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การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัยมีความสำคัญสูงสุดในการ
วางรากการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มต้นด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
สุขภาพกายและจิตใจที่ดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต เพื่อให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เกิดจากความร่วมมือของผู้แทนจากหน่วยงานหลัก 
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความสำคัญ
อย่างยิ่งและช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ 
มีคุณภาพ สำหรับการพัฒนาด้านสุขภาพนั้น กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทที่สำคัญ
ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความรู้และ
สามารถดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) อันประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต (Diet) การส่งเสริมด้านพัฒนาการเด็กและ 
การเล่น (Development and Play) การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน (Dental) และ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการป้องกันควบคุมโรค (Disease) 
เล่มนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
สุขภาพ และทำให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาวะที่ดี เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  
เหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี    
มีคุณภาพต่อไป 
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ความสําคัญของการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

ปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของชีวิตเปนชวงวัยท่ีพัฒนาการดานตางๆ  จะพัฒนาไปอยาง
รวดเร็วและเปนรากฐานท่ีสําคัญ ของชวงวัยตอๆไป เด็กในวัยนี้จึงเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งของประเทศ ถาเด็กปฐมวัยไดรับการดูแลอยางเหมาะสม จะสามารถเติบโตเปนผูใหญท่ีดีมี
คุณภาพและเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไปดังคํากลาวของศาสตราจารยดร.เจมส เจ เฮคแมน
นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลป พ.ศ 2542 ท่ีวา “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนการลงทุนท่ีคุมคา
และใหผลตอบแทนแกสังคมดีท่ีสุด”  

สถานการณในปจจุบันของประเทศไทย จากขอมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย  ในชวงระหวางปพ.ศ . 2562 ถึง 2563 มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศ  
ไดประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  กวา 27 ,000 แหง  จากขอมูลนี้
กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห ผลการประเมินตนเองโดยแยกมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ดานสุขภาพออกเปน 4 ดาน (4 D)ไดแก 1.การเจริญเติบโตและโภชนาการ (Diet)2.พัฒนาการเด็กและ
การเลน (Development and Play)3. สุขภาพชองปาก (Dental) และ4.ดานสิ่งแวดลอมความ
ปลอดภัยและ การปองกันควบคุมโรค (Disease) พบวา ดานการเจริญเติบโตและโภชนาการ  (Diet) 
อยูในเกณฑตองปรับปรุง  7,242 แหง พัฒนาการเด็กและการเลน (Development and Play) อยูใน
เกณฑตองปรับปรุง 6,869 แหง สุขภาพชองปาก (Dental) อยูในเกณฑตองปรับปรุง 2,625 แหง  
และดานสิ่งแวดลอมความปลอดภัยและ การปองกันควบคุมโรค (Disease) อยูในเกณฑตองปรับปรุง  
597 แหง 

จึงนํามาสูนโยบายการยกระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D) 
ซ่ึงตองอาศัยการดําเนินงานรวมกันระหวางบุคลากร จากทุกกระทรวงทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
ภาคีเครือขายในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหผานเกณฑข้ันตนหรือยกระดับคุณภาพดาน
สุขภาพท้ัง 4 ดาน (4D) นําไปสูการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สรางรากฐานท่ีแข็งแรงของพลเมือง
คุณภาพตอไป  
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แนวคิดและหลักการดําเนินงาน 
 

การสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กดานสุขภาพ (4 D)  เปนการดําเนินงานรวมกัน
ระหวางสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือขายในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยท่ียังมีผลการประเมินไมผานเกณฑข้ันตนหรือตองการท่ีจะยกระดับคุณภาพ  
ดานสุขภาพท้ัง 4 ดาน (4D) ไดแก 1. การเจริญเติบโตและโภชนาการ  (Diet) 2. พัฒนาการเด็กและ  
การเลน (Development and Play) 3. สุขภาพชองปาก (Dental) และ4.ดานสิ่งแวดลอมความ
ปลอดภัยและการปองกันควบคุมโรค (Disease)โดยอาศัยการขับเคลื่อนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ 4 ขอดังนี้  

1. การสรางการรับรูและความเขาใจกระบวนการประเมินใหเกิดข้ึนในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือพัฒนาสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยดานสุขภาพ ซ่ึงผูรับผิดชอบหลักของผลลัพธดานสุขภาพของเด็กปฐมวัย คือ บุคลากร
สาธารณสุขในระดับพ้ืนท่ีท่ีจะตองชวยพัฒนาความรูและทักษะในการดูแลใหเด็กปฐมวัยมีสุขภาวะท่ีดี  

 
2. จัดสรรงบประมาณหรือบูรณาการงบประมาณใน 4 กระทรวง หลักจากกองทุน

ตางๆในพ้ืนท่ี เพ่ือใชสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติดานสุขภาพ  
 

3. ดําเนินการใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ 4 กระทรวง
และภาคีเครือขายดําเนินในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยดานสุขภาพอยางท่ัวถึง 

 
4. มีการกํากับติดตาม สรุปผลการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีรวมกับภาคี

เครือขายท้ัง 4 กระทรวงเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
อยางตอเนื่อง  
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การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D)  
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิ

 

 กระทรวงสาธารสุข โดยกรมอนามัยและกรมกควบคุมโรคไดจัดทําเกณฑการประเมินสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D) โดยไดรวบรวมและนําขอบงชี้ท่ีเก่ียวของในดานสุขภาพของเด็กใน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมาจัดทําเกณฑการประเมินโดยอางอิงตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ ป 2562 เพ่ือใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีตองการจะยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยในดานสุขภาพใชเปนเกณฑการประเมินเพ่ือยกระดับตนเองซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานท่ี 

1 การเจริญเติบโตและโภชนาการ : (Diet) ดานท่ี 2 พัฒนาการเด็กและการเลน :(Development and 

Play) ดานท่ี 3 สุขภาพชองปากและฟน: (Dental) และดานท่ี 4 ดานสิ่งแวดลอมความปลอดภัยและ

การปองกันควบคุมโรค :(Disease)โดยมีความสอดคลองกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

ในขอบงชี้ ดังตารางนี้  

การสงเสริมสุขภาพ ขอบงช้ี 
1.ดานการเจริญเติบโตและโภชนาการ: (Diet) 1.4.1,2.2.4 และ 3.1.1 ก 

2.ดานพัฒนาการเด็กและการเลน:
(Development and Play) 

2.1.53.2.1ก-3.2.6ก และ3.2.1ข 
1.2.3,1.3.3 ,1.3.5,1.5.2 และ 2.1.3, 

3.ดานสุขภาพชองปากและฟน: (Dental)  1.4.5,2.2.2,2.2.3,2.2.5และ3.1.3 ข 
4.ดานสิ่งแวดลอมความปลอดภัยและการปองกัน
ควบคุมโรค :(Disease) 

1.4.2 ,1.4.3,,1.4.6 ,1.4.5และ 1.4.7 

  
 เกณฑการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4 D) มีการพิจารณาแตละดานเปนราย  
ขอยอยโดยแบงออกเปน 4 ระดับ คะแนน คือ 
    ตองปรับปรุง    0  คะแนน 
    ผานเกณฑข้ันตน   1  คะแนน 
    ดี    2  คะแนน 
    ดีมาก     3  คะแนน   
 โดยพิจารณาตามเกณฑและขอมูลประกอบการพิจารณาในแตละดานท่ีไมผานเกณฑหรือตอง

ปรับปรุงสามารถดําเนินการไดตามแนวทางการดําเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดาน

สุขภาพในบทถัดไป  
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แนวทางการดําเนินงานยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ดานสุขภาพ (4D) 
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 การสงเสริมดานพัฒนาการ: Development ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D 
 

ครูผูดูแลเด็กสามารถยกระดับคุณภาพการดูแลสงเสริมพัฒนาการเด็กในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยผานการดูแลเด็กตามกิจวัตรประจําวันดวย จัดกิจกรรมเสริมประสบการณท่ีสงเสริมพัฒนาการ
เด็กท้ัง 5  ดานและเฝาระวังพัฒนาการเด็กเปนประจําทุกเดือนรวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
เม่ือพบเด็กท่ีมีความผิดปกติหรือมีพัฒนาการสงสัยลาชาครูผูดูแลเด็กตองเปนผูประสานขอมูลกับ
ผูปกครองเพ่ือรวมกันสงเสริมพัฒนาการเด็กท้ังท่ีบานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการสงตอ
ขอมูลเด็กเพ่ือใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเม่ือพบเด็กท่ีมีปญหาพฤติกรรมหรือมีพัฒนาการท่ี
ผิดปกติอยางชัดเจน โดยมีกิจกรรมหลักท่ีสําคัญในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีจะชวยยกระดับการ
สงเสริมดานพัฒนาการ: Development ดังนี้    

1. การเฝาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคล 
ครูผูดูแลเด็กจะตองมีการ เฝาระวังและประเมินพัฒนาการเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดวยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : DSPM (เลมขาว) โดยมีการประเมินพัฒนาการ 
5 ดาน ไดแก 1) ดานการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM) 2) ดานกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา Fine 
Motor (FM) 3) ดานการเขาใจภาษา Receptive Language (RL) 4) ดานการใชภาษา Expressive 
Language (ER) และ5) ดานการชวยเหลือตนเองและสังคมPersonal and social (PS) 

เด็กจะตองไดรับการเฝาระวังพัฒนาการจากครูผูดูแลเด็กเปนประจําทุกเดือน และสําหรับ
เด็กท่ีมีอยูในชวง อายุ 9 ,18 , 30 , 42 และ 60 เดือน ในเดือนนั้นจะตองไดรับคัดกรองพัฒนาการโดย
บุคลากรสาธารณสุข เม่ือพบวาเด็กมีพัฒนาการสงสัยลาชาจากการประเมินพัฒนาการดวยคูมือ DSPM  
ใหครูผูดูแลสงเสริมพัฒนาการตามวัยและแนะนําใหพอแมใหสงเสริมพัฒนาการตอเนื่องท้ังท่ีบานและ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนเวลา 30 วัน โดยมีข้ันตอนการเฝาระวังและคัดกรองพัฒนาการ ดังนี้  
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หมายเหตุ : คําอธิบาย ข้ันตอนการดําเนินงาน  

1. เฝาระวัง (Surveillance) คือ การเฝาระวังพัฒนาการตามชวงวัย โดยครูผูดูแลเด็กและ
พอแมผูปกครอง 

2. คัดกรอง (Screening) คือการคัดกรองพัฒนาการเด็กในชวงอายุ 9,18,30,42 และ 60 
เดือน โดยบุคลากรสาธารณสุข 

3. หนวยบริการปฐมภูมิ คือ สถานบริการดานแรกท่ีใหการดูแลเบื้องตนแกเด็กและ
ครอบครัว ตั้งอยูในชุมชน เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล หรือศูนยบริการสาธารณสุข
ชุมชน 

4. สงสัยลาชา สงตอทันทีหมายถึง เด็กท่ีอยูในความดูแลมีปญหาพฤติกรรม/พัฒนาการท่ี
ผิดปกติอยางชัดเจนหรือพบสัญญาณท่ีแสดงถึงอาการท่ีตองรีบนํามาพบแพทย (Red Flags in Child 
Development) 

สงสัยลาลา /ใหสงตอ 

คัดกรอง

พัฒนาการซํ้า 

ภายใน 30 วัน  

ข้ันตอนการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

1.เฝาระวัง/2.คัด

กรองพัฒนาการตาม

วัย  

สงสัยลาชา แนะนําใหพอแม ผูปกครอง

สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน ทั้ง

บานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

สงสัยลาชา สงตอทันท*ี (เด็กที่มี

ปญหาพฤติกรรมที่ผิดปกต/ิ 

มีพัฒนาการที่ผิดปกติอยางชัดเจน) 

พัฒนาการปกต/ิสมวัย สงเสริมพัฒนาการตามอายุ

ถัดไปของเด็กโดยพอแม 

ครูผูดูแลเด็ก 

 

พัฒนาการปกต/ิสมวัย 

หนวยบริการต้ังแตปฐมภูมิ 

ตามระบบ 
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เอกสารท่ีเกี่ยวของ : Development 

1. คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : DSPM 
2. แนวทางการอบรมเลี้ยงดูสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป  
3. มารตาฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
4. แบบรายงานผลการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 

และแนวทางการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสําหรับ พอ แม หรือผูดูแลเด็ก 
 

5. คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : DSPM 
6. แนวทางการอบรมเลี้ยงดูสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป  
7. แบบรายงานผลการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 

และแนวทางการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสําหรับ พอ แม หรือผูดูแลเด็ก 
 
 
 
 
 

2. การจัดทําแผนและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมพัฒนาการท้ัง 5 ดาน   
 ครูผูดูแลเด็กจะตองจัดทําแผนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมประสบการณสําคัญเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการ เด็กท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา อยางมีคุณภาพและตอเนื่อง 
โดยสามารถบูรณาการผานกิจกรรม 6 หลัก ตั้งแตกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง และเกมการศึกษา มุงเนนสอดแทรก
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กไดมีการเคลื่อนไหวรางกาย ฝกการใชกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา สงเสริม
ใหเด็กเขาใจและใชภาษาในการสื่อสารโตตอบกับครูผูดูแลเด็กหรือเพ่ือน และฝกทักษะดานการ
ชวยเหลือตนเองและสังคม โดยจะตองเปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการตามชวงวัยและมีการ
ประเมินและบันทึกผลหลังทํากิจกรรมในแตละวัน 
   

3.  การพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กดานการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ครูผูดูแลเด็กจําเปนตองมีความรูและทักษะในการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยจะตอง

สามารถ ใชคูมือการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( DSPM) ไดอยางถูกตอง โดยมีความรู
และทักษะท่ีจําเปน ดังนี้  

- การคํานวณอายุ ของเด็กเพ่ือทําการประเมินพัฒนาการและจัดทํารายชื่อเด็กเพ่ือสงตอ
บุคลากรสาธารณสุขในชวงอายุ 9 ,18 , 30 , 42 และ 60 เดือน 

- การประเมินพัฒนาการ บันทึกและสรุปผลการประเมินพัฒนาการตามชวงอายุไดถูกตอง  
- การจัดทําแผนการสงเสริมพัฒนาการเด็กรายบุคคลในกรณีท่ีพบเด็กมีพัฒนาการสงสัย

ลาชาจากการประเมินดวยคูมือDSPM 
-  การแจงผลการประเมินพัฒนาการแกพอแมผูปกครองและแนวทางการสงเสริมพัฒนาการ  

ท่ีบานใหแกผูปกครองได  
บุคลากรสาธารณสุขจึงมีหนาท่ีหลักในการพัฒนาศักยภาพครูดูแลเด็กใหเกิดความรูและ

ทักษะในดานดังกลาวซ่ึงครูผูดูแลเด็กสามารถเขารับการอบรมตามหลักสูตรท่ีหนวยงานสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีจัดข้ึน นอกจากนั้น ยังสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร E-Learning ของกรมอนามัยหรือศึกษา
คนควาดวยตนเองตาม QR Code ดานลางนี้ 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ : Development 

1. คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : DSPM 
2. แนวทางการอบรมเลี้ยงดูสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป  
3. มารตาฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
4. แบบรายงานผลการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 

และแนวทางการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสําหรับ พอ แม หรือผูดูแลเด็ก 
 
 
 
 

https://nich.anamai.moph.go.th/th/e-book/2789#wow-book/
https://nich.anamai.moph.go.th/web-upload/migrated/files/nich/157_article_file.pdf
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การสงเสริมการเลน : Play ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D 
 

 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถสงเสริมใหเกิดการเลนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดโดยตอง
คํานึงถึง องคประกอบ 4 ดาน คือ 1) พ้ืนท่ีเลน (play space) 2) กระบวนการเลน ( play process)  
3) ผูอํานวยการเลน (play worker) และ 4) หนวยบริหารจัดการการเลน (play management unit)
เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัยและมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

1.การจัดสภาพแวดลอมและพ้ืนท่ีเลนและของเลน (play space) 
พ้ืนท่ีหรือสถานท่ี ท่ีเด็กเลนไดโดยอิสระเสรี มีโอกาสเลือก และมีความยืดหยุน เด็กไดเลน

อยางเปนตัวของตัวเอง เปนความสนใจและตองการในการเลน เชน พ้ืนท่ีธรรมชาติ มุมเลน ตามบริบท
พ้ืนท่ีสภาพแวดลอมท่ีดีของพ้ืนท่ีเลน มีสวนประกอบดังนี้ 

        - สภาพแวดลอมลอมรอบตัวเด็กตองกระตุนการเรียนรูผานประสาทสัมผัสหรือการคิด
จินตนาการ เชน การไดยิน การมองเห็น การไดรส การสัมผัส  

       - กระตุนใหเกิดการเลนท่ีสนุกเอ้ือตอบรรยากาศแหงความรักและความอบอุน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะตองมีการจัด พ้ืนท่ีเลน/สนามเด็กเลนใหมีความปลอดภัย และเขาถึง

งายเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย และมีการสํารวจความเสี่ยงของพ้ืนท่ีเลน สนามเด็กเลน
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมออยางนอยทุก 3 เดือน และแกไขในสวนท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอันตราย 

ของเลน ท่ีอยูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะตองมีความ ปลอดภัยไดมาตรฐาน  (มอก.)  
มีจํานวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก โดยมีการจัดทํา ทะเบียนควบคุม
ตรวจสอบสมํ่าเสมอใหมีจํานวนเพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กและมีความสะอาดใช
งานไดครบถวนไมชํารุดและเปนปจจุบัน  และมีการคัดแยกของเลนท่ีชํารุดออก และทําความสะอาด
ของเลนอยางสมํ่าเสมออยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง  

2.กระบวนการเลน (play process) 
ครูผูดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเลน ใหเด็กเลนแบบอิสระ และ เลนดวย

กิจกรรมทางกาย โดยสามารถบูรณาการผานกิจกรรม 6 หลัก ตั้งแตกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง และเกมการศึกษา 
โดยจะตองเปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการตามชวงวัย ท่ีสงเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี การมีวินัยและ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

3.ผูอํานวยการเลน (play worker) 
ผูอํานวยการเลนคือ บุคคลท่ีสรางโอกาสใหเด็กไดเลนอิสระอยางมีความสุข สนุกสนาน 

สงเสริมพัฒนาการ และปลอดภัย มีบทบาทในกระบวนการเลน ใหเด็กปฐมวัยไดมีการเลนแบบอิสระ 

และ เลนดวยกิจกรรมทางกาย แบงออกเปน 3 ระยะ ระยะท่ี 1 การเตรียมพ้ืนท่ีเลนดูแลความสะอาด 

ดูแลความปลอดภัย จัดมุมการเลนและเตรียมกิจกรรมเพ่ิมทักษะใหเหมาะสมกับเด็กท่ีมาเลน ระยะท่ี2 

ระยะท่ีเด็กเลน ใชหลักการสรางการมีสวนรวมโดยยึดหลักเปนสวนกลางการเลน ระยะท่ี3 เปนระยะท่ี

เด็กเลนและทํากิจกรรมเสร็จ  ใหเด็กเรียนรูถึงความรับผิดชอบในการเลน ประชุมสรุปผลพูดคุย

ประเด็นเด็กท่ีมีพฤติกรรมดานบวกและดานลบ ซ่ึงสามารถเขารับการอบรม การพัฒนาผูอํานวยการ
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เลน (play worker) เพ่ือสงเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย ดวยการเรียนรูแบบออนไลนเด็ก

ผานการอบรมผูอํานวยการเลน ผานชองทาง https://mooc.anamai.moph.go.th/ หลักสูตร 

ผูอํานวยการเลน (PLAY WORKER) รานละเอียดตาม QR code ดานลางนี้  

4.หนวยบริหารจัดการการเลน ( play management unit) หนวยท่ีทําหนาท่ีบริหาร
จัดการดูแลและพัฒนาระบบการสรางโอกาสการเลนใหเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน เชน ชุมชน 
อบต. รพ.สต.สรางเครือขายชุมชนในการดูแลและบริหารจัดการการเลนมีการจัดกิจกรรมการเลนท่ีพอ
แม/ผูปกครอง/ครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมมีการประเมินการบริหารจัดการการเลนในชุมชนเพ่ือ
นําไปปรับปรุง เชน พ้ืนท่ีเลนในสวนสาธารณะไดรับการดูแลและมีการใชประโยชนอยางตอเนื่อง 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยยกระดับตนเองเปนพัฒนาตนเองเปนแหลงเรียนรูหรือจัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมสรางความรูความเขาใจและฝกทักษะการเลนหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมการเลนท่ีชวย
สงเสริมพัฒนาการ 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวของ : Play 
 

1.คูมือผูอํานวยการเลน (PLAY WORKER) เด็กไทยเลนเปลี่ยนโลก  
2.การพัฒนาผูอํานวยการเลน (play worker) เพ่ือสงเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย 
ดวยการเรียนรูแบบออนไลน 
3.แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเลน  
4.แบบบันทึกผลิตภัณฑ ของเลน ของใชอันตราย  
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การสงเสริมดานโภชนาการ : Diet ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D 
 

  
ครูผูดูแลเด็กสามารถยกระดับคุณภาพการดูแลสงเสริมโภชนาการในสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยโดยมีกิจกรรมสําคัญ คือ  
1) การเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กเปนรายบุคคล 
2) การจัดอาหารตามวัยท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอการเจริญเติบโตของเด็ก  
3) การพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กดานการสงเสริมและเฝาระวังโภชนาการสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย  
1. การเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กเปนรายบุคคล 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีการดําเนินงานเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กทุกคน  

โดยการชั่งน้ําหนัก วัดความยาว/สวนสูง (วัดความยาวในเด็กต่ํากวา 2 ป และวัดสวนสูงในเด็กอายุ 2 
ป ข้ึนไป) อยางนอยทุก 3 เดือนและครูผูดูแลเด็กตองมีการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กทุกคน  
โดยการบันทึกขอมูลน้ําหนักและสวนสูงของเด็ก  และจุดกราฟการเจริญเติบโตของเด็ก เปนรายบุคคล
พรอมกับคืนขอมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กใหกับพอ แม ผูเลี้ยงดูเด็กทราบ เพ่ือสงเสริม
โภชนาการและการเจริญเติบโตอยางเหมาะสม ซ่ึงมีกิจกรรมในการดําเนินงาน ดังนี้  

1.1  กิจกรรมชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง ของเด็กทุก 3 เดือน โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จะตองจัดใหมีเครื่องชั่งน้ําหนัก และเครื่องวัดความยาว/สวนสูง ท่ีมีมาตรฐาน และติดตั้งถูกตอง 

- เครื่องชั่งน้ําหนัก เปนแบบดิจิทัล ท่ีมีเลขทศนิยม 1 ตําแหนง เชน 12.5 กิโลกรัม และ
วางเครื่องชั่งน้ําหนักบนพ้ืนราบ ไมขรุขระ ไมเอียง และมีแสงสวางเพียงพอตอการอาน
ตัวเลข 
- เครื่องวัดความ/สวนสูง มีความละเอียด  0.1 เซนติเมตร (ใน 1 เซนติเมตร มี 10 ขีด) 
และติดตั้งเครื่องวัดความยาว/วัดสวนสูงบนพ้ืนเรียบ ไมขรุขระ ไมเอียง และวางทาบกับ
ผนังหรือเสาท่ีตั้งฉากกับพ้ืน โดยยึดติดใหแนนไมโยกเยก ไมเอียงและมีไมฉากสําหรับวัด
ความยาว/สวนสูง 
1.2 บันทึกคาน้ําหนัก และความยาว/สวนสูงของเด็กเปนรายบุคคล ทุก 3 เดือน และจุด

กราฟกา รเจริญเติบโตใหกับเด็ กเปน รายบุคคล  ทุกครั้งท่ีมีการชั่ง/วัด โดยเด็ก 1 คน จะตองไดรับ         
การจุดกราฟการเจริญเติบโต ครบท้ัง 3 กราฟ ไดแก  

 กราฟน้ําหนักตามเกณฑอายทํุาใหทราบภาวะการเจริญเติบโต ไดแก น้ําหนักนอย
กวาเกณฑน้ําหนักคอนขางนอย น้ําหนักตามเกณฑ น้ําหนักคอนขางมาก น้ําหนักมากกวาเกณฑ  

 กราฟสวนสูงตามเกณฑอายทํุาใหทราบภาวะการเจริญเติบโต ไดแก เตี้ย คอนขาง
เตี้ย สูงตามเกณฑ คอนขางสูง และสูง 

 กราฟน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง ทําใหทราบภาวะการเจริญเติบโต ไดแก ผอม       
คอนขางผอม สมสวน ทวม เริ่มอวน และอวน  
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1.3 แจงผลการเจริญเติบโตและใหคําแนะนํา ความรูดานโภชนาการท่ีสอดคลองกับการ
เจริญเติบโตของเด็กรายบุคคล ใหกับพอแม/ผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก สําหรับเด็กกลุมเสี่ยงท้ังโภชนาการ 
ดานขาด ไดแก เด็กน้ําหนักนอย และเด็กเตี้ย โภชนาการดานเกิน ไดแก เด็กน้ําหนักมากเกินเกณฑ     
เด็กเริ่มอวน และอวน ตองมีการสงเสริมโภชนาการใหเด็กอยางเพียงพอและเหมาะสมท้ังในม้ือท่ีกินท่ี
บาน และม้ือในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  พรอมกับชั่งน้ําหนัก วัดความยาว/สวนสูง เด็กกลุมนี้ทุก 1 
เดือน และประสานงานกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข รวมดําเนินงานติดตาม สงเสริมโภชนาการและเฝา
ระวังการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  

1.4 การจัดอาหารใหเหมาะสมกับเด็กเปนรายบุคคล ตามผลการเจริญเติบโต ของเด็ก
ปฐมวัย โดยครูผูดูแลเด็กจะตอง มีแผนการดําเนินงานแกไขปญหาเด็กเตี้ย ผอม อวน อยางเหมาะสม 
เชนเพ่ิมอาหารในสวนท่ีขาด เชน ปลา ตับ ไข และนม หรือลดปริมาณอาการท่ีใหพลังงานในเด็กกลุม
อวน  

2. การจัดอาหารตามวัยท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการสงเสริมโภชนาการและการจัดอาหารท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตสําหรับเด็กตามชวงวัย โดยตองมีการจัดตารางรายการ
อาหาร ลวงหนา 1 เดือน หรืออยางนอย 1 สัปดาห ซ่ึงสามารถใชแนวทางการจัดอาหารตาม โปรแกรม 
Thai  School Lunchหรือ คูมือตํารับอาหารสําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือคํานวณปริมาณ
อาหารอยางเหมาะสมและเพียงพอสําหรับเด็ก  

โดยใน 1 วัน ตองจัดอาหาร ม้ือหลักใหครบ 5 กลุมอาหาร ไดแก กลุมขาวแปง กลุม
ผัก กลุมผลไม กลุมเนื้อสัตว และกลุมนม โดยทุกวันอาหารกลุมผักและผลไมตองมีความหลากหลาย
สลับหมุนเวียนกันไป  

อาหารม้ือหลัก (อาหารกลางวัน) มีสวนประกอบ ดังนี้ 
 1. มีขาวสวยหรือขาวเหนียวนึ่ง เปนหลักอยางนอย 4 วันตอสัปดาห จะเปนเมนูขาวสวย
รวมกับกับขาว 1 – 2 อยางทุกวัน หรือบางวันจะเปนอาหารจานเดียว เชน กวยเตี๋ยว ขนมจีน หรือ
ขาวตม  

2.กลุมเนื้อสัตว เชน ปลา ไก ตับ หมู สัปดาหละ 3 วัน โดยสลับหมุนเวียนกัน และควรมีไขซ่ึง
เปนแหลงของวิตามินเอ อยางนอย 2 วันตอสัปดาห  

2.มีผักเปนสวนประกอบอาหารเปนประจําทุกวัน โดยใหมีผักตางชนิดกันในแตละวันใหมีความ
หลากหลายสลับหมุนเวียนไป 

อาหารม้ือวาง ดังนี้  
1.นมรสจืด คนละ 1 กลอง/วัน (ขนาด 200 มิลลิลิตร)  
2.จัดผลไมทุกวันคนละ 1-2 สวนตอวัน  
3.อาหารวางอ่ืนๆ สามารถจัดเพ่ิมเติม เชน ขนมไทยรสไมหวานจัด ถ่ัวเมล็ดแหง ขาวโพดตม เปน

ตน 
ขอควรระวังในการจัดการอาหารกลางวัน 

1. ควรจัดรายการอาหารท่ีมีรสไมหวานจัด มันจัด และไมควรใชผงชูรสในการประกอบอาหาร  
2. ควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตวติดมัน หรือหนังสัตว เชน หนังไก หนังหมู เปนตน  
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 3. การจัดขนมหวานหรือขนมท่ีใสกะทิ ถาตองการจัดใหมีเพ่ือเพ่ิมพลังงานสามารถจัดได               
สัปดาหละ 1 – 2 ครั้ง 

4. ควรเลือกใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร เชน น้ําปลา ซอสปรุงรส โดยดูจาก
ฉลากระบุวา เสริมไอโอดีน 

 
3. การพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กดานการสงเสริมและเฝาระวังโภชนาการ  
ครูผูดูแลเด็กจําเปนตองมีความรูและทักษะดานโภชนาการและ การเฝาระวังการเจริญเติบโต 

ดังนี้  
 1. การเลือกใชและการติดตั้งเครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องวัดสวนสูงท่ีมีมาตรฐาน  
2. ทักษะดานการชั่งน้ําหนักและวัดความยาว/สวนสูงท่ีถูกตอง  

 3. การจุดกราฟการเจริญเติบโต และการแปลผลภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก 

 4.การจัดอาหารตามวัยและองคความรูในการสงเสริมโภชนาการสําหรับเด็กใหกับผูประกอบ
อาหาร   

5. การจัดรายการอาหารลวงหนา  1 เดือน หรือ 1 สัปดาห ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  
6. การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ใหกับเด็กเรื่องความสําคัญและประโยชนของการกินอาหาร

ตามวัยท่ีเหมาะสม เชน การปลูกผักสวนครัว กิจกรรมสงเสริมการกิน ปลา ตับ ไข ผัก ผลไม และนม เปน
ตน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวของ : Diet 

1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
2. แนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ําและสรางสุขภาวะท่ีดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. ตํารับอาหารสําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 1-5 ป 
4.  กราฟน้ําหนักตามเกณฑอายุเด็กชายและเด็กหญิงน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง 
5. แบบบันทึกภาวะโภชนาการของเด็กในสถานพัฒนาเด็ดปฐมวัย 

 

 

Diet 

http://dental2.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3166&filename=dental_health_media
https://www.unicef.org/thailand/media/2691/file/UNICEF%20Nutrition%20and%20Hygiene%20Guideline%202019.pdf
http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/nutrition/images/files/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%20.pdf
http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=96
https://nutrition.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=104
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การดูแลสุขภาพชองปากและฟนของเด็กปฐมวัย : Dental  
 ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D  

 
 การดูแลสุขภาพชองปากและฟนของเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถทําไดโดย
เริ่มตนดวยการตรวจสุขภาพประจําวัน ครูผูดูแลเด็กจะมีการตรวจสุขภาพชองปากและฟน ตรวจผม
และเล็บ ในชวงเชากอนรับเด็กเขาสูสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการจัดบริเวณ/สถานท่ีและอุปกรณ
เพ่ือใหเด็กไดมีการแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด และจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพชองปากและฟนโดยบุคลากรทางการแพทยเปนประจําทุก 6 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. การตรวจสุขภาพชองปากและความสะอาดชองปากประจําวัน 
ครูผูดูแลเด็กจะตองมี การตรวจความสะอาดชองปากของเด็กทุกวันพรอมกับการตรวจ

สุขภาพท่ัวไปของเด็กในชวงเชาและมีการตรวจภายหลังการแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวัน เพ่ือ
ตรวจหาฟนผุและดูคราบจุลินทรียโดยใชหลอดพลาสติกเล็กๆตัดปลายมนเข่ียท่ีบริเวณคอฟนหากมี
คราบติดหลอดออกมาแสดงวาเด็กแปรงฟนไมสะอาด ควรใหเด็กแปรงฟนซํ้าอีกครั้งจากนั้นใหบันทึก
การตรวจเปนฟนประจําทุกวันหากตรวจพบวาฟนมีรอยขุน หรือมีฟนผุใหมีหนังสือแจงผูปกครองอยาง
เปนลายลักษณอักษร และสงตอเพ่ือรับการรักษา 

2.  การจัดบริเวณ/สถานท่ีและอุปกรณเพ่ือใหเด็กไดมีการแปรงฟนหลังอาหารทุก
วันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จะตองจัดหาพ้ืนท่ี/ บริเวณท่ีแปรงฟนท่ีสะอาด และเพียงพอ 
เปนสัดสวน ปลอดภัย โดยมีอางแปรงฟนถาวรหรือบริเวณสําหรับแปรงฟนท่ีเหมาะสมกับเด็ก มีความ
สะอาด ไมมีน้ําขัง ไมเฉอะแฉะ ไมลื่น มีอากาศถายเทเ นนพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมีแสงสวางเพียงพอ เพ่ือ
การมองเห็นฟนไดชัดเจน มีกระจกใหเด็ก เห็นตัวเองเพ่ือกระตุนใหเด็กอยากแปรงฟนและแปรงไดนาน
ข้ึน มีกอกน้ําเพียงพออยางนอย1จุดตอเด็ก 10 คน และมีน้ําใชปริมาณเพียงพอ สะอาดไมมีกลิ่นและ
ตะกอนหากมีขอจํากัดเรื่องน้ํา ควรจัดใหมีถังสะอาดใสน้ําและภาชนะกลางใชตักน้ําจากถังใสแกวให
เด็ก  

อุปกรณในการทําความสะอาดชองปากจะตองสะอาดและเพียงพอเด็กทุกคนตองใช
แปรงสีฟนท่ีเหมาะสมกับเด็ก และยาสีฟนสําหรับเด็กท่ีผสมฟลูออไรด 1000 ppm  แกวน้ํา ผาเช็ดหนาท่ีสะอาด เปน
ของสวนตัวไมใชปะปนกัน มีการจัดเก็บอุปกรณท่ีถูกสุขลักษณะ ไมอับชื้น  และ ปลอดภัยจากการ
ปนเปอนของเชื้อโรค แมลงหรือสัตวท่ีเปนพาหะของโรค โดย แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวน้ําและ
ผาเช็ดหนาของแตละคนตองจัดเก็บใหมีการเวนระยะหางไมวางชิดกัน วางแปรงสีฟนใหหัวแปรงตั้งข้ึน
และดูแลใหมีการเปลี่ยนแปรงสีฟนใหมทุก 3 เดือน หรืออยางนอยปละ 2ครั้ง  หรือเม่ือแปรงสีฟนเสื่อม
คุณภาพ สังเกตจากมีคราบสกปรกลางออกยาก หรือแปรงสีฟนมีขนบาน 

3. กิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด 
ครูผูดูแลเด็กตองดูแลใหเด็กมีการแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน ในเด็กเล็กต่ํากวา 1 ป 

สามารถดูแลทําความสะอาดเหงือก กระพุงแกมและลิ้น  ดวยผาสะอาดชุบน้ําหมาดๆ ทําความสะอาด
ทุกครั้งหลังจากรับประทานนม และ ใชขนแปรงออนนุมแปรงฟนตั้งแตเด็กมีฟนซ่ีแรกข้ึน ดวยยาสีฟน
ผสมฟลูออไรด แลวใชผาสะอาดเช็ดฟองออก  สําหรับเด็กอายุ 2 ขวบข้ึนไป ครูผูดูแลเด็กตองดูแลให
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เด็กไดแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันตามตารางกิจวัตรประจําวันของเด็ก  เพ่ือสรางสุขนิสัย การ
แปรงฟนใหแกเด็ก และมีการตรวจและบันทึกความสะอาดหลังการแปรงฟนเสร็จทุกวัน  

4. การตรวจสุขภาพชองปากโดยบุคลากรทางการแพทย : สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตองจัดใหเด็กไดรับการตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากรอยางนอยปละ 2 ครั้ง มีการบันทึกผล
การตรวจรายบุคคลอยางตอเนื่องและสงตอรับการรักษาท่ีเหมาะสม 

5. การพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กดานการดูแลสุขภาพชองปากและฟนของเด็ก
ปฐมวัย : ครูผูดูแลเด็กควรไดรับการฝกทักษะท่ีจําเปน ดังนี้  

- ฝกทักษะการแปรงฟนในเด็กปฐมวัย การควบคุมการแปรงฟนของเด็กใหสะอาด 
- ฝกปฏิบัติการตรวจความสะอาดชองปากและเฝาระวังโรคฟนผุในเด็กปฐมวัย 
- การจัดกิจกรรมเสริมสรางประสบการณ เรียนรูสุขภาพชองปากสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวของ : Dental 

1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
2. แนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ําและสรางสุขภาวะท่ีดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. การดูแลชองปาก เริ่มไดตั้งแตแรกเกิด 
4. การใชยาสีฟนในเด็ก 
5. แบบบันทึกการตรวจความสะอาดของรางกายประจําวัน 
6. แบบบันทึกการตรวจฟนโดยทันตบุคลากร  
 
 

 

 
 

https://dental2.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3166&filename=dental_health_media
https://www.unicef.org/thailand/media/2691/file/UNICEF%20Nutrition%20and%20Hygiene%20Guideline%202019.pdf
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=1599
http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=1227
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือความปลอดภัยและปลอดโรค : Diseases 
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D 

 
 การจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสําคัญเนื่องจาก
สภาพแวดลอมท่ีดีจะชวยใหเด็กปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยท่ีดีตามมาดวย  ผูบริหาร ครูผูดูแลเด็กใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยดวยการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือความปลอดภัยและปลอดโรค โดยมีกิจกรรมสําคัญตามแนวทางดังนี้  
1.การปองกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

การปองกันการเกิดโรค  
1. ครูผูดูแลเด็กตองมีการตรวจคัดกรองโรคและสุขอนามัยประจําวันมีการจดบันทึกผลการ

ตรวจสุขภาพประจําวันเชน ตรวจผม ตรวจเล็บ สุขภาพชองปาก ความสะอาดของ
รางกาย และสํารวจการเจ็บปวยของรางกายหรือรองรอยการบาดเจ็บประจําวัน
โดยเฉพาะตอนเชากอนรับเด็กเขาเรียน 

2. จัดการตรวจสุขภาพของเด็กประจําป โดยบุคลากรทางการแพทย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
3. จัดทําประวัติการไดรับวัคซีนตั้งแตแรกรับเด็กเขามาสูสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและทุกๆ6 

เดือน 
4. จัดกิจกรรมใหความรูและฝกทักษะการดูแลสุขอนามัยของตนเองใหแกเด็ก เชน สงเสริม

ใหเกิดพฤติกรรมการกินอาหารท่ีดีมีประโยชน  การลางมือท่ีถูกตอง เปนตน อยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง 

5. จัดหาอุปกรณในการปองกันควบคุมโรคครบถวน (หนากากอนามัย สบู/แอลกอฮอลเจล 
และผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนาสําหรับเด็กแตละคน) 

6. จัดกิจกรรมใหความรูผูปกครอง เรื่องโรคท่ีพบบอยในเด็ก อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

 การดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
1. แนวทางในการดูแลใหความชวยเหลือและใหการดูแลอยางใกลชิดสําหรับเด็กท่ีบาดเจ็บ

หรือมีอาการปวย  เชน การแยกเด็กปวย การสังเกตอาการ การสงตอเด็กปวย ในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยรวมท้ังเก็บขอมูลของโรคติดตอและมีการบันทึกการเจ็บปวยของเด็กเปน
รายบุคคล 

2. มีวัสดุอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบื้องตน และเวชภัณฑสามัญในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
การพัฒนาศักยภาพครูดานการปองกันควบคุมโรค  
1. ครูผูดูแลเด็กตองไดรับการอบรม เรื่องการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อท่ีพบบอยในเด็กเล็ก

อยางนอย ปละ 1 ครั้ง  
2. การดูแลใหความชวยเหลือและใหการดูแลอยางใกลชิดสําหรับเด็กท่ีบาดเจ็บหรือมีอาการ

ปวย และการปฐมพยาบาลและฝกชวยชีวิตเบื้องตน 
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2.การจัดการอาคารสถานท่ี หองน้ํา และหองสวม  
 2.1 การจัดการอาคารสถานท่ี 

อาคารตองมีพ้ืนท่ีใชสอยเปนสัดสวนตามกิจวัตรประจําวันของเด็กท่ีเหมาะสมตามชวงวัยและ
การใชประโยชนและมีการ กําหนดผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลความสะอาด โดยเฉพาะในชวง
สถานการณของการเกิดโรคตางๆมากมายซ่ึงมีพ้ืนท่ีใชสอยแบงเปนสัดสวน ดังนี้  

1. พ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันของเด็กพอเพียงเฉลี่ย 0.5 - 2.0 ตรม./คน  
 2. พ้ืนท่ีเตรียมอาหาร/ครัว วิธีการขนสงอาหารและมีบริเวณท่ีจัดใหเด็กรับประทานอาหารท่ี

สะอาดถูกสุขลักษณะ 
3. พ้ืนท่ีสําหรับนอนหลับ เนนความสะอาดปลอดโปรงและอากาศถายเทไดดี  
4.พ้ืนสําหรับเลนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
5. พ้ืนท่ีหรือบริเวณสําหรับการทําความสะอาดชองปาก แปรงฟน ลางมือ และลางหนาของ
เด็ก  
6. พ้ืนท่ีสําหรับแยกเด็กปวย 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ : การปองกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. บันทึกการตรวจความสะอาดของรางกายประจําวัน  
2. แบบตรวจสุขภาพประจําป  
3. แบบบันทึกการไดรับวัคซีน 
4. แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล  
5. แบบคัดกรองอาการปวยรายหองเรียน 
6. แบบบันทึกปญหาและการดูแลเบ้ืองตน  
7. คูมือการปฏิบัติสําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
8. แนวทางการปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็ก (สําหรับครูผูดูแลเด็ก) 

 

 

 

https://nich.anamai.moph.go.th/th/manual-covid-19/201530
http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/cdc/common_form_upload_file/20130612172327_1819400586.pdf
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2.2 หองน้ํา และหองสวม  
 บริเวณหองน้ํา หองสวม ท่ีแปรงฟน/ลางมือใหเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับ

การใชงานของเด็กดังนี้  
 1. มีการแยกหองน้ํา หองสวม บริเวณแปรงฟน/ท่ีลางมืออยางเปนสัดสวน และสะอาด ไมมี
น้ําขัง และไมลื่น 
2. มีอุปกรณทําความสะอาดพรอมใชงาน เก็บไวในท่ีเหมาะสมและมีการทําความสะอาดอยาง
นอยวันละ 2 ครั้งมีระบบดูแลความสะอาด รวมท้ังมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
3. หองน้ํา หองสวม สะอาด พ้ืนไมมีน้ําขัง ไมลื่น มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก 
อยูในสภาพดี ไมชํารุด 
4. มีสถานท่ีลางมืออยูในสภาพดี ไมชํารุด สะอาดขนาดพอเหมาะกับตัวเด็ก และมีสบูหรือน้ํายา
ลางมือสําหรับเด็ก  
6. โถสวมของเด็กมีขนาดพอเหมาะกับตัวเด็กหรือสามารถดัดแปลงใหเหมาะสมกับการใชงาน
ของเด็ก มีจํานวนโถสวม โดยเฉลี่ยอยางนอย 1 โถ ตอเด็ก 10 คน และมีอุปกรณชวยเสริม
การใชสวมท่ีปลอดภัย เชน ราวจับเปนตน 
5. มีจัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ การใชสวมท่ีถูกตองสําหรับเด็กปฐมวัย  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดการระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ีปรุง ประกอบอาหาร น้ําดื่มน้ําใช 
กําจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนําโรค 

3.1สถานท่ีประกอบอาหาร/ท่ีเตรียมอาหาร  
1.สถานท่ีเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร/ท่ีรับประทานอาหาร สะอาด แยกเปนสัดสวน 

เอกสารที่เกี่ยวของ : การจัดการอาคารสถานที่ หองน้ํา และหองสวม 
 
1.มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมแหงชาติ 
2.คูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
3.แนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ําและสรางสุขภาวะท่ีดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
4.แบบบันทึกตารางการทําความสะอาดและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําวัน  
5.ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพการใชสวมอยางถูกตองสําหรับเด็กปฐมวัย  

 
 
 
 
 
 

https://dental2.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3166&filename=dental_health_media
https://www.unicef.org/thailand/media/2691/file/UNICEF%20Nutrition%20and%20Hygiene%20Guideline%202019.pdf
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2.มีอางลางภาชนะท่ีมีกอกน้ําวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร และ มีทอ
ระบายน้ําท้ิง บริเวณท่ีลางตองมีการระบายน้ําท่ีดี ไมเฉอะแฉะ 

3.มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณเปนระเบียบสะอาด อยูในสภาพดี 
4.มีการจัดทําแผนในการตรวจสอบและทําความสะอาดสถานท่ีเตรียม ปรุง ประกอบ

อาหาร/ท่ีรับประทานอาหาร ภาชนะเก็บกักน้ํา จุดบริการน้ําดื่มอยางสมํ่าเสมอ 
5.ผูปรุงอาหาร /ผูขนสงอาหารปรุง สําเร็จ มีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร แตงกาย

สะอาด สวมเสื้อมีแขน สวมใสอุปกรณท่ีปองกันการปนเปอนได เชน หมวกคลุมผม ผากัน
เปอน ถุงมือ หนากากผาหรือหนากากอนามัยเปนตน และ มีสุขนิสัยท่ีดี เชน ตัดเล็บสั้น  ไมใช
มือหยิบจับอาหารโดยตรง 

 
3.2 มีน้ําดื่มน้ําใชท่ีเพียงพอและสะอาด 

1. มีการจัดหาน้ําดื่มท่ีเพียงพอตอเด็กทุกคน (โดยเฉลี่ยไมนอยกวา 2 ลิตร/คน/วัน) 
2.ภาชนะกักเก็บน้ําและภาชนะใสน้ําดื่ม ตองระมัดระวังเก่ียวกับการปนเปอน ตองมี

ฝาปด ปองกันฝุนละออง สิ่งสกปรก มีกอกสําหรับเปดน้ําออก ไมใชภาชนะดื่มน้ําตักโดยตรง  
3. จัดใหมีน้ําดื่มท่ีสะอาด ใส ไมมีตะกอน เม่ือสังเกตดวยตา 

3.3 มีการจัดการขยะ ส่ิงปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
1. มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ สภาพดีและมีฝาปดมิดชิด 
2. มีการดูแลถังขยะใหสะอาดและเก็บขยะออกจากอาคารทุกวัน  
3.มีถังขยะท่ีแยกประเภท พรอมมีปายสัญลักษณ เชน ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะ

อินทรีย ขยะอันตราย 
4.มีกิจกรรมสงเสริม/ใหความรูในการคัดแยกขยะอยางถูกตอง ในเด็กและครู  
5.จัดกิจกรรมสงเสริมเพ่ือใหครู เด็ก และชุมชนมีสวนรวมและมีการคัดแยกขยะและ

การจัดการขยะอยางถูกตอง 
3.4 มีมาตรการปองกันแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค 

1. มีการสํารวจ/ตรวจสอบแมลงและสัตวพาหะนําโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เชน 
การสังเกตยุง หนู แมลงสาบ เปนตน 

2. มีแผนหรือมาตรการปองกันแมลงและสัตวพาหะนําโรค เชน การติดมุงลวด กําจัด
แหลงอาหาร การเก็บสิ่งของใหเปนระเบียบ การตรวจสอบลูกน้ํายุงลายกับดักหนูเปนตน 

3. กําหนดผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบสุขาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 
(สถานท่ีปรุง ประกอบอาหาร/ท่ีรับประทานอาหาร ภาชนะเก็บกักน้ํา จุดบริการน้ําดื่มน้ํา ใช 
ขยะ) 
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3.5 จัดอุปกรณภาชนะและเครื่องใชสวนตัวใหเพียงพอกับการใชงานของเด็กทุกคน และ
ดูแลความสะอาดและปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ 

 1. มีการจัดเตรียมอุปกรณภาชนะและเครื่องใชสวนตัวสําหรับเด็กทุกคน (แปรงสีฟน 
ถวยน้ํา/กระติกน้ํา แกวน้ําสวนตัว ชุดนอน ผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา ท่ีติดปายชื่อ) ท่ีไดมาตรฐาน 
สะอาด เพียงพอกับการใชงาน 

2. จัดเก็บอยางเหมาะสมเปนระเบียบมีการตรวจสอบอุปกรณเปนระยะและจัดใหอยู
ในสภาพพรอมใชงาน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวของ : จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง 
ประกอบอาหาร น้ําดื่มน้ําใช กําจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนําโรค 

1.มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมแหงชาติ 
2.คูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
3.แนวทางการจัดอาหาร บริบาลน้ําและสรางสุขภาพท่ีดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
4. แบบฟอรมการสํารวจลูกน้ํายุงลาย 
5. คูมือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร สถานท่ีจําหนายอาหารตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2561 
6. แบบตรวจตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายอาหาร พ.ศ. 2561  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dental2.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3166&filename=dental_health_media
https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/m_magazine/343/2527/file_download/75d44104c6bdb1572e9733874f0edea9.pdf
https://www.unicef.org/thailand/media/2691/file/UNICEF%20Nutrition%20and%20Hygiene%20Guideline%202019.pdf
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เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเด็น D =Development&Play) 
 

ข้อบ่งช้ี รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Development 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

2.1.5 
3.2.1ก 
-3.2.6ก และ 
 
 
3.2.1ข 

1.เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็ก
รายบุคคลเป็นระยะเพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 

 
2. เด็กมีพัฒนาการสมวัย  

1. ไม่มีการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  
Outcome  
- เด็กมีพัฒนาการ
โดยรวม 5 ด้าน (9, 
18, 30 , 42 และ 60 
เดือน) สมวัยต่ำกว่า 
ร้อยละ 35  
- เด็กมีพัฒนาการ
รายด้าน ( GM 
,FM,RL,EL และ PS) 
สมวัย ต่ำกว่า ร้อยละ 
35 

1. มีการสังเกต
พฤติกรรมและ
พัฒนาการเด็กและ
บันทึกรายบุคคล
ต่อเนื่องตลอดปี และ
รายงานผลให้
ผู้ปกครองทราบอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
2. จัดทำสารนิทัศน์
ข้อมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล  
3.ประเมินพัฒนาการ
เด็ก ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา ภาษา 
และการสื่อสาร 
Outcome  
- เด็กมีพัฒนาการ
โดยรวม 5 ด้าน (9, 

1. มีการสังเกต
พฤติกรรมและ
พัฒนาการเด็กและ
บันทึกรายบุคคล
ต่อเนื่องตลอดปี และ
รายงานผลให้
ผู้ปกครองทราบอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
2. จัดทำสารนิทัศน์
ข้อมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล  
3.ประเมินพัฒนาการ
เด็ก ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา ภาษา 
และการสื่อสาร 
Outcome  
- เด็กมีพัฒนาการ
โดยรวม 5 ด้าน (9, 

1. มีการสังเกต
พฤติกรรมและ
พัฒนาการเด็กและ
บันทึกรายบุคคล
ต่อเนื่องตลอดปี และ
รายงานผลให้
ผู้ปกครองทราบอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
2. จัดทำสารนิทัศน์
ข้อมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล  
3.ประเมินพัฒนาการ
เด็ก ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา ภาษา 
และการสื่อสาร 
Outcome  
- เด็กมีพัฒนาการ
โดยรวม 5 ด้าน (9, 

- แบบบันทึกการคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามช่วงอายุโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข (9, 18, 30 , 42 
และ 60 เดือน) 
- แบบบันทึกการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามช่วงอายุโดยพ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก  
- บันทึกสภาพปัญหาและการ
แก้ไขของเด็ก กลุ่มเสี่ยง/ด้อย
โอกาส 
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18, 30 , 42 และ 60 
เดือน) สมวัยร้อยละ 
35 -79 
- เด็กมีพัฒนาการ
รายด้าน (GM 
,FM,RL,EL และ PS) 
ร้อยละ 35 -79 

18, 30 , 42 และ 60 
เดือน) สมวัยร้อยละ 
80 –84 
- เด็กมีพัฒนาการ
รายด้าน (GM 
,FM,RL,EL และ PS) 
สมวัย ร้อยละ 80 –84 
4.นำผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนา
เด็กตามระดับ
พัฒนาการ ช่วยเหลือ
และแก้ไขเด็กท่ียัง
ล่าช้า  
5.มีระบบการบันทึก 
ประเมินผล รายงาน
ผล และส่งต่อข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 
 

18, 30 , 42 และ 60 
เดือน) สมวัยร้อยละ 
85 ขึ้นไป 
- เด็กมีพัฒนาการ
รายด้าน (GM 
,FM,RL,EL และ PS) 
สมวัย สมวัยร้อยละ 
85 ขึ้นไป 
4.นำผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนา
เด็กตามระดับ
พัฒนาการ ช่วยเหลือ
และแก้ไขเด็กท่ียัง
ล่าช้า  
5.มีระบบการบันทึก 
ประเมินผล รายงาน
ผล และส่งต่อข้อมูล
อย่างเป็นระบบ  
6.สื่อสารข้อมูล
พัฒนาการให้แก่
ผู้ปกครองและร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาทั้งท่ี
บ้านและโรงเรียน  
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เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเด็น D =Development&Play) 
 

 

ข้อบ่งช้ี รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Play 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

(1.3.3 และ
1.3.5) 
 

1. พ้ืนที่เล่น  
(ปลอดภัย และเข้าถึงง่าย) 
 

ไม่มีพ้ืนที่เล่น 
 

มีพ้ืนที่เล่นใน
หอ้งเรียนหรือนอก
ห้องเรียนอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

มีพ้ืนที่เล่นใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
 

มีการจัดการความ
ปลอดภัยของพ้ืนที่
เล่น/สนามเด็กเล่น* 
 

- แบบประเมินสภาพแวดล้อม
ความปลอดภัย 
- แบบคัดกรองความเสี่ยง 
 

2.1.3 2. กระบวนการเล่น 
(การจัดกิจกรรมเล่น
อิสระ/กิจกรรมทางกาย) 

ไม่มีการจัดกิจกรรม
การเล่นอิสระ/
กิจกรรมทางกาย 

มีการให้เด็กเล่นอิสระ
หรือเล่นด้วยกิจกรรม
ทางกายอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

มีการให้เด็กเล่นอิสระ
และเล่นด้วยกิจกรรม
ทางกาย 

มีตารางการจัด
กิจกรรมทั้งการเล่น
อิสระและเล่นด้วย
กิจกรรมทางกาย 

- ภาพถ่ายการเล่นอิสระ/
กิจกรรมทางกายของเด็ก 
- ตารางการจัดกิจกรรมการ
เล่น 

1.2.3 3. ผู้อำนวยการเล่น 
(play worker) 

ไม่ได้เข้ารับการอบรม
ผู้อำนวยการเล่น 
(play worker) 

มีแผนการเข้ารับการ
อบรมผู้อำนวยการ
เล่น(play worker) 

เข้ารับการอบรม
ผู้อำนวยการเล่น 
(play worker) อย่าง
น้อย 1 คน 

เข้ารับการอบรม
ผู้อำนวยการเล่น 
(play worker) ทุก
คน 

- แผนการเข้ารับการอบรม 
- ใบประกาศนียบัตรผ่านการ
อบรม 

 1.5.2 4. หน่วยบริหารจัดการ
การเล่น 
(ครอบครัวและชุมชนมี
ส่วนร่วมส่งเสริมการเล่น
ของเด็ก) 

ครอบครัวและชุมชน
ไม่มีส่วนร่วมส่งเสริม
การเล่นของเด็ก 

มีแผนกิจกรรมให้
ครอบครัวและชุมชน
มีส่วนร่วม 

มีการจัดกิจกรรม
ครอบครัวและชุมชน
มีส่วนร่วมอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

มีการจัดกิจกรรม
ครอบครัวและชุมชน
มีส่วนร่วม 

- แผนการจัดกิจกรรม 
- บันทึกการจัดกิจกรรม 
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เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเด็น D =Diet) 
 

ข้อบ่งชี้ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diet 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

1 
(ข้อบ่งชี้ 
1.4.1) 

มีการจัดอาหารตามวัย  
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ทุก
วัน  

ไม่มีการจัดรายการ
อาหารล่วงหน้า  

จัดรายการอาหาร
ล่วงหน้า 1 เดือน 
หรืออย่างน้อย 1 
สัปดาห์ โดย 1 วัน 
ต้องมีรายการอาหาร
มื้อหลัก (อาหาร
กลางวัน) 1 มื้อ และ
อาหารว่าง 1 มื้อ โดย
ใช้โปรแกรม Thai  
School Lunchหรือ 
คู่มือตำรับอาหาร
สำหรับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย เพื่อ
คำนวณปริมาณ
อาหารอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ 

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

ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 และ
ระดับ  2 และ 
 
อาหารมื้อหลัก (อาหาร
กลางวัน)  
มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
1.กลุ่มเนื้อสัตว์ เช่น ปลา 
ตับ ไข่  สัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง  โดยสลับหมุนเวียน
กัน   
2.มีผักเป็นส่วนประกอบ
ทุกวัน  
 
อาหารมื้อว่าง ดังนี้  
3.นมรสจืด คนละ 1 
กล่อง/วัน (ขนาด 200 
มิลลิลิตร)  
4.จัดผลไม้ทุกวันคนละ 1-
2 ส่วนต่อวัน  
5.อาหารว่างอื่นๆ สามารถ
จัดเพิ่มเติม เช่น ขนมไทย

รายการการจัดอาหารย้อนหลัง  
1 เดือน รายการจัดอาหารเดือน
ปัจจุบัน และรายการจัดอาหาร
ล่วงหน้า 1 เดือน  



25 
 

รสไม่หวานจัด ถั่วเมล็ด
แห้ง ข้าวโพดต้ม เป็นต้น  

2 
(ข้อบ่งชี้1.4.1 

และ2.2.4 
และ 3.1.1 ก) 

มีการส่งเสริมและเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของเด็กเป็น
รายบุคคล  

มีการบันทึกข้อมูล
น้ำหนัก และส่วนสูง
ของเด็กเป็นรายบุคคล  
ทุก 3 เดือน แต่ไม่ได้
จุดกราฟการ
เจริญเติบโต ท้ัง 3 
กราฟ ได้แก่  
1. กราฟน้ำหนักตาม
เกณฑ์อายุ  
2. กราฟส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ  
3. กราฟน้ำหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง 

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

ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 และ
แจ้งผลการเจริญเติบโต
และให้คำแนะนำ ความรู้
ด้านโภชนาการท่ี
สอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตของเด็ก
รายบุคคล ให้กับพ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก  

ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 และ 
ระดับ 2  และ 
1) นำผลการเจริญเติบโต
มาปรับการจัดอาหารให้
เหมาะสมกับเด็กเป็น
รายบุคคล 
2) มีแผนการดำเนินงาน
แก้ไขปัญหาเด็กเต้ีย ผอม 
อ้วน อย่างเหมาะสม  
3) เด็กสูงดีสมส่วน ร้อยละ 
64  ขึ้นไป  โดยวัดผลจาก
กราฟส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุ และกราฟน้ำหนัก
ตามเกณฑ์ส่วนสูง  

1. เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัด
ความยาว/ส่วนสูง ตามาตรฐาน 
ได้แก่  
1.1 เครื่องชั่งน้ำหนัก ท่ีมีความ
ละเอียด 0.1 กิโลกรัม  
1.2 เครื่องวัดส่วนสูง ท่ีมีความ
ละเอียด 0.1 เซนติเมตร  
1.3 เครื่องวัดความยาวของเด็ก
เล็กแบบนอน  
2. กราฟการเจริญเติบโต
รายบุคคล ทั้งหมด 3 กราฟ ต่อ
เด็ก 1 คน ได้แก่  
2.1 กราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ  
2.2 กราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
2.3 กราฟน้ำหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง 
หมายเหตุ : ใช้กราฟการ
เจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 – 5 ป ี
ของกรมอนามัย  
3. แบบบันทึกการแจ้งผลการ
เจริญเติบโต และให้คำแนะนำ
สำหรับพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก  
4. บันทึกผลการแก้ไขปัญหาเด็ก
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เต้ีย ผอม อ้วน รายบุคคล 
5. สรุปข้อมูลภาวะการ
เจริญเติบโตของเด็กเป็น
รายบุคคล แยกเป็นรายอายุ ราย
เพศ 
6. สรุปจำนวนและร้อยละของ
เด็กสูงดีสมส่วน  
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เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเด็น D = Dental) 

ประเด็น รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

0 ต้องปรับปรุง 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 2 ดี 3 ดีมาก 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
1.4.5 บริเวณท่ีแปรงฟัน

สะอาดและเพียงพอ เป็น
สัดส่วน ปลอดภัย 

ไม่มีสถานที่ดำเนิน
กิจกรรม 

1. มีสถานที่แปรงฟัน 
2. มีน้ำใช้ปริมาณเพียงพอ                                  
3. น้ำต้องสะอาดไม่มีกลิ่น
และตะกอน  

1.มีสถานที่แปรงฟัน 
2.มีน้ำใช้ปริมาณเพียงพอ                                  
3.น้ำต้องสะอาดไม่มีกลิ่นและ
ตะกอน  
4.มีแสงสว่าง และระบาย
อากาศเพียงพอ 

1. มีสถานที่แปรงฟัน 
2.มีน้ำใช้ปริมาณเพียงพอ                                  
3.น้ำต้องสะอาดไม่มีกลิ่นและ
ตะกอน  
4. มีแสงสว่าง และระบายอากาศ
เพียงพอ 
5.มีก๊อกน้ำเพียงพออย่างน้อย1
จุดต่อเด็ก 10คน 
6.อ่างแปรงฟันมีกระจกฝึกแปรง
ฟัน 

ตรวจเยี่ยม 

1.4.5 อุปกรณ์ในการทำความ
สะอาดช่องปากสะอาด
และเพียงพอ 

ไม่มีแปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
แก้วน้ำ ครบทุกคน 

มีแปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ  ที่
สะอาด เพียงพอทุกคน 
 

1.แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ  
ที่สะอาด เพียงพอทุกคน 
2. มีการจัดเก็บอุปกรณ์ท่ีถูก
สุขลักษณะ ไม่อับชื้น 

1. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ  
ที่สะอาด เพียงพอทุกคน 
3. มีการจัดเก็บอุปกรณ์ท่ีถูก 
สุขลักษณะ ไม่อับชื้น 
4. มีการเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่
อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง 

ตรวจเยี่ยม สุ่มตรวจ
แปรงสีฟัน       ทีเ่ก็บ
อุปกรณ์ 

2.2.2 มีกิจกรรมแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวัน 

ไม่มีกิจกรรม เด็กทุกคนแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์ 

1.เด็กทุกคนแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์ 

1.เด็กทุกคนแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ 

ตรวจเยี่ยม พิจารณา
เอกสารประกอบ 
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2.ครูผู้ดูแลเด็กตรวจความ
สะอาดหลังการแปรงฟัน 

2.ครูผู้ดูแลเด็กตรวจความสะอาด
หลังการแปรงฟัน 
3.มีการบันทึกความสะอาดและ
กิจกรรมแปรงฟันอยู่ในตาราง
กิจกรรมประจำวัน 

2.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กตรวจ
สุขภาพช่องปากและ
ความสะอาดช่องปาก
ประจำวัน  

ไม่มีกิจกรรม มีการตรวจทุกวัน มีการตรวจและบันทึกการ
ตรวจฟันประจำวัน  

มีการตรวจและบันทึกการตรวจ
ฟันประจำวัน และส่งต่อการ
รักษาหรือมีหนังสือแจ้งผุ้
ปกครองอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรเมื่อตรวจพบปัญหา 

ตรวจเยี่ยม พิจารณา
เอกสารประกอบ 
 

2.2.5 เด็กได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากตาม
กำหนด 

ไม่มีกิจกรรม เด็กได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปากโดยทันตบุคลากร
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

เด็กได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปากโดยทันตบุคลากร
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
มีบันทึกผลการตรวจ
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากโดยทันตบุคลากรอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้งมีบันทึกผลการตรวจ
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
และส่งต่อรับการรักษาท่ี
เหมาะสม 

ตรวจเยี่ยม พิจารณา
เอกสารประกอบ 

3.1.3 ข เด็กสุขภาพช่องปากดี 
ฟันไม่ผุ 

ไม่มีผลการตรวจฟัน 
หรือ เด็กฟันไม่ผุน้อย
กว่า                   
ร้อยละ40 

เด็กฟันไม่ผุร้อยละ 40 -50  เด็กฟันไม่ผุร้อยละ 50-55 เด็กฟันไม่ผุมากกว่าร้อยละ 55  ผลการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 
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เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเด็น D =Diseases) 
 

ลำดับ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

1.  
(ข้อบ่งชี้ 1.4.2) 

มีการดำเนินการตรวจสุขอนามัย
ประจำวันตรวจสุขภาพประจำปี 
และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

ไม่มีแผนหรือการ
ดำเนินการตรวจ
สุขอนามัยประจำวัน 
ตรวจสุขภาพ
ประจำปี และ
ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ 

1. มีแผนและ
ดำเนินการตรวจสุขภาพ
อนามัยและร่องรอยการ
บาดเจ็บของเด็ก 
ประจำวัน 
2. มีการตรวจสอบ
ประวัติการได้รับวัคซีน
ต้ังแต่แรกรับและทุก 6 
เดือน 
3. มีการบันทึกข้อมูล
สุขภาพ/ปัญหาสุขภาพ
และการดูแลเบื้องต้น 
4. ครูผู้ดูแลเด็กต้อง
ได้รับการอบรม เรื่อง
การป้องกันควบคุมโรค
ติดเชื้อท่ีพบบ่อยในเด็ก
เล็กอย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 

ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1
และ 
1. มีตารางกิจกรรมให้
ความรู้และฝึก
พฤติกรรม เรื่อง การ
ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อสำหรับเด็ก 
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 
2. มีอุปกรณ์ในการ
ป้องกันควบคุมโรค
ครบถ้วน (หน้ากาก
อนามัย และสบู่/
แอลกอฮอล์เจล และ
ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า
สำหรับเด็กแต่ละคน) 
3. มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น 

ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 
และระดับ  2 และ 
1. มีกิจกรรมให้
ความรู้ผู้ปกครอง 
เรื่องโรคที่พบบ่อยใน
เด็ก อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 
2. มีแนวทาง/
มาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค เช่น การ
แยกเด็กป่วย การ
สังเกตอาการ การส่ง
ต่อเด็กป่วย ในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. มีการสนับสนุน/
จัดการตรวจสุขภาพ
ประจำปีให้กับเด็ก 
โดยบุคลากรทาง
การแพทย์ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

1. บันทึกการตรวจสุขอนามัย 
2. แบบบันทึกการได้รับวัคซีน 
3. คู่มือแนวทาง/มาตรการการ
ป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก 
4. แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและ
การดูแลเบื้องต้น 
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ลำดับ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

2.  
(ข้อบ่งชี้ 1.4.3 
และ 1.4.7) 

มีพื้นที่ใช้สอยเป็น
สัดส่วนตามกิจวัตร
ประจำวันของเด็กที่
เหมาะสมตามช่วงวัย
และจัดภาชนะ
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้
ส่วนตัวเพียงพอ 
สะอาด ปลอดภัย 

ไม่มีพื้นที่ใช้สอยเป็น
สัดส่วน และไม่มี
ภาชนะอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส่วนตัว
สำหรับเด็ก 

1. มีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย
เป็นสัดส่วน มีขอบเขต
ชัดเจน 
2. มีการดูแลความสะอาด 
รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน 
3. มีภาชนะอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับ
เด็กทุกคน 

ดำเนินการตามเกณฑ์พิจารณา 
ระดับ 1 และ 
1. มีพื้นที่เพียงพอในการจัด
กิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน
ของเด็กพอเพียงเฉลี่ย 0.5 - 2.0 
ตรม. /คน 
2. มีพื้นที่สำหรับนอนหลับ เน้น
ความสะอาดปลอดโปร่ง และ
อากาศถ่ายเทได้ดี 
3. มีพื้นที่สำหรับปรุงประกอบ
อาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และมีวิธีการขนส่งอาหารท่ี
เหมาะสม 
4. มีบริเวณท่ีจัดให้เด็ก
รับประทานอาหารท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 
5. มีพื้นที่หรือบริเวณสำหรับการ
ทำความสะอาดช่องปาก แปรง
ฟัน ล้างมือ ล้างหน้าของเด็ก 
ฯลฯ ท่ีเหมาะสมกับเด็ก 
6. มีการจัดเก็บภาชนะอุปกรณ์
และเครื่องใช้ส่วนตัวเหมาะสม 

ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 
และระดับ  2 และ 
1. มีห้อง/พื้นท่ีแยก
เด็กป่วย 
2. อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส่วนตัวมี
มาตรฐาน สะอาด 
เพียงพอกับการใช้งาน 
และปลอดภัย 

1. แผนผังพื้นท่ีและการใช้ของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2. การเย่ียมชมและสังเกต 
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ลำดับ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

3.  
(ข้อบ่งชี้ 1.4.5) 

มีการจัดการห้องน้ำ ห้องส้วม  
ที่ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย และเหมาะสมกับ
การใช้งานของเด็ก 

ไม่มีการจัดห้องน้ำ ห้อง
ส้วม และท่ีล้างมือ
สำหรับเด็ก 

1. จัดให้มีห้องน้ำ 
ห้องส้วม ที่ล้างมือ
สำหรับเด็ก 
2. แยกห้องน้ำ ห้อง
ส้วม ที่ล้างมือ อย่าง
เป็นสัดส่วน แยก
ห้องน้ำเด็กและผู้ใหญ่ 
สะอาด เพียงพอ
(อย่างน้อย 1 โถ ต่อ
เด็ก 10 คน) พื้นไม่มี
น้ำขัง และไม่ลื่น 
3. มีสบู่หรือน้ำยาล้าง
มือสำหรับเด็ก  
4. อุปกรณ์ทำความ
สะอาดพร้อมใช้งาน 
เก็บไว้ในท่ีเหมาะสม 
และมีการทำความ
สะอาดอย่างน้อยวัน
ละ 2 ครั้ง 

ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 
และ 
1. มีระบบดูแลความ
สะอาดรวมทั้งมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง และมีตาราง
บันทึกการทำความ
สะอาดประจำวัน 
2. มีสถานที่ล้างมืออยู่
ในสภาพดี ไม่ชำรุด 
3. จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเรื่อง 
พฤติกรรมการใช้ส้วม
ท่ีถูกต้อง 

ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 และ
ระดับ  2 และ 
1. ห้องส้วมผ่าน
มาตรฐานส้วมสะอาด 
เพียงพอ ปลอดภัย 
(HAS) 2. มีโถส้วมของ
เด็กและสถานท่ีล้างมือ
มีขนาดพอเหมาะกับตัว
เด็ก สะอาด ปลอดภัย 
เพียงพอ และมีอุปกรณ์
ช่วยเสริมการใช้ส้วมที่
ปลอดภัย 

1.แบบบันทึกตารางการทำความ
สะอาดและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ประจำวัน 
2. แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วม
สาธารณะ (HAS) กรมอนามัย 
3. ป้ายบอกห้องน้ำห้องส้วม แยก
ชาย-หญิง, เด็ก – ผู้ใหญ่ 
4. การเย่ียมชมและสังเกต 
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ลำดับ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

4.  
(ข้อบ่งชี้ 1.4.6) 

การจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร
และน้ำดื่มน้ำใช้ที่
มีประสิทธิภาพ 

ไม่มีการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและ
น้ำท่ีถูกสุขลักษณะ 

1. สถานที่เตรียม ปรุง 
ประกอบอาหาร/ที่
รับประทานอาหาร 
สะอาด แยกเป็น
สัดส่วน  
2. จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้
ท่ีสะอาดและปริมาณ
เพียงพอ 
3. จัดให้มีหรือส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้แก้ว
น้ำ ช้อนส่วนตัวเพื่อ
ป้องกันโรค 

ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 และ 
1.มีอ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ท่ี
มีก๊อกน้ำ และท่อระบายน้ำ 
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 
เซนติเมตร และบริเวณท่ีล้าง
ต้องมีการระบายน้ำท่ีดี ไม่
เฉะอะแฉะ 
2. มีการจัดเก็บภาชนะ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
3. มีการตรวจสอบ และล้าง
ทำความสะอาดภาชนะเก็บ
กักน้ำ จุดบริการน้ำดื่มน้ำ
อย่างสม่ำเสมอ 

ดำเนินการตามเกณฑ์พิจารณา 
ระดับ 1 ระดับ 2 และ 
1.มีการประเมินมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารตามกฏ
กระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ี
จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 
2.มีการตรวจสอบคุณภาพของ
อาหารและน้ำดื่ม ด้วยชุด
ทดสอบอย่างง่าย 
2.1) กรณีใช้น้ำประปาก่อนผ่าน
เครื่องกรองน้ำ ให้ตรวจสอบ
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือใน
น้ำด้วยชุดทดสอบ     อ.31 หรือ
เครื่องมือเทียบเท่า หากไม่พบ
คลอรีนคงเหลือหรือใช้น้ำดื่ม
บรรจุปิดสนิทให้ใช้ชุดทดสอบ
การปนเป้ือน  โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย อ.11 หรือเทียบเท่า 
2.2) ตรวจหาการปนเป้ือนเชื้อโค
ลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร 
ภาชนะ/อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัส
อาหาร ด้วยชุดทดสอบ อ.13 

1.แบบประเมินมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารตาม
กฎกระทรวง 
2.แบบตรวจสอบน้ำด่ืมน้ำใช้ใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. การเย่ียมชมและสังเกต 
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ลำดับ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 0  
ต้องปรับปรุง 

1  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

2 
ดี 

3 
ดีมาก 

5.  
(ข้อบ่งชี้ 1.4.6) 

มีการจัดการขยะและสัตว์
แมลงพาหะนำโรค 

ไม่มีมาตรการ
จัดการขยะและ
สัตว์พาหะนำโรค
อย่างถูก
สุขลักษณะ 

1. มีการสำรวจ/ตรวจสอบ
แมลงและสัตว์พาหะนำโรค
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เช่น การพบยุง หนู 
แมลงสาบ เป็นต้น 
2. มีภาชนะรองรับขยะ
เพียงพอ สภาพดีและมีฝา
ปิดมิดชิด 
3. มีการดูแลถังขยะให้
สะอาดและเก็บขยะออก
จากอาคารทุกวัน 

ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 
และ 
1. มีแผนหรือ
มาตรการป้องกัน
แมลงและสัตว์พาหะ
นำโรค เช่น ยุง 
แมลงวัน แมลงสาบ 
หนู เป็นต้น 
2. มีถังขยะท่ีแยก
ประเภท พร้อมมีป้าย
สัญลักษณ์ เช่น ขยะ
ท่ัวไป ขยะรีไซเคิล 
ขยะอนิทรีย์ ขยะ
อันตราย 
3. มีผู้รับผิดชอบการ
เก็บรวบรวมขยะ ขน
ย้าย เพื่อส่งไปกำจัด
อย่างถูกวิธี 
4. มีการจัดการขยะ
ถูกสุขลักษณะท้ัง
ภายในและภายนอก
อาคาร 

ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 
ระดับ 2 และ 
1. มีกิจกรรมส่งเสริม/
ให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะอย่างถูกต้อง 
ในเด็กและครู 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
เพื่อให้ครู เด็ก และ
ชุมชนมีส่วนร่วมและมี
การคัดแยกขยะและ
การจัดการขยะอย่าง
ถูกต้อง 

1. การเย่ียมชมและสังเกต 
2. ภาพถ่าย 
3. การสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ 

 



คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา  

นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์   รองอธิบดีกรมอนามัย     

นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ   รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  

คณะผู้จัดทำ  

1. นางสุรีพร  เกียรติวงศ์ครู  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

2. นางสาวไพลิน  วิญญกูล  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

3. นางสาวปรียนิตย์  ใหม่เจริญศรี สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

4. นางสาวปาริชาติ  จำนงการ  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

5. นางสาวศิริลักษ์  กลิ่นมาลี  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

6. นายพลาวัตร  พุทธรักษ์  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

7. นางสาววราภรณ์ ถาวรวงษ์  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

8. นางสาวนพวรรณ โพชนุกูล สำนักทันตสาธารณสุข 

9. นายณัฐพงศ์  กันทะวงค์ สำนักทันตสาธารณสุข 

10.นางสาวเขมณัฏฐ์  เชื้อชัยทัศน์  สำนักทันตสาธารณสุข 

11. นางสาววารีทิพย์   พึ่งพันธ์  สำนักโภชนาการ 

12. นางสาววราภรณ์  จิตอารีย์ สำนักโภชนาการ 

13. นางทับทิม  ศรีวิไล  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  

14 .นายวัชรินทร์  แสงสัมฤทธิ์ผล กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  

15. นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ กองโรคติดต่อทั่วไป  

 


