แก่ผู้ปกครอง
และร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาทั้งทีบ่้านและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย  
 

1. แผนการจัดประสบการณ์  
2.แบบบันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการเรียนรู้ 
3.แบบบันทึกการคัดกรอง
และส่งเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวัยตามช่วงอายุโดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (9, 18, 
30 , 42 และ 60 เดือน) 
4. แบบบันทึกการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวัยตามช่วงอายุโดยพ่อ
แม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก  
5.แบบบันทึกการแจ้งผลการ
เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้แก่
ผู้ปกครอง 
6. แบบรายงานผลการเฝ้า
ระวังและสง่เสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) และ
แนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยส าหรับ 
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ข้อบ่งชี ้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Development 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลเด็ก 
7.ขั้นตอนการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ส าหรับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  

  
  

Outcome  
- เด็กมีพัฒนาการ
โดยรวม 5 ด้าน (9, 
18, 30 , 42 และ 60 
เดือน) สมวัยต่ ากวา่ 
ร้อยละ 35  
- เด็กมีพัฒนาการราย
ด้าน ( GM ,FM,RL,EL 
และ PS) สมวัย ต่ ากว่า 
ร้อยละ 35 

Outcome  
- เด็กมีพัฒนาการ
โดยรวม 5 ด้าน (9, 
18, 30 , 42 และ 60 
เดือน) สมวัยร้อยละ 
35 -79 
- เด็กมีพัฒนาการราย
ด้าน (GM ,FM,RL,EL 
และ PS) ร้อยละ 35 -
79 

Outcome  
- เด็กมีพัฒนาการ
โดยรวม 5 ด้าน (9, 
18, 30 , 42 และ 60 
เดือน) สมวัยร้อยละ 
80 –84 
- เด็กมีพัฒนาการราย
ด้าน (GM ,FM,RL,EL 
และ PS) สมวยั ร้อยละ 
80 –84 
 

Outcome  
- เด็กมีพัฒนาการโดยรวม 
5 ด้าน (9, 18, 30 , 42 
และ 60 เดือน) สมวัยร้อย
ละ 85 ขึ้นไป 
- เด็กมีพัฒนาการรายด้าน 
(GM ,FM,RL,EL และ PS) 
สมวัย สมวัยร้อยละ 85 
ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเดน็ D = Development & Play) 
 

 
ข้อบ่งช้ี 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณาด้าน Play  
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
0  

ต้องปรับปรุง 
1 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

(1.3.3 และ1.3.5) 
 

1. พ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น  
(ปลอดภัย และเข้าถึงง่าย) 
 

ไม่มีพ้ืนที่เล่น 
 

มีพ้ืนที่เล่นใน
ห้องเรียนหรือนอก
ห้องเรียนอย่างใด
อย่างหนึ่ง 
1. มีพ้ืนที่เล่น (ใน
ห้องเรียน นอก
ห้องเรียน สนามเด็ก
เล่น) มีความ
ปลอดภัยเหมาะสม
ตามพัฒนาการของ
เด็กตามวัย 
2. มีการส ารวจ
ความเสี่ยงของพ้ืนที่
เล่น สนามเด็กเล่น
อย่างต่อเนื่อง 

มีพ้ืนที่เล่นในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
ด าเนินงานตามเกณฑ์
พิจารณาระดับที่ 1 
และ  
1. ติดตามประเมินการ
ส ารวจความเสี่ยง 
สม่ าเสมออย่างน้อยทุก 
3 เดือน และแก้ไขใน
ส่วนที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการเกิดอันตราย 

มีการจัดการความ
ปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/
สนามเด็กเล่น* 
ด าเนินงานตามเกณฑ์
พิจารณาระดับที่ 1 และ 
ระดบัที่2 และ 
1. น าผลจากการ
ประเมิน/ส ารวจความ
เสี่ยงเพ่ือปรับปรุง/
พัฒนา 
2. มีโครงการ/กิจกรรม/
ภาพถ่าย ที่บ่งบอก
เปรียบเทียบผลเพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาให้พ้ืนที่
เล่น/สนามเด็กเล่นมี
ความปลอดภัย  

- แบบประเมิน
สภาพแวดล้อมความ
ปลอดภัย 
- แบบคัดกรองความเสี่ยง
ของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น 
-ภาพถ่าย 
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ข้อบ่งช้ี 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณาด้าน Play  
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
0  

ต้องปรับปรุง 
1 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

 2. จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้
มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ 
สะอาด เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของเด็ก 

ไม่มีของเล่นที่
ปลอดภัย 

1.ของเล่นปลอดภัย
ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
(มอก.) และ
เหมาะสมตาม
พัฒนาการของเด็ก
ตามวัย 
2.  มีทะเบียน
ควบคุมตรวจสอบ
สม่ าเสมอให้มี
จ านวนเพียงพอ
เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการของ
เด็ก และมีความ
สะอาดใช้งานได้
ครบถ้วนไม่ช ารุด
และเป็นปัจจุบัน 

ด าเนินงานตามเกณฑ์
พิจารณาระดับที่ 1 
และ  
1. มีการคัดแยกของ
เล่นที่ช ารุดออก และ
ท าความสะอาดของ
เล่นอย่างสม่ าเสมอ
อย่างน้อยเดือนละ 2 
ครั้ง  
2. ติดตามการประเมิน
การด าเนินงานข้อ 1 
และ 2 อย่างสม่ าเสมอ 
อย่างน้อยทุก 3 เดือน 
และแก้ไขในส่วนที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการ
เกิดอันตราย 

ด าเนินงานตามเกณฑ์
พิจารณาระดับที่ 1 และ 
ระดับท่ี 2 และ 
1.น าผลจากการประเมิน
มาวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุง/พัฒนาการ
จัดหาและบ ารุงรักษา
ของเล่นอย่างต่อเนื่อง 

- แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของ
เล่น ของใช้อันตราย 
- บันทึกการปรับปรุง/
พัฒนาแผนและการด
ด าเนินงาน 

2.1.3 กระบวนการเล่น (play process) 
 

ไม่มีการจัดการเล่น
ให้กับเด็ก 

มีการจัดให้เด็กเล่น
แบบอิสระ หรือ 
เล่นด้วยกิจกรรม
ทางกาย 

มีการจัดให้เด็กเล่น
แบบอิสระ และ เล่น
ด้วยกิจกรรมทางกาย 

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณาระดับที่ 2  และ
มีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี 
การมีวินัยและสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม 

- ภาพถ่ายการเล่น 
- ตารางหรือแผนการจัดการ
เล่น 
- บันทึกการจัดการเล่น 
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ข้อบ่งช้ี 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณาด้าน Play  
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
0  

ต้องปรับปรุง 
1 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

1.2.3 ผู้อ านวยการเล่น (play worker) ไม่มีครูผู้ดูแลเด็กที่
ผ่านการอบรม
ผู้อ านวยการเล่น 

มีแผนที่จะให้ครู
ผู้ดูแลเด็กเข้าอบรม
ผู้อ านวยการเล่น 

มีครูผู้ดูแลเด็กผ่านการ
อบรมผู้อ านวยการเล่น 
อย่างน้อย 1 คน 

มีครูผู้ดูแลเด็กผ่านการ
อบรมผู้อ านวยการเล่น 
ทุกคน 

- ใบประกาศนียบัตรผ่าน
การอบรมผู้อ านวยการเล่น 
- แผนการส่งครูเข้ารับการ
อบรมผู้อ านวยการเล่น 
 

1.5.2 หน่วยบริหารจัดการการเล่น  
(play management unit) 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรมที่
ให้ครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

มีการจัดประชุม
ผู้ปกครองอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
และมีการจัด
กิจกรรมที่พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชนมี
ส่วนร่วมในโอกาส
ส าคัญต่างๆ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณาระดับที่ 1 
และมีการประเมิน
กิจกรรมเพ่ือน าไป
ปรับปรุง 

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณาระดับที่ 2 และ
มีการสร้างเครือข่าย
ชุมชน 

- บันทึกการประชุม 
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่
ครอบครัวและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการเล่น
ของเด็ก 
- แผนการจัดกิจกรรมให้
ครอบครัวและชุมชน มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการเล่น 
ของเด็ก 
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เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเดน็ D = Diet) 
 

ข้อบ่งช้ี รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diet 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

1.4.1 มีการจัดอาหารตามวัย  
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ทุก
วัน 

ไม่มีการจัดรายการ
อาหารล่วงหน้า 

จัดรายการอาหาร
ล่วงหน้า 1 เดือน หรือ
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
โดย 1 วัน ต้องมี
รายการอาหารมื้อหลัก 
(อาหารกลางวัน) 1 มื้อ 
และอาหารว่าง 1 มื้อ 
โดยใช้โปรแกรม Thai  
School Lunchหรือ 
คู่มือต ารับอาหาร
ส าหรับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เพื่อค านวณ
ปริมาณอาหารอย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ 

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 และใน 
1 วัน ต้องจัดอาหารให้
ครบ 5 กลุ่มอาหาร ได้แก่ 
กลุ่มข้าวแป้ง กลุ่มผัก 
กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ 
และกลุ่มนม โดยทุกวัน
อาหารกลุ่มผักและผลไม้
ต้องมีความหลากหลาย 

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 และระดับ  
2 และ 
 
อาหารมื้อหลัก (อาหาร
กลางวัน)  
มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
1.กลุ่มเนื้อสัตว์ เช่น ปลา ตับ 
ไข่  สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง  
โดยสลับหมุนเวียนกัน   
2.มีผักเป็นส่วนประกอบทุก
วัน  
 
อาหารมื้อว่าง ดังนี้  
3.นมรสจืด คนละ 1 กล่อง/
วัน (ขนาด 200 มิลลิลิตร)  
4.จัดผลไม้ทุกวันคนละ 1-2 
ส่วนต่อวัน  
5.อาหารว่างอื่นๆ สามารถ
จัดเพิ่มเติม เช่น ขนมไทยรส
ไม่หวานจัด ถั่วเมล็ดแห้ง 

รายการการจัดอาหาร
ย้อนหลัง  
1 เดือน รายการจัด
อาหารเดือนปัจจุบัน และ
รายการจัดอาหาร
ล่วงหน้า 1 เดือน 



 

7 
 

ข้อบ่งช้ี รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diet 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 0  

ต้องปรับปรุง 
1  

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

ข้าวโพดต้ม เป็นต้น 
1.4.1, 2.2.4 
,3.1.1 ก และ 

3.1.1 ข 

มีการส่งเสริมและเฝ้าระวัง
การเจริญเติบโตของเด็กเป็น
รายบุคคล  

มีการบันทึกข้อมูล
น้ าหนัก และส่วนสูง
ของเด็กเป็นรายบุคคล  
ทุก 3 เดือน แต่ไม่ได้จุด
กราฟการเจริญเติบโต 
ท้ัง 3 กราฟ ได้แก่  
1. กราฟน้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุ  
2. กราฟส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ  
3. กราฟน้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง 

1) จัดให้มีเครื่องชั่ง
น้ าหนัก และเครื่องวัด
ความยาว/ส่วนสูง  
ท่ีมีมาตรฐาน ติดตั้ง
ถูกต้อง  
2) มีการบันทึกค่า
น้ าหนัก และส่วนสูง
ของเด็กเป็นรายบุคคล 
ทุก 3 เดือน  
3) จุดกราฟการ
เจริญเติบโตให้กับเด็ก
รายบุคคล ทุก 3 เดือน 
ครบท้ัง 3 กราฟ ได้แก่  
1. กราฟน้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุ  
2. กราฟส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ  
3. กราฟน้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง 

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 และ
แจ้งผลการเจริญเติบโต
และให้ค าแนะน า ความรู้
ด้านโภชนาการท่ี
สอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตของเด็ก
รายบุคคล ให้กับพ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก  

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 และ 
ระดับ 2  และ 
1) น าผลการเจริญเติบโตมา
ปรับการจัดอาหารให้
เหมาะสมกับเด็กเป็น
รายบุคคล 
2) มีแผนการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาเด็กเต้ีย ผอม 
อ้วน อย่างเหมาะสม  
3) เด็กสูงดีสมส่วน ร้อยละ 
64  ขึ้นไป  โดยวัดผลจาก
กราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
และกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง  

1. เครื่องชั่งน้ าหนักและ
เครื่องวัดความยาว/
ส่วนสูง ตามาตรฐาน 
ได้แก่  
1.1 เครื่องชั่งน้ าหนัก ที่มี
ความละเอียด 0.1 
กิโลกรัม  
1.2 เครื่องวัดส่วนสูง ท่ีมี
ความละเอียด 0.1 
เซนติเมตร  
1.3 เครื่องวัดความยาว
ของเด็กเล็กแบบนอน  
2. กราฟการเจริญเติบโต
รายบุคคล ทั้งหมด 3 
กราฟ ต่อเด็ก 1 คน 
ได้แก่  
2.1 กราฟน้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุ  
2.2 กราฟส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ  
2.3 กราฟน้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง 
หมายเหตุ : ใช้กราฟการ
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ข้อบ่งช้ี รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diet 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 0  

ต้องปรับปรุง 
1  

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
2 
ดี 

3 
ดีมาก 

เจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 
– 5 ป ีของกรมอนามัย  
3. แบบบันทึกการแจ้งผล
การเจริญเติบโต และให้
ค าแนะน าส าหรับพ่อแม่/
ผู้เล้ียงดูเด็ก  
4. บันทึกผลการแก้ไข
ปัญหาเด็กเต้ีย ผอม อ้วน 
รายบุคคล 
5. สรุปข้อมูลภาวะ 
การเจริญเติบโตของเด็ก
เป็นรายบุคคล แยกเป็น
รายอายุ รายเพศ 
6. สรุปจ านวนและร้อย
ละของเด็กสูงดีสมส่วน  
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เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเดน็ D = Dental) 
 

ข้อบ่งชี ้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Dental 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

1.4.5 บริเวณท่ีแปรงฟันสะอาดและ
เพียงพอ เป็นสัดส่วน ปลอดภัย 

ไม่มีสถานที่ด าเนิน
กิจกรรม 
 
 
 
(ข้อแนะน า) 
ขอสนับสนุนจาก
หน่วยงานท้องถิ่น   

1. มีสถานที่แปรงฟัน    
2. มีน้ าใช้ปริมาณ
เพียงพอ                                  
3. น้ าต้องสะอาดไม่มี
กลิ่นและตะกอน  
(สถานที่แปรงฟัน
หมายถึง อ่างแปรง
ฟันถาวร หรือเป็น
บริเวณส าหรับแปรง
ฟันที่เหมาะสมกับ
เด็ก สะอาด ไม่มีน้ า
ขัง ไม่เฉอะแฉะ ไม่
ลื่น จัดให้มีถังสะอาด
ใส่น้ าและภาชนะ
กลางใช้ตักน้ าจากถัง
ใส่แก้วให้เด็ก)  

1.มีสถานที่แปรงฟัน 
2.มีน้ าใช้ปริมาณ
เพียงพอ                                  
3.น้ าต้องสะอาดไม่มี
กลิ่นและตะกอน  
4.มีแสงสว่าง และ
ระบายอากาศ
เพียงพอ 

1. มีสถานที่แปรงฟัน 
2.มีน้ าใช้ปริมาณ
เพียงพอ                                  
3.น้ าต้องสะอาดไม่มี
กลิ่นและตะกอน  
4. มีแสงสว่าง และ
ระบายอากาศเพียงพอ 
5.มีก๊อกน้ าเพียงพออย่าง
น้อย1จุดต่อเด็ก 10 คน 
6.อ่างแปรงฟันมีกระจก
ฝึกแปรงฟัน  

ตรวจเยี่ยม 

1.4.7 อุปกรณ์ในการท าความสะอาดช่อง
ปากสะอาดและเพียงพอ 

ไม่มีแปรงสีฟัน ยาสี
ฟัน แก้วน้ า ครบทุก
คน 
 
 (ข้อแนะน า) 

1.มีแปรงสีฟันที่เหมาะสม
กับเด็กอายุ 3-5ปี  
2.ยาสีฟันส าหรับเด็กที่
ผสมฟลูออไรด์  
3.แก้วน้ า ผ้าเช็ดหน้า ที่

1.มีแปรงสีฟันที่เหมาะสม
กับเด็กอายุ 3-5ปี  
2.ยาสีฟันส าหรับเด็กที่
ผสมฟลูออไรด์  
3.แก้วน้ า ผ้าเช็ดหน้า ที่

1.มีแปรงสีฟันที่เหมาะสมกับ
เด็กอายุ 3-5ปี  
2.ยาสีฟันส าหรับเด็กที่ผสม
ฟลูออไรด์  
3.แก้วน้ า ผ้าเช็ดหน้า ที่

ตรวจเยี่ยม สุ่มตรวจแปรงสี
ฟันทีเ่ก็บอุปกรณ์ 



 

10 
 

ข้อบ่งชี ้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Dental 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

ขอสนับสนุนจาก
หน่วยงานท้องถิ่น 

สะอาด เพียงพอทุก
คน 
 

สะอาด เพียงพอทุก
คน 
4. มีการจัดเก็บ
อุปกรณ์ที่ถูก
สุขลักษณะ ไม่อับชื้น 
(แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
แก้วน้ า ต้องจัดเก็บ
ให้มีการเว้นระยะห่าง
ไม่วางชิดกัน วาง
แปรงสีฟันให้หัวแปรง
ตั้งขึ้น) 

สะอาด เพียงพอทุกคน 
4. มีการจัดเก็บอุปกรณ์
ที่ถูก สุขลักษณะ ไม่อับ
ชื้น 
5. มีการเปลี่ยนแปรงสี
ฟันใหม่อย่างน้อยเทอม
ละ 1 ครั้ง 

2.2.2 มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน 

ไม่มีกิจกรรม 
 
 

เด็กทุกคนแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวัน
ด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ 
 

1.เด็กทุกคนแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวัน
ด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ 
2.ครูผู้ดูแลเด็กตรวจ
ความสะอาดหลังการ
แปรงฟัน 

1.เด็กทุกคนแปรงฟัน
หลังอาหารกลางวันด้วย
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 
2.ครูผู้ดูแลเด็กตรวจ
ความสะอาดหลังการ
แปรงฟัน 
3.มีการบันทึกความ
สะอาดและกิจกรรม
แปรงฟันอยู่ในตาราง
กิจกรรมประจ าวัน 

ตรวจเยี่ยม พิจารณา
เอกสารประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กตรวจสุขภาพช่อง ไม่มีกิจกรรม มีการตรวจทุกวัน มีการตรวจและ มีการตรวจและบันทึก ตรวจเยี่ยม พิจารณา
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ข้อบ่งชี ้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Dental 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

ปากและความสะอาดช่องปาก
ประจ าวัน  

 บันทึกการตรวจฟัน
ประจ าวัน  

การตรวจฟันประจ าวัน 
และส่งต่อการรักษาหรือ
มีหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรเมื่อตรวจพบ
ปัญหา 

เอกสารประกอบ 
 

2.2.5 เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากตามก าหนด 

ไม่มีกิจกรรม เด็กได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากโดย
ทันตบุคลากรอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

เด็กได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากโดย
ทันตบุคลากรอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
มีบันทึกผลการตรวจ
รายบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง 

เด็กได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากโดย
ทันตบุคลากรอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้งมีบันทึกผล
การตรวจรายบุคคล
อย่างต่อเนื่อง 
และส่งต่อรับการรักษาท่ี
เหมาะสม 

ตรวจเยี่ยม พิจารณา
เอกสารประกอบ 

3.1.3 ข เด็กสุขภาพช่องปากดี ฟันไม่ผุ ไม่มีผลการตรวจฟัน 
หรือ เด็กฟันไม่ผุน้อย
กว่า ร้อยละ40 

เด็กฟันไม่ผุร้อยละ 
40 -50  

เด็กฟันไม่ผุร้อยละ 
50-55 

เด็กฟันไม่ผุมากกว่าร้อย
ละ 55  

ผลการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 
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เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเดน็ D =Diseases) 
 

ข้อบ่งชี ้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

1.4.1 , 1.4.2 
และ 2.2.3 
 

มีแผนและด าเนนิการตรวจ
สุขอนามัยประจ าวนัตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และการป้องกันควบคมุ
โรคติดต่อ 
 
 
 
 
 

ไม่มีแผนหรือการ
ด าเนินการตรวจ
สุขอนามัย
ประจ าวนั ตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
และป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ 
 

1. มีการตรวจสุขภาพ
อนามัยและร่องรอยการ
บาดเจ็บประจ าวัน 
1.1 มีการตรวจผม ตรวจ
เล็บ และส ารวจการ
เจ็บป่วยของร่างกาย 
1.2 มีการบันทึกผลการ
ตรวจสุขภาพ ความ
สะอาดของร่างกาย การ
คัดกรองสุขภาพและ
บันทึกสุขภาพ ช่องปาก 
2. สนับสนุน/จัดการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
โดยบุคลากรทาง
การแพทย์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 
 

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดบั 1 และ 
1. มีการตรวจสอบ
ประวัติการได้รบัวัคซีน
ตั้งแต่แรกรับและทุก 6 
เดือน 
2. มีมาตรการและ
กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไข เมื่อเกิดโรคติดต่อ
ขึ้น รวมทั้งเก็บข้อมูลของ
โรคติดต่อ 
2.1 มีตารางกิจกรรมให้
ความรู้และฝึกพฤติกรรม 
เช่น การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อส าหรับเด็ก 
พฤติกรรมการกินอาหาร 
การล้างมือ เป็นตน้ อย่าง
น้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
2.2 มีอุปกรณ์ในการ
ป้องกันควบคุมโรค
ครบถ้วน (หน้ากาก
อนามัย และสบู่/

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดบั 1-2 
และ 
น าข้อมูลการด าเนนิงาน
มาปรับปรุง 
1.จัดให้มีการปฐม
พยาบาลและฝึก
ช่วยชีวิตเบื้องต้น 
2.มีการดูแลให้ความ
ช่วยเหลือและให้การ
ดูแลอย่างใกล้ชิดส าหรับ
เด็กที่บาดเจ็บหรือมี
อาการป่วย   
 

1. แผนบริหารจัดการตรวจ
สุขอนามัยประจ าวัน ตรวจ
สุขภาพประจ าปี ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
2. บันทึกการตรวจสุขอนามัย
ประจ าวัน/ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/ตาม
ก าหนด 
3. ตารางการฉีดวัคซีนตามแนว
ทางการป้องกันโรคติดต่อใน
ศูนย์เด็กเล็ก 
4. แบบบันทึกการไดร้ับวัคซีน 
5. แบบบันทึกปัญหาสุขภาพ
และการดูแลเบื้องต้น 
6. แบบคัดกรองอาการป่วยราย
ห้องเรียน 
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ข้อบ่งชี ้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

แอลกอฮอล์เจล และผ้า
เช็ดมือ ผ้าเช็ดหนา้
ส าหรับเด็กแต่ละคน) 
2.3 มีแนวทาง/มาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค เชน่ 
การแยกเด็กป่วย การ
สังเกตอาการ การส่งต่อ
เด็กป่วย ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
2.4 ครูผู้ดูแลเด็กต้อง
ได้รับการอบรม เรื่องการ
ป้องกันควบคุมโรคติด
เชื้อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก
อย่างน้อย ปลีะ 1 ครั้ง 
2.5 มีกิจกรรมให้ความรู้
ผู้ปกครอง เรื่องโรคที่พบ
บ่อยในเด็ก อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยเจ้าหนา้ที่
สาธารณสุข 
2.6 มีการบันทึกการ
เจ็บป่วยของเด็กเป็น
รายบุคคล  
3. มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และเวชภัณฑส์ามัญ
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ข้อบ่งชี ้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

ประจ าบ้านและอุปกรณ์
ที่จ าเป็นส าหรับปฐม
พยาบาลเบื้องตน้   

1.4.3 อาคารต้องมีพื้นที่ใชส้อยเป็น
สัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวนัของ
เด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัยและการ
ใช้ประโยชน ์
           

 
 
 

ไม่มีพื้นที่ใช้สอย
เป็นสัดสว่นตาม
กิจกรรม 

1. มีพื้นที่เพียงพอในการ
จัดกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวนัของเด็ก
พอเพียงเฉลี่ย 0.5 - 2.0 
ตรม. /คน 
2. มีพื้นที่เตรียมอาหาร/
ครัว วิธีการขนส่งอาหาร
และมีบริเวณที่จัดให้เด็ก
รับประทานอาหารที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 
3. มีพื้นที่ส าหรับนอน
หลับ เน้นความสะอาด
ปลอดโปร่ง และอากาศ
ถ่ายเทได้ด ี
4. มีพื้นส าหรับเล่นและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสม 

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดบั 1 และ 
1. มีพื้นที่หรือบริเวณ
ส าหรับการท าความ
สะอาดช่องปาก แปรง
ฟัน ล้างมือ ล้างหน้าของ
เด็ก ฯลฯ 
 

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดบั 1-2 
และ 
1. มีพื้นที่ส าหรับแยก
เด็กป่วย 
2 ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุมดูแล
ความสะอาดอาคาร
พื้นที่ใช้สอย 

- พื้นที่ใช้สอยตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานความปลอดภัย สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นอาคาร
และสิ่งแวดล้อม 
- แผนผังพื้นที่และการใช้ของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรง
ฟัน/ลา้งมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้
งานของเด็ก 

ไม่มีการจัดบริเวณ
ห้องน้ า ห้องส้วม ที่
แปรงฟัน/ล้างมือให้
เพียงพอ สะอาด 

1. แยกห้องน้ า ห้องส้วม 
บริเวณแปรงฟัน/ที่ล้าง
มืออย่างเป็นสัดส่วน และ
สะอาด ไม่มนี้ าขัง และไม่

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดบั 1 และ 
1. มีการท าความสะอาด
อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง 

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดบั 1-2 
และ  
1. มีระบบดูแลความ

- การเยี่ยมชมและสังเกต 
- ภาพถ่าย 
- แบบบันทึกตารางการท า
ความสะอาด และเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบประจ าวัน 
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ข้อบ่งชี ้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

 ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับการใช้
งานของเด็ก 
 

ลื่น 
2. อุปกรณ์ท าความ
สะอาดพร้อมใช้งาน เก็บ
ไว้ในที่เหมาะสม 

 
2. ห้องน้ า ห้องส้วม 
สะอาด พืน้ไม่มนี้ าขัง ไม่
ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ 
อากาศถ่ายเทสะดวก อยู่
ในสภาพดี ไม่ช ารุด 
3. มีสถานที่ลา้งมืออยู่ใน
สภาพดี ไมช่ ารุด สะอาด 
ขนาดพอเหมาะกับตัวเด็ก 
และมีสบู่หรือน้ ายาลา้ง
มือส าหรับเด็ก  
4. จัดกิจกรรมให้ความรู้
เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้
ส้วมที่ถูกต้อง 

สะอาด รวมทั้งมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง 
2. โถส้วมของเด็กมีขนาด
พอเหมาะกับตัวเด็กหรือ
สามารถดัดแปลงให้
เหมาะสมกับการใช้งาน
ของเด็ก  
3. มีจ านวนโถสว้ม โดย
เฉลี่ยอย่างน้อย 1 โถ ต่อ
เด็ก 10 คน และมี
อุปกรณ์ช่วยเสริมการใช้
ส้วมทีป่ลอดภยั เชน่ ราว
จับ 

1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่
ปรุง ประกอบอาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ 
ก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะน า
โรค 

 

ไม่มีการจัดการ
ระบบสุขาภิบาล  
ที่ถูกสุขลักษณะ 

1. สถานที่ประกอบ
อาหาร/ที่เตรียมอาหาร 
ต้องมีอ่างล้างภาชนะและ
อุปกรณ์ที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 
1.1 สถานที่เตรียม ปรุง 
ประกอบอาหาร/ที่
รับประทานอาหาร 
สะอาด แยกเป็นสัดส่วน 
1.2 มีอ่างล้างภาชนะที่มี
ก๊อกน้ า วางสงูจากพืน้

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดบั 1 และ 
มีการจัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูลอย่างถูก
สุขลักษณะทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 
1. มีภาชนะรองรับขยะ
เพียงพอ สภาพดีและมี
ฝาปิดมดิชิด 
2. มีการดูแลถังขยะให้
สะอาดและเก็บขยะออก

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดบั 1-2 
และ 
มีมาตรการป้องกันแมลง
และสัตว์ที่เป็นพาหะน า
โรค 
1. มีการส ารวจ/
ตรวจสอบแมลงและ
สัตว์พาหะน าโรคใน
สถานพฒันาเด็กปฐมวัย 
เช่น การสังเกตยุง หนู 

- การเยี่ยมชมและสังเกต 
- ภาพถ่าย 
- การสัมภาษณ์ ผูร้ับผดิชอบ 
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ข้อบ่งชี ้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

อย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
และมีท่อระบายน้ าทิ้ง 
บริเวณที่ล้างต้องมีการ
ระบายน้ าทีด่ี ไม่
เฉอะแฉะ 
1.3 มีการจัดเก็บภาชนะ 
อุปกรณ์ เป็นระเบียบ 
สะอาด อยู่ในสภาพด ี
1.4 มีการจัดท าแผนใน
การตรวจสอบและท า
ความสะอาดสถานที่
เตรียม ปรุง ประกอบ
อาหาร/ที่รับประทาน
อาหาร ภาชนะเก็บกักน้ า 
จุดบริการน้ าดื่มอย่าง
สม่ าเสมอ 
1.5 ผู้ปรุงอาหาร/ผู้ขนสง่
อาหารปรุงส าเร็จ มี
ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหาร แต่งกายสะอาด 
สวมเสื้อมีแขน สวมใส่
อุปกรณ์ที่ป้องกันการ
ปนเปื้อนได้ เช่น หมวก
คลุมผม ผ้ากนัเปื้อน ถุง
มือ หน้ากากผ้าหรือ

จากอาคารทุกวัน 
3. มีถังขยะที่แยก
ประเภท พร้อมมีป้าย
สัญลักษณ์ เชน่ ขยะ
ทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะ
อินทรีย์ ขยะอันตราย 
4. มีกิจกรรมส่งเสริม/ให้
ความรู้ในการคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้อง ในเด็กและ
ครู 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริม
เพื่อให้ครู เด็ก และ
ชุมชนมสี่วนร่วมและมี
การคัดแยกขยะและการ
จัดการขยะอย่างถูกต้อง 
 

แมลงสาบ เป็นต้น 
2. มีแผนหรือมาตรการ
ป้องกันแมลงและสัตว์
พาหะน าโรค เช่น การ
ติดมุ้งลวด ก าจดัแหล่ง
อาหาร การเก็บสิ่งของ
ให้เป็นระเบียบ การ
ตรวจสอบลูกน้ ายุงลาย 
กับดักหนู เป็นต้น 
3. ก าหนดผู้รบัผิดชอบ
ในการควบคุมดูแล
ระบบสุขาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สถานที่
ปรุง ประกอบอาหาร/ที่
รับประทานอาหาร 
ภาชนะเก็บกักน้ า จุด
บริการน้ าดื่มน้ าใช้ ขยะ) 
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ข้อบ่งชี ้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

หน้ากากอนามัย เปน็ตน้ 
และ มีสุขนสิัยที่ดี เชน่ 
ตัดเล็บสัน้  ไม่ใช้มือหยิบ
จับอาหารโดยตรง 
2. มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่
เพียงพอและสะอาด  
2.1 มีการจัดหาน้ าดื่มที่
เพียงพอต่อเด็กทุกคน 
(โดยเฉลี่ยไมน่้อยกว่า 2 
ลิตร/คน/วนั) 
2.2 ภาชนะกักเก็บน้ า
และภาชนะใสน่้ าดื่ม ต้อง
ระมัดระวังเก่ียวกับการ
ปนเปื้อน ต้องมฝีาปิด 
ป้องกันฝุ่นละออง สิ่ง
สกปรก มีก๊อกส าหรับ
เปิดน้ าออก ไม่ใช่ภาชนะ
ดื่มน้ าตักโดยตรง 
2.3 จัดให้มีน้ าดื่มที่
สะอาด ใส ไม่มีตะกอน 
เมื่อสังเกตด้วยตา 
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ข้อบ่งชี ้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้
ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งาน
ของเด็กทุกคน และดูแลความ
สะอาดและปลอดภัยอย่าง
สม่ าเสมอ 
   
 
 

ไม่มีการจัดอุปกรณ์
ภาชนะและ
เครื่องใช้ส่วนตัวให้
เพียงพอกับการใช้
งานของเด็กทุกคน 
และดูแลความ
สะอาดและ
ปลอดภัยอย่าง
สม่ าเสมอ  
 

1. มีอุปกรณ์ภาชนะและ
เครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับ
เด็ก 
ทุกคน (แปรงสีฟัน ถ้วย
น้ า/กระติกน้ า แก้วน้ า
ส่วนตัว ชุดนอน 
ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ที่
ติดป้ายชื่อ) 
2. จัดเก็บอย่างเหมาะสม
และเป็นระเบยีบ 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดบั 1 และ 
1. อุปกรณ์มีมาตรฐาน 
สะอาด เพียงพอกับการ
ใช้งาน 
 

ด าเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดบั 1-2 
และ 
1. มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์เป็นระยะและ
จัดให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 
 
 

- การเยี่ยมชมและสงัเกต 
- ภาพถ่าย 
 

 

 

  

 


