
 
 

สรปุการประชมุ 
หารือเพือ่จัดทาํแนวทางและเกณฑการพฒันาคณุภาพพฒันาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D) 

วันศกุรที่ 5 มีนาคม  2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ หองประชมุกองกิจกรรมทางกายเพื่อสขุภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นพ.อรรถพล   แกวสัมฤทธ์ิ   รองอธิบดีกรมอนามัย 
2. นพ.ธีรชัย   บุญยะลีพรรณ  รักษาการผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 
3. นางสาวนพวรรณ  โพชนุกูล   ทันตแพทยเช่ียวชาญ 
4. นายณัฐพงค   กันทะวงค  ทันตแพทยชํานาญการ 
5. นางสมนึก   เลิศสุโภชวณิชย    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
6. นางสาวปรียานิตย ใหมเจริญศรี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
7. นางสาวศิริลักษ  กลิ่นมาลี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นายวัชรินทร   แสงสัมฤทธ์ิผล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
9. นางสาววารีทิพย   พ่ึงพันธ    นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ  
10. นางสาววราภรณ  จิตอาร ี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
11. นางสาวณัฐนิช อินทรขํา   นักโภชนาการปฏิบัติการ  
12. นางสาวอารียา   กูโน    นักโภชนาการปฏิบัติการ 
13. นายพลาวัตร   พุทธรักษ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
14. นางสาวชัญญานุช  เวียงแกว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
15. นางสาวรสธร ปลื้มสูตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
16. นางสุรีพร   เกียรติวงศครู  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
17. นางเปรมฤทัย   เกตุเรน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

18. นางสาวไพลิน   วิญญกูล   นักจิตวิทยาชํานาญการ 
19. นางอรัญญา   ทับนอย   นักวิชาการศึกษา 
20. นางสาวดวงใจ   ปนคุม   นักวิชาการศึกษา 
21. นางสาวกมลวรรณ  สุขเลิศ  เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
22. นางสาวอรษา   ภูหนู   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
23. นางมนัสนันท   สรรพสิทธ์ิ   ธุรการและบริการเอกสาร  
24. นายธีรยุทธ   ชูพุทธพงศ   พนักงานคอมพิวเตอรและธุรการ 
25. นายกฤษนันท   ถูกจิตร    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
26. นางสาวชลิตา   ตายคํา   เลขานุการผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 

ผูเขารวมประชุม Conference 
1. นางธนิกา  สุจริตวงศานนท  รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 

2. นางสาวพิชชานันท  ทองหลอ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   

3. ผูแทนจากศูนยอนามัยที่ 1 – 12 
4. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

เริ่มประชุมเวลา/... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

วาระที ่๑ ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ  
 นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธ์ิ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุมแจงกําหนดการ 
กิจกรรมโครงการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D วันที่ 18 มีนาคม 2564  ณ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบาลาสมีแล จังหวัดยะลา ใหดําเนินกิจกรรมตามวันดังกลาวโดยมีกิจกรรม MOU ของ 4 กระทรวง 
หากทานรมช. ไมสามารถเปนประธานไดอยากใหประสานผูแทนของ 4 กระทรวง มาเปนทีมดําเนินงานรวมกัน
ในพ้ืนที่โดยเชิญศูนยเด็กที่ยังไมผานมาตรฐานมารวมฟงและมีกิจกรรมที่ลงชวยพัฒนาศูนยเด็ก เชน กิจกรรม
โภชนาการ พัฒนาการ การเลน การดูแลฟน การปองกันโรคติดตอ เปนกิจรรมที่ดําเนินการของทุกเขต  

มตทิีป่ระชุม : ผูเขาประชุมรับทราบ 

วาระที่ 2  รับรองการประชมุ  
เลขานุการโดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ ไดจัดทํารายงานการประชุมขับเคลื่อนงาน 

การสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพเด็ก (4D) วันจันทรที่  1 กุมภาพันธ 2564  
เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หองประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 7 กรมอนามัย  
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม   

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1  พิจารณาเกณฑและกิจกรรม โครงการสงเสริมคณุภาพสถานพฒันาเดก็ปฐมวัยดานสุขภาพ

เด็ก (4D) ในระดบัพืน้ที ่

 นายแพทยธีรชัย บุญยะลีพรรณ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 
แจงความคืบหนา ดังน้ี   
 1) โครงการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยไดจัดทําเกณฑการประเมินสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 4D มีการคัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จะรวมทํากิจกรรมยกระดับครบทั้ง 13 เขตสุขภาพ
แลว 
 2) กรมอนามัยจะดําเนินการพัฒนาศูนยเด็กตํ่ากวา 3 ป โดย อบจ.ระยอง มีความสนใจที่จัดต้ังและ
ประสานกรมอนามัยเพ่ือขอใหชวยพัฒนา จึงอยากใหสวนกลางและศูนยอนามัยเตรียมเน้ือหาวิชาการที่จะให
คําแนะนํา เชน เรื่อง ฟน โภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและนํ้า พัฒนาการและการเลนรับรองการดําเนิน
ดังกลาว    

3) ช้ีแจงรางกําหนดการพิธีลงนามความรวมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ดานสุขภาพ โดยมีกิจกรรมดังน้ี คือ ประธานและผูรวมงานจะมีการรับชมวีดิทัศน 4D ลงนามขอตกลง โดยให

ผูรวมลงนามไดพูดคํามั่นที่จะรวมพัฒนาสถานพัฒนาเด็กของตนเองใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน ลดความเหลื่อมล้ํา 

และจะชวยเปนหลักในการพัฒนาสถานเด็กปฐมวัยในสังกัดอ่ืน เชน ศึกษาธิการจังหวัดควรมีบทบาทเปนแกน

หลักในการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยง จากน้ันนําเสนอแผนยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสาธิตกิจกรรมของ 4D 

เพ่ือเปนโมเดลใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนําไปใชและมีการติดตามผลการดําเนินงานในระยะตอไป  

4) นําเสนอเกณฑดานพัฒนาการ (Development) ขอบงช้ี 2.1.1,2.1.5 ,3.2.1 ก -3.2.6 ก 

3.2.1 ข สวนใหญยึดตามมาตรฐานชาติฯ มีเกณฑการใหคะแนน แบงเปน 4 ระดับ คือ 0 คะแนน ตอง

ปรับปรุง , 1 คะแนน ผานเกณฑขั้นตน , 2 คะแนน ดี , 3 คะแนน ดีมาก เอกสารประกอบการพิจารณา

ประกอบดวยแบบคัดกรองของ DSPM ชวงอายุคัดกรอง 9 ,18 ,30 และ 42 เดือน โดยบุคลากรทางการแพทย 

ทุกเดือนจนครบ/….. 
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ทุกเดือนจนครบ 12 เดือน ผลรวมทั้งเนนตรวจโดยปนํามาคิดเปนรอยละใน ขอบงช้ีที่ 3.2.1 ก –

3.2.6 ก 3.2.1 ข การลงขอมูลในระบบมาตรฐานชาติฯ ตอไปจะลงทุกประหวางเดือน ม.ค.- มี.ค. ตามป

การศึกษา 

นายวัชรินทร แสงสัมฤทธ์ิผล กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ นําเสนอเกณฑดานการเลน (Play)  

โดยนํามาจากงานวิจัยพ้ืนที่ตนแบบเด็กไทยเลนเปลี่ยนโลก ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1) play space 

พ้ืนที่เลน 2) play process กระบวนการเลน 3) play worker ผูอํานวยการเลน และ 4) play management 

unit การจัดการการเลนซึ่งนํามาขับเคลื่อน สพด.4D โดยอิงมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D ขอบงช้ี 

1.2.3,1.3.3,1.3.5,1.5.2 และ 2.1.3 โดยองคประกอบดานที่ 1. พ้ืนที่เลนและของเลน : ตองมีความ

ปลอดภัยมาตรฐานมอก.และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 2. กระบวนการเลน : มีการจัดใหเด็กเลนอิสระ

และมีการจัดกิจกรรมทางกาย 3. ผูอํานวยการเลน : สวนกลางมีการจัดอบรมผูอํานวยการเลน 50 คน/เขต 

และมีหลักสูตรอบรมออนไลนโดยมีการประชาสัมพันธไปใหกับศูนยอนามัยไปแลว และ 4. หนวยบริหาร

จัดการการเลน : เนนการจัดกิจกรรมการเลนใหแกครอบครัวและชุมชน 

นางสาวไพลิน วิญญกูล จากสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ แจงเพ่ิมเติม เรื่อง เอกสาร

ประกอบการพิจารณาที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติใชในเกณฑพัฒนาการ (Development) 

ประกอบดวย 3 ประเด็น คือ 1.แผนการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการ 5 ดานและการบันทึก 

การประเมินผล 2.การติดตามเฝาระวังพัฒนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีแบบฟอรมการบันทึกผล 

การประเมินพัฒนาการ 5 ดานตาม DSPM การแจงผลการประเมินพัฒนาการแกผูปกครอง และใบกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาการที่บาน และ 3.ขั้นตอนการเฝาระวังและติดตามพัฒนาการในศูนยเด็กฯ ที่สามารถนําไปปรับ

ใชกับศูนยเด็กที่จะดําเนินการยกระดับได โดยจะทําลิงครวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของไวใหภายหลังการประชุม  

นายณัฐพงค กันทะวงค จากสํานักทันตสาธารณสุข นําเสนอเกณฑดานสุขภาพชองปากและฟน 

(Dental) ยึดตามมาตรฐานชาติ ขอบงช้ี 1.4.5,2.2.2, 2.2.3 ,2.2.5 และ 3.1.3 ข โดยใหยึดหลัก ป -ต -ท 

คือ 1.แปรงฟน : สถานที่แปรงฟนประกอบดวยอางแปรงฟนหากไมมีตองมีการจัดเตรียมนํ้าสะอาดใหเด็ก 

แปรงฟนโดยมีภาชนะกลางตักนํ้าใหเด็ก มีกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน มีอุปกรณของใชสวนตัว 

ที่เพียงพอ เชน แปรงสีฟน ผาเช็ดมือ เช็ดปาก ยาสีฟนผสมฟลูออไรด โดยครูเปนผูบีบยาสีฟนใหเด็ก การเก็บ

แปรงใหต้ังหัวแปรงขึ้นวางในจุดที่หางกันและไมเก็บแปรงในตะกรารวมกัน 2.ตรวจฟน : มีการตรวจความ

สะอาดของฟนทุกวันรวมกับการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยครูในชวงเชา และตรวจฟนโดยทันตบุคลากรอยางนอย

ปละ 2 ครั้ง และมีระบบสงตอหากพบวามีปญหาสุขภาพชองปาก และ3.สงเสริมการรับประทานอาหารที่มี

ประโยชนตอสุขภาพชองปาก โดยการพัฒนาในระยะแรกเนนใหเกิดกิจกรรมในศูนยเด็กมากกวาผลลัพธ  

นางสาววราภรณ  จิตอารีย จากสํานักนักโภชนาการ นําเสนอเกณฑดานโภชนาการ (Diet) ขอบงช้ี 

1.4.1, 2.2.4 และ 3.1.1 ก การจัดอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอพัฒนาเกณฑมาจากมาตรชาติฯ 

แบงเปน 2 ประเด็นหลัก คือ  

1. มีการจัดรายการอาหารลวงหนา มีการจัดอาหารกลางวันและอาหารวางโดยคํานวณสารอาหารได

จากโปรแกรม Thai school lunch  หากยังไมสามารถใชโปรแกรมไดใหอิงตามคูมือตํารับอาหารสําหรับสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยของกรมอนามัย การจัดอาหารตองครบ 5 กลุม และหลากหลายหมุนเวียนกันไป   

2. การสงเสริม/... 
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2. การสงเสริมการเจริญเติบโตของเด็กเปนรายบุคคล มีการบันทึกช่ังนํ้าหนักสวนสูง และมีการจุด 

กราฟ ทั้ง 3 กราฟ ทุก 3 เดือน และมีการใหคําแนะนําใหคําปรึกษาผูปกครองไดอยางเหมาะสม 

กิจกรรม 4D : มีสาธิตการช่ังนํ้าหนักวัดสวนสูง ใหคําแนะนําสอนทักษะการช่ังวัดการจุดกราฟและ

แปลผลเปนรายบุคคล เสริมทักษะการจัดอาหารตามวัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูประกอบอาหารเกี่ยวกับ

กิจกรรมสงเสริมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน เชน กิน ปลา ตับ ไข ผัก ผลไม  

นางปรียานิตย ใหมเจริญศรี จากสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม นําเสนอเกณฑดานสิ่งแวดลอมความปลอดภัย
และปองกันโรค (Diseases) ขอบงช้ี 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,1.4.5 ,1.4.6 และ1.4.7 มีประเด็น เรื่อง 
สุขภาพอนามัย อาคารสถานที่ หองนํ้า ที่แปรงฟนลางมือ สุขาภิบาลอาหารและนํ้า ภาชนะและเครื่องใชสวนตัว 
โดยมีเกณฑ 4 ระดับ ประกอบดวยแผนการตรวจสุขภาพ สุขอนามัยประจําวันของเด็กโดยครูและมีการบันทึก
และจัดใหมีการตรวจประจําปโดยบุคลากรแพทยอยางนอยปละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบทําประวัติการรับวัคซีน 
ตามวัย มาตรการปองกันและแกไขกรณีเกิดโรคติดตอ โดยมีกิจกรรมใหความรูและสงเสริมพฤติกรรมที่ดี เชน  
การรับประทานอาหาร การลางมือ การใชอุปกรณปองกัน หนากากผา มีการแยกเด็กที่ปวย สังเกตอาการและ
สงตอมีการอบรมเรื่องการปองกันโรคติดตอในศูนยเด็ก การปฐมพยาบาลการชวยชีวิต  

อาคารตองมีการจัดแบงพ้ืนที่ใชสอยและมีความสะอาด ควรมีพ้ืนที่ 1.5 - 2.0 ตรม.ตอคน มีพ้ืนที่
นอน สถานที่ประกอบอาหาร ที่เตรียมปรุงประกอบ มีพ้ืนที่เลน แปรงฟนลางหนา และพ้ืนที่สําหรับเด็กปวย 
และหองนํ้ามีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอใหอยูในสภาพดี โดยมีอุปกรณเพียงพอและมีการสงเสริม
พฤติกรรมที่ดี เชน การใชหองสวม การลางมือ   

การจัดการขยะมูลฝอย ตองมีภาชนะรองรับที่มีสภาพดีมีฝาปด ดูแลความสะอาดของถังขยะเก็บทิ้งทุก
วัน มีการแยกประเภทเพ่ือใหเด็กไดเรียนรูเรื่องการแยกขยะ มีการปองกันสัตวแมลงพาหะนําโรค เชน หนู 
แมลง ยุง ตองมีการระบุผูรับผิดชอบ การจัดอุปกรณเครื่องใชสวนตัวใหแกเด็ก เชน แกวนํ้า ชุดนอน  
เครื่องนอน มีช่ือสัญลักษณ จัดเก็บอยางเปนระเบียบอยูในมาตรฐานที่ใชงานไดและสะอาด 

  นายพลาวัตร  พุทธรักษ  จากสํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า นําเสนอเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะของ
สถานที่เตรียมปรุง ประกอบอาหาร โดยผูเตรียมปรุง ประกอบอาหาร และผูสัมผัสอาหารตองสวมหนากาก
อนามัย หมวกหรือเน็ทคลุมผม มีนํ้าด่ืม นํ้าใชเพียงพอ และสะอาดใส ไมมีตะกอน สําหรับนํ้าด่ืมตองจัดบริการ
ใหเด็กอยางนอย 2 ลิตร ตอคนตอวัน ภาชนะใสนํ้าด่ืมตองมีฝาปด มีกอกสําหรับเปดปดนํ้า  

นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย จากกองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค แจงแนวทางปฏิบัติใน
สถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อพบผูปวยยืนยัน 1 รายในหองเรียน ใหปดหองเรียน 3 วัน  
เพ่ือทําความสะอาด หากมากกวา 1 หองเรียนใหปดช้ันเรียน 3 วัน เพ่ือทําความสะอาดและแจงเจาหนาที่
สาธารณสุข และใหอยูในดุลยพินิจของผูวาราชการจังหวัดถึงเปนคณะอนุกรรมการโรคติดตอแหงชาติ   

การคัดครองโรคชวงเชากอนเขาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีการตรวจมือเทาปากทั้งหมด วัดไข  
ลางมือและเวนระยะหาง เมื่อพบเด็กปวยตองแยกเด็กปวยใหอยูมุมใดมุมหน่ึงโดยหางอยางนอย 2 เมตร กรณี
ที่ไมมีหองแยก และการลางมือตองลางหลังทํากิจกรรมทุกครั้ง สถานที่เลนตองสะอาดไมมีนํ้าขังเพราะจะเปน
แหลงแพรกระจายโรค ของเลนเด็กควรทําความสะอาดทุกวันเมื่อมีการระบาด การลางมือ 7 ขั้นตอน  
เด็กตองลางไดถูกตองอยางนอย 4 ขั้นตอนบริเวณ ฝามือ หลังมือ น้ิวหัวแมมือ และขอมือ ครูตองตรวจสุขภาพ
ประจําทุกป และครูตองมีการอบรมเรื่องปองกันควบคุมโรคติดตอที่พบบอยอยางตอเน่ืองทุกปและ 
ครูจําเปนตองตรวจสอบความครบถวนของวัคซีนพ้ืนฐานของเด็กต้ังแตแรกรับและตามวัย  

3.2 การดาํเนนิงาน/... 
 




