
1 
 

รายงานผลการวิเคราะหต์นเอง 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาต ิ: ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

                   

     สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ หมายถึง มาตรฐานฯ ท่ีประกอบด้วยเครื่องมือ 
ในการประเมินคุณภาพของการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ท่ีดูแลเด็กในเวลากลางวัน  
ช่วงอายุต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งใช้ได้กับทุกบริบท  
โดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วยงานท่ีมีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน
ฯ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศเพื่อให้หน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ัว
ประเทศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ โดย ด าเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านท่ี 1 การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านท่ี 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนและเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐานด้านท่ี 3 คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม คือ การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
เพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยมาตรฐาน  
ด้านท่ี 1 ข้อบ่งช้ีท่ี 1.3 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและข้อบ่งช้ีท่ี 1.4 การจัดการ 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

เขต ข้อบ่งชี้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวม 

1.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความปลอดภัย 

1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพและการเรียนรู้ 

1 ร้อยละ 83.33 (A ดีมาก) ร้อยละ 100 (A ดีมาก) ร้อยละ 83.83 (A ดีมาก) 

3 ร้อยละ 79.16 (B ดี) ร้อยละ 100 (A ดีมาก) ร้อยละ79.66 (B ดี) 

4 ร้อยละ 96.15(A ดีมาก) ร้อยละ 96.98 (A ดีมาก) ร้อยละ 96.63 (A ดีมาก) 

5 ร้อยละ 79.16 (B ดี) ร้อยละ 100 (A ดีมาก) ร้อยละ 79.66 (B ดี) 

7 ร้อยละ 45.83 (C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น) ร้อยละ 58.33 (Cผ่านเกณฑ์ข้ันต้น) ร้อยละ 46.12 
(C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น) 

10 ร้อยละ 83.33 (A ดีมาก) ร้อยละ 91.66 (A ดีมาก) ร้อยละ 83.79 (A ดีมาก) 

12 ร้อยละ 79.16 (A ดีมาก) ร้อยละ100 (A ดีมาก) ร้อยละ 79.66 (A ดีมาก) 

 จากผลการวิเคราะห์ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อพิจารณาในภาพรวมรายเขตบริการสาธารณสุข 
ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย มีคุณภาพการด าเนินงานระดับดีมาก ในเขตฯ 1 ,4 ,10 
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และ 12 คิดเป็นร้อยละ 57.1 ระดับดี ในเขตฯ 3 และเขต 5 คิดเป็นร้อยละ 28.5  และผ่านเกณฑ์ขั้นต้น  
ในเขตฯ 7 คิดเป็นร้อยละ 14.2 เมื่อวิเคราะห์จุดแข็ง ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าส่วนใหญ่การด าเนินมีการส ารวจค้นหาจุดเส่ียงและ 
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน มีสถานท่ีต้ังอยู่ในตัวโครงสร้างและตัวอาคาร
มั่นคงและอยู่ในบริเวณส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย เครื่องเล่น/สนามเด็กเล่น ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ของเล่นปลอดภัย
ผ่านมาตรฐาน (มอก.) ปลอดภัยเหมาะสมกับพัฒนาการและมีการดูแลท าความสะอาดร่วมถึงมีส่ือสารกับ
ผู้ปกครองเพื่อให้เกิดการเดินทางอย่างปลอดภัยและระบบป้องกันภัยจากบุคคลท้ังภายในและภายนอก  
และระบบการรับส่งเด็กปฐมวัยท่ีมีความปลอดภัย ส าหรับข้อท่ีต้องปรับปรุง คือ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบาง
แห่งยังขาดระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นตามแผน และไม่มีการน าผลมาวิเคราะห์ปรับปรุง
พัฒนาต่อยอด รวมทั้งระบบรับเหตุฉุกเฉิน เช่น การป้องกันอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย  

 ด้านการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  เมื่อพิจารณาในภาพรวมรายเขตบริการ
สาธารณสุข ร้อยละ 85.7 มีคุณภาพการด าเนินงาน  ระดับดีมาก ยกเว้นในเขตบริการสาธารณสุขท่ี 7  
มีคุณภาพการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ขั้นต้น เมื่อวิเคราะห์จุดแข็ง พบว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรเด็กอย่างเป็นสัดส่วนและพอเพียงส าหรับ
การจัดกิจกรรมและกิจวัตประจ าวันของเด็ก สามารถจัดมุมการจัดประสบการณ์ ห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน ล้างมือ 
รวมถึง สถานท่ีเตรียมและประกอบอาหาร ข้อท่ีต้องปรับปรุงขาดพื้นท่ีส าหรับแยกเด็กป่วย ระบบดูแลความ
สะอาด มาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหนะ ระบบการจัดการขยะ ส่ิงปฏิกูล   

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  

สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย  

ข้อบ่งชี้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวม 

1.3 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความ

ปลอดภัย 

1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพและการเรียนรู้ 

ศูนย์วัลลภ  ไทยเหนือ  ร้อยละ 50   
(C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ) 

ร้อยละ 100 
(A ดีมาก) 

ร้อยละ 50.5 
(C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ) 

สถานอนามัยเด็กกลาง  ร้อยละ45.8   
(C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ) 

ร้อยละ 66.6 
(B ดี) 

ร้อยละ46.1 
(C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ) 

 
 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ัง 2 แห่ง คือ 1) ศูนย์วัลลภ  
ไทยเหนือ ต้ังอยู่อาคาร 7 ช้ัน 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2) สถานอนามัยเด็กกลาง ต้ังอยู่ต าบล 
บางกะสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จากการวิเคราะห์ตนเอง ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อ 
ความปลอดภัยและด้านการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ มีคุณภาพการด าเนินงานผ่านเกณฑ์
ขั้นต้นท้ัง 2 แห่ง โดยมีจุดท่ีต้องปรับปรุงในเรื่อง ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นตามแผน
และพื้นท่ีส าหรับแยกเด็กป่วย ระบบดูแลความสะอาด มาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหนะ ระบบการ
จัดการขยะ ส่ิงปฏิกูล  
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จากการวิเคราะห์สาเหตุท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ผ่านการ
ด าเนินงานดังกล่าว พบว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ด าเนินการให้บริการเป็น
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภายหลังโครงสร้างอาคารหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในหรือภายนอกตัวอาคารจึง
ไม่เหมาะสมในการใช้เล้ียงดูเด็ก ท้ังด้านอาคารสถานท่ี ห้องน้ า อ้างล้างมือ และสนามเด็กเล่น ส าหรับด้านการ
จัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ควรมีระบบการประเมินติดตามทุก 3 เดือน ตนเองตามระบบของ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติท่ีมีการประเมินติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขควรมีการช้ีแจงการด าเนินงาน 
แก่ผู้รับผิดชอบงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์อนามัย โดยใช้มาตรการการขับเคล่ือนตามเกณฑ์
มาตรฐาน Green & Clean Hospital ปี 2562 เป็นแนวทางในการด าเนินงานขับเคล่ือนในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และมีการเย่ียมเสริมพลังเพื่อให้ค าปรึกษาการด าเนินแก่เครือข่ายในพื้นท่ีเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง
เพื่อยกระดับคุณภาพการด าเนินงาน 

 

แนวทางการแก้ไขดังกล่าวสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีการจัดท าแผนในการปรับปรุงด้าน
โครงสร้างอาคารสถานท่ี และมีระบบการติดตามและรายงานข้อมูล แผนการพัฒนาและปัญหาอุปสรรค 
การด าเนินเพื่อให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษาแนะน าได้ทบทวนและจัดหาแนวทางสนับสนุนให้
หน่วยงานดังกล่าวสามารถยกระบบคุณภาพการด าเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ี 
ผ่านการประเมินตัวบ่งช้ีด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมต่อไป  

 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
 
 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ควรมีการก าหนดแผนการพัฒนาในระยะยาว และระยะส้ัน ร่วมกันในการพัฒนายกระดับ
ส ถ าน พั ฒ น า เด็ ก ป ฐม วั ย ใน  ม าต ร ฐ าน ด้ าน ท่ี  1  ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก าร  ม าต รฐ าน ด้ าน ท่ี  2 
 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนและเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐานด้านท่ี 3 
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

1. ปรับปรุงระบบการติดตามและรายงานข้อมูล และช่องทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
การยกระดับคุณภาพการด าเนิน งานด้านอนามัย ส่ิงแวดล้อม เพื่ อ เป็น ต้นแบบของสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยในสังกัดอื่น 
 

มาตรการส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 

1. พัฒนาเครือข่ายโดยเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติโดยใช้เกณฑ์ Green & 
Clean Hospital ปี 2562 เป็นแนวทางการขับเคล่ือนยกระดับคุณภาพการบริการ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับศูนย์อนามัย 

2. พัฒนาระบบการติดตามและรายงานข้อมูล และช่องทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
การยกระบบคุณภาพการด าเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดอื่น 
 

ศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย : สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 


