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 รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ คือ มาตรฐานฯที่ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพของการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ รับเลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวัน  
ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1พัฒนาขึ้นโดยมีการ
เทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเซียนฯ  
เป็นมาตรฐานกลางของประเทศเพ่ือให้หน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่ว
ประเทศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ โดยด าเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนและเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยมาตรฐาน  
ด้านที่ 1 ข้อบ่งชี้ที่ 1.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยข้อบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพและการเรียนรู้และข้อบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพ   

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทั้งหมด จ านวน 56แห่ง จากเขตบริการสาธารณสุขที่ 1-12 เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นด้านที่มีความส าคัญต่อความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย  
โดยการสอบทางออนไลน์ ได้รับการตอบกลับ จ านวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.85 และการลงเยี่ยมเสริม
พลังการด าเนินงานในหน่วยงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจ านวน 5 แห่ง ในเขตบริการที่ 2,6,8 และ 11 โดยมี
ข้อมูลดังนี้  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จาก 12 เขตบริการสุขภาพ  

เขต ข้อบ่งช้ีด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม รวม 
 1.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เพื่อความปลอดภัย 
1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริม

สุขภาพและการเรียนรู้ 

1 ร้อยละ 68.75 ร้อยละ 100  ร้อยละ 79.16 
2 ร้อยละ 62.5 ร้อยละ 100  ร้อยละ75 
3 ร้อยละ 62.5 ร้อยละ 100  ร้อยละ75 
4 ร้อยละ 56.25 ร้อยละ 79.16 ร้อยละ 66.66 
5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 98.33 ร้อยละ 72.77 
6 ร้อยละ 66.66  ร้อยละ 100  ร้อยละ 77.77 
7 ร้อยละ 45.83 ร้อยละ 58.33 ร้อยละ 50 

8 ร้อยละ 58.33 ร้อยละ 100  ร้อยละ 72.77 
9 ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 ร้อยละ 83.33  ร้อยละ 91.66 ร้อยละ 86.1 
11 ร้อยละ 79.16  ร้อยละ 100  ร้อยละ 86.1 
12 ร้อยละ 66.66  ร้อยละ 100  ร้อยละ 80.55 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อพิจารณาในภาพรวมรายเขต
บริการสาธารณสุข  

1) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  

คุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ในเขตฯ10 อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 60-
79.99) ในเขตฯ1,2,3,5,6,11 และ 12 ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น (ร้อยละ 40-59.99) ในเขตฯ 4,7 และ 8 และไม่ผ่าน
เกณฑ์ ในเขตฯ 9 

เม่ือวิเคราะห์จุดแข็ง : ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสั งกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าส่ วนใหญ่การด า เนินมีการส ารวจค้นหาจุด เสี่ ยงและ 
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน มีสถานที่ตั้งอยู่ในตัวโครงสร้างและตัวอาคาร
มั่นคงและอยู่ในบริเวณสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เครื่องเล่น/สนามเด็กเล่น ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ของเล่นปลอดภัย
ผ่านมาตรฐาน (มอก.) ปลอดภัยเหมาะสมกับพัฒนาการและมีการดูแลท าความสะอาดร่วมถึงมีสื่อสารกับ
ผู้ปกครองเพ่ือให้เกิดการเดินทางอย่างปลอดภัยและระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก 
และระบบการรับส่งเด็กปฐมวัยที่มีความปลอดภัย 

ข้อที่ต้องปรับปรุง : สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแห่งยังขาดระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นตามแผน และไม่มีการน าผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาต่อยอด รวมทั้งระบบรับเหตุฉุกเฉิน 
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เช่น การป้องกันอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย และการส่งเสริมให้เด็กมีการเดินทางมายังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง
ปลอดภัย  

 

2) ด้านการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้   

เมื่อพิจารณาในภาพรวมรายเขตบริการสาธารณสุข มีคุณภาพการด าเนินงานระดับดีมาก (ร้อยละ 
80 ขึ้นไป) ในเขตฯ10,11 และ 12 อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 60-79.99) ในเขตฯ1-6 และ 8  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
(ร้อยละ 40-59.99)  ในเขตฯ 7 และไม่ผ่านเกณฑ์ ในเขตฯ9 

 เม่ือวิเคราะห์จุดแข็ง : พบว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการแบ่ง พ้ืนที่
ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรเด็กอย่างเป็นสัดส่วนและพอเพียงส าหรับการจัดกิจกรรมและกิจวัตประจ าวัน
ของเด็ก สามารถจัดมุมการจัดประสบการณ์ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน ล้างมือ รวมถึงสถานที่เตรียมและประกอบ
อาหาร 
 ข้อที่ต้องปรับปรุง : ขาดพ้ืนที่ส าหรับแยกเด็กป่วย ระบบดูแลความสะอาด มาตรการป้องกันแมลง
และสัตว์ที่เป็นพาหนะ ระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 

 3) ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพ ส าหรับเด็ก 6 เดือนขึ้นไป ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ระบบการจัดการอาหารและโภชนาการร่วมกับโรงพยาบาลที่
หน่วยงานสังกัด ซึ่งมีคุณภาพในการบริการอยู่ในระดับดีมากอ้างอิงจากผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน
ข้อมูลการตรวจประเมิน Green & Clean Hospital 2563  

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง  

สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย  

ข้อบ่งช้ีด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

1.3 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความ

ปลอดภัย 

1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพและการเรียนรู้ 

2.2.1 การส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายและ

สุขภาพ  
คร้ังท่ี 1  

ม.ค.2563 
คร้ังท่ี 2  

เม.ย.2563 
คร้ังท่ี 1  

ม.ค.2563 
คร้ังท่ี 2  

เม.ย.2563 
คร้ังท่ี 1  

ม.ค.2563 
คร้ังท่ี 2  

เม.ย.2563 
ศูนย์วัลลภไทยเหนือ  ร้อยละ 50  

 
ร้อยละ 70.83 ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
สถานอนามัยเด็กกลาง  ร้อยละ 45.8  

 
ร้อยละ 70.83 ร้อยละ 66.6 

 
ร้อยละ 83.33 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 จากตารางที่ 2 การด าเนินงานของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทั้ง 2 แห่ง คือ 1) ศูนย์วัลลภ ไทยเหนือ ตั้งอยู่อาคาร 7 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2) สถาน
อนามัยเด็กกลาง ตั้งอยู่ต าบลบางกะสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จากการวิเคราะห์ตนเองครั้งที่ 1 
(ม.ค.2563)ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยมีคุณภาพการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 แห่ง
และพบว่ามีข้อปรับปรุง เรื่อง ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นตามแผนซึ่งหลังจากมี 



4 
 

ด าเนินการติดตามในวาระการประชุมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก 3 เดือน ท าให้มีคุณภาพการด าเนินงาน
จากการประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 (เม.ย.2563) ในระดับดี 
  
 ด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ของสถานอนามัยเด็กกลาง ได้มีการปรับปรุง
ระบบดูแลความสะอาด มาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหนะ ระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลท าให้มี
คุณภาพการด าเนินงานจากการประเมินครั้งที่ 2 (เม.ย.2563) ในระดับ ดีมาก 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพ ส าหรับเด็ก 6 เดือนขึ้นไป สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 2 แห่งมีการด าเนินการดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากมีนักโภชนาการจัดระบบบริการภายใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 2 แห่ง  

 
 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะการด าเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก 
 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามและการลงเยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนที่ 5 แห่ง 

พบว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารให้การสนับสนุน
เพ่ือเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ รับเลี้ยงดูเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 3 ปี มีทีมสหวิชาชีพให้การดูแล บางแห่งมีการรับ
เลี้ยงดูบุตรหลานของบุคคลภายนอกและบางแห่งอยู่ในสังกัดของวิทยาลัยพยาบาลมีความพร้อมที่จะพัฒนา
เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบในการเลี้ยงดูเด็กต่ ากว่า 3 ปี 

เมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลการประเมิน
ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในระดับดีมาก พบว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่
ด าเนินการให้บริการเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภายหลังโครงสร้างอาคารหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายใน
หรือภายนอกตัวอาคารจึงไม่เหมาะสมในการใช้เลี้ยงดูเด็ก ทั้งด้านอาคารสถานที่ ห้องน้ า อ้างล้างมือ และ
สนามเด็กเล่นส าหรับด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ควรมีระบบการประเมินติดตามทุก 3 
เดือน ตนเองตามระบบของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่มีการประเมินติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขควรมีการชี้แจงการด าเนินงาน
แก่ผู้รับผิดชอบงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์อนามัย โดยใช้มาตรการการขับเคลื่อนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Green & Clean Hospital ปี 2562 เป็นแนวทางในการด าเนินงานขับเคลื่อนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
มีการเยี่ยมเสริมพลังในหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และให้ค าปรึกษาการด าเนินแก่เครือข่ายในพ้ืนที่
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับคุณภาพการด าเนินงาน 

แนวทางการแก้ไขดังกล่าวสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีการจัดท าแผนในการปรับปรุงด้าน
โครงสร้างอาคารสถานและข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอต่อผู้บริการต่อไป และควรพิจารณาจัดท าแผนการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพในรายข้อบ่งชี้ที่สามารถปรับปรุงได้ก่อนโดยครูผู้ดูแลเด็ก เช่น การจัดสภาพแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง การจัดระบบการติดตามและรายงานข้อมูล เช่น เป็นก าหนดให้เป็น
วาระการติดตามผลการด าเนินงานในการประชุมของหน่วยงานและปัญหาอุปสรรคการด าเนินเพื่อให้หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน าได้ทบทวนและจัดหาแนวทางสนับสนุนให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถยก
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ระบบคุณภาพการด าเนินงานเพ่ือเป็นต้นแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านการประเมินข้อบ่งชี้ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 
 

 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
 
 1.ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ ควรมีการก าหนดแผนการ
พัฒนาในระยะยาว และระยะสั้น ร่วมกันในการพัฒนายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน มาตรฐานด้านที่ 1 
การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนและเล่นเพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

2.ปรับปรุงระบบการติดตามและรายงานข้อมูล และช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
การยกระดับคุณภาพการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นต้นแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
สังกัดอ่ืน 
 

มาตรการส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 

1. พัฒนาเครือข่ายโดยเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติโดยใช้เกณฑ์ Green & 
Clean Hospital ปี 2562 เป็นแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการบริการ ให้กับผู้รับผิดชอบงานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับศูนย์อนามัย 

2. พัฒนาระบบการติดตามและรายงานข้อมูล และช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
การยกระบบคุณภาพการด าเนินงานเพ่ือเป็นต้นแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดอ่ืน 

3. พัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพให้เป็นต้นแบบให้แก่เครือข่ายตามเขตบริการ
สุขภาพ  

4. จัดท าแนวคิดการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้บริหาร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ 
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แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการปี งบประมาณ 2563 
ตัวชี้วัด:  ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & CLEAN Hospital 

 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย   

รอบท่ี 1 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 

เมษายน 2562 
Assessment  

พฤษภาคม 2563 
Advocacy /Intervention  

มิถุนายน 2563 
Management and 

Governance 

กรกฎาคม 2563 
Output และ Outcome 

สิงหาคม 2563 
Output และ Outcome 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
 ทบทวนเกณฑ์การประเมินต่างๆ 

ตามมาตรฐานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
Green & CLEAN Hospital 
และ มาตรฐานชาติ รอบ 6 
เดือนหลัง 

 รายงานผลการวิเคราะห์ตนเอง
และองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นท่ีต้องใช้
และแผนการด าเนินงานในการ
ด าเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง  

 
 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
 ประชุมติดตามการ

ด าเนินงานพัฒนาสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์ 
Green & CLEAN 
Hospital และ มาตรฐาน
ชาติฯ 

 ด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนได้อย่างน้อยร้อย
ละ 25 (ปรับปรุงข้อบ่งชี้ท่ียัง
ไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนน
น้อย) 

 
 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
 ด าเนินการตามแผนการ

ขับเคลือ่น 
 ขับเคลื่อนได้อย่างน้อย 

ร้อยละ 50 (ปรับปรุงข้อบ่งชี้ท่ี
ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนน
น้อย) 

 
 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
 ด าเนินการตามแผนการ

ขับเคลื่อนได้อย่างน้อย  
ร้อยละ 75 (ปรับปรุงข้อบ่งชี้ท่ียัง
ไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนนน้อย) 
 
 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
 ทบทวนมาตรการ 
 รายงานผลการประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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เมษายน 2562 
Assessment  

พฤษภาคม 2563 
Advocacy /Intervention  

มิถุนายน 2563 
Management and 

Governance 

กรกฎาคม 2563 
Output และ Outcome 

สิงหาคม 2563 
Output และ Outcome 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ 
ผลการด าเนินงานด้านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ของสถานพัฒนา
เด็กสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

 ประชุมติดตามการ
ด าเนินงานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตาม มาตรฐานชาติ
ฯ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในเขตตรวจราชการที่ 1-6  

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

 ประชุมติดตามการด าเนินงาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม 
มาตรฐานชาติฯ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในเขตตรวจ
ราชการท่ี 7-12  

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในเขตตรวจราชการ
ท่ี 1-12  

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

 รายงานผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมายด าเนินการ /บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

 กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 
 

เป้าหมายด าเนินการ /บุคลากรที่ 
เกี่ยวข้อง 

 กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 12  

เขต ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  

 ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ 
สสม. 

เป้าหมายด าเนินการ /บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

 กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 12  

เขต ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  

 ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ 
สสม. 

เป้าหมายด าเนินการ /บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

 กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 

เป้าหมายด าเนินการ /บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

 
 กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย 
 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
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แนวทางการด าเนินกิจกรรม GREEN& CLEAN ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  

G : GARBAGE 
(การจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภท) 

 

R : RESTROOM 
(การพัฒนาส้วมมาตรฐาน

สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
(HAS)) 

 

E : ENERGY 
(การจัดการด้านพลังงาน) 

 

E :ENVIRONMENT 
(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

 

N : NUTRITION 
(การจัดการสุขาภิบาล

อาหารและการจัดการน้ า
บริโภค) 

 

 ถังขยะ  (มูลฝอย ติดเชื้อขยะ
ที่น ากลับมาใช้ซ้ า ) 

 การขนย้ายขยะ 
 ห้องพักขยะ  
 แผนการจัดประสบการณ์ 

(การคัดแยกขยะ,การน าวัสดุ
มาใช้ซ้ าๆ, การทิ้งขยะให้ถูก
ถัง)  
 

 
 
 
 

 ตามเกณฑ์ (HAS)  
 แผนการจัดประสบการณ์ 
(ใช้ห้องน้ า การล้างมือ แปรง
ฟัน)  

 

 เครื่องใช้ไฟฟ้า  
(พัดลม หลอดไฟ เปิด-ปิดแอร์ 
ไฟ)  
 การใช้กระดาษใบงาน  

การน าวัสดุมาใช้ซ้ าๆ  
 แผนการจัดประสบการณ์ 
 

 ยุงแมลง  
 ต้นไม้  
 น้ าเสีย  
 พ้ืนที่ส าหรับครู เด็ก พ่อแม่  
 ให้ความรู้สุขภาพ  Healthy 

Work Place 5 ส 
 
 
 
            องค์กรสร้างสุข  
 

 ห้องครัว 
 ร้านค้า  
 น้ าดื่ม 
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