
การประชุมติดตามการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐม

วัยดานสุขภาพ (4D)

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ หองประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพ ชั้น 3 



วาระการประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจงใหทราบ

- ความคืบหนาของโครงการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพเด็ก (4D) 
ในระดับพื้นท่ี (กําหนดการลงจัดกิจกรรมและรางกําหนดการหลัก)  

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชมุ 
- การประชุมหารือเพื่อจัดทําแนวทางและเกณฑการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยดานสุขภาพเด็ก (4D) วันท่ี 5 มีนาคม 2564 ณ  หองประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 นําเสนอรูปแบบการจัดพิธีลงนาม (MOU) โครงการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยดานสุขภาพเด็ก (4D) ในระดับพื้นท่ี
- ผูแทนศูนยอนามัยท่ี 6 , 10  และ12 

3.2 นําเสนอการประเมินผลโครงการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดานสุขภาพเด็ก (4D) ในระดับเขตสุขภาพ 

วาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ  
- สรุปขอมูลการทําประเมินในระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัด สธ. 

ตามมาตรฐานชาติ ปการศึกษา 2562 (ท้ังหมด 57 แหง) 



ลําดับ สถานท่ี จังหวัด วัน/เดือน/ป เขตสุขภาพ ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองดูนหนองโน

(ทานสุพัชรี  ธรรมเพชร เปนประธานในพิธี) 

อุบลราชธานี 23 เม.ย. 2564 10 คุณนิตยา 08 0419 6246

2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส

(ดร.สาธิต ปตุเตชะ เปนประธานในพิธี)

ระยอง 26 เม.ย.2564 6 คุณดวงนภา 08 6373 1982

3 บานหนองสองหอง

(ดร.สาธิต ปตุเตชะ เปนประธานในพิธี)

ราชบุรี 30 เม.ย. 2564 5 คุณบุษบา 08 1705 6717 

4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.สูงเนิน นครราชสีมา 30 เม.ย. 2564 9 คุณอัญชลี 09 5610 4236

5 ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟนนคร

รมเกลาระยะ 5 โซน 11

เขตลาดกระบัง

กทม.

3 พ.ค. 2564 13 คุณดวงประทีป 06 2595 6415

6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชัน ตําบลคอใหญ อุดรธานี 6 พ.ค.2564 8 คุณณัฐพล 09 0993 0420

7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลใหมนาเพียง

(ดร.สาธิต ปตุเตชะ เปนประธานในพิธี)

ขอนแกน 14 พ.ค. 2564 7 คุณธิโสภิญ 08 9305 9818

8 ศูนยเด็กเล็กคนตรงอุทิศเทศบาลนครพิษณุโลก 

(ทานธนิตพล ไชยนันท เปนประธานในพิธี)

พิษณุโลก 17 พ.ค. 2564 2 คุณนิศรา 09 9292 4441

9 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโมคลาน

(ทานสุพัชรี  ธรรมเพชร เปนประธานในพิธี)

นครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2564 11 คุณถาวร 08 5968 3030

10 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยทราย

(ทานธนิตพล ไชยนันท เปนประธานในพิธี)

เชียงใหม 24  พ.ค. 2564 1 คุณวัชรินทร 08 4810 9626

11 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานกลวย

(ทานธนิตพล ไชยนันท เปนประธานในพิธี)

ชัยนาท 27 พ.ค. 2564 3 คุณสุภิญญา 08 5540 1048

12 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเมืองรามันห

(ดร.สาธิต ปตุเตชะ เปนประธานในพิธี)

ยะลา 27-28 พ.ค. 

2564

12 คุณทรงสมร 08 9733 1533

13 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปอกแปก

(ทานสุพัชรี  ธรรมเพชร เปนประธานในพิธี)

สระบุรี 28 พ.ค. 2564 4 คุณวาธิณี 09 2250 1668  



รางกําหนดการกจิกรรมสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสขุภาพ 4D
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนผูรวมงาน

09.30 – 10.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

10.00 – 10.15 น. กลาวตอนรับ และนําเขาสูพิธีลงนามขอตกลงความรวมมอืเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ

10.15 – 10.20 น. ชมวีดีทัศน โครงการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D)

10.20 – 10.35 น. พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

10.35 – 10.45 น. ประธานในพิธีพรอมคณะผูบริหารและคณะทํางานในพื้นที่ถายภาพที่ระลึก

10.45 – 11.00 น. นําเสนอ แผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เขารวมโครงการ  

โดย ผูแทนจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

11.00 – 12.00 น. สาธิตกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D 

- กิจกรรม เฝาระวังพัฒนาการดวยเครื่องมือ DSPM

- กิจกรรม สาธิตมุมเลน/ลานเลน 3 บริบท (ครอบครัว สพด.และชุมชน) ดวยการเลนอิสระ 

โดย Play Worker 

- กิจกรรม โภชนาการดี สูงดีสมสวน

- กิจกรรม แปรงฟนทุกวัน ดวยยาสีฟน ผสมฟลูออไรด

- กิจกรรม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัยและปลอดโรค



รูปแบบการจดักจิกรรม : การประกาศเจตนารมณ์
เขตสุขภาพที ่10

ลาํดบัพธีิการ  

ประธานมาถงึ : มีการแสดงต้อนรับของเดก็ 1ชุด  ผู้ใหญ่1 ชุด หลังจากนัน้เร่ิมพธีิการ

1. ผู้ว่าฯ กล่าวต้อนรับ

2. นายอาํเภอ กล่าวแนะนําอาํเภอเข่ืองใน

3.พธีิกรเชิญ  ผอ.กล่าวรายงาน
4.ประธานกล่าวเปิด

5.ประธานตฆ้ีองเปิดงาน

6. พธีิกร เชิญตวัแทน 4 กระทรวง  ประกาศเจตนารมณ์ ในการพฒันาเดก็ปฐมวัย

7. ถ่ายภาพ

8. ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ



(ราง)
การประเมินผลโครงการสงเสริมคุณภาพ

สถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั ดานสุขภาพ (4D)

วาระที่ 3.2



1. ความสําคัญ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ 

(จากฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยป 2562)

1. ดานการเจริญเติบโตและโภชนาการ (Diet ) อยูในเกณฑตองปรับปรุง 7,242 แหง 

2. ดานพัฒนาการและการเลน  (Development and Play) อยูในเกณฑตองปรับปรุง 6,869 แหง 

3. ดานสุขภาพชองปาก (Dental) อยูในเกณฑตองปรับปรุง 2,625 แหง 

4. ดานการปองกันควบคุมโรค  (Disease) อยูในเกณฑตองปรับปรุง 597 แหง

 โครงการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานสุขภาพ (4D) เพื่อยกระดับคุณภาพสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย

 เครื่องมือ : ผานเกณฑการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D + กิจกรรมสพด. 4D

ดําเนินการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน  13 แหง 



2.วัตถุประสงค

 เพื่อประเมินโครงการสงเสริมคุณภาพสถานพฒันาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ 

 เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนนิงานสงเสริมคุณภาพสถานพฒันาเด็กปฐมวัยผานเกณฑ
ขั้นตน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ   

3.กรอบแนวคิดการประเมิน 

 ใชรูปแบบCIPP (CIPP Model) โดยการเก็บขอมูลจากสพด.ทีด่ําเนินโครงการฯ 13 แหง 

 โดยวิธีการสัมภาษณรายบุคคล การประเมิน จากเอกสารหลักฐาน ผูบริหารสพด. ครูผูดูแล
เด็กและเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 4 ดาน 



การประเมินโครงการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ

ดานบริบท (Context)

• วัตถุประสงคของ

โครงการ

• แผนการดําเนิน

กิจกรรมในโครงการ 

• ความตองการของ

สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย

ดานปจจัยนําเขา (Input)

• นโยบายการขับเคลื่อน 

4D

• การสงเสริมคุณภาพ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ดานสุขภาพ (4D)

1. การสงเสริมการ

เจริญเติบโต 

2. การสงเสริมสุขภาพชอง

ปาก

3. การสงเสริมพัฒนาการและ

การเลน 

4. การจัดการสิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภัยในสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย

กระบวนการ (Process)

1.การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

1.1 การรณรงค/

ประชาสัมพันธ สรางกระแส

ในเขตสุขภาพท่ี 1-13

2.การขับเคลื่อนในสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย

2.1 การทําบันทึกขอตกลง

การดําเนินงาน

2.2 การจัดทําแผนการพัฒนา

-การประชุมชี้แจง 

-พัฒนาศักยภาพครู

-จัดกิจกรรมเรียนรูใหกับเด็ก 

(4D)

-จัดกิจกรรมโรงเรียนพอแม

-นิเทศและติดตามงาน

ผลผลิต (Product)

• ผลการประเมิน

สถานพัฒนาเด็ก

หลังไดรับการพัฒนา

• ผลการประเมิน

พัฒนาการ 

• ผลการประเมิน

ภาวะโภชนาการ 

• ผลการประเมิน

สุขภาพชองปาก 

• สรุปผลภาวการณ

เจ็บปวยดวยโรค

ติดเชื้อ 



5. พื้นที่ดําเนินการ 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร 
ในเขตตรวจสุขภาพที่ 1-13  

6. กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร ครูผูดูแลเด็ก และเด็กปฐมวัยในสถานพฒันาเด็กปฐมวัยสังกัด

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ในเขตตรวจสุขภาพที ่1-13 ที่มีผล

การประเมินไมผานเกณฑขั้นตนดานสุขภาพ (ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ)

• ผูบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน  13 แหง 

• เด็กปฐมวัย จํานวน 382 คน 



7. เครื่องมือทีใ่ชในการประเมิน 

 สําหรับผูบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1. แบบประเมินโครงการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ 
2. แบบประเมินผลผลิตโครงการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ 
3. แบบสัมภาษณผูบริหาร ครู ผู ดูแลเด็กเ ก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ดานสุขภาพ
 สําหรับเด็กปฐมวัย
1. แบบบันทึกขอมูลสุขภาพเด็กปฐมวัย 

กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

เก็บขอมูล

วิเคราะหขอมูล

นําเสนอขอมูล

เสนอ EC

สวนกลาง เขียนโครงราง

ศอ.สงประวัติผูวิจัย

8. ระยะเวลาดําเนินการ 



9.การวิเคราะหขอมูล

• สวนท่ี 1 ขอมูลท่ีไดสัมภาษณผูบริหาร ครูผูดูแลเด็ก เก่ียวกับการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
จากเอกสารหลักฐานตางๆ ใชการวิเคราะหและสรุปขอมูล โดยใช 
1) การตีความหมายของขอมูล (interpretation) 2) การวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
และ3) การวิเคราะหแบบอุปนัย (analysis introduction) 

• สวนท่ี 2 ขอมูลท่ีไดจากแบบประเมิน แบบบันทึก ใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบาย ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย

10.ประโยชนที่ไดรับ 

1.มีแนวทางการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให ผานเกณฑ ขั้นตนดานสุขภาพ ตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

2. เด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเขารวมโครงการมี พัฒนาการสมวัย ภาวะ

โภชนาการดีสูงดีสมสวน มีสุขภาพชองปากและฟนท่ีแรงแข็ง และเจ็บปวยดวยเปนโรคติดเชื้อ

ลดลง

3. เกิดขึ้นมากําหนดแนวทางดําเนินงานและการขยายผลโครงการสงเสริมคุณภาพ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย



 
 

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/... 

 



๔ 
 

 
 

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/... 
 





ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ศพด.4 D
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา



การสื่อสาร ศพด. 4 D กรมอนามัย

• รับทราบนโยบาย ศพด.4 D ผ่านทางการประชุมทางไกล 2 ครั้งคือ
ครั้งที่ 1 วันที่  1 กุมภาพันธ์  2564   ให้ระบุศพด.เป้าหมาย  คือ.  ศพด.บาลสัมี

แล  อ.รามัน จ.ยะลา  วันที่ 18 มีนาคม 2564   ส่วนกลางให้เลื่อนการจัด  MOU 
ระหว่างหน่วยงาน

ครั้งที่ 2  วันที่  5 มีนาคม 2564    ติดตามการท างาน
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เมษายน  2564 ติดตามความก้าวหน้า



การด าเนินงานของ ศอ.12
กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ (บาท)

1. ประสานพื้นที่เป้าหมายที่ร่วมกันพัฒนาสู่ 4 D กพ.64 -

2. ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและภาคีเครือข่ายที่
ต้องร่วมกัน MOU วันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้ว่ารับคิวแล้ว

กพ.64 -

3. จัดประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กในศพด. วิถี
ใหม่การป้องกันโควิด-19 สู่การยกระดับสุขภาพแม่และเด็ก 
เขต 12 (เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนการป้องกันโควิดใน 
ศพด. และ พัฒนาสู่ ศพด. 4D) 85 คน 

11-12 มีนาคม 2564 172,520



การด าเนินงานของ ศอ.12 (ต่อ)
กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ (บาท)

4. ประชุมภาคีเครือข่าย MOU ศูนย์เด็กห่างไกลโควิด-19 สู่ 
ศพด. 4D 94  คน (ศพด 20 แห่ง)

18 มีนาคม 2564 73,560

5.เยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กตาม
มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ สู่ 4 D
14 แห่ง

24 กุมภาพันธ์ – 30 
มีนาคม 2564

ประมาณ 20,000

6. เตรียมการ MOU ตามแผนกรมอนามยั ท่ีรมช.มาเป็นประธาน
- ประสานผูเ้ก่ียวขอ้ง
- อยูใ่นระหวา่งการเขียนโครงการของบประมาณสนบัสนนุจาก 

ศอ.บต



ประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กในศพด. วิถีใหม่การป้องกันโควิด-19 สู่การ
ยกระดับสุขภาพแม่และเด็ก เขต 12 



ประชุมภาคีเครือข่าย MOU ศูนย์เด็กห่างไกลโควิด-19 สู่ ศพด. 4D



เยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กตามมาตรการการป้องกนั
โรคโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ สู่ 4 D



สวสัดคีรบั



ศนูยอ์นามยัที ่6 ชลบรุี



นโยบาย

•



แผนการขบัเคลือ่น 
“โครงการสง่เสรมิคณุภาพสถานพฒันาเด็กปฐมวยั ดา้นสขุภาพ 4D”

เขตสขุภาพที ่6

ก.พ.64 ม.ีค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 ม.ิย.64

10 ก.พ.
-เลอืก สถาน
พฒันาเด็กปฐมวยั
ทีไ่มผ่า่นเกณฑ์ 4D

8-9 ม.ีค.
-จดัหนว่ย “ยกระดบั 4D” ไป ศพด.

16 ม.ีค.
-ตดิตามทาง line

20 ม.ีค.
-ตดิตามเยีย่ม ที ่ศพด.

26 เม.ย.
-รมช.และ MOU
ระดบัจงัหวดั 
-เยีย่มชม Model 4D

พ.ค.
-เยีย่มเสรมิพลงั 
ยกระดบั ใหผ้า่น
เกณฑ ์4D

30 ม.ิย.
-สรปุและ
ถอดบทเรยีน

ศพด.ในสงักดั
อบต.ทุง่ควายกนิ
อ.แกลง จ.ระยอง

เชญิรว่ม
แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้



5 ม.ีค.64  ชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงาน ใหก้บัเครอืขา่ย 
8 จงัหวดั ผา่นระบบ VOD Conference



ผลการประเมินตนเอง
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ 

Develop

ment
ระดบั 3  

Play ระดบั 2-3 

Diet ระดบั 3 

Dental ระดบั 2-3 

Diseases ระดบั 0-3

หมายเหตุระดับคะแนน
0 ปรับปรุง
1 ผ่านขั้นต้น
2 ดี
3 ดีมาก



8-9 ม.ีค. จดัหนว่ย “ยกระดบั 4D” ไป ศพด.



8-9 ม.ีค. จดัหนว่ย “ยกระดบั 4D” ไป ศพด.



8-9 ม.ีค. จดัหนว่ย “ยกระดบั 4D” ไป ศพด.



หมายเหตุระดับคะแนน
0 ปรับปรุง
1 ผ่านขั้นต้น
2 ดี
3 ดีมาก



เครือ่งมอืในการพัฒนา 

Develop

ment
DSPM E-Learning +โปรแกรมชวนลกูเลน่

Play ผูอ้ านวยการเลน่ (play worker)

Diet โปรแกรม Thai school lunch + Kiddiary

Dental ป.(แปรง new normal) ต.(ตรวจ) ท.(ทานอาหาร)

Diseases Thai Stop COVID + อ.13





การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข



การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข



ติดตามเยี่ยม 20 มี.ค. 64



การพัฒนาสนามเด็กเล่น



26 เม.ย.64

-รมช. เยี่ยมชม Model 4D และ MOU ระดับ
จังหวัด 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ห่างไกล COVID-
19 เขตสุขภาพที่ ๖ 



ระดบั
คณุภาพ
ตาํกวา่
เกณฑ์

ระดบั
คณุภาพ
เฉลยี

1 53130  สถานเลยีงเด็กกลางวันสําหรับ
ครอบครัวนมแม่

53 1 3 154 97.74% 1 จังหวัดเชยีงใหม่ ภาครัฐ B ดี

2 53135  สถานรับเลยีงและสง่เสรมิ
พัฒนาการเดก็ปฐมวัยศนูย์
อนามัยท3ี(ศนูยเ์ดก็เล็ก)

75 1 3 222 98.94% 0 จังหวัดนครสวรรค์ ภาครัฐ A ดมีาก

3 53137  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหง่ชาต(ิสถานอนามัยเดก็
กลาง)

53 1 3 148 94.53% 0 จังหวัดนนทบรุี ภาครัฐ A ดมีาก

4 53138  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหง่ชาต(ิศนูยเ์ดก็เล็กวลัลภ 
ไทยเหนอื)

53 3 3 146 94.19% 0 จังหวัดนนทบรุี ภาครัฐ A ดมีาก

5 53147  ศนูยส์ง่เสรมิพัฒนาการเดก็วัย
เตาะแตะ โรงพยาบาล
หนองบัวลําภู

53 9 2 110 75.85% 0 จังหวัดหนองบัวลําภู ภาครัฐ B ดี

6 53151  หอ้งสวัสดกิารเลยีงลกูดว้ยนม
แมร่พ.สรรพสทิธปิระสงค์

53 5 3 142 90.42% 5 จังหวัดอบุลราชธานี ภาครัฐ B ดี

7 53152  ศนูยส์าธติสง่เสรมิพัฒนาการ
ทักษะสมองเดก็ปฐมวัย

75 1 3 219 95.47% 1 จังหวัดอบุลราชธานี ภาครัฐ B ดี

8 55639  ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กรพ.สมเดจ็
พระยพุราชสระแกว้

53 0 3 158 99.44% 0 จังหวัดสระแกว้ ภาครัฐ A ดมีาก

9 55640  สถานสง่เสรมิพัฒนาการเดก็
ปฐมวัย

75 7 3 196 90.01% 0 จังหวัดขอนแกน่ ภาครัฐ A ดมีาก

10 55642  ศนูยส์ง่เสรมิพัฒนาการเดก็
ปฐมวัยศนูยอ์นามัยท ี5

75 2 3 214 95.80% 2 จังหวัดราชบรุี ภาครัฐ B ดี

จงัหวดั หนว่ยงาน
ระดบั

คณุภาพ
คะแนน

มาตรฐานสถานฯ
 3 ดา้น

สรุปขอมูลการทําประเมินในระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัด สธ. ตามมาตรฐานชาติ ปการศึกษา 2562  (ท้ังหมด 57 แหง)

(ขอมูลจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีม่ีขอมูลปรากฏในระบบ จํานวน 31 แหง ดังนี้

ตวับง่ชี
ที

ปรบัปรงุ
ลําดบั รหสั ชอืสถานพฒันาเด็กปฐมวยั

จํานวนขอ้

คะแนน
95 

เปอรเ์ซ็นต์
จํานวน
ตวับง่ชี



ระดบั
คณุภาพ
ตาํกวา่
เกณฑ์

ระดบั
คณุภาพ
เฉลยี

จงัหวดั หนว่ยงาน
ระดบั

คณุภาพ
คะแนน

มาตรฐานสถานฯ
 3 ดา้น

ตวับง่ชี
ที

ปรบัปรงุ
ลําดบั รหสั ชอืสถานพฒันาเด็กปฐมวยั

จํานวนขอ้

คะแนน
95 

เปอรเ์ซ็นต์
จํานวน
ตวับง่ชี

11 55643  ศนูยพั์ฒนาเด็กกอ่นวัยเรยีน
วทิยาลัยพยาบาลพระบรมรา
ชนนี

75 2 3 210 89.68% 0 จังหวัดราชบรุี ภาครัฐ A ดมีาก

12 55645  ศนูยพั์ฒนาการเดก็เล็กวยั
เตาะแตะโรงพยาบาล
เจา้พระยายมราช

53 22 2 92 61.07% 15 จังหวัดสพุรรณบรุี ภาครัฐ C ผา่นเกณฑขั์นตน้

13 55646  สวัสดกิารบตุรเจา้หนา้ที
โรงพยาบาลนครปฐม

75 23 2 162 74.21% 6 จังหวัดนครปฐม ภาครัฐ B ดี

14 55648  ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวทิยาลัย
พยาบาลสงขลา โรงพยาบาล
สงขลา

75 1 3 218 94.95% 0 จังหวัดสงขลา ภาครัฐ A ดมีาก

15 55649  ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวทิยาลัย
พยาบาลเกาะยอ โรงพยาบาล
สงขลา

75 1 3 223 99.36% 0 จังหวัดสงขลา ภาครัฐ A ดมีาก

16 55650  ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นดวงใจ 53 3 3 152 97.01% 1 จังหวัดสงขลา ภาครัฐ B ดี

17 55651  บา้นลกูกวาด 53 35 1 78 60% 4 จังหวัดสตลู ภาครัฐ B ดี

18 55652  ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กกอ่นวัย
เรยีนวทิยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี

75 5 3 206 93.55% 1 จังหวัดตรัง ภาครัฐ B ดี

19 55653  ศนูยเ์ลยีงเด็กกลางวัน
โรงพยาบาลตรัง

53 4 3 141 91.41% 0 จังหวัดตรัง ภาครัฐ A ดมีาก

20 55654  วัยเตาะแตะ 53 20 2 103 55.13% 14 ภาครัฐ C ผา่นเกณฑขั์นตน้

21 55655  ศนูยรั์บเลยีงและพัฒนาเดก็เล็ก 75 2 2 121 61.38% 0 ภาครัฐ B ดี

22 55657  ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กทปัีงกรกา
รณุยามติร

53 22 2 98 69.57% 2 จังหวัดนราธวิาส ภาครัฐ B ดี

23 56028  สถานเลยีงเด็กกลางวัน
โรงพยาบาลพระปกเกลา้

53 26 2 87 64.74% 11 จังหวัดจันทบรุี ภาครัฐ C ผา่นเกณฑขั์นตน้



ระดบั
คณุภาพ
ตาํกวา่
เกณฑ์

ระดบั
คณุภาพ
เฉลยี

จงัหวดั หนว่ยงาน
ระดบั

คณุภาพ
คะแนน

มาตรฐานสถานฯ
 3 ดา้น

ตวับง่ชี
ที

ปรบัปรงุ
ลําดบั รหสั ชอืสถานพฒันาเด็กปฐมวยั

จํานวนขอ้

คะแนน
95 

เปอรเ์ซ็นต์
จํานวน
ตวับง่ชี

24 56029  ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวทิยาลัย
พยาบาลพระปกเกลา้

75 0 3 195 87.51% 0 จังหวัดจันทบรุี ภาครัฐ A ดมีาก

25 56551  ศนูยด์แูลเดก็กอ่นวยัเรยีน (Day
 Care Center) โรงพยาบาล
อํานาจเจรญิ

53 3 3 150 95.38% 2 จังหวัดอํานาจเจรญิ ภาครัฐ B ดี

26 56596  ศนูยเ์ดก็เล็กศนูยอ์นามัยท4ี
สระบรุี

75 15 1 110 58.04% 7 ภาครัฐ C ผา่นเกณฑขั์นตน้

27 56629  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 ชลบรุี

75 2 3 214 91.16% 1 จังหวัดชลบรุี ภาครัฐ B ดี

28 56632  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 อตุรดติถ์

75 8 3 200 91.99% 8 จังหวัดอตุรดติถ์ ภาครัฐ C ผา่นเกณฑขั์นตน้

29 56851  ศพด.โรงพยาบาลสรุนิทร ์
จังหวัดสรุนิทร์

75 16 2 179 84% 8 จังหวัดสรุนิทร์ ภาครัฐ C ผา่นเกณฑขั์นตน้

30 56852  ศพด.โรงพยาบาลป่าตอง 
จังหวัดภเูก็ต

53 19 2 107 65.56% 9 จังหวัดภเูก็ต ภาครัฐ C ผา่นเกณฑขั์นตน้

31 56862  หน่วยเลยีงเด็กกลางวัน
โครงการนมแม ่รพ.ราชวถิี

53 2 3 153 97.31% 0 กรงุเทพมหานคร ภาครัฐ A ดมีาก



ระดบั
คณุภาพ
ตาํกวา่
เกณฑ์

ระดบั
คณุภาพ
เฉลยี

1 53124  ศนูยเ์ดก็เล็กรพ.ราชวถิี 0 0% ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

2 53125  ศนูยเ์ดก็เล็กรพ.เดก็ 0 0% กรงุเทพมหานคร ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

3 53126  ศนูยเ์ดก็เล็กสถาบันพัฒนาสขุ
ภาวะเขตเมอืง 0 0% กรงุเทพมหานคร ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

4 53128  ศนูยเ์ดก็เล็กวทิยาลัยพยาบาล
ชยันาท 0 0% จังหวัดชยันาท ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

5 53129  ศนูยส์ง่เสรมิพัฒนาการเดก็วัย
เตาะแตะโรงพยาบาลชยัภมูิ 0 0% จังหวัดชยัภมูิ ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

6 53132  ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา

0 0% จังหวัดนครราชสมีา ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

7 53133  ศนูยเ์ดก็เล็กโรงพยาบาล
มหาราชนครศรธีรรมราช 0 0%

จังหวัด
นครศรธีรรมราช

ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

8 53136  ศนูยเ์ดก็เล็กโรงพยาบาลพระ
นังเกลา้จ.นนทบรุี 0 0% จังหวัดนนทบรุี ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

9 53139  ศนูยเ์ดก็เล็กสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 0 0% ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

10 53142  ศนูยเ์ดก็เล็กโรงพยาบาลตะกวั
ป่า 0 0% จังหวัดพังงา ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

11 53145  ศนูยเ์ดก็เล็กรพ.สมทุรปราการ
0 0% จังหวัดสมทุรปราการ ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

12 53146  หน่วยรับเลยีงและพัฒนาเดก็
ปฐมวัย โรงพยาบาลทวัไป
หนองคาย

0 0% จังหวัดหนองคาย ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

13 55634  ศนูยเ์ดก็เล็กรพ.ปทมุธานี 0 0% จังหวัดปทมุธานี ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

14 55635  Day care รพ.พระนารายมหาราช
0 0% จังหวัดลพบรุี ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

15 55636  ศนูยเ์ดก็เล็กรพ.พระพทุธบาท 0 0% ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ
16 55637  ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กรพ.ระยอง 0 0% จังหวัดระยอง ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

95 
เปอรเ์ซ็นต์

ตวับง่ชี
ที

ปรบัปรงุ
จงัหวดั หนว่ยงาน

ระดบั
คณุภาพ
คะแนน

มาตรฐานสถานฯ
 3 ดา้น

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไมมีขอมูลปรากฏในระบบ จํานวน 26 แหง (ไดระดับคุณภาพ D ตองปรับปรุง) ดังนี้

ลําดบั รหสั ชอืสถานพฒันาเด็กปฐมวยั
จํานวน
ตวับง่ชี

จํานวนขอ้

คะแนน



ระดบั
คณุภาพ
ตาํกวา่
เกณฑ์

ระดบั
คณุภาพ
เฉลยี

95 
เปอรเ์ซ็นต์

ตวับง่ชี
ที

ปรบัปรงุ
จงัหวดั หนว่ยงาน

ระดบั
คณุภาพ
คะแนน

มาตรฐานสถานฯ
 3 ดา้น

ลําดบั รหสั ชอืสถานพฒันาเด็กปฐมวยั
จํานวน
ตวับง่ชี

จํานวนขอ้

คะแนน

17 55638  สถานเลยีงเด็กกลางวันรพ.แก
ลง 0 0% จังหวัดระยอง ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

18 55641  สถานเลยีงเด็กโรงพยาบาล
นครพงิค์ 0 0% ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

19 55644  สถานรับเลยีงเด็กปฐมวัย
โรงพยาบาลบา้นโป่ง

0 0% จังหวัดราชบรุี ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

20 55647  ศนูยเ์ตาะแตะโรงพยาบาล
สมทุรสาคร

0 0% จังหวัดสมทุรสาคร ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

21 56030  ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลพทุธโสธร 0 0% จังหวัดฉะเชงิเทรา ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

22 56546  สถานรับเลยีงและสง่เสรมิ
พัฒนาการเดก็ปฐมวัยศนูย์
อนามัยท3ี รพ.สวรรคป์ระชารักษ์ 0 0% จังหวัดนครสวรรค์ ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

23 56610  ศนูยเ์ดก็เล็กสวนพยอม 0 0% จังหวัดรอ้ยเอ็ด ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

24 56623  ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
โรงพยาบาลพระพทุธชนิราช 0 0% ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

25 56854  ศพด.สถาบันบา่ราศนราดรูน
นทบรุี 0 0% จังหวัดนนทบรุี ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ

26 56863  ศพด.รพ. นครพนม บา้นอุน่รัก
0 0% ภาครัฐ D ตอ้งปรับปรงุ
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