แนวทางการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัยมีความสำคัญสูงสุดในการ
วางรากการพั ฒ นาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่ม ต้ นด้วยการพั ฒ นาเด็ก ปฐมวั ยให้มี
สุขภาพกายและจิต ใจที่ดีมีทักษะทางสมอง ทัก ษะการเรียนรู้ ทัก ษะชีวิ ต เพื่ อให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ งชาติ เกิ ด จากความร่ว มมื อของผู้ แทนจากหน่ ว ยงานหลั ก
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความสำคัญ
อย่ างยิ่ ง และช่ ว ยให้ เกิ ด การยกระดั บ คุ ณ ภาพของสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้
มีคุณภาพ สำหรับการพัฒนาด้านสุขภาพนั้น กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทที่สำคัญ
ที่ จ ะมี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย มี ค วามรู้ แ ละ
สามารถดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
กระทรวงสาธารณสุข หวั งเป็ น อย่างยิ่ งว่ า แนวทางการส่ งเสริม คุ ณ ภาพ
สถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) อันประกอบด้วย การส่งเสริม สุขภาพ
ด้ านโภชนาการและการเจริญ เติ บ โต (Diet) การส่ งเสริม ด้ านพั ฒ นาการเด็ ก และ
การเล่น (Development and Play) การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน (Dental) และ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการป้องกันควบคุมโรค (Disease)
เล่ ม นี้ จ ะช่ว ยเป็ น แนวทางในการยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ด้ าน
สุขภาพ และทำให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาวะที่ดี เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เหมาะสมกั บ วั ย เป็ น คนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข เติ บ โตเป็ น พลเมื อ งที่ ดี
มีคุณภาพต่อไป
คณะผู้จัดทำ
มิถุนายน 2564
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ความสําคัญของการสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของชีวิตเปนชวงวัยที่พัฒนาการดานตางๆ จะพัฒนาไปอยาง
รวดเร็วและเปนรากฐานที่สําคัญ ของชวงวัยตอๆไป เด็กในวัยนี้จึงเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งของประเทศ ถาเด็กปฐมวัยไดรับการดูแลอยางเหมาะสม จะสามารถเติบโตเปนผูใหญที่ดีมี
คุณภาพและเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไปดังคํากลาวของศาสตราจารยดร.เจมส เจ เฮคแมน
นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลป พ.ศ 2542 ที่วา “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนการลงทุนที่คุมคา
และใหผลตอบแทนแกสังคมดีที่สุด”
สถานการณในปจจุบันของประเทศไทย จากขอมูลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ในชวงระหวางปพ.ศ . 2562 ถึง 2563 มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ
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 (4 D)
ซึ่งตองอาศัยการดําเนินงานรวมกันระหวางบุคลากร จากทุกกระทรวงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ภาคีเครือขายในพื้นที่เพื่อพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหผานเกณฑขั้นตนหรือยกระดับคุณภาพดาน
สุขภาพทั้ง 4 ดาน (4D) นําไปสูการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สรางรากฐานที่แข็งแรงของพลเมือง
คุณภาพตอไป
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แนวคิดและหลักการดําเนินงาน
การสงเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กดานสุขภาพ (4 D) เปนการดําเนินงานรวมกัน
ระหวางสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือขายในพื้นที่เพื่อพัฒนา สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยังมีผลการประเมินไมผานเกณฑขั้นตนหรือตองการที่จะยกระดับคุณภาพ
ดานสุขภาพทั้ง 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. การสรางการรับรูและความเขาใจกระบวนการประเมินใหเกิดขึ้นในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือพัฒนาสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยดานสุขภาพ ซึ่งผูรับผิดชอบหลักของผลลัพธดานสุขภาพของเด็กปฐมวัย คือ บุคลากร
สาธารณสุขในระดับพื้นที่ที่จะตองชวยพัฒนาความรูและทักษะในการดูแลใหเด็กปฐมวัยมีสุขภาวะที่ดี
2. จัดสรรงบประมาณหรือบูรณาการงบประมาณใน 4 กระทรวง หลักจากกองทุน
ตางๆในพื้นที่ เพื่อใชสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติดานสุขภาพ
3. ดําเนินการใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ 4 กระทรวง
และภาคีเครือขายดําเนินในระดับพื้นที่ เพื่อใหเกิดการพัฒนางานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยดานสุขภาพอยางทั่วถึง
4. มีการกํากับติดตาม สรุปผลการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่รวมกับภาคี
เครือขายทั้ง 4 กระทรวงเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
อยางตอเนื่อง
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การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D)
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
กระทรวงสาธารสุข โดยกรมอนามัยและกรมกควบคุมโรคไดจัดทําเกณฑการประเมินสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4D) โดยไดรวบรวมและนําขอบงชี้ที่เกี่ยวของในดานสุขภาพของเด็กใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมาจัดทําเกณฑการประเมินโดยอางอิงตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ ป 2562 เพื่อใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ตองการจะยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในดานสุขภาพใชเปนเกณฑการประเมินเพื่อยกระดับตนเองซึ่งประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานที่
1 การเจริญเติบโตและโภชนาการ : (Diet) ดานที่ 2 พัฒนาการเด็กและการเลน :(Development and
Play) ดานที่ 3 สุขภาพชองปากและฟน : (Dental) และดานที่ 4 ดานสิ่งแวดลอมความปลอดภัยและ
การปองกันควบคุมโรค :(Disease)โดยมีความสอดคลองกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
ในขอบงชี้ ดังตารางนี้
การสงเสริมสุขภาพ
1.ดานการเจริญเติบโตและโภชนาการ: (Diet)
2.ดานพัฒนาการเด็กและการเลน:
(Development and Play)

ขอบงชี้
1.4.1,2.2.4 และ 3.1.1 ก
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 1.4.2 ,1.4.3,,1.4.6 ,1.4.5และ 1.4.7
ควบคุมโรค :(Disease)
เกณฑการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสุขภาพ (4 D) มีการพิจารณาแตละดานเปนราย
ขอยอยโดยแบงออกเปน 4 ระดับ คะแนน คือ
ตองปรับปรุง
0
คะแนน
ผานเกณฑขั้นตน
1
คะแนน
ดี
2
คะแนน
ดีมาก
3
คะแนน
โดยพิจารณาตามเกณฑและขอมูลประกอบการพิจารณาในแตละดานที่ไมผานเกณฑหรือตอง
ปรับปรุงสามารถดําเนินการไดตามแนวทางการดําเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดาน
สุขภาพในบทถัดไป
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แนวทางการดําเนินงานยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดานสุขภาพ (4D)
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การสงเสริมดานพัฒนาการ: Development ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D
ครูผูดูแลเด็กสามารถยกระดับคุณภาพการดูแลสงเสริมพัฒนาการเด็กในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยผานการดูแลเด็กตามกิจวัตรประจําวันดวย จัดกิจกรรมเสริมประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการ
เด็ก ทั้ง 5 ดานและเฝาระวังพัฒนาการเด็กเปนประจําทุกเดือนรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
เมื่อพบเด็กที่มีความผิดปกติหรือมีพัฒนาการสงสัยลาชาครูผูดูแลเด็กตองเปนผูประสานขอมูลกับ
ผูปกครองเพื่อรวมกันสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้งที่บานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการสงตอ
ขอมูลเด็กเพื่อใหเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่เมื่อพบเด็กที่มีปญหาพฤติกรรมหรือมีพัฒนาการที่
ผิดปกติอยางชัดเจน โดยมีกิจกรรมหลักที่สําคัญในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จะชวยยกระดับการ
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
เด็กที่มีอยูในชวง อายุ 9 ,18 , 30 , 42 และ 60 เดือน ในเดือนนั้นจะตองไดรับคัดกรองพัฒนาการโดย
บุคลากรสาธารณสุข เมื่อพบวาเด็กมีพัฒนาการสงสัยลาชาจากการประเมินพัฒนาการดวยคูมือ DSPM
ใหครูผูดูแลสงเสริมพัฒนาการตามวัยและแนะนําใหพอแมใหสงเสริมพัฒนาการตอเนื่องทั้งที่บานและ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนเวลา 30 วัน โดยมีขั้นตอนการเฝาระวังและคัดกรองพัฒนาการ ดังนี้
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ขั้นตอนการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สงเสริมพัฒนาการตามอายุ
ถัดไปของเด็กโดยพอแม
ครูผูดูแลเด็ก

พัฒนาการปกติ/สมวัย

1.เฝาระวัง/2.คัด
กรองพัฒนาการตาม
วัย

สงสัยลาชา แนะนําใหพอแม ผูปกครอง
สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน ทั้ง
บานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

พัฒนาการปกติ/สมวัย

คัดกรอง
พัฒนาการซ้ํา
ภายใน 30 วัน

สงสัยลาชา สงตอทันที* (เด็กที่มี
ปญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติ/
มีพัฒนาการที่ผิดปกติอยางชัดเจน)

สงสัยลาลา /ใหสงตอ

หนวยบริการตั้งแตปฐมภูมิ
ตามระบบ

หมายเหตุ : คําอธิบาย ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เฝาระวัง (Surveillance) คือ การเฝาระวังพัฒนาการตามชวงวัย โดยครูผูดูแลเด็กและ
พอแมผูปกครอง
2. คัดกรอง (Screening) คือการคัดกรองพัฒนาการเด็กในชวงอายุ 9,18,30,42 และ 60
เดือน โดยบุคลากรสาธารณสุข
3. หนวยบริการปฐมภูมิ คือ สถานบริการดานแรกที่ใหการดูแลเบื้องตนแกเด็กและ
ครอบครัว ตั้งอยูในชุมชน เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล หรือศูนยบริการสาธารณสุข
ชุมชน
4. สงสัยลาชา สงตอทันทีหมายถึง เด็กที่อยูในความดูแลมีปญหาพฤติกรรม/พัฒนาการที่
ผิดปกติอยางชัดเจนหรือพบสัญญาณที่แสดงถึงอาการที่ตองรีบนํามาพบแพทย (Red Flags in Child
Development)
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2. การจัดทําแผนและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ดาน
ครูผูดูแลเด็กจะตองจัดทําแผนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมประสบการณสําคัญเพื่อสงเสริม
พัฒนาการเด็กทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา อยางมีคุณภาพและตอเนื่อง
โดยสามารถบูรณาการผานกิจกรรม 6 หลัก ตั้งแตกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค
กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง และเกมการศึกษา มุงเนนสอดแทรก
กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดมีการเคลื่อนไหวรางกาย ฝกการใชกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา สงเสริม
ใหเด็กเขาใจและใชภาษาในการสื่อสารโตตอบกับครูผูดูแลเด็กหรือเพื่อน และฝกทักษะดานการ
ชวยเหลือตนเองและสังคม โดยจะตองเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามชวงวัยและมีการ
ประเมินและบันทึกผลหลังทํากิจกรรมในแตละวัน
3. การพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กดานการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ครูผูดูแลเด็กจําเปนตองมีความรูและทักษะในการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยจะตอง
สามารถ ใชคูมือการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( DSPM) ไดอยางถูกตอง โดยมีความรู
และทักษะที่จําเปน ดังนี้
- การคํานวณอายุ ของเด็กเพื่อทําการประเมินพัฒนาการและจัดทํารายชื่อเด็กเพื่อสงตอ
บุคลากรสาธารณสุขในชวงอายุ 9 ,18 , 30 , 42 และ 60 เดือน
- การประเมินพัฒนาการ บันทึกและสรุปผลการประเมินพัฒนาการตามชวงอายุไดถูกตอง
- การจัดทําแผนการสงเสริมพัฒนาการเด็กรายบุคคลในกรณีที่พบเด็กมีพัฒนาการสงสัย
ลาชาจากการประเมินดวยคูมือDSPM
- การแจงผลการประเมินพัฒนาการแกพอแมผูปกครองและแนวทางการสงเสริมพัฒนาการ
ที่บานใหแกผูปกครองได
บุคลากรสาธารณสุขจึงมีหนาที่หลักในการพัฒนาศักยภาพครูดูแลเด็กใหเกิดความรูและ
ทักษะในดานดังกลาวซึ่งครูผูดูแลเด็ก สามารถเขารับการอบรมตามหลักสูตรที่หนวยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่จัดขึ้น นอกจากนั้น ยังสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร E-Learning ของกรมอนามัยหรือศึกษา
คนควาดวยตนเองตาม QR Code ดานลางนี้
เอกสารที่เกี่ยวของ : Development

เอกสารที่เกี่ยวของ : Development

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : DSPM
คูแนวทางการอบรมเลี
มือเฝาระวังและสงเสริ
นาการเด็
กปฐมวัย : DSPM
้ยงดูมสพังฒเสริ
มพัฒนาการและการเรี
ยนรูของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
แนวทางการอบรมเลี
ย
้
งดู
ส
ง

เสริ
ม
พั
ฒ
นาการและการเรี
ย
นรูของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
มารตาฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
มารตาฐานสถานพั
ฒนาเด็
แบบรายงานผลการเฝ
าระวักปฐมวั
งและสยงแห
เสริงชาติ
มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
แบบรายงานผลการเฝ
า
ระวั
ง
และส
ง
เสริ
ม
พัฒนาการเด็
(DSPM)
และแนวทางการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวั
ยสําหรับกพปฐมวั
อ แมย หรื
อผูดูแลเด็ก
และแนวทางการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสําหรับ พอ แม หรือผูดูแลเด็ก
5. คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : DSPM
6. แนวทางการอบรมเลี้ยงดูสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
7. แบบรายงานผลการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
และแนวทางการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสําหรับ พอ แม หรือผูดูแลเด็ก

1.
1.2.
2.3.
3.4.
4.
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การสงเสริมการเลน : Play ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถสงเสริมใหเกิดการเลนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดโดยตอง
คํานึงถึง องคประกอบ 4 ดาน คือ 1) พื้นที่เลน (play space) 2) กระบวนการเลน ( play process)
3) ผูอํานวยการเลน (play worker) และ 4) หนวยบริหารจัดการการเลน (play management unit)
เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่สมวัยและมีทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่
21 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.การจัดสภาพแวดลอมและพื้นที่เลนและของเลน (play space)
พื้นที่หรือสถานที่ ที่เด็กเลนไดโดยอิสระเสรี มีโอกาสเลือก และมีความยืดหยุน เด็กไดเลน
อยางเปนตัวของตัวเอง เปนความสนใจและตองการในการเลน เชน พื้นที่ธรรมชาติ มุมเลน ตามบริบท
พื้นที่สภาพแวดลอมที่ดีของพื้นที่เลน มีสวนประกอบดังนี้
- สภาพแวดลอมลอมรอบตัวเด็กตองกระตุนการเรียนรูผานประสาทสัมผัสหรือการคิด
จินตนาการ เชน การไดยิน การมองเห็น การไดรส การสัมผัส
- กระตุนใหเกิดการเลนที่สนุกเอื้อตอบรรยากาศแหงความรักและความอบอุน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะตองมีการจัด พื้นที่เลน /สนามเด็กเลนใหมีความปลอดภัย และเขาถึง
งายเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย และมีการสํารวจความเสี่ยงของพื้นที่เลน สนามเด็กเลน
อยางตอเนื่องสม่ําเสมออยางนอยทุก 3 เดือน และแกไขในสวนที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอันตราย
ของเลน ที่อยูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะตองมีความ ปลอดภัยไดมาตรฐาน (มอก.)
มีจํานวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก โดยมีการจัดทํา ทะเบียนควบคุม
ตรวจสอบสม่ําเสมอใหมีจํานวนเพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กและมีความสะอาดใช
งานไดครบถวนไมชํารุดและเปนปจจุบัน และมีการคัดแยกของเลนที่ชํารุดออก และทําความสะอาด
ของเลนอยางสม่ําเสมออยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
2.กระบวนการเลน (play process)
ครูผูดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเลน ใหเด็กเลนแบบอิสระ และ เลนดวย
กิจกรรมทางกาย โดยสามารถบูรณาการผานกิจกรรม 6 หลัก ตั้งแตกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง และเกมการศึกษา
โดยจะตองเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามชวงวัย ที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดี การมีวินัยและ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
3.ผูอํานวยการเลน (play worker)
ผูอํานวยการเลนคือ บุคคลที่สรางโอกาสใหเด็กไดเลนอิสระอยางมีความสุข สนุกสนาน
สงเสริมพัฒนาการ และปลอดภัย มีบทบาทในกระบวนการเลน ใหเด็กปฐมวัยไดมีการเลนแบบอิสระ
และ เลนดวยกิจกรรมทางกาย แบงออกเปน 3 ระยะ ระยะที่ 1 การเตรียมพื้นที่เลนดูแลความสะอาด
ดูแลความปลอดภัย จัดมุมการเลนและเตรียมกิจกรรมเพิ่มทักษะใหเหมาะสมกับเด็กที่มาเลน ระยะที่2
ระยะที่เด็กเลน ใชหลักการสรางการมีสวนรวมโดยยึดหลักเปนสวนกลางการเลน ระยะที่3 เปนระยะที่
เด็กเลนและทํากิจกรรมเสร็จ ใหเด็กเรียนรูถึงความรับผิดชอบในการเลน ประชุมสรุปผลพูดคุย
ประเด็นเด็กที่มีพฤติกรรมดานบวกและดานลบ ซึ่งสามารถเขารับการอบรม การพัฒนาผูอํานวยการ
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เลน (play worker) เพื่อสงเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย ดวยการเรียนรูแบบออนไลนเด็ก
ผานการอบรมผูอํานวยการเลน ผานชองทาง
https://mooc.anamai.moph.go.th/ หลักสูตร
ผูอํานวยการเลน (PLAY WORKER) รานละเอียดตาม QR code ดานลางนี้
4.หนวยบริหารจัดการการเลน ( play management unit) หนวยที่ทําหนาที่บริหาร
จัดการดูแลและพัฒนาระบบการสรางโอกาสการเลนใหเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน เชน ชุมชน
อบต. รพ.สต.สรางเครือขายชุมชนในการดูแลและบริหารจัดการการเลนมีการจัดกิจกรรมการเลนที่พอ
แม/ผูปกครอง/ครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมมีการประเมินการบริหารจัดการการเลนในชุมชนเพื่อ
นําไปปรับปรุง เชน พื้นที่เลนในสวนสาธารณะไดรับการดูแลและมีการใชประโยชนอยางตอเนื่อง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยยกระดับตนเองเปนพัฒนาตนเองเปนแหลงเรียนรูหรือจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมสรางความรูความเขาใจและฝกทักษะการเลนหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมการเลนที่ชวย
สงเสริมพัฒนาการ

เอกสารที่เกี่ยวของ : Play
1.คูมือผูอํานวยการเลน (PLAY WORKER) เด็กไทยเลนเปลี่ยนโลก
2.การพัฒนาผูอํานวยการเลน (play worker) เพื่อสงเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย
ดวยการเรียนรูแบบออนไลน
3.แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเลน
4.แบบบันทึกผลิตภัณฑ ของเลน ของใชอันตราย
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การสงเสริมดานโภชนาการ : Diet ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D
ครูผูดูแลเด็กสามารถยกระดับคุณภาพการดูแลสงเสริมโภชนาการในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยโดยมีกิจกรรมสําคัญ คือ
1) การเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กเปนรายบุคคล
2) การจัดอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอตอการเจริญเติบโตของเด็ก
3) การพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กดานการสงเสริมและเฝาระวังโภชนาการสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
1. การเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กเปนรายบุคคล
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีการดําเนินงานเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กทุกคน
โดยการชั่งน้ําหนัก วัดความยาว/สวนสูง (วัดความยาวในเด็กต่ํากวา 2 ป และวัดสวนสูงในเด็กอายุ 2
ป ขึ้นไป) อยางนอยทุก 3 เดือนและครูผูดูแลเด็กตองมีการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กทุกคน
โดยการบันทึกขอมูลน้ําหนักและสวนสูงของเด็ก และจุดกราฟการเจริญเติบโตของเด็ก เปนรายบุคคล
พรอมกับคืนขอมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กใหกับพอ แม ผูเลี้ยงดูเด็กทราบ เพื่อสงเสริม
โภชนาการและการเจริญเติบโตอยางเหมาะสม ซึ่งมีกิจกรรมในการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 กิจกรรมชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง ของเด็กทุก 3 เดือน โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จะตองจัดใหมีเครื่องชั่งน้ําหนัก และเครื่องวัดความยาว/สวนสูง ที่มีมาตรฐาน และติดตั้งถูกตอง
- เครื่องชั่งน้ําหนัก เปนแบบดิจิทัล ที่มีเลขทศนิยม 1 ตําแหนง เชน 12.5 กิโลกรัม และ
วางเครื่องชั่งน้ําหนักบนพื้นราบ ไมขรุขระ ไมเอียง และมีแสงสวางเพียงพอตอการอาน
ตัวเลข
- เครื่องวัดความ/สวนสูง มีความละเอียด 0.1 เซนติเมตร (ใน 1 เซนติเมตร มี 10 ขีด)
และติดตั้งเครื่องวัดความยาว/วัดสวนสูงบนพื้นเรียบ ไมขรุขระ ไมเอียง และวางทาบกับ
ผนังหรือเสาที่ตั้งฉากกับพื้น โดยยึดติดใหแนนไมโยกเยก ไมเอียงและมีไมฉากสําหรับวัด
ความยาว/สวนสูง
1.2 บันทึกคาน้ําหนัก และความยาว/สวนสูงของเด็กเปนรายบุคคล ทุก 3 เดือน และจุด
กราฟกา รเจริญเติบโตใหกับเด็ กเปน รายบุคคล ทุกครั้งที่มีการชั่ง/วัด โดยเด็ก 1 คน จะตองไดรับ
การจุดกราฟการเจริญเติบโต ครบทั้ง 3 กราฟ ไดแก
 กราฟน้ําหนักตามเกณฑอายุทําใหทราบภาวะการเจริญเติบโต ไดแก น้ําหนักนอย
กวาเกณฑน้ําหนักคอนขางนอย น้ําหนักตามเกณฑ น้ําหนักคอนขางมาก น้ําหนักมากกวาเกณฑ
 กราฟสวนสูงตามเกณฑอายุทําใหทราบภาวะการเจริญเติบโต ไดแกเตี้ย คอนขาง
เตี้ย สูงตามเกณฑ คอนขางสูง และสูง
 กราฟน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง ทําใหทราบภาวะการเจริญเติบโต ไดแก ผอม
คอนขางผอม สมสวน ทวม เริ่มอวน และอวน
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1.3 แจงผลการเจริญเติบโตและใหคําแนะนํา ความรูดานโภชนาการที่สอดคลองกับการ
เจริญเติบโตของเด็กรายบุคคล ใหกับพอแม/ผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก สําหรับเด็กกลุมเสี่ยงทั้งโภชนาการ
ดานขาด ไดแก เด็กน้ําหนักนอย และเด็กเตี้ย โภชนาการดานเกิน ไดแก เด็กน้ําหนักมากเกินเกณฑ
เด็กเริ่มอวน และอวน ตองมีการสงเสริมโภชนาการใหเด็กอยางเพียงพอและเหมาะสมทั้งในมื้อที่กินที่
บาน และมื้อในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พรอมกับชั่งน้ําหนัก วัดความยาว/สวนสูง เด็กกลุมนี้ทุก 1
เดือน และประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข รวมดําเนินงานติดตาม สงเสริมโภชนาการและเฝา
ระวังการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
1.4 การจัดอาหารใหเหมาะสมกับเด็กเปนรายบุคคล ตามผลการเจริญเติบโต ของเด็ก
ปฐมวัย โดยครูผูดูแลเด็กจะตอง มีแผนการดําเนินงานแกไขปญหาเด็กเตี้ย ผอม อวน อยางเหมาะสม
เชนเพิ่มอาหารในสวนที่ขาด เชน ปลา ตับ ไข และนม หรือลดปริมาณอาการที่ใหพลังงานในเด็กกลุม
อวน
2. การจัดอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการสงเสริมโภชนาการและการจัดอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตสําหรับเด็กตามชวงวัย โดยตองมีการจัดตารางรายการ
อาหาร ลวงหนา 1 เดือน หรืออยางนอย 1 สัปดาห ซึ่งสามารถใชแนวทางการจัดอาหารตาม โปรแกรม
Thai School Lunchหรือ คูมือตํารับอาหารสําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อคํานวณปริมาณ
อาหารอยางเหมาะสมและเพียงพอสําหรับเด็ก
โดยใน 1 วัน ตองจัดอาหาร มื้อหลัก ใหครบ 5 กลุมอาหาร ไดแก กลุมขาวแปง กลุม
ผัก กลุมผลไม กลุมเนื้อสัตว และกลุมนม โดยทุกวันอาหารกลุมผักและผลไมตองมีความหลากหลาย
สลับหมุนเวียนกันไป
อาหารมื้อหลัก (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 และควรมีไขซึ่ง
เปนแหลงของวิตามินเอ อยางนอย 2 วันตอสัปดาห
2.มีผักเปนสวนประกอบอาหารเปนประจําทุกวัน โดยใหมีผักตางชนิดกันในแตละวันใหมีความ
หลากหลายสลับหมุนเวียนไป
อาหารมื้อวาง ดังนี้
1.นมรสจืด คนละ 1 กลอง/วัน (ขนาด 200 มิลลิลิตร)
2.จัดผลไมทุกวันคนละ 1-2 สวนตอวัน
3.อาหารวางอื่นๆ สามารถจัดเพิ่มเติม เชน ขนมไทยรสไมหวานจัด ถั่วเมล็ดแหง ขาวโพดตม เปน
ตน
ขอควรระวังในการจัดการอาหารกลางวัน
1. ควรจัดรายการอาหารที่มีรสไมหวานจัด มันจัด และไมควรใชผงชูรสในการประกอบอาหาร
2. ควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตวติดมัน หรือหนังสัตว เชน หนังไก หนังหมู เปนตน
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3. การจัดขนมหวานหรือขนมที่ใสกะทิ ถาตองการจัดใหมีเพื่อเพิ่มพลังงานสามารถจัดได
สัปดาหละ 1 – 2 ครั้ง
4. ควรเลือกใชผลิตภัณฑเสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร เชน น้ําปลา ซอสปรุงรส โดยดูจาก
ฉลากระบุวา เสริมไอโอดีน

ดังนี้

อาหาร

3. การพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กดานการสงเสริมและเฝาระวังโภชนาการ
ครูผูดูแลเด็กจําเปนตองมีความรูและทักษะดานโภชนาการและ การเฝาระวังการเจริญเติบโต
1. การเลือกใชและการติดตั้งเครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องวัดสวนสูงที่มีมาตรฐาน
2. ทักษะดานการชั่งน้ําหนักและวัดความยาว/สวนสูงที่ถูกตอง
3. การจุดกราฟการเจริญเติบโต และการแปลผลภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก
4.การจัดอาหารตามวัยและองคความรูในการสงเสริมโภชนาการสําหรับเด็กใหกับผูประกอบ

5. การจัดรายการอาหารลวงหนา 1 เดือน หรือ 1 สัปดาห ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
6. การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ใหกับเด็กเรื่องความสําคัญและประโยชนของการกินอาหาร
ตามวัยที่เหมาะสม เชน การปลูกผักสวนครัวกิจกรรมสงเสริมการกิน ปลา ตับ ไข ผัก ผลไม และนมเปน
ตน

เอกสารที่เกี่ยวของ : Diet
1.
2.
3.
4.
5.

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
แนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ําและสรางสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตํารับอาหารสําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 1-5 ป
กราฟน้ําหนักตามเกณฑอายุเด็กชายและเด็กหญิงน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง
แบบบันทึกภาวะโภชนาการของเด็กในสถานพัฒนาเด็ดปฐมวัย

Diet
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การดูแลสุขภาพชองปากและฟนของเด็กปฐมวัย : Dental
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D
การดูแลสุขภาพชองปากและฟนของเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถทําไดโดย
เริ่มตนดวยการตรวจสุขภาพประจําวัน ครูผูดูแลเด็กจะมีการตรวจสุขภาพชองปากและฟน ตรวจผม
และเล็บ ในชวงเชากอนรับเด็กเขาสูสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการจัดบริเวณ/สถานที่และอุปกรณ
เพื่อใหเด็กไดมีการแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด และจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพชองปากและฟนโดยบุคลากรทางการแพทยเปนประจําทุก 6 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การตรวจสุขภาพชองปากและความสะอาดชองปากประจําวัน
ครูผูดูแลเด็กจะตองมี การตรวจความสะอาดชองปากของเด็กทุกวันพรอมกับการตรวจ
สุขภาพทั่วไปของเด็กในชวงเชาและมีการตรวจภายหลังการแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวัน เพื่อ
ตรวจหาฟนผุและดูคราบจุลินทรียโดยใชหลอดพลาสติกเล็กๆตัดปลายมนเขี่ยที่บริเวณคอฟนหากมี
คราบติดหลอดออกมาแสดงวาเด็กแปรงฟนไมสะอาด ควรใหเด็กแปรงฟนซ้ําอีกครั้งจากนั้นใหบันทึก
การตรวจเปนฟนประจําทุกวันหากตรวจพบวาฟนมีรอยขุน หรือมีฟนผุใหมีหนังสือแจงผูปกครองอยาง
เปนลายลักษณอักษร และสงตอเพื่อรับการรักษา
2. การจัดบริเวณ/สถานที่และอุปกรณเพื่อใหเด็กไดมีการแปรงฟนหลังอาหารทุก
วันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จะตองจัดหาพื้นที่/ บริเวณที่แปรงฟนที่สะอาด และเพียงพอ
เปนสัดสวนปลอดภัย โดยมีอางแปรงฟนถาวรหรือบริเวณสําหรับแปรงฟนที่เหมาะสมกับเด็ก มีความ
สะอาด ไมมีน้ําขัง ไมเฉอะแฉะ ไมลื่น มีอากาศถายเทเ นนพื้นที่หรือบริเวณที่มีแสงสวางเพียงพอ เพื่อ
การมองเห็นฟนไดชัดเจน มีกระจกใหเด็ก เห็นตัวเองเพื่อกระตุนใหเด็กอยากแปรงฟนและแปรงไดนาน
ขึ้น มีกอกน้ําเพียงพออยางนอย1จุดตอเด็ก 10 คน และมีน้ําใชปริมาณเพียงพอ สะอาดไมมีกลิ่นและ
ตะกอนหากมีขอจํากัดเรื่องน้ํา ควรจัดใหมีถังสะอาดใสน้ําและภาชนะกลางใชตักน้ําจากถังใสแกวให
เด็ก
อุปกรณในการทําความสะอาดชองปากจะตองสะอาดและเพียงพอเด็กทุกคนตองใช
แปรงสีฟนที่เหมาะสมกับเด็ก และยาสีฟนสําหรับเด็กที่ผสมฟลู1000
ออไรด
ppm แกวน้ํา ผาเช็ดหนทีา่สะอาด เปน
ของสวนตัวไมใชปะปนกัน มีการจัดเก็บอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะ ไมอับชื้น
และ ปลอดภัยจากการ
ปนเปอนของเชื้อโรค แมลงหรือสัตวที่เปนพาหะของโรค
โดย แปรงสีฟน ยาสีฟน แกวน้ําและ
ผาเช็ดหนาของแตละคนตองจัดเก็บใหมีการเวนระยะหางไมวางชิดกัน วางแปรงสีฟนใหหัวแปรงตั้งขึ้น
และดูแลใหมีการเปลี่ยนแปรงสีฟนใหมทุก 3 เดือน หรืออยางนอยปละ 2ครั้ง หรือเมื่อแปรงสีฟนเสื่อม
คุณภาพ สังเกตจากมีคราบสกปรกลางออกยาก หรือแปรงสีฟนมีขนบาน
3. กิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด
ครูผูดูแลเด็กตองดูแลใหเด็กมีการแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน ในเด็กเล็กต่ํากวา 1 ป
สามารถดูแลทําความสะอาดเหงือก กระพุงแกมและลิ้น ดวยผาสะอาดชุบน้ําหมาดๆ ทําความสะอาด
ทุกครั้งหลังจากรับประทานนม และ ใชขนแปรงออนนุมแปรงฟนตั้งแตเด็กมีฟนซี่แรกขึ้น ดวยยาสี ฟน
ผสมฟลูออไรด แลวใชผาสะอาดเช็ดฟองออก สําหรับเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป ครูผูดูแลเด็กตองดูแลให
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เด็กไดแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันตามตารางกิจวัตรประจําวันของเด็ก เพื่อสรางสุขนิสัย การ
แปรงฟนใหแกเด็ก และมีการตรวจและบันทึกความสะอาดหลังการแปรงฟนเสร็จทุกวัน
4. การตรวจสุขภาพชองปากโดยบุคลากรทางการแพทย : สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตองจัดให เด็กไดรับการตรวจสุขภาพชองปากโดยทันตบุคลากรอยางนอยปละ 2 ครั้ง มีการบันทึกผล
การตรวจรายบุคคลอยางตอเนื่องและสงตอรับการรักษาที่เหมาะสม
5. การพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กดานการดูแลสุขภาพชองปากและฟนของเด็ก
ปฐมวัย : ครูผูดูแลเด็กควรไดรับการฝกทักษะที่จําเปน ดังนี้
- ฝกทักษะการแปรงฟนในเด็กปฐมวัย การควบคุมการแปรงฟนของเด็กใหสะอาด
- ฝกปฏิบัติการตรวจความสะอาดชองปากและเฝาระวังโรคฟนผุในเด็กปฐมวัย
- การจัดกิจกรรมเสริมสรางประสบการณ เรียนรูสุขภาพชองปากสําหรับเด็กปฐมวัย

เอกสารที่เกี่ยวของ : Dental
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
แนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ําและสรางสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
การดูแลชองปาก เริ่มไดตั้งแตแรกเกิด
การใชยาสีฟนในเด็ก
แบบบันทึกการตรวจความสะอาดของรางกายประจําวัน
แบบบันทึกการตรวจฟนโดยทันตบุคลากร
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค : Diseases
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D
การจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสําคัญเนื่องจาก
สภาพแวดลอมที่ดีจะชวยใหเด็กปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีตามมาดวย ผูบริหาร ครูผูดูแลเด็กใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยดวยการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค 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
ใหเกิดพฤติกรรมการกินอาหารที่ดีมีประโยชน การลางมือที่ถูกตอง เปนตน อยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง
5. จัดหาอุปกรณในการปองกันควบคุมโรคครบถวน (หนากากอนามัย สบู/แอลกอฮอลเจล
และผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนาสําหรับเด็กแตละคน)
6. จัดกิจกรรมใหความรูผูปกครอง เรื่องโรคที่พบบอยในเด็ก อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
เจาหนาที่สาธารณสุข
การดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1. แนวทางในการดูแลใหความชวยเหลือและใหการดูแลอยางใกลชิดสําหรับเด็กที่บาดเจ็บ
หรือมีอาการปวย เชน การแยกเด็กปวย การสังเกตอาการ การสงตอเด็กปวย ในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยรวมทั้งเก็บขอมูลของโรคติดต อและมีการบันทึกการเจ็บปวยของเด็กเปน
รายบุคคล
2. มีวัสดุอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบื้องตน และเวชภัณฑสามัญในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
การพัฒนาศักยภาพครูดานการปองกันควบคุมโรค
1. ครูผูดูแลเด็กตองไดรับการอบรม เรื่องการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อที่พบบอยในเด็กเล็ก
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง
2. การดูแลใหความชวยเหลือและใหการดูแลอยางใกลชิดสําหรับเด็กที่บาดเจ็บหรือมีอาการ
ปวย และการปฐมพยาบาลและฝกชวยชีวิตเบื้องตน
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เอกสารที่เกี่ยวของ : การปองกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บันทึกการตรวจความสะอาดของรางกายประจําวัน
แบบตรวจสุขภาพประจําป
แบบบันทึกการไดรับวัคซีน
แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล
แบบคัดกรองอาการปวยรายหองเรียน
แบบบันทึกปญหาและการดูแลเบื้องตน
คูมือการปฏิบัติสําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19
แนวทางการปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็ก (สําหรับครูผูดูแลเด็ก)

2.การจัดการอาคารสถานที่ หองน้ํา และหองสวม
2.1 การจัดการอาคารสถานที่
อาคารตองมีพื้นที่ใชสอยเปนสัดสวนตามกิจวัตรประจําวันของเด็กที่เหมาะสมตามชวงวัยและ
การใชประโยชนและมีการ กําหนดผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลความสะอาด โดยเฉพาะในชวง
สถานการณของการเกิดโรคตางๆมากมายซึ่งมีพื้นที่ใชสอยแบงเปนสัดสวน ดังนี้
1. พื้นที่ในการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันของเด็กพอเพียงเฉลี่ย 0.5 - 2.0 ตรม./คน
2. พื้นที่เตรียมอาหาร/ครัว วิธีการขนสงอาหารและมีบริเวณที่จัดใหเด็กรับประทานอาหารที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ
3. พื้นที่สําหรับนอนหลับ เนนความสะอาดปลอดโปรงและอากาศถายเทไดดี
4.พื้นสําหรับเลนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสม
5. พื้นที่หรือบริเวณสําหรับการทําความสะอาดชองปาก แปรงฟน ลางมือ และลางหนาของ
เด็ก
6. พื้นที่สําหรับแยกเด็กปวย
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2.2 หองน้ํา และหองสวม
บริเวณหองน้ํา หองสวม ที่แปรงฟน/ลางมือใหเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับ
การใชงานของเด็กดังนี้
1. มีการแยกหองน้ํา หองสวม บริเวณแปรงฟน/ที่ลางมืออยางเปนสัดสวน และสะอาด ไมมี
น้ําขัง และไมลื่น
2. มีอุปกรณทําความสะอาดพรอมใชงาน เก็บไวในที่เหมาะสมและมีการทําความสะอาดอยาง
นอยวันละ 2 ครั้งมีระบบดูแลความสะอาด รวมทั้งมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
3. หองน้ํา หองสวม สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง ไมลื่น มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก
อยูในสภาพดี ไมชํารุด
4. มีสถานที่ลางมืออยูในสภาพดี ไมชํารุด สะอาดขนาดพอเหมาะกับตัวเด็และมี
ก สบูหรือน้ํายา
ลางมือสําหรับเด็ก
6. โถสวมของเด็กมีขนาดพอเหมาะกับตัวเด็กหรือสามารถดัดแปลงใหเหมาะสมกับการใชงาน
ของเด็ก มีจํานวนโถสวม โดยเฉลี่ยอยางนอย 1 โถ ตอเด็ก 10 คน และมีอุปกรณชวยเสริม
การใชสวมที่ปลอดภัย เชน ราวจับเปนตน
5. มีจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ การใชสวมที่ถูกตองสําหรับเด็กปฐมวัย

เอกสารที่เกี่ยวของ : การจัดการอาคารสถานที่ หองน้ํา และหองสวม
1.มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมแหงชาติ

2.คูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
3.แนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ําและสรางสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
4.แบบบันทึกตารางการทําความสะอาดและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําวัน
5.ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพการใชสวมอยางถูกตองสําหรับเด็กปฐมวัย

3. จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ําดื่มน้ําใช
กําจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนําโรค
3.1สถานที่ประกอบอาหาร/ที่เตรียมอาหาร
1.สถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร/ที่รับประทานอาหาร สะอาด แยกเปนสัดสวน
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2.มีอางลางภาชนะที่มีกอกน้ําวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร และ
มี ทอ
ระบายน้ําทิ้ง บริเวณที่ลางตองมีการระบายน้ําที่ดี ไมเฉอะแฉะ
3.มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณเปนระเบียบสะอาด อยูในสภาพดี
4.มีการจัดทําแผนในการตรวจสอบและทําความสะอาดสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบ
อาหาร/ที่รับประทานอาหาร ภาชนะเก็บกักน้ํา จุดบริการน้ําดื่มอยางสม่ําเสมอ
5.ผูปรุงอาหาร /ผูขนสงอาหารปรุง สําเร็จ มีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร แตงกาย
สะอาด สวมเสื้อมีแขน สวมใสอุปกรณที่ปองกันการปนเปอนได เชน หมวกคลุมผม ผากัน
เปอน ถุงมือ หนากากผาหรือหนากากอนามัยเปนตน และ มีสุขนิสัยที่ดี เชน ตัดเล็บสั้น ไมใช
มือหยิบจับอาหารโดยตรง
3.2 มีน้ําดื่มน้ําใชที่เพียงพอและสะอาด
1. มีการจัดหาน้ําดื่มที่เพียงพอตอเด็กทุกคน (โดยเฉลี่ยไมนอยกวา 2 ลิตร/คน/วัน)
2.ภาชนะกักเก็บน้ําและภาชนะใสน้ําดื่ม ตองระมัดระวังเกี่ยวกับการปนเปอน ตองมี
ฝาปด ปองกันฝุนละออง สิ่งสกปรก มีกอกสําหรับเปดน้ําออก ไมใชภาชนะดื่มน้ําตักโดยตรง
3. จัดใหมีน้ําดื่มที่สะอาด ใส ไมมีตะกอน เมื่อสังเกตดวยตา
3.3 มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะทั้งภายในและภายนอกอาคาร
1. มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ สภาพดีและมีฝาปดมิดชิด
2. มีการดูแลถังขยะใหสะอาดและเก็บขยะออกจากอาคารทุกวัน
3.มีถังขยะที่แยกประเภท พรอมมีปายสัญลักษณ เชน ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะ
อินทรีย ขยะอันตราย
4.มีกิจกรรมสงเสริม/ใหความรูในการคัดแยกขยะอยางถูกตอง ในเด็กและครู
5.จัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อใหครู เด็ก และชุมชนมีสวนรวมและมีการคัดแยกขยะและ
การจัดการขยะอยางถูกตอง
3.4 มีมาตรการปองกันแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรค
1. มีการสํารวจ/ตรวจสอบแมลงและสัตวพาหะนําโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เชน
การสังเกตยุง หนู แมลงสาบ เปนตน
2. มีแผนหรือมาตรการปองกันแมลงและสัตวพาหะนําโรค เชน การติดมุงลวด กําจัด
แหลงอาหาร การเก็บสิ่งของใหเปนระเบียบ การตรวจสอบลูกน้ํายุงลายกับดักหนูเปนตน
3. กําหนดผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบสุขาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ
(สถานที่ปรุง ประกอบอาหาร/ที่รับประทานอาหาร ภาชนะเก็บกักน้ํา จุดบริการน้ําดื่มน้ํา ใช
ขยะ)
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3.5 จัดอุปกรณภาชนะและเครื่องใชสวนตัวใหเพียงพอกับการใชงานของเด็กทุกคน และ
ดูแลความสะอาดและปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ
1. มีการจัดเตรียมอุปกรณภาชนะและเครื่องใชสวนตัวสําหรับเด็กทุกคน (แปรงสีฟน
ถวยน้ํา/กระติกน้ํา แกวน้ําสวนตัว ชุดนอน ผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา ที่ติดปายชื่อ) ที่ไดมาตรฐาน
สะอาด เพียงพอกับการใชงาน
2. จัดเก็บอยางเหมาะสมเปนระเบียบมี การตรวจสอบอุปกรณเปนระยะและจัดใหอยู
ในสภาพพรอมใชงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ : จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง
ประกอบอาหาร น้ําดื่มน้ําใช กําจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะนําโรค

1.มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมแหงชาติ
2.คูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
3.แนวทางการจัดอาหาร บริบาลน้ําและสรางสุขภาพที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. แบบฟอรมการสํารวจลูกน้ํายุงลาย
5. คูมือการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จําหนายอาหารตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2561
6. แบบตรวจตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหนายอาหาร พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก
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เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเด็น D =Development&Play)
ข้อบ่งชี้
2.1.5
3.2.1ก
-3.2.6ก และ
3.2.1ข

เกณฑ์การพิจารณาด้าน Development
รายการพิจารณา
0
1
2
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ดี
1.เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็ก 1. ไม่มีการประเมิน 1. มีการสังเกต
1. มีการสังเกต
รายบุคคลเป็นระยะเพื่อใช้ในการ พัฒนาการเด็ก
พฤติกรรมและ
พฤติกรรมและ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็ม Outcome
พัฒนาการเด็กและ พัฒนาการเด็กและ
ตามศักยภาพ
- เด็กมีพัฒนาการ
บันทึกรายบุคคล
บันทึกรายบุคคล
โดยรวม 5 ด้าน (9, ต่อเนื่องตลอดปี และ ต่อเนื่องตลอดปี และ
18, 30 , 42 และ 60 รายงานผลให้
รายงานผลให้
2. เด็กมีพัฒนาการสมวัย
เดือน) สมวัยต่ำกว่า ผู้ปกครองทราบอย่าง ผู้ปกครองทราบอย่าง
ร้อยละ 35
น้อยปีละ 2 ครั้ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
- เด็กมีพัฒนาการ
2. จัดทำสารนิทัศน์ 2. จัดทำสารนิทัศน์
รายด้าน ( GM
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
,FM,RL,EL และ PS) พัฒนาการและการ พัฒนาการและการ
สมวัย ต่ำกว่า ร้อยละ เรียนรู้ของเด็กเป็น
เรียนรู้ของเด็กเป็น
35
รายบุคคล
รายบุคคล
3.ประเมินพัฒนาการ 3.ประเมินพัฒนาการ
เด็ก ด้านร่างกาย
เด็ก ด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม อารมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญา ภาษา
สติปัญญา ภาษา
และการสื่อสาร
และการสื่อสาร
Outcome
Outcome
- เด็กมีพัฒนาการ
- เด็กมีพัฒนาการ
โดยรวม 5 ด้าน (9, โดยรวม 5 ด้าน (9,
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3
ดีมาก
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,

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- แบบบันทึกการคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามช่วงอายุโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข (9, 18, 30 , 42
และ 60 เดือน)
- แบบบันทึกการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามช่วงอายุโดยพ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก
- บันทึกสภาพปัญหาและการ
แก้ไขของเด็ก กลุ่มเสี่ยง/ด้อย
โอกาส

18, 30 , 42 และ 60
เดือน) สมวัยร้อยละ
35 -79
- เด็กมีพัฒนาการ
รายด้าน (GM
,FM,RL,EL และ PS)
ร้อยละ 35 -79
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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
และแก้ไขเด็กที่ยัง
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
และแก้ไขเด็กที่ยัง
ล่าช้า
5.มีระบบการบันทึก
ประเมินผล รายงาน
ผล และส่งต่อข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
6.สื่อสารข้อมูล
พัฒนาการให้แก่
ผู้ปกครองและร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาทั้งที่
บ้านและโรงเรียน

เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเด็น D =Development&Play)
ข้อบ่งชี้
(1.3.3 และ
1.3.5)
2.1.3

1.2.3

1.5.2

เกณฑ์การพิจารณาด้าน Play
รายการพิจารณา
0
1
2
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ดี
1. พื้นที่เล่น
ไม่มีพื้นที่เล่น
มีพื้นที่เล่นใน
มีพื้นที่เล่นใน
(ปลอดภัย และเข้าถึงง่าย)
ห้องเรียนหรือนอก ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนอย่างใด
ห้องเรียน
อย่างหนึ่ง
2. กระบวนการเล่น
ไม่มีการจัดกิจกรรม มีการให้เด็กเล่นอิสระ มีการให้เด็กเล่นอิสระ
(การจัดกิจกรรมเล่น
การเล่นอิสระ/
หรือเล่นด้วยกิจกรรม และเล่นด้วยกิจกรรม
อิสระ/กิจกรรมทางกาย) กิจกรรมทางกาย
ทางกายอย่างใดอย่าง ทางกาย
หนึ่ง
3. ผู้อำนวยการเล่น
ไม่ได้เข้ารับการอบรม มีแผนการเข้ารับการ เข้ารับการอบรม
(play worker)
ผู้อำนวยการเล่น
อบรมผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการเล่น
(play worker)
เล่น(play worker) (play worker) อย่าง
น้อย 1 คน
4. หน่วยบริหารจัดการ
ครอบครัวและชุมชน มีแผนกิจกรรมให้
มีการจัดกิจกรรม
การเล่น
ไม่มีส่วนร่วมส่งเสริม ครอบครัวและชุมชน ครอบครัวและชุมชน
(ครอบครัวและชุมชนมี
การเล่นของเด็ก
มีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมอย่างใด
ส่วนร่วมส่งเสริมการเล่น
อย่างหนึ่ง
ของเด็ก)
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3
ดีมาก
มีการจัดการความ
ปลอดภัยของพื้นที่
เล่น/สนามเด็กเล่น*
มีตารางการจัด
กิจกรรมทั้งการเล่น
อิสระและเล่นด้วย
กิจกรรมทางกาย
เข้ารับการอบรม
ผู้อำนวยการเล่น
(play worker) ทุก
คน
มีการจัดกิจกรรม
ครอบครัวและชุมชน
มีส่วนร่วม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- แบบประเมินสภาพแวดล้อม
ความปลอดภัย
- แบบคัดกรองความเสี่ยง
- ภาพถ่ายการเล่นอิสระ/
กิจกรรมทางกายของเด็ก
- ตารางการจัดกิจกรรมการ
เล่น
- แผนการเข้ารับการอบรม
- ใบประกาศนียบัตรผ่านการ
อบรม
- แผนการจัดกิจกรรม
- บันทึกการจัดกิจกรรม

เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเด็น D =Diet)
ข้อบ่งชี้

รายการพิจารณา

1
(ข้อบ่งชี้
1.4.1)

มีการจัดอาหารตามวัย
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ทุก
วัน

0
ต้องปรับปรุง
ไม่มีการจัดรายการ
อาหารล่วงหน้า

เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diet
1
2
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ดี
จัดรายการอาหาร
ดำเนินการตามเกณฑ์
ล่วงหน้า 1 เดือน
พิจารณา ระดับ 1 และใน
หรืออย่างน้อย 1
1 วัน ต้องจัดอาหารให้
สัปดาห์ โดย 1 วัน
ครบ 5 กลุ่มอาหาร ได้แก่
ต้องมีรายการอาหาร กลุ่มข้าวแป้ง กลุ่มผัก
มื้อหลัก (อาหาร
กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์
กลางวัน) 1 มื้อ และ และกลุ่มนม โดยทุกวัน
อาหารว่าง 1 มื้อ โดย อาหารกลุ่มผักและผลไม้
ใช้โปรแกรม Thai
ต้องมีความหลากหลาย
School Lunchหรือ
คู่มือตำรับอาหาร
สำหรับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย เพื่อ
คำนวณปริมาณ
อาหารอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ
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3
ดีมาก
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 12 ส่วนต่อวัน
5.อาหารว่างอื่นๆ สามารถ
จัดเพิ่มเติม เช่น ขนมไทย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
รายการการจัดอาหารย้อนหลัง
1 เดือน รายการจัดอาหารเดือน
ปัจจุบัน และรายการจัดอาหาร
ล่วงหน้า 1 เดือน

รสไม่หวานจัด ถั่วเมล็ด
แห้ง ข้าวโพดต้ม เป็นต้น

2
มีการส่งเสริมและเฝ้าระวังการ
(ข้อบ่งชี้1.4.1 เจริญเติบโตของเด็กเป็น
และ2.2.4 รายบุคคล
และ 3.1.1 ก)

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

1) จัดให้มีเครื่องชั่ง
น้ำหนัก และเครื่องวัด
ความยาว/ส่วนสูง
ที่มีมาตรฐาน ติดตั้ง
ถูกต้อง
2) มีการบันทึกค่า
น้ำหนัก และส่วนสูง
ของเด็กเป็นรายบุคคล
ทุก 3 เดือน
3) จุดกราฟการ
เจริญเติบโตให้กับเด็ก
รายบุคคล ทุก 3
เดือน ครบทั้ง 3
กราฟ ได้แก่
1. กราฟน้ำหนักตาม
เกณฑ์อายุ
2. กราฟส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ
3. กราฟน้ำหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง
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ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 และ
แจ้งผลการเจริญเติบโต
และให้คำแนะนำ ความรู้
ด้านโภชนาการที่
สอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตของเด็ก
รายบุคคล ให้กับพ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก

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

1. เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัด
ความยาว/ส่วนสูง ตามาตรฐาน
ได้แก่
1.1 เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่มีความ
ละเอียด 0.1 กิโลกรัม
1.2 เครื่องวัดส่วนสูง ที่มีความ
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 ปี
ของกรมอนามัย
3. แบบบันทึกการแจ้งผลการ
เจริญเติบโต และให้คำแนะนำ
สำหรับพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก
4. บันทึกผลการแก้ไขปัญหาเด็ก

เตี้ย 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

1.4.5

บริเวณที่แปรงฟัน
สะอาดและเพียงพอ เป็น
สัดส่วน ปลอดภัย

ไม่มีสถานที่ดำเนิน
กิจกรรม

1. มีสถานที่แปรงฟัน
2. มีน้ำใช้ปริมาณเพียงพอ
3. น้ำต้องสะอาดไม่มีกลิ่น
และตะกอน

1.4.5

อุปกรณ์ในการทำความ
สะอาดช่องปากสะอาด
และเพียงพอ

ไม่มแี ปรงสีฟัน ยาสีฟัน มีแปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ ที่
แก้วน้ำ ครบทุกคน
สะอาด เพียงพอทุกคน

2.2.2

มีกิจกรรมแปรงฟันหลัง ไม่มีกิจกรรม
อาหารกลางวัน

เด็กทุกคนแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์

2 ดี

3 ดีมาก

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
1. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ
ที่สะอาด เพียงพอทุกคน
3. มีการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ถูก
สุขลักษณะ ไม่อับชื้น
4. มีการเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่
อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง
1.เด็กทุกคนแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์

1.แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ
ที่สะอาด เพียงพอทุกคน
2. มีการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ถูก
สุขลักษณะ ไม่อับชื้น
1.เด็กทุกคนแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์
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ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา
ตรวจเยี่ยม

ตรวจเยี่ยม สุ่มตรวจ
แปรงสีฟัน
ทีเ่ ก็บ
อุปกรณ์

ตรวจเยี่ยม พิจารณา
เอกสารประกอบ

2.ครูผู้ดูแลเด็กตรวจความ
สะอาดหลังการแปรงฟัน

2.2.3

ครู/ผู้ดูแลเด็กตรวจ
สุขภาพช่องปากและ
ความสะอาดช่องปาก
ประจำวัน

ไม่มีกิจกรรม

มีการตรวจทุกวัน

มีการตรวจและบันทึกการ
ตรวจฟันประจำวัน

2.2.5

เด็กได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากตาม
กำหนด

ไม่มีกิจกรรม

เด็กได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปากโดยทันตบุคลากร
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

เด็กได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปากโดยทันตบุคลากร
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
มีบันทึกผลการตรวจ
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีผลการตรวจฟัน
หรือ เด็กฟันไม่ผุน้อย
กว่า
ร้อยละ40

เด็กฟันไม่ผุร้อยละ 40 -50

เด็กฟันไม่ผุร้อยละ 50-55

3.1.3 ข เด็กสุขภาพช่องปากดี
ฟันไม่ผุ
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2.ครูผู้ดูแลเด็กตรวจความสะอาด
หลังการแปรงฟัน
3.มีการบันทึกความสะอาดและ
กิจกรรมแปรงฟันอยู่ในตาราง
กิจกรรมประจำวัน
มีการตรวจและบันทึกการตรวจ
ฟันประจำวัน และส่งต่อการ
รักษาหรือมีหนังสือแจ้งผุ้
ปกครองอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรเมื่อตรวจพบปัญหา
เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากโดยทันตบุคลากรอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้งมีบันทึกผลการตรวจ
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
และส่งต่อรับการรักษาที่
เหมาะสม
เด็กฟันไม่ผุมากกว่าร้อยละ 55

ตรวจเยี่ยม พิจารณา
เอกสารประกอบ

ตรวจเยี่ยม พิจารณา
เอกสารประกอบ

ผลการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก

เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 D (ประเด็น D =Diseases)
เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases
ลำดับ
รายการพิจารณา
0
1
2
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ดี
1.
มีการดำเนินการตรวจสุขอนามัย ไม่มีแผนหรือการ
1. มีแผนและ
ดำเนินการตามเกณฑ์
(ข้อบ่งชี้ 1.4.2) ประจำวันตรวจสุขภาพประจำปี ดำเนินการตรวจ
ดำเนินการตรวจสุขภาพ พิจารณา ระดับ 1
และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สุขอนามัยประจำวัน อนามัยและร่องรอยการ และ
ตรวจสุขภาพ
บาดเจ็บของเด็ก
1. มีตารางกิจกรรมให้
ประจำปี และ
ประจำวัน
ความรู้และฝึก
ป้องกันควบคุม
2. มีการตรวจสอบ
พฤติกรรม เรื่อง การ
โรคติดต่อ
ประวัติการได้รับวัคซีน ป้องกันควบคุม
ตั้งแต่แรกรับและทุก 6 โรคติดต่อสำหรับเด็ก
เดือน
อย่างน้อย สัปดาห์ละ
3. มีการบันทึกข้อมูล 1 ครั้ง
สุขภาพ/ปัญหาสุขภาพ 2. มีอุปกรณ์ในการ
และการดูแลเบื้องต้น ป้องกันควบคุมโรค
4. ครูผู้ดูแลเด็กต้อง
ครบถ้วน (หน้ากาก
ได้รับการอบรม เรื่อง อนามัย และสบู่/
การป้องกันควบคุมโรค แอลกอฮอล์เจล และ
ติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็ก ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า
เล็กอย่างน้อย ปีละ 1 สำหรับเด็กแต่ละคน)
ครั้ง
3. มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
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3
ดีมาก
ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1
และระดับ 2 และ
1. มีกิจกรรมให้
ความรู้ผู้ปกครอง
เรื่องโรคที่พบบ่อยใน
เด็ก อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
2. มีแนวทาง/
มาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค เช่น การ
แยกเด็กป่วย การ
สังเกตอาการ การส่ง
ต่อเด็กป่วย ในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
3. มีการสนับสนุน/
จัดการตรวจสุขภาพ
ประจำปีให้กับเด็ก
โดยบุคลากรทาง
การแพทย์ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. บันทึกการตรวจสุขอนามัย
2. แบบบันทึกการได้รับวัคซีน
3. คู่มือแนวทาง/มาตรการการ
ป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก
4. แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและ
การดูแลเบื้องต้น

ลำดับ

รายการพิจารณา

0
ต้องปรับปรุง
2.
มีพื้นที่ใช้สอยเป็น
ไม่มีพื้นที่ใช้สอยเป็น
(ข้อบ่งชี้ 1.4.3 สัดส่วนตามกิจวัตร สัดส่วน และไม่มี
และ 1.4.7) ประจำวันของเด็กที่ ภาชนะอุปกรณ์และ
เหมาะสมตามช่วงวัย เครื่องใช้ส่วนตัว
และจัดภาชนะ
สำหรับเด็ก
อุปกรณ์และเครื่องใช้
ส่วนตัวเพียงพอ
สะอาด ปลอดภัย

เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases
1
2
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ดี
1. มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอย ดำเนินการตามเกณฑ์พิจารณา
เป็นสัดส่วน มีขอบเขต
ระดับ 1 และ
ชัดเจน
1. มีพื้นที่เพียงพอในการจัด
2. มีการดูแลความสะอาด กิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน
รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบ
ของเด็กพอเพียงเฉลี่ย 0.5 - 2.0
ชัดเจน
ตรม. /คน
3. มีภาชนะอุปกรณ์และ 2. มีพื้นที่สำหรับนอนหลับ เน้น
เครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับ ความสะอาดปลอดโปร่ง และ
เด็กทุกคน
อากาศถ่ายเทได้ดี
3. มีพื้นที่สำหรับปรุงประกอบ
อาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ
และมีวิธีการขนส่งอาหารที่
เหมาะสม
4. มีบริเวณที่จัดให้เด็ก
รับประทานอาหารที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ
5. มีพื้นที่หรือบริเวณสำหรับการ
ทำความสะอาดช่องปาก แปรง
ฟัน ล้างมือ ล้างหน้าของเด็ก
ฯลฯ ที่เหมาะสมกับเด็ก
6. มีการจัดเก็บภาชนะอุปกรณ์
และเครื่องใช้ส่วนตัวเหมาะสม
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
3
ดีมาก
ดำเนินการตามเกณฑ์ 1. แผนผังพื้นที่และการใช้ของ
พิจารณา ระดับ 1
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และระดับ 2 และ
2. การเยี่ยมชมและสังเกต
1. มีห้อง/พื้นที่แยก
เด็กป่วย
2. อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส่วนตัวมี
มาตรฐาน สะอาด
เพียงพอกับการใช้งาน
และปลอดภัย

เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases
ลำดับ
รายการพิจารณา
0
1
2
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ดี
3.
มีการจัดการห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่มีการจัดห้องน้ำ ห้อง 1. จัดให้มีห้องน้ำ
ดำเนินการตามเกณฑ์
(ข้อบ่งชี้ 1.4.5) ที่ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ส้วม และที่ล้างมือ
ห้องส้วม ที่ล้างมือ
พิจารณา ระดับ 1
ปลอดภัย และเหมาะสมกับ สำหรับเด็ก
สำหรับเด็ก
และ
การใช้งานของเด็ก
2. แยกห้องน้ำ ห้อง 1. มีระบบดูแลความ
ส้วม ที่ล้างมือ อย่าง สะอาดรวมทั้งมี
เป็นสัดส่วน แยก
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ห้องน้ำเด็กและผู้ใหญ่ โดยตรง และมีตาราง
สะอาด เพียงพอ
บันทึกการทำความ
(อย่างน้อย 1 โถ ต่อ สะอาดประจำวัน
เด็ก 10 คน) พื้นไม่มี 2. มีสถานที่ล้างมืออยู่
น้ำขัง และไม่ลื่น
ในสภาพดี ไม่ชำรุด
3. มีสบู่หรือน้ำยาล้าง 3. จัดกิจกรรมการ
มือสำหรับเด็ก
เรียนการสอนเรื่อง
4. อุปกรณ์ทำความ พฤติกรรมการใช้ส้วม
สะอาดพร้อมใช้งาน ที่ถูกต้อง
เก็บไว้ในที่เหมาะสม
และมีการทำความ
สะอาดอย่างน้อยวัน
ละ 2 ครั้ง
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3
ดีมาก
ดำเนินการตามเกณฑ์
พิจารณา ระดับ 1 และ
ระดับ 2 และ
1. ห้องส้วมผ่าน
มาตรฐานส้วมสะอาด
เพียงพอ ปลอดภัย
(HAS) 2. มีโถส้วมของ
เด็กและสถานที่ล้างมือ
มีขนาดพอเหมาะกับตัว
เด็ก สะอาด ปลอดภัย
เพียงพอ และมีอุปกรณ์
ช่วยเสริมการใช้ส้วมที่
ปลอดภัย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1.แบบบันทึกตารางการทำความ
สะอาดและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ประจำวัน
2. แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วม
สาธารณะ (HAS) กรมอนามัย
3. ป้ายบอกห้องน้ำห้องส้วม แยก
ชาย-หญิง, เด็ก – ผู้ใหญ่
4. การเยี่ยมชมและสังเกต

ลำดับ
4.
(ข้อบ่งชี้ 1.4.6)

รายการพิจารณา

0
ต้องปรับปรุง
การจัดการ
ไม่มีการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหารและ
และน้ำดื่มน้ำใช้ที่ น้ำที่ถูกสุขลักษณะ
มีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases
1
2
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ดี
1. สถานที่เตรียม ปรุง ดำเนินการตามเกณฑ์
ประกอบอาหาร/ที่
พิจารณา ระดับ 1 และ
รับประทานอาหาร
1.มีอ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่
สะอาด แยกเป็น
มีก๊อกน้ำ และท่อระบายน้ำ
สัดส่วน
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60
2. จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ เซนติเมตร และบริเวณที่ล้าง
ที่สะอาดและปริมาณ ต้องมีการระบายน้ำที่ดี ไม่
เพียงพอ
เฉะอะแฉะ
3. จัดให้มีหรือส่งเสริม 2. มีการจัดเก็บภาชนะ
พฤติกรรมการใช้แก้ว อุปกรณ์ที่เหมาะสม
น้ำ ช้อนส่วนตัวเพื่อ 3. มีการตรวจสอบ และล้าง
ป้องกันโรค
ทำความสะอาดภาชนะเก็บ
กักน้ำ จุดบริการน้ำดื่มน้ำ
อย่างสม่ำเสมอ
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3
ดีมาก
ดำเนินการตามเกณฑ์พิจารณา
ระดับ 1 ระดับ 2 และ
1.มีการประเมินมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารตามกฏ
กระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
2.มีการตรวจสอบคุณภาพของ
อาหารและน้ำดื่ม ด้วยชุด
ทดสอบอย่างง่าย
2.1) กรณีใช้น้ำประปาก่อนผ่าน
เครื่องกรองน้ำ ให้ตรวจสอบ
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือใน
น้ำด้วยชุดทดสอบ อ.31 หรือ
เครื่องมือเทียบเท่า หากไม่พบ
คลอรีนคงเหลือหรือใช้น้ำดื่ม
บรรจุปิดสนิทให้ใช้ชุดทดสอบ
การปนเปื้อน โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย อ.11 หรือเทียบเท่า
2.2) ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโค
ลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร
ภาชนะ/อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัส
อาหาร ด้วยชุดทดสอบ อ.13

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1.แบบประเมินมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารตาม
กฎกระทรวง
2.แบบตรวจสอบน้ำดื่มน้ำใช้ใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
3. การเยี่ยมชมและสังเกต

ลำดับ
5.
(ข้อบ่งชี้ 1.4.6)

รายการพิจารณา
มีการจัดการขยะและสัตว์
แมลงพาหะนำโรค

0
ต้องปรับปรุง
ไม่มีมาตรการ
จัดการขยะและ
สัตว์พาหะนำโรค
อย่างถูก
สุขลักษณะ

เกณฑ์การพิจารณาด้าน Diseases
1
2
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ดี
1. มีการสำรวจ/ตรวจสอบ ดำเนินการตามเกณฑ์
แมลงและสัตว์พาหะนำโรค พิจารณา ระดับ 1
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
เช่น การพบยุง หนู
1. มีแผนหรือ
แมลงสาบ เป็นต้น
มาตรการป้องกัน
2. มีภาชนะรองรับขยะ
แมลงและสัตว์พาหะ
เพียงพอ สภาพดีและมีฝา นำโรค เช่น ยุง
ปิดมิดชิด
แมลงวัน แมลงสาบ
3. มีการดูแลถังขยะให้
หนู เป็นต้น
สะอาดและเก็บขยะออก
2. มีถังขยะที่แยก
จากอาคารทุกวัน
ประเภท พร้อมมีป้าย
สัญลักษณ์ เช่น ขยะ
ทั่วไป ขยะรีไซเคิล
ขยะอินทรีย์ ขยะ
อันตราย
3. มีผู้รับผิดชอบการ
เก็บรวบรวมขยะ ขน
ย้าย เพื่อส่งไปกำจัด
อย่างถูกวิธี
4. มีการจัดการขยะ
ถูกสุขลักษณะทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคาร
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
3
ดีมาก
ดำเนินการตามเกณฑ์ 1. การเยี่ยมชมและสังเกต
พิจารณา ระดับ 1
2. ภาพถ่าย
ระดับ 2 และ
3. การสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
1. มีกิจกรรมส่งเสริม/
ให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะอย่างถูกต้อง
ในเด็กและครู
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
เพื่อให้ครู เด็ก และ
ชุมชนมีส่วนร่วมและมี
การคัดแยกขยะและ
การจัดการขยะอย่าง
ถูกต้อง

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

