
ผลการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 1

โดย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่























ผลการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 2

โดย ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก







พัฒนาศักยภาพ  ครูผู้ดูแล เพื่อขับเคลื่อนต้นแบบ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ 4D

เขตสุขภาพที่ 2



ผลการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 3

โดย ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์









ผลการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 4

โดย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี















ผลการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 5

โดย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี



เยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบัวงาม
อ าเภอด าเนินสะดวก ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ไดจ้ดั
โครงการพฒันาเด็กไทย คดิเปน็ คดิดี คดิได้ ดว้ยสายใย
ผูกพัน เขตสุขภาพที่ 5 มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม 11
ครอบครัว หลงัการตรวจเยี่ยม ได้ให้ค าแนะน า เรื่อง
สถานที่ ความสูงของโต๊ะจดัอาหาร การวางแก้ว แปรง
สฟีัน การป้องกันอุบัตเิหตจุากรางแปรงฟันที่ค่อนข้าง
สูง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีเ่ข้าเยี่ยมอีก
แห่ง คือ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง เพื่อ
ส ารวจข้อมูล เบื้องต้น ในการจดัโครงการ มหกรรม
ส่งเสริมคุณภาพสถานพฒันาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ
4D ซึ่งมเีด็ก26 คน ครู 2 คน พบว่ามกีารจดั พื้นทีเ่ล่น
กลางศูนย์โดยจดัเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ร่วมกับบ่อ
ทราย ซึง่เสี่ยงเกดิอุบัติเหตไุด้งา่ย สถานที่ค่อนข้าง
แคบ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้เยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสาธารณสุข
จังหวัด 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบวังาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง



ผลการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 6

โดย ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี















ผลการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 7

โดย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น







ผลการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 8

โดย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี





ผลการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 9

โดย ศูนย์อนามัยที่ 9  นครราชสีมา





การขับเคลื่อน การยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพ (4D)  

โดยการบูรณาการ 4 กระทรวงหลัก 

 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ขับเคลื่อนงานยกมาตรฐานและคุณภาพ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้
เป็นต้นแบบการดำเนินงาน 4D  ได้แก่ ด้านโภชนาการ และการเจริญเติบโต ด้านพัฒนาการ ด้านทันตสุขภาพ 
และด้านการป้องกันโรค  ให้ความสำคัญต่อการดูแลเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม โดยจัดทำโครงการส่งเสริม
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวทางในการดูแลเด็กด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งในปี 2564 
 โดยในวันท ี21 มิถุนายน 2564  กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ
กับโรงพยาบาลสูงเนิน เยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยมีผอ.กอง
การศึกษา  และครูผู้ดูแลเด็กให้ความร่วมมือในให้ข้อมูลการดำเนินงาน  และปัญหาอุปสรรค 

     

                          
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาประชุมผ่านระบบ Zoom  เพื่อระดมสมอง
เพ่ือสร้างความร่วมมือในการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ให้เป็นสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพ (4D) เขตนครชัยบุรินทร์  โดย รองนายกเหล่ากาชาด  กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่
และเด็กศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน คณะกรรมศพด.อบต.สูงเนิน 
ผู้รับผิดชอบงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา   ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา   สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  โรงพยาบาล



สูงเนิน  สสอ.สูงเนิน กิ่งกาชาดสูงเนิน  สโมสรโรตารีโคราช  ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 22 คน  มติที่ประชุมได้
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและการสนับสนุนจากแต่ละหน่วย 

    
 
 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ขับเคลื่อน
งาน สพด.4D  นายชรินทร์   ทองสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา    เป็นประธานในการนิเทศ
ติดตามเยี ่ยมเสริมพลังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมด้วย นางสินีนาฎ  ทองสุข รองนายกเหล่ากาชาด         
ร้อยโทอนุชา ตั ้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนินและกิ ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน   นางสุจิตรา สุมนนอก รอง
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9   พญ.สายทิพย์  ตัน ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  ทีมเจ้าหน้าที่กลุ่ม
พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา ให้เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพ 4D คือ การส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตที่ดี มี
การดูแลเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามวัย (Diet) มีพัฒนาการที่สมวัยทั้ง 5 ด้านโดยบูรณาการ
ผ่านการเล่น (Development & play) มีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกต้อง (Dental) และส่งเสริม
ให้เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วย (Diseases) 

โดย นายชรินทร์  ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า
ที่สุดในการพัฒนาประเทศ ในประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดแต่มีคนที่มีศักยภาพก็ทำให้ประเทศนั้นพัฒนา 
ในขณะที ่บางประเทศมีทรัพยากรที ่ดีแต่มีคนที ่ไม่มีศักยภาพก็ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก  การให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยนอกจากตามหน้าที่ทางกฎหมายแล้ว ก็เป็นหน้าที่ที่ต้อง
ช่วยกันวางรากฐานโดยต้องบูรณาการทั้ง 4 กระทรวง จริงๆ ต้องบูรณาการร่วมกันทุกกระทรวง ทั้ง 12 
กระทรวง เพ่ือให้กับขับเคลื่อนงานเป็นไปได้ดี  ในส่วนของศูนย์เด็กเล็กต้องดึงผู้ปกครอง และเครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วม  การจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับเด็กเป็นสิ่งสำคัญ การเรียนการสอนแบบ High 
Scope ก็เป็นทางเลือกแบบหนึ ่งที ่น ่าสนใจ เป็นการสอนที ่เน้นการเรียนรู ้แบบลงมือทำผ่านมุมเล่นที่
หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ทำให้เด็กมีระเบียบ และเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ศักยภาพต่อไป 

 
 

 



   
รองผู้ว่าฯ ราชการจ.นม รองนากยกเหล่ากาชาด                   สพด.อบต.สูงเนินนำเสนอการดำเนินงาน 
ลงพื้นทีเ่ยี่ยมสพด. นายอำเภอสูงเนินและก่ิงกาชาดตอนรับ 

    
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่    รองนายกเหล่ากาชาดเสนอแนะนายกอบต.สูงเนิน 

    
รองผอ.ศูนย์ฯ 9 และกุมารแพทย์ให้คำแนะนำครู  นายกอบต.สูงเนินพาเยี่ยมชมพ้ืนที่ 

       
    ปลัดอบต.สูงเนิน รายงานการดำเนินงานแก่รองผู้ว่า       นายอำเภอสูงเนิน นายกอบต.สูงเนินร่วมแสดงความคิดเห็น 



ผลการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 10

โดย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี



ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ 4D  
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองดูนหนองโน ต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย         
ด้านสุขภาพ 4D เขตสุขภาพท่ี 10  
การด าเนินงาน มีกิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการและแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ 4D  
  นางศุภลักษณ์  ธนธรรมสถิต  ประธานการประชุมได้แจ้งโครงการและวัตถุประสงค์ในการประชุม
ในครั้งนี้ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ 4D ในเขตสุขภาพที่ 
10 และเจตนารมณ์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ตัวแทน 4 กระทรวงในต าบล ใน
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองดูนหนองโน ต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

   
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านคุณภาพ 4D 

วันที่ 9 เมษายน  2564  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประกอบด้วย กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก 
ทันตสาธารณสุข นักโภชนาการ และ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพ้ืนที่ให้ความรู้การพัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยคุณภาพ 4D (Development /Play , Diet, Dental, Diseases) กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้ดูแลเด็ก 
นักวิชาการศึกษา และแม่ครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 แห่งในต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 10 คน  

    
 กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนชุดสื่อสาธิตการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D  
  ชุดสื่อสาธิตการพัฒนาเด็กปฐมวัย “ด้านคุณภาพ 4D” ประกอบด้วย 1)ชุดประเมินพัฒนาการ 
DSPM ส าหรับ 2-6  ปี  2) สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทันตสุขศึกษาชุดตุ๊กตาหมีมีฟันน้ านม 3) วัสดุป้องกันCOVID-19 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 4) ชุดอาหารจ าลอง  

      
 กิจกรรมที่ 4 ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
   ก ากับติดตามด าเนินงานทางโทรศัพท์ และLine group 



ผลการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 11

โดย ศูนย์อนามัยที่ 11นครศรีธรรมราช



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 งานเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ อบต.โมคลาน ประสานงานการขับเคลื่อนงาน
การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพเด็ก (4D) ณ อบต.โมคลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และรพ.สต.โมคลานเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ 
4D ประกอบด้วย
1.ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต  (Diet) จัดท าเมนูอาหารส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อใช้ทั่วประเทศ
2.ด้านพัฒนาการ (Development &Play) ครูผู้ดูแลเด็กสามารถเฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการเด็ก
ด้วยเครื่องมือ DSPM ได้พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผ่านการเล่นอิสระ (3f: Family Free Fun) 
ในเด็กปฐมวัย
3.ด้านทันตสุขภาพ (Dental) เด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนต้องแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุก
วันหรือยาสีฟันผสมฟลูออไรด์และมีกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพช่องปากเด็ก
4.ด้านการป้องกันโรค (Diseases) ครูผู้ดูแลเด็กสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสมเพื่อการ
เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็ก โดยเฉพาะการสอนให้เด็กรู้จักล้างมือ สวมหน้ากาก 
และจัดกิจกรรมแบบ small group เพื่อลดการสัมผัส



ผลการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 12

โดย ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา







ผลการด าเนินงานการยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 13 

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 







ผลการด าเนินงานขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ
(ส่วนกลาง) 

โดย สถาบันพัฒนามัยเด็กแห่งชาติ





















https://www.youtube.com/watch?v=ASZEx9Y--VU



• https://www.matichon.co.th/local/news_2859040


