
สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

คร้ังที่ 1 
เขตสุขภาพที่ 1 จ านวน 2 แห่ง 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

นายธีรชัย    บุญยะลีพรรณ   รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
ผู้แทนจากกลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  

หน่วยงานส่วนกลาง  
ผู้แทนจากส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม  กรมอนามัย  
ผู้แทนจากส านักโภชนาการ   กรมอนามัย  

เขตตรวจราชการที่ 1  
ผู้แทนจากศูนย์อนามัยท่ี 1    เชียงใหม่  
ผู้แทนจากโรงพยาบาลนครพิงค์  เชียงใหม่ 
ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  

เร่ิมการประชุมเวลา  13.30 น.  
รายงานการประชุมดังนี้    
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๒เรื่องน ำเสนอ 

 2.1 คุณนภาพร สุนันต๊ะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้แทนจากศูนย์อนามัยท่ี 1 น าเสนอ 
การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสถานเล้ียงเด็กกลางวันส าหรับครอบครัวนมแม่  
ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ 
1) ข้อมูลท่ัวไป  

- ปัจจุบันมีเด็กท่ีรับเข้าเล้ียงดูท้ังหมด 16 คน 
- ปัจจุบันมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการท้ังหมด 5 คนแบ่งออกเป็น 

พยาบาลวิชาชีพท าหน้าท่ีหัวหน้างาน       1 คน 
นักวิชาการศึกษา ท าหน้าท่ีเล้ียงดูเด็กและจัดกิจกรรมการเรียนรู้   1 คน 
พี่เล้ียง ท าหน้าท่ีเล้ียงดูเด็ก       3 คน 

- หลักสูตรท่ีใช้ แนวทำงกำรอบรมเล้ียงดูส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 3 ปี 
และDSPM 
 
 
 
 
 



 
- อัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็ก(ข้อมูล 5 มีนาคม 2563) 

ช่วงอายุเด็ก จ านวนเด็ก จ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก 
แรกเกิด- ก่อนอายุ 1 ปี 6 คน 2 คน 
อายุ 1 ปี – อายุก่อน 2 ปี 0 คน 2 คน 
อายุ 2 ปี – ก่อน 3 ปี 10 คน 

2) ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน( 8 มีนาคม 2563 ) ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ   

มาตรฐาน คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ จ านวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
มาตรฐานด้านท่ี 1  92.31 2ข้อ (1.3.8,1.5.3) 
มาตรฐานด้านท่ี 2 100 ไม่มีข้อท่ีต้องปรับปรุง 
มาตรฐานด้านท่ี 3 ก 100 ไม่มีข้อท่ีต้องปรับปรุง 

ผลรวมของร้อยละคะแนนเฉล่ีย 
รวมมาตรฐานทุกด้าน 

97.44 
 

2 ข้อ 

- ส่ิงท่ีก าลังด าเนินการในข้อท่ีต้องปรับปรุง 
ข้อท่ีต้องปรับปรุง ส่ิงท่ีก าลังด าเนินการ 

1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัย
พิบัติตามความเส่ียงของพื้นท่ี 

มีการทบทวนแผนทุกปีแต่ขาดการซ้อมแผนอพยพ
เหมือนเกิดเหตุจริง (ไม่ได้ซ้อมจริงทุกปี) จะ
ด าเนินการซ้อมจริงภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.5.3 ด าเนินการให้สถานเล้ียงเด็กเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ปัจจุบันมี line group และบอร์ดประชาสัมพันธ์ แต่
ยังขาดความร่วมมือกับชุมชนภายนอกท่ีเกี่ยว ท าแผน
ในปีต่อไป 

- จุดแข็ง จุดอ่อนและส่ิงท่ีต้องกำรสนับสนุน  
จุดแข็งของหน่วยงำน จุดอ่อน ส่ิงท่ีต้องกำรสนับสนุน 

- ส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียว 6 เดือนและให้นมแม่
ควบคู่กับอำหำรตำมวัยจนถึงอำยุ 
2 ปี(breastfeeding daycare) 

- มีนวตกรรมในกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้แบบลงมือท ำผ่ำน 
ประสำทสัมผัสท้ัง 5และมีส่ือกำร
สอนท่ีหลำกหลำยและปลอดภัย   

- มีกำรเฝ้ำระวังและติดตำม
พัฒนำกำร กำรเจริญเติบโตของ
เด็กรำยบุคคลและนักโภชนำกำร  

- ยังไม่สำมำรถสร้ำงถึงกำรมีส่วน
ร่วมของครอบครัวชุมชนและ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

- ห ลั ก สู ต ร  E-Learning เ รื่ อ ง 
โรคติดต่อท่ีพบบ่อยในสถำนเล้ียง
เด็ก ,กำรส่งเสริมกำรเดินทำง
อย่ำงปลอดภัย,กำรแก้ไขปัญหำ
พฤติกรรมของเด็กส ำหรับเด็กท่ีมี
ปัญหำพฤติกรรมและเด็ก ท่ีมี
ควำมต้องกำรพิเศษ   

 
 
 



 
ข้อเสนอแนะจากส่วนกลาง 

 จัดให้มีควำมรู้ทำงออนไลน์เช่นกำรจัดหลักสูตรเรียนออนไลน์ และกำรสร้ำงเครือข่ำยภำยนอกให้มำก
ขึ้นข้อเสนอแนะจำกส ำนักโภชเครื่องช่ังน้ ำหนัก/วดัส่วนสูง ควำมยำวของเด็ก กรำฟ/โภชนำกำร ควรมีกำร
บันทึกเด็กสมดีสมส่วน 
 จุดอ่อนด้ำนครูบุคลำกรท่ีจบและเด็กปฐมวัยอำหำรส ำหรับเด็กท่ีไม่ได้ท่ีไม่สำมำรถปรุงเองได้ 
 โดยทำงสถำนเล้ียงเด็กกลำงวันส ำหรับครอบครัวนมแม่ ศูนย์อนำมัยท่ี 1 เชียงใหม่จะเข้ำมำช่วยแนะน ำ

แนวทำงกำรพัฒนำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
 
2.2  สถานเลี้ยงเด็กโรงพยาบาลนครพิงค์  เชียงใหม่ 

1) ข้อมูลทั่วไป 
จัดต้ังขึ้นในปี 2558  ทางสถานรับเล้ียงเด็กโรงพยาบาลนครพิงค์ มีเป้าหมายในการส่งเสริมการให้ 

นมแม่อย่างน้อย 3-6 เดือน และเป้าหมายของการเปิดสถานรับเล้ียงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าท่ีให้
โรงพยาบาล ภายใต้คณะกรรมการ ฝ่ายกุมารเวชกรรมเป็นแกนน าหลักในการผลักดันให้เกิดสถานรับเล้ียงเด็ก
จ านวนเด็กในสถานเล้ียงเด็กต่อวันจ ากัดแค่วันละ 10 คน มีผู้ดูแลเด็กจ านวน 2 คนคือผู้ช่วยเหลือคนไข้และ
พยาบาลท่ีจะหมุนเวียนเข้ามาดูแลคนละ 1 สัปดาห์ และมีผู้นิเทศจ านวน 3 คน จากกลุ่มงานหน้าพยาบาล 
และ NRCU และแพทย์พร้อมท้ังคณะกรรมการจะเข้ามาช่วยเหลือ 

2) จ านวนเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก 
- อายุ 3 เดือน- 1 ปี  จ านวน  3 คน 
- อายุ 1-2 ปี   จ านวน 5 คน 
-    อายุ 2-3 ปี   จ านวน 2 คน 
รวม จ านวน 10 คน แบ่งเป็น  

3)  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
มาตรฐาน คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ จ านวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 

มาตรฐานด้านท่ี 1  64.10  ไม่ระบุ  
มาตรฐานด้านท่ี 2 45  2 ข้อ  
มาตรฐานด้านท่ี 3 ก 90.47 ไม่ระบุ  
มาตรฐานด้านท่ี 3 ข 75.24 1 ข้อ  

ผลรวมของร้อยละคะแนนเฉล่ีย 
รวมมาตรฐานทุกด้าน 

68.70 3 ข้อ 

จุดท่ีต้องพัฒนา  
- มาตรฐานท่ี 1 จุดด้อยการเล่นของเด็กการบริหารจัดการ  ด้านครูพี่เล้ียง  
- มาตรฐานท่ี 2 ขาดการวางแผนเป็นรูปประธรรมในการเล่นและการจัดกิจกรรม ในด้านคณิตศาสตร์ด้านการ
สังเกตสัมผัส  
4) ข้อเสนอแนะจากส่วนกลาง 

นพ.ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ให้ค าแนะน า เด็กเรียนรู้จากของจริง / จ านวน ท าย้ าๆซ้ า ๆ คณิตศาสตร์
ไม่ใช่สอนจากตัวเลข สอนให้เด็กรู้จักรูปร่างรูปทรงส้ัน-ยาว ใหญ่ – เล็กจุดแข็ง มีเด็กน้อยพื้นท่ีสะอาด มีแพทย์
ผู้เช่ียวชาญดูแลด้านพัฒนาการ 

 



สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

คร้ังที่ 2  
หน่วยงานส่วนกลาง  จ านวน 2 แห่ง 

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
2. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ  รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
3. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑. นางสาวไพลิน วิญญกูล  นักจิตวิทยาช านาญการ 
๒. นางพรทิพย ์ วรวิชญ ์   นักวิชาการศึกษา 
4. นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่  นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวอรัญญา ทับน้อย  นักวิชาการศึกษา 
6. ว่าท่ีร.ต.หญิงรุ่งทิวา จ าปาทอง  นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน  นักโภชนาการ 
8. นางสาวดวงใจปั้นคุ้ม   นักวิชาการศึกษา 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 
๑. แพทย์หญิงธนิกา บุญมา  รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๒. นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓. นางสาวมานิ เนกขัมม์   นักวิชาการศึกษา  
๔. ผู้แทน กอง/ส านัก 

เร่ิมการประชุมเวลา ๑.๓๐ น.  

รายงานการประชุมดังนี้    
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณช้ีแจงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
วัตถุประสงค์ของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) เกี่ยวกับการด าเนินงานและ
แนวทางท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกระทรวงสาธารณสุขต้องการท่ีจะพัฒนา เพื่อน ามาสรุปผลเสนอต่อ
ผู้บริหารในระดับกระทรวง อีกท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมวิชาการท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ในการท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาในประเด็นสาธารณสุขให้แก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของสังกัดอื่นๆ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒  ผู้แทนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยน าเสนอการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวัย 

 ๒.๑ นางสาวอรัญญา ทับน้อย น าเสนอการด าเนินงานในศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ ๑) และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 



- มาตรฐานด้านท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตัวบ่งช้ีท่ี 1.1การบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ และตัวบ่งช้ีท่ี 1.3การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย โดยจะ
ด าเนินการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานเพื่อน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป  

- มาตรฐานด้านท่ี ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตัวบ่งช้ีท่ี 2.1การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ในเรื่องของจัดพื้นท่ี/มุม
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่างหลากหลาย โดยทางศูนย์ฯจะด าเนินการปรับเปล่ียนส่ือ 
วัสดุ และอุปกรณ์ในพื้นท่ี/มุมให้มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับบริบท ทางสังคมวัฒนธรรม และหน่วยการ
เรียนรู้ อีกท้ังครูผู้ดูแลเด็กจะมีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม เพื่อน ามาพัฒนา
และปรับปรุงต่อไป 

๒.๒ ว่าท่ีร.ต.หญิงรุ่งทิวา จ าปาทองน าเสนอการด าเนินงานและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนา ในสถานอนามัยเด็กกลาง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๒) โดยสถานอนามัยเด็กกลางมีจุดเด่นใน
ด้านสถานท่ี ท่ีมีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก มี
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีหลากหลาย และครูผู้ดูแลเด็ก ท่ีมีประสบการณ์ในการอบรมเล้ียงดู
เด็กมาอย่างยาวนาน อีกท้ังยังได้การพัฒนาสถานอนามัยเด็กกลาง ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๓  หน่วยวิชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็น 

๓.๑ แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทราเสนอแนะ ให้น าเสนอผลลัพธ์เป็นตัวเลขหรือร้อยละในการ
ด าเนินท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เช่น ร้อยละของเด็กเต้ีย 
สูง อ้วน ผอม สมส่วน เพื่อน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดในแต่ละปี  

๓.๒ ผู้แทนจากส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม เสนอแนะเรื่องการจัดพื้นท่ีห้องน้ า ห้องส้วม และ
จ านวนโถสุขภัณฑ์ส าหรับเด็กอายุ ๑ ปีข้ึนไป เนื่องจากเด็กท่ีอายุต่ ากว่า ๑ ปี ยังไม่สามารถเข้าห้องน้ าด้วย
ตนเองได้ 

๓.๓ นางสาวไพลิน วิญญกูล เสนอแนะเรื่องการจัดพื้นท่ีมุมประสบการณ์การเรียนรู้ โดยควรจัด
ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ และความสะดวกในการท าความสะอาด โดยอาจไม่
จ าเป็นต้องจัดพื้นท่ีมุมในห้องเรียน หากมีความแออัดมากเกินไป 

๓.๔ นางสาวอรัญญา ทับน้อย แลกเปล่ียนเรื่องการจัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/
ภัยพิบัติตามความเส่ียงของพื้นท่ีโดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในเด็กปฐมวัย 

๓.๕ ว่าท่ีร.ต.หญิงรุ่งทิวา จ าปาทองแลกเปล่ียน เกี่ยวกับการอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กอย่าง
ต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.starfishlabz.com และการจัดพื้นท่ีในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างครูผู้ดูแลเด็กด้วยกันในห้องเรียน Learning Space 

๓.๖ ผู้แทนจากส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า และนางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน ร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับการจัดการระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ีปรุง ประกอบอาหารน้ าด่ืมน้ าใช้ 
ก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และพาหะน าโรค โดยนางสาวรัศมีแสง นาคอ่อนได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุดิบส าหรับน ามาปรุงอาหาร และน้ าส าหรับด่ืมและใช้ประกอบอาหาร ซึ่งท้ังสถานอนามัยเด็กกลาง 
และศูนย์เด็กเล็กวัลลภฯ มีแม่ครัวที่ดูแลรับผิดชอบในการประกอบอาหาร อีกท้ังเด็กปฐมวัยท่ีอยู่ในความ
ดูแลของศูนย์ฯ ท้ัง ๒ แห่ง ยังไม่เคยมีกรณีเจ็บป่วย เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ จากการ
รับประทานอาหารมาก่อน 

http://www.starfishlabz.com/


๓.๗ ผู้แทนจากส านักโภชนาการ และนางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการช่ัง
น้ าหนัก และวัดส่วนสูงส าหรับเด็กเล็ก ผู้แทนจากส านักโภชนาการ เสนอแนะว่า การช่ังน้ าหนักควรถอด
ผ้าอ้อมออก เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ าหนักท่ีแม่นย าของเด็กเอง รวมท้ังควรมีการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง และ
พัฒนาการ เพื่อน ามาแปรผลและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับ
ปริมาณอาหารท่ีค านวณจากการแปรผลของเด็ก เต้ีย อ้วน ผอม สมส่วน โดยยึดหลักตามท่ี ส านัก
โภชนาการก าหนด 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

การประชุมส้ินสุดเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
คร้ังที่ 3 

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-1๕.๓0 น. 
ณ ห้องประชุม๒ ชั้น ๔ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
9. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ  รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
10. นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
11. นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่  นักวิชาการศึกษา 
12. ว่าท่ีร.ต.หญิงรุ่งทิวา จ าปาทอง นักวิชาการศึกษา 
13. นางสาวดวงใจปั้นคุ้ม   นักวิชาการศึกษา 

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 
๕. แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๖. แพทย์หญิงธนิกา บุญมา  รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
๗. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๘. นางสาวไพลิน วิญญกูล  นักจิตวิทยาช านาญการ 
๙. นางสาวมานิ เนกขัมม์   นักวิชาการศึกษา  
๑๐. ผู้แทนสถานรับเล้ียงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ 
๑๑. ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
๑๒. ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
๑๓. ผู้แทน กอง/ส านัก 

เร่ิมการประชุมเวลา13.30น.  
  



รายงานการประชุมดังนี้    
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณช้ีแจงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
วัตถุประสงค์ของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)เกี่ยวกับการด าเนินงานและ
แนวทางท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกระทรวงสาธารณสุขต้องการท่ีจะพัฒนา เพื่อน ามาสรุปผลเสนอต่อ
ผู้บริหารในระดับกระทรวง อีกท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมวิชาการท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ในการท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาในประเด็นสาธารณสุขให้แก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของสังกัดอื่นๆ  

ระเบียบวาระที่ ๒  ผู้แทนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยน าเสนอการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 ๒.๑ ผู้แทนสถานรับเล้ียงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยท่ี ๓ นครสวรรค์ น าเสนอ
การด าเนินงานและวิเคราะห์ประเด็นในการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
  ด้านโภชนาการ ส าหรับเด็กก่อน ๖ เดือน ทางศูนย์ฯ ให้ด่ืมนมแม่อย่างเดียว โดยจัดมุมให้
นมแม่และตู้เย็นแช่นม)เด็ก ๖-๑๑ เดือน ทางศูนย์ฯจัดอาหารเสริมตามวัย ๑ มื้อ และเด็ก ๑-๔ ปี ทางศูนย์
จัดอาหารกลางวัน ๑ มื้อ และอาหารว่าง ๒ มื้อ ด้านการดูแลสุขภาพ มีประเมินการเจริญเติบโต ทุก ๓ เดือน 
ตรวจฟันทุก ๓ เดือน ตรวจคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ตามช่วงอายุการเจริญเติบโตและหาก
พบเด็กท่ีพัฒนาการไม่สมวัย ทางศูนย์จะด าเนินการส่งพบผู้เช่ียวชาญ ด้านการส่งเสริมพัฒนาด้วยเครื่องมือ 
DSPM ตามช่วงอายุ ร่วมกับผู้ปกครอง และกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสนุกสนานผ่านกิจกรรมการเล่นตามวัย
ด้วยโปรแกรม HAPPY BRAIN 
  หลักสูตร HAPPY BRAINส าหรับเด็กท่ีอายุต่ ากว่า ๓ ปี  เน้นการอบรมเล้ียงดูตามวิถี
ชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน และเด็กท่ีอายุ ๓-๖ ปี เน้นการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่น
ตามธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับวัยอย่างเป็นองค์รวม และการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการผ่านการเล่นการ
ลงมือท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย 
  การจัดการเรียนการสอนท่ีบ้าน (Learning At Home) อ้างอิงจากหลักสูตรของเดย์แคร์ 
โดยจัดรูปแบบกิจกรรมใน ๑ สัปดาห์ ให้เด็กได้เรียนรู้ให้ครบ ๖ กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมเสรีและ เกม
การศึกษากิจกรรมท่ีจัดไว้ให้ จะจัดแบ่งตามช่วงอายุของเด็กแต่ละห้อง คือ ห้องต้วมเต้ียม ห้องเตาะแตะ ห้อง
ตามตอบและห้องเตรียมตัวมีการติดตามผล ให้ผู้ปกครองส่งเป็นคลิปวีดิโอหรือรูปถ่ายขณะเด็กท ากิจกรรม
ตามท่ีเราได้แนะน าไป 
  การวางแผนรับเด็กในช่วง COVID-19ทางศูนย์จะเปิดห้องรับเด็กท้ังหมด ๖ ห้อง ห้องละไม่เกิน 
๑๐ คน แบ่งเป็น ตึกเดย์แคร์ใหม่ ๕ ห้องและตึกเดย์แคร์เก่า ๑ ห้องการจัดการเรียนการสอนภายในห้อง จะ
เว้นระยะห่างการนั่งท ากิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร และมีฉากกั้น โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการ
ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือโรคระบาดตามฤดูกาลและโรคติดต่ออุบัติใหม่ของสถานรับเล้ียงและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย(เดย์แคร์) ศูนย์อนามัยท่ี ๓ นครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (แม่และเด็ก) 

   

สรุปผลการประเมินตนเองตามาตรฐานชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓สถานรับเล้ียงและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยท่ี ๓ นครสวรรค์ ได้คะแนนเฉล่ียรวมมาตรฐานทุกด้าน ร้อยละ ๙๘.๘๘ 
โดยมีประเด็นในการปรับปรุงและพัฒนา ในเรื่องการจัดการความปลอดภัยของพื้นท่ีเล่น/ สนามเด็กเล่น และ



สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

๒.๒ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทน าเสนอการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ดังนี้  

 มาตรฐานด้านท่ี ๑การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
คะแนนเต็ม ๗๘ คะแนน ประเมินตนเองได้ ๔๖ คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๗ 

 มาตรฐานด้านท่ี ๒ครู/ ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ประเมินตนเองได้ ๓๓ คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ 

 มาตรฐานด้านท่ี ๓ ก คุณภาพของเด็กปฐมวัยส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี ( ๒ ปี ๑๑ เดือน) 
คะแนนเต็ม ๒๑ คะแนน ประเมินตนเองได้ ๑๘ คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ 

 มาตรฐานด้านท่ี ๓ ก คุณภาพของเด็กปฐมวัยส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี ถึงอายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษา
ปีท่ี ๑) 
คะแนนเต็ม ๖๖ คะแนน ประเมินตนเองได้ ๕๑ คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๗ 

๒.๓ ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์น าเสนอการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ดังนี้ 

 มาตรฐานด้านท่ี ๑การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
คะแนนเต็ม ๗๘ คะแนน ประเมินตนเองได้ ๓๔ คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๙ 

 มาตรฐานด้านท่ี ๒ ครู/ ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ประเมินตนเองได้ ๗ คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗ 

 มาตรฐานด้านท่ี ๓ ก คุณภาพของเด็กปฐมวัยส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี ( ๒ ปี ๑๑ เดือน) 
คะแนนเต็ม ๒๑ คะแนน ประเมินตนเองได้ ๑๔ คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  หน่วยวิชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็น 

๓.๑ นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณเสนอแนะ ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี อีกท้ังการวิเคราะห์
และประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมท้ังการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ให้ประเมินใน
ต้นปีการศึกษา (ตอนเด็กแรกเข้า) และส้ินปีการศึกษา 

๓.๒ ผู้แทนจากส านักโภชนาการ สอบถามเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต โดยผู้แทนจาก 
ศูนย์อนามัยท่ี 3 ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดอาหารตามหลักโภชนาการท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเป็น
รายบุคคล และเมื่อพบเด็กท่ีเข้าข่ายภาวะโภชนาการมีปัญหา ทางศูนย์ฯจะส่งกลุ่มเด็กดังกล่าวเข้าพบนัก
โภชนาการทันที 

๓.๓นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ เสนอแนะเรื่องการพัฒนา/อบรมครูด้านการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับปริญญาตรีสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับอนุปริญญา 
สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ท่ีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) 
หลักสูตรอบรมการดูแลเด็กปฐมวัย ระยะเวลา ๔ เดือน ของวิทยาลัยพยาบาลต่าง ๆ เช่น คณะพยาบาคณะ



พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น หรือการอบรม ๒๐ ช่ัวโมง ต่อปี (ประมาณ ๓ วัน) ประกอบไปด้วย 
ความรู้ทางด้านสายการแพทย์ ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น การ
เล่านิทาน เป็นต้น  

๓.๔นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ เสนอแนะ การน าหลักสูตร HAPPY BRAIN ของศูนย์อนามัย
ท่ี ๓ ไปปรับใช้และพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

๓.๕นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ เสนอแนะ เกี่ยวกับการซ้อมหนีไฟของโรงพยาบาล ซึ่งเน้นไป
ท่ีการอพยพผู้ป่วย ดังนั้นหากมีการซ้อมหนีไฟของทางโรงพยาบาล ขอให้ศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมด้วย 

๓.๖ นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ เสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยควรจัดท ามาตรการขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) และเปล่ียนแปลงรูปแบบการดูแลเด็กแบบ Small Group หรือ Bubble  
ระเบียบวาระที่ ๔เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

การประชุมส้ินสุดเวลา๑๕.๓0 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
คร้ังที่ 4 

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-1๕.๓0 น. 
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
14. แพทย์หญิงนนธนวนัณท์  สุนทรำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
15. นำยแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
๓. นำงสำวไพลิน วิญญกูล  นักจิตวิทยำช ำนำญกำร 
๔. นำงพรทิพย ์ วรวิชญ ์   นักวิชำกำรศึกษำ 
16. นำงสำวรัศมีแสง นำคอ่อน  นักโภชนำกำร 
17. นำงสำวอนัญญำ  รักปัญญำ  นักวิชำกำรศึกษำ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 

๑๔. แพทย์หญิงธนิกำ บุญมำ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
๑๕. นำงสุรีพร เกียรติวงศ์ครู  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  

หัวหน้ำกลุ่มศูนย์สำธิตสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
๑๖. นำงสำวเขมิกำ ฉัตรก้องภพ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
๑๗. นำงสำวดวงใจปั้นคุ้ม   นักวิชำกำรศึกษำ 
๑๘. ว่ำท่ีร.ต.หญิงรุ่งทิวำ จ ำปำทอง  นักวิชำกำรศึกษำ 
๑๙. นำงสำวอรัญญำ ทับน้อย  นักวิชำกำรศึกษำ 
๒๐. นำงเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่  นักวิชำกำรศึกษำ 
๒๑. นำงสำวมำนิ เนกขัมม์   นักวิชำกำรศึกษำ  

 
เริ่มกำรประชุมเวลำ      14.00 น.  
รำยงำนกำรประชุมดังนี้    
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 นำยแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และ
วัตถุประสงค์ของกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและ
แนวทำงท่ีสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยของกระทรวงสำธำรณสุขต้องกำรท่ีจะพัฒนำ เพื่อน ำมำสรุปผลเสนอต่อ
ผู้บริหำรในระดับกระทรวง อีกท้ังเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับทีมวิชำกำรท้ังส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค ในกำรท่ีจะเป็นท่ีปรึกษำในประเด็นสำธำรณสุขให้แก่สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยของสังกัดอื่น ๆ วันนี้
กำรน ำเสนอประกอบด้วยศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ดังนี้ 
 1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ศูนย์อนำมัยท่ี4  จ.สระบุรี 

2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัยเตำะแตะ โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช จ.ลพบุรี 
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงพยำบำลปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 
4. ศูนย์เล้ียงเด็กกลำงวัน ( Day care )โรงพยำบำลพระพุทธบำท จ.สระบุรี 
5. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ จ.นนทบุรี 



๒.๑ ผู้แทนน าเสนอผลงาน นางสายฝน  สายสุ่ม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์อนามัยที่ 4 จ.สระบุรี (รำยละเอียดเอกสำรแนบ ) และวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เด็ก 4 คน อำยุ 1-3 ปี  
2. ครูพี่เล้ียง 2 คน (ไม่มีวุฒิปฐมวัย) 
3. พยำบำลวิชำชีพ  
 มีกำรประชุมศึกษำมำตรฐำนสถำนพัฒนำปฐมวัยแห่งชำติ และ มีกำรน ำมำปรับใช้ ส่ิงท่ีต้อง

ปรับปรุงอำคำรสถำนท่ีคือห้องน้ ำ ช้ันวำงรองเท้ำ ส่ิงท่ี  ก ำลังท ำรำยกำร จัดประชุมเพื่อท ำแผน จัดท ำ
หลักสูตร โดย ให้ครูพี่เล้ียงจัดกลุ่มๆ  และร่วมกันระดมสมอง  กำรจัดอำหำร จะให้ผู้ปกครองน ำมำเองโดย
มีครูคอยแนะน ำให้ควำมรู้เมนูอำหำรให้ผู้ปกครอง มีกำรพัฒนำศักยภำพครูพี่เล้ียง โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของ
กรมอนำมัยมำให้ มำอบรม ส่งเสริม ในเรื่องกิจกรรมทำงกำย เด็กปฐมวัยโดยให้นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
ศูนย์อนำมัย มำสอนครู ให้ควำมรู้เรื่องช่องปำกช่องฟัน โดยทันตแพทย์ ให้ควำมรู้เรื่องอัคคีภัย มีกำรตรวจ
สุขภำพช่องปำก ของเด็ก ตรวจสุขภำพเด็ก ประจ ำปี และพี่เล้ียงโดยกุมำรแพทย์ เรื่องพัฒนำกำรเด็ก 
โภชนำกำร กำรเจริญเติบโต สูงดีสมส่วน กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กด้วยคู่มือ dspmมีนักวิชำกำรมำให้
ควำมรู้ครูพี่เล้ียง มีกำรอบรมอัคคีภัยส ำหรับเด็กปฐมวัย มีประชุมผู้ปกครอง และมีกำรส่ือสำรไลน์กลุ่ม 
และให้ควำมรู้ผู้ปกครอง มีกำรตรวจเยี่ยมของศูนย์เด็กเล็กโดยกลุ่มงำนแม่และเด็ก ด้ำน กำรเรียนกำรสอน
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรม ครบ 5 ด้ำน มีกิจกรรมส่งเสริมเช่น 
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรม วันลอยกระทง มีลำนเล่น อยู่ในอำคำรเนื่องจำกภำยนอกช ำรุด มีสนำม เด็กเล่น
ตำมรอยพระยุคลบำท มีสวนผักและสมุนไพร  
จุดเด่น: มีผู้บริหำรส่งเสริม ให้ค ำช้ีแนะและคอยสนับสนุนงบประมำณมีนักโภชนำกำร พยำบำลวิชำชีพ  
ด้ำนพัฒนำกำรเด็ก มำให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
ประเด็นถามตอบ 
1. การจัดกิจกรรม เม่ือเด็กอายุต่างกันจะจัดอย่างไร ? 

ตอบ : จัดเด็กแยกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มมีอำยุ ใกล้เคียงกันมำกท่ีสุด จัดกิจกรรม เล่ำนิทำน
ระบำยสีปั้นแป้งโดว์ โดย ค ำนึงถึง วัย ของเด็ก 
2. ครูพี่เลี้ยง และไม่จบปริญญาตรีและไม่มีวุฒิปฐมวัย ? 

ตอบ : ในมำตรฐำน ข้อ 1.2.3 จะมี กำร ให้ค ำแนะน ำ ในวุฒิของครู ถ้ำไม่มีวุฒิปฐมวัย มี หรือ
แทนกันได้ แต่ละปีคุณครูต้องมีกำรอบรมอย่ำงน้อย 20 ช่ัวโมง  ต่อปี ส่วนข้อ 1.2.2 ด้ำนผู้บริหำร หัวหน้ำ 
ต้องมี วุฒิ ปริญญำตรี ปฐมวัย โดยตรง แต่ กรณีมีวุฒิ  ปริญญำตรีสำขำอื่น แพทย์ พยำบำล สำธำรณสุข 
จิตวิทยำ หรือคหกรรม มีกำรศึกษำรำยวิชำท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับปฐมวัยอย่ำงน้อย 3 หน่วยกิต แทนได้ 
3. ท าอย่างไรที่จะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ? 

ตอบ : ค ำว่ำชุมชนในท่ีนี้ ไม่ใช่ท่ีอยู่รอบข้ำงเท่ำนั้น อำจจะเป็นพ่อแม่ ครอบครัวในชุมชนท่ีเรำอยู่ 
มีกำรพำเขำมำ แล้วเรำ ให้ควำมรู้ และผู้ปกครองน ำไปเผยแพร่ข้ำงนอก เธอเป็นตัวอย่ำงแก่ชุมชน
เหมือนกัน หรือ ให้ศูนย์เด็กท่ีอยู่บริเวณรอบๆเรำ เชิญ มำดูท่ีเรำ และสลับกันดู ถือว่ำเป็นกำรแลกเปล่ียน 
4. ในศูนย์ของเรา ไม่มีเด็กอายุ 3-6 ปี จึงโดนตัดคะแนนมาตรฐานที่ 3 ข.จนคะแนนเปน็ลบ(0)? 

ตอบ : ศูนย์เด็ก ท่ีไม่มีเด็กเกินอยู่ในหมวดข. อำยุเด็ก 3 ปีข้ึนไป ในส่วนนั้นเขำจะตัดท้ิง จึงไม่ต้อง
กังวล แต่ขณะนี้ทำงระบบก ำลังปรับปรุงอยู่ ภำยหน้ำแก้ไขเสร็จ คงด ำเนินกำรแก้ให้ 

 



5. กรณีที่เด็กคลอดก่อนก าหนด เป็นปัญหาท าให้การประเมินพัฒนาการเด็กได้ต่ ากว่าเกณฑ์จะมี
วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร? 

ตอบ :กำรประเมินเด็กคลอดก่อนก ำหนด ตำมหลักวิชำกำร ต้องมีกำรทด เวลำ เช็ดเด็กคลอด
ตอนอำยุ 7 เดือน นั่นหมำยควำมว่ำ เด็กคนนี้ ขำดไป 2 เดือน เมื่อเด็ก คลอดมำแล้ว มี อำยุได้ 3 เดือน 
ถ้ำจะประเมิน เด็ก ตอนนี้ต้องเอำเกณฑ์1 เดือนเป็นตัวหลัก  เป็นกำรทด หรือถอยอำยุมำ เมื่อประเมิน
แล้ว เด็กผ่ำน แสดงว่ำเด็กสมวัย แต่ถ้ำไม่ผ่ำน แสดงว่ำเด็กไม่สมวัย กรณีนี้ ถือว่ำ ยัง ให้ได้น ำไปเผยแพร่
หรือน ำไปปรับใช้ในกำรประเมิน dspmมีกำรแนะน ำ ให้ประมำณเน็ตโดยใช้เครื่องมือ Denver 2 ใน
เครื่องมือ ประเมินพัฒนำกำร เดนเวอร์ 2 ถ้ำเด็ก เกิดก่อนจะมีกำรทดเวลำ และ จะใช้แบบนี้ไม่เกินเด็ก
อำยุ 2 ปี 
6. ทำงส่วนกลำงมีคู่มือ หลักสูตร กำรอบรมพัฒนำครู หรือไม่ เพื่อขอควำมอนุเครำะห์น ำมำพัฒนำครู 

ตอบ :ตอนนี้ มี4ระทรวง ต่ำงคนต่ำงจัด ทำงส่วนกลำงยังไม่ได้จัดท ำหลักสูตร 
 
2.2 ผู้แทน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุ รี

(รำยละเอียดเอกสำรแนบ ) และวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัยเตำะแตะ โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช ( Day care ) ต้ังอยู่บริเวณพื้นท่ี

ด้ำนล่ำงของอำคำรรับรองนักศึกษำแพทย์ ในกำรดูแลเด็ก 
1. เด็ก 9 คนอำยุ 3 เดือน – 3 ป ี
2. ครู  2 คน 

วัตถุประสงค์  
- เพื่อตอบสนองนโยบำย ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 
- ส่งเสริมกำรเล้ียงดูลูกด้วยนมแม่ ของบุคลำกรและครอบครัวเพื่อเป็นแบบอย่ำง กำรเล้ียงลูกด้วย

นมแม่ และเพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่เจ้ำหน้ำท่ี แบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำย 
วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสำยใยแห่งครอบครัว 
เอกลักษณ์ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคและสำยใยแห่งครอบครัว 
อัตลักษณ์ เด็กสุขภำพดีและมีพัฒนำกำรพร้อมทุกด้ำน 

พันธกิจ 
พันธกิจท่ี 1 ส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของเจ้ำหน้ำท่ีสนองนโยบำยเล้ียงลูกด้วยนมแม่ พันธกิจท่ี 

2 ส่งเสริมสุขภำพกำย ใจ และพัฒนำกำรเด็กทุกด้ำนเหมำะสมกับวัย 
พันธกิจท่ี 3 พัฒนำศักยภำพผู้ดูแลเด็กตลอดจนผู้ปกครองอย่ำงต่อเนื่อง 
พันธกิจท่ี 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำคุณภำพ 

แนวคิดหลัก  
 1. ดูแลเด็กด้วยใจแบบองค์รวมเสริมสร้ำงพัฒนำกำรให้เหมำะสม  
 2. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนำศักยภำพผู้ดูแลเด็กให้สำมำรถดูแลได้อย่ำงมีคุณภำพ  
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ  
 4. เปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ มำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่ 

เป้าหมาย  



 1. เป็นสวัสดิกำรให้เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช  
 2. ส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่สนองนโยบำยเล้ียงลูกด้วยนมแม่  
 3. ส่งเสริมให้บุตรหลำน มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และสังคม ท่ีเหมำะสมกับ

วัย  
 4. ถูกฝังทัศนคติท่ีดีแก่เด็ก เพื่อให้เติบโต เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศในอนำคต 

 
ขอบเขตในการดูแล  

 1. ดูแลเด็กอำยุ ต้ังแต่ 3 เดือน- 3 ปี ท่ีเป็นบุตรหลำนของเจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลพระ
นำรำยณ์มหำรำชและบุคคลท่ัวไป  

 2. จ ำนวนเด็กท่ีสำมำรถดูแลได้ตำมมำตรฐำน เด็กเล็กต่ ำกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 3 คนเด็กเล็กอำยุ 
1 ปี -  3 ปีจ ำนวน 10 คน 
หลักเกณฑ์การรับเด็ก  

 1. รับเด็กท่ีเป็นบุตรเจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำชและบุคคลท่ัวไป  
 2. ดูแลแบบเช้ำมำเย็นกลับ ในวันและเวลำรำชกำร  
 3. รับต้ังแต่อำยุ 4 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี  
 4. เด็กมีสุขภำพดีไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรง  
 5. บิดำมำรดำต้องน ำมำสมัครด้วยตนเอง 

บริการที่ได้รับ  
 1. จัดอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันท่ีถูกหลักโภชนำกำร  
 2. ส่งเสริมสุขภำพด้ำนร่ำงกำยจิตใจอำรมณ์และสังคมเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่โรงเรียน  
 3. ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนตำมวัย จัดเครื่องเล่นท่ีเหมำะสมกับวัย  
 4. ตรวจสุขภำพรำยวันช่ังน้ ำหนักวัดส่วนสูงประเมินพัฒนำกำรทุก 3 เดือนตำมกลุ่มอำยุ 

dspm 
 5. แนะน ำกำรรับวัคซีนตำมเกณฑ์  
 6. สถำนท่ีดูแลเด็กสะอำดเหมำะสมและปลอดภัย 

กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย  
 1. เด็กช่วงอำยุ 3 เดือน - 1 ปี  
 2. เด็กช่วงอำยุ 2-3 ปี 

ความภาคภูมิใจ 
# ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่กรมอนำมัย สำธำรณสุขเมื่อวันท่ี 31 กันยำยน 2548   
# ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่ระดับดีกรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุขเมื่อปีพศ 

2555  
# ผ่ำนกำรประเมินศูนย์เด็กๆปลอดโรคโดยกรมควบคุมโรคปีพศ 2558  
ผ่ำนกำรประเมินรับรองคุณภำพภำยนอก สมศ พ.ศ 2558 

สรุปผลลัพธ์การด าเนินงาน 
# มำตรฐำนด้ำนท่ี 1 คะแนนรวม 38 คิดเป็นร้อยละ 50  
# มำตรฐำนด้ำนท่ี 2 คะแนนรวม 40 คิดเป็นร้อยละ 66.67  
# มำตรฐำนด้ำนท่ี 3 คะแนนรวม  21 คิดเป็นร้อยละ 100 
# สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมร้อยละคะแนนเฉล่ียมำตรฐำนทุกด้ำนคิดเป็นร้อยละ 48 

สรุปประเด็นปัญหา 



ข้อเสนอแนะ  
 1.ข้อ1.3 กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย เช่น พื้นท่ีเส่ียง สนำมเด็กเล่น เครื่อง
เล่นยังพอแก้ไขได้ แต่เรื่องส ำคัญคือ กำรบำดเจ็บในเด็กปฐมวัย หรือเด็กหำย ต้องมีมำตรกำรและตระหนัก
เห็นควำมส ำคัญตรงจุดนี้ก่อนเป็นอันดับแรก 
 2.ข้อ1.4.2 มีแผนด ำเนินกำรตรวจสุขอนำมัยประจ ำวัน ตรวจสุขภำพประจ ำปี และป้องกันโรคติดต่อ 
สงสัยว่ำให้คะแนน 0 เพรำะเป็นโรงพยำบำลไม่น่ำให้คะแนน 0  
ศ.เด็กเล็กพระนารายณ์ : ลงคะแนนผิด 
 3.ข้อ 1.5 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนไม่ได้คะแนนเพรำะไม่มีส่วนร่วมใน
ชุมชน ต้องพัฒนำเพิ่ม 
 4.ข้อ 2.2.4 เฝ้ำระวังติดตำมกำรเจริญเติบโตของเด็กเป็นรำยบุคคล บันทึกผลภำวะโภชนำกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 
ส่วนใหญ่จะเห็นคุณครูท ำกัน เช่น สมุดบันทึกกำรเจริญเติบโต เช่น วัดส่วนสูง/ช่ังน้ ำหนัก อยู่เป็นประจ ำ อำจ
เป็นเพรำะขำดกำรบันทึกให้เป็นปัจจุบัน ภำยหน้ำควรดูแลให้เป็นปัจจุบัน 
 5.ข้อ2.3.5จัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เบื้องต้นตำมวัย โดย
เรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และข้อ2.5.2จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรปรับตัวก่อนเข้ำรับ
กำรศึกษำในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงกำรเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ใน2ข้อนี้ อำจเป็น
เพรำะกลุ่มเด็กของเรำยังเล็กเลยไม่ได้คะแนน 2 ข้อนี้ 

# ส่ิงท่ีน่ำประทับใจเป็นกิจกรรมท่ีน่ำสนใจ ซึ่งยังไม่ค่อยเห็นท่ีไหนเคยท ำ เช่น สวดมนต์ก่อนนอน 
เล่ำนิทำนก่อนนอน 

2.3 ผู้แทนน าเสนอผลงานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี(รำยละเอียด
เอกสำรแนบ ) และวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงพยำบำลปทุมธำนี จัดต้ังเมื่อวันท่ี 15 สิงหำคม 2540 เพื่อเทิด พระเกียรติ 
สมเด็จพระกนิษฐำ ธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตน รำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวโรกำสพระชนมำยุ 
50 พรรษำรับเด็กตั้งแต่อำยุ 4 เดือน ถึง 3 ปี  

1. เด็ก จ ำนวน 8 คน  
 - 1 ปี =2 คน 
 - 1-2 ปี=3 คน 
 - 2-3 ปี=2 คน 
 - 3-5 ปี = 1 คน 
2. ครู จ ำนวน  2 คน 

วัตถุประสงค์  
เป็นสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำท่ีในกำรดูแลบุตรหลำนสำยตรง ต้ังแต่อำยุ 4 เดือนถึง 3 ปี เด็กมี

พัฒนำกำรแบบองค์รวมอย่ำงสมดุล ท้ังร่ำงกำยอำรมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญำตำมวัยมีวินัยคุณธรรม
จริยธรรมสำมำรถปรับตนให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม เตรียมควำมพร้อม สู่ช้ันอนุบำล วิสัยทัศน์ ศูนย์เด็กเล็ก
น่ำอยู่สุขภำพดีพัฒนำกำรสมวัยมีมำตรฐำน 
มาตรฐานด้านที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  
1.1.1 .กำรบริหำรจัดกำรในศูนย์เด็กเล็กอย่ำงเป็นระบบ  

1. มีแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยโดยคณะกรรมกำรศูนย์เด็กเล็ก  



2. มีกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรเริ่มมีด ำเนินงำนมีแผนท่ีจะประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ทุกปี  

3. หลังจำกมีกำรมำประชุมเชิงปฏิบัติกำรของกลุ่มอนำมัยเขต 4 ได้มีกำรจัดและด ำเนินกำร
ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ  

4. มีกำรติดตำมปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำน 
1.1.2 กำรบริหำรจัดกำรในศูนย์เด็กเล็กอย่ำงเป็นระบบ 

1 หลักสูตรกำรบริหำรหลักสูตรอ้ำงอิงตำม มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติปี 2562 
คณะกรรมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติน ำหลักสูตรไปใช้และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

คณะกรรมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติน ำหลักสูตรไปใช้และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
1.1.3 กำรบริหำรจัดกำรในศูนย์เด็กเล็กอย่ำงเป็นระบบ 

1. กำรจัดกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและข้อมูล เกี่ยวกับเด็กน ำไปใช้ประโยชน์เช่นเมื่อ
เจอปัญหำน ำไปแก้ไขต่อได้  

2. มีกำรจัดกำรข้อมูลเป็นระบบถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันทั้งในแฟ้มข้อมูลและสำรสนเทศ 
บุคลำกรในศูนย์เด็กพัฒนำเด็กเล็ก 
1. ผู้อ ำนวยกำร โรงพยำบำลปทุมธำนี 
2.ประธำนคณะกรรมกำร  
3.กรรมกำรและเลขำนุกำร  
4.ครูโครงกำรศึกษำนอกโรงเรียน  
5.กรรมกำร 3คน (ผู้ดูแลเด็ก) 

1.2.1 บุคลำกรในศูนย์เด็กเล็ก  
 1. มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงอัตรำก ำลัง  
 2. ผู้ดูแลเด็กสุขภำพจิตดีไม่ใช้สำรเสพติดไม่เคยได้รับโทษกำรกระท ำรุนแรง  
 3. มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีทุกปี  
 4. ปัจจุบันยังขำดผู้ดูแลเด็กท่ีจบตำมท่ีหลักสูตรต้องกำรมีแผนกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง
ทำงด้ำนพัฒนำเด็ก เล็ก โดยตรงมำท ำงำน 
1.2.2 ผู้บริหำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ผู้บริหำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี
แพทยศำสตร์บัณฑิตได้กลับมำอยู่ประจ ำท่ีโรงพยำบำลปทุมธำนีประมำณ 1 ปีต้องมีกำรฝึกอบรมเพิ่มเติม 
1.2.3 ครูผู้ดูแลเด็ก จบกำรศึกษำปริญญำตรีครุศำสตร์ ผู้ดูแลเด็กจบวุฒิกำรศึกษำมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มี
ผู้ดูแลเด็ก 2 คน 

จ ำนวนเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 8 คน 
1 ปี =2 คน 
1-2 ปี=3 คน 
2-3 ปี=2 คน 
3-5 ปี = 1 คน 
1.2.4 อัตรำส่วนครูผู้ดูแลเด็ก 
1 ปี 1: 3=1:2 
1-2 ปี =1:5 
2-3 ปี =1:10 
3-5 ปี =1:15 

1.3.1 กำรบริหำรจัดกำร สภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย 

=2:6 
 



# มีแผนผังในศูนย์เด็กเล็ก 
# มีกำรประเมินจุดเส่ียงควำมปลอดภัยในสถำนท่ีและประเมินผลด ำเนินงำนทุก 3 เดือน 

1.3.2 โครงสร้ำงและตัวอำคำร 
# สถำนท่ีอยู่ ในอำคำร 4 ช้ัน 4 โรงพยำบำลปทุมธำนีอำคำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยขอบเขต

ทำงเข้ำออกชัดเจน 
# ไม่อยู่ใกล้มลพิษ 
# มีกำรติดตำมประเมินทุก 3 เดือน 

1.3.3 พื้นท่ีเล่นสนำมเด็กเล่น 
# ไม่มีพืน้ท่ีสนำมเด็กเล่น 
# ได้จัดท ำแผนกำรจัดท ำสนำมเด็กเล็กบริเวณโถงหน้ำทำงเข้ำ  

1.3.4 กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในอำคำร 
 # สภำพแวดล้อมมีควำมปลอดภัย 
 # มีกำรประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และจัดส่งอุปกรณ์ท่ีช ำรุดไปแก้ไข 
 # มีแผนกำรประเมินทุก 3 เดือน 
ภำยในห้องน้ ำมีแผนกำรจัดปรับปรุงห้องน้ ำ โดยจัดกำรพื้นท่ีอำบน้ ำโดยน ำอ่ำงอำบน้ ำออกและ

จัดกำรควำมสว่ำงให้เพียงพอ 
1.3.5 ของเล่น 

 # มีของเล่นท่ีมีมำตรฐำนตำมมอก.มีควำมปลอดภัย 
 # มีกำรประเมินสภำพของเล่นสม่ ำเสมอ 

1.3.6 กำรเดินทำงปลอดภัย 
 # จำกกำรส ำรวจพบว่ำ 8 คนมีกำรเดินทำงปลอดภัย 62% 

  # ได้มีกำรให้ควำมรู้และแนะน ำผู้ปกครองให้มีกำรเดินทำงอย่ำงปลอดภัยมำกขึ้น 
1.3.7 ระบบกำรปกป้องกันบุคคลท้ังภำยในและภำยนอกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
   # มีระบบคีย์กำร์ดกันคนนอกเข้ำมำภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
   # มีกำรเซ็นช่ือเวลำรับส่งเด็ก 
1.3.8 ระบบรับเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัยภัยพิบัติ 
   # มีแผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปีนี้มีแผนร่วมกับโรงพยำบำลซ้อมวันท่ี 6-7 กุมภำพันธ์ 2563 
   # มีกำรตรวจสอบประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
กำรเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตของเด็กและดูแลกำรเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 
   # อำหำรมีกำรเตรียมมำเองรวมทั้งนมกล่องอำหำรว่ำงมีผลไม้ 
   # มีกำรบันทึกข้อมูลน้ ำหนักและส่วนสูงทุก 1 เดือนเครื่องมือได้มำตรฐำน 
   # วัดไข้และประเมินกำรเจ็บป่วยของเด็กก่อนจะเข้ำศูนย์เด็กเล็กทุกเช้ำ 
1.4.1 กำรเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตของเด็กและกำรดูแลกำรเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 
   # มีทันตภิบำลตรวจฟันทุก 6 เดือน 
   # มีกำรรับวัคซีนตำมอำยุตรวจสุขภำพปีละ 1 ครั้ง 
   # กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น(อุปกรณ์ท ำแผล) 
   # กำรฝึกสอนทักษะกำร CPR ให้แก่พี่เล้ียงวันท่ี 15 มกรำคม 2563 
1.4.2 แผนด ำเนินกำรตรวจสุขอนำมัยประจ ำวัน 
   # ตรวจวัดไข้ก่อนเข้ำศูนย์เด็กเล็ก 
   # ตรวจสุขภำพประจ ำปี 



   # ติดตำมประวัติวัคซีน 
   # มีแผนเมื่อสงสัยโรคติดต่อ 
1.4.3 พื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วน 
   # มีพื้นท่ีเพียงพอจัดกิจกรรม 2 เมตร:คน 
   # มีกำรแยกมุมเป็นสัดส่วนมุมท ำควำมสะอำด 
  # ไม่มีพืน้ท่ีแยกเด็กป่วยเมื่อเด็กป่วยให้มำอยู่ท่ีหอผู้ป่วย 3/8 รอผู้ปกครองรับกลับ 
1.4.4 พื้นท่ี/มุมประสบกำรณ์กำรเรียนรู ้
   # พื้นท่ีมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพียงพอส่ือกำรสอนหนังสือ 
   # มุมท่ีใช้เรียนรู้มีอยู่มุมเดียวกัน 
   # ยังไม่มกีำรประเมินกำรใช้พื้นท่ี 
1.4.6 ระบบสุขำภิบำล 
   # มีสถำนท่ีประกอบอำหำรท่ีเตรียมทหำร 
  # มีกำรจัดกำรแยกขยะขยะติดเช้ือ ขยะท่ัวไป 
  # ภำยในห้องมีมุ้งลวดป้องกันแมลงเข้ำมำในห้อง 
  # มีพัดลมดูดอำกำศผู้ช่วยระบำยอำกำศ 
1.4.7 ภำชนะเครื่องใช้ส่วนตัว 
  #มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว 
  #มีกำรจัดเป็นระเบียบ 
1.5.1 มีกำรส่ือสำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
  # มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลทำง LINE Group 
  # มีกำรประชุมผู้ปกครองเพื่อ แลกเปล่ียนให้ควำมรู้ 
1.5.2 กิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
  # มีจัดประชุมผู้ปกครองปีละ 2 ครั้งแต่ครั้งท่ี 2 ไม่ได้จัด เนื่องจำก ติด กำรแพร่ระบำด เช้ือ
COVID -19 
  # จัดกิจกรรมพ่อแม่มีส่วนร่วมเช่นงำนวนัเด็กงำนวันพ่อ งำนสอน CPR มีผู้ปกครองมำร่วมด้วย
วันงำนแม่และเด็ก 
1.5.3 กำรด ำเนินงำนให้สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 
  # ให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันอุบัติเหตุในเด็กแก่ผู้ปกครอง 
  # มีจิตอำสำช่วยสอนหนังสือเด็กๆ 
1.5.4 คณะกรรมกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
  # มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำพัฒนำเด็กปฐมวัย 
  # มีกำรประชุมอย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี 
  # ในกำรประชุมคณะกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและกำรประเมินคุณภำพ 
2.1.1 แผนกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 
  # กำรจัดกำรสอนกิจกรรมสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรสอน
โดยมีครูช่วยแนะน ำผู้ดูแลเด็กอีกที 
  # จัดตำรำงพัฒนำทำงด้ำนพัฒนำกำร ทำงด้ำนต่ำงๆ 
  # กำรจัดกำรสอนเป็นกำรจัดรวมกลุ่มใหญ่ท ำกิจกรรมร่วมกัน 
  # ยังไม่มกีำรประเมินหลังท ำกิจกรรมมีแผนประเมินหลังเรียนในแต่ละสัปดำห์ 
2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงบูรณำกำร# 



  # จัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่มีควำมร่วมมือในลักษณะต่ำงๆ 
  # จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัย ท่ีดีทักษะกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
  # สอดแทรกจริยธรรมกำรสวดมนต์ก่อนนอน 
  # มีกำรวำงแผนจัดกิจกรรมไว้ล่วงหน้ำ 
2.1.4 ส่ือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องเล่น 
  # ส่ือกำรสอนมีส่ือท่ีจัดท ำขึ้นและจัดซื้อมีเพลงท่ีเปิดในกำรประกอบกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย 
  # มีกำรเลือกใช้ส่ือเพื่อกระตุ้นพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ 
  # เด็กมีกำรร่วมมือในกำรเก็บของเข้ำท่ี 
2.1.5 กำรติดตำมพัฒนำกำรเด็กรำยบุคคล 
  # มีกำรสังเกตและติดตำมพัฒนำกำรตำมอำยุโดยกำรประเมินตำม dspm 
  # มีแบบบันทึกสรุปพฤติกรรมเด็กในสมุดประจ ำตัวเด็ก 
  # จำกกำรประเมิน DSPM และdenver Delay expressive language 2 คน 
2.2 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและดูแลสุขภำพ 
2.2.1 เด็กอำยุ 6 เดือนขึ้นไปรับประทำนอำหำรท่ีครบถ้วน 
  # อำหำรจะเป็นทำงญำติเตรียมมำให้ท้ังอำหำรนม โดยได้มีกำรให้ควำมรู้เบื้องต้นเรื่องอำหำร
ครบ 5 หมู ่
  # มีเด็กอำยุ 10 เดือนท่ีได้รับนมแม่อยู่มีกำรเก็บไว้ในตู้เย็นวันต่อวัน 
  # ทำงศูนย์เด็กเล็กมีกำรจัดอำหำรว่ำงให้เด็กเช่นผลไม้เพิ่มเติมจำกอำหำรท่ีญำติเตรียมมำให้ 
2.2.1 เด็กอำยุ 6 เดือนขึ้นไปรับประทำนอำหำรท่ีครบถ้วน 
  # กำรเตรียมน้ ำด่ืมมำจำกบ้ำนมีภำชนะแก้วส ำหรับเด็กทุกคน 
  # มีกิจกรรมท ำควำมสะอำดอำบน้ ำหลังต่ืนนอนดูแลสุขภำพกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย 
  # ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมกำรกินท่ีเหมำะสมมีกำรสอนถึงอำหำรท่ีมีประโยชน์ 
  # จัดกิจกรรมช่วงกำรรับประทำนอำหำรมีกำรรับประทำนอำหำรร่วมกันบนโต๊ะและสอน
มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร  
2.2.2 กำรดูแลสุขภำพควำมปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน 
  # สอนส่งเสริมและจัดกิจกรรมเรื่องกำรดูแลตนเองในชีวิตประจ ำวันกำรท ำควำมสะอำดตัวล้ำง
มือแปรงฟัน 
  # สอนให้เด็กรู้จักระมัดระวังควำมปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรำยกับผู้อื่น 
2.2.3 ตรวจสุขภำพอนำมัยของเด็กประจ ำวันท ำควำมสะอำดฟันและช่องปำก 
  # ตรวจสุขภำพวัดไข้สังเกตอำกำรเจ็บป่วย ก่อนเข้ำศูนย์เด็กเล็ก 
  # ติดตำมน้ ำหนักและส่วนสูงโดยช่ังน้ ำหนักและวัดส่วนสูงทุกเดือน 
  # ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ภิบำลทุก 6 เดือน 
  # แยกเด็กท่ีป่วยและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับ 
  # มีแบบบันทึกกำรเจ็บป่วยรำยบุคคล 
2.2.4 กำรติดตำมกำรเจริญเติบโตของเด็กรำยบุคคล 
  # ติดตำมช่ังน้ ำหนักส่วนสูงโดยลงบันทึกทุก 1 เดือนลงในสมุดประจ ำตัวและกรำฟ 
  # แปลผลภำวะโภชนำกำรรวมทั้งแจ้งผลแนวทำงกำรติดตำมน้ ำหนักส่วนสูง 
2.2.5 กำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยฟันและช่องปำก 
  # เด็กได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีตรวจฟันทุก 6 เดือนและได้รับเคลือบฟลูออไรด์ 
  # เมื่อเกิดปัญหำเจ็บป่วยได้รับกำรประสำนงำนเพื่อติดต่อพบแพทย์ได้ในโรงพยำบำล 



2.3 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำภำษำและกำรส่ือสำร 
2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สัมผัสลองท ำคิดต้ังค ำถำมสืบเสำะหำควำมรู้แก้ปัญหำคิดสร้ำงสรรค์ 
  # มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
  # พัฒนำให้เด็กมีจินตนำกำรทักษะกระบวนกำรคิดผ่ำนกำรเล่น 
  # สร้ำงบรรยำกำศให้เด็กรู้สึกอบอุ่น 
2.3.2 จัดกิจกรรมทำงภำษำฝึกฟังพูดถำมตอบ 
  # จัดประสบกำรณ์ทำงภำษำเช่นกำรเล่ำนิทำนมีกำรถำมตอบ 
  # ใช้ส่ือในกำรฝึกทักษะพัฒนำกำรฟังและฝึกพูด 
  # สังเกตพฤติกรรมเรื่องพูดช้ำได้มีกำรติดตำมพัฒนำกำรต่อ 
2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน 
  # มีมุมหนังสือให้เด็กได้มีโอกำสเลือก 
  # ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้กำรอ่ำนกำรเขียนให้เด็กอำยุ 3 ปี 
2.3.4 ประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กบุคคล ส่ิง ต่ำงๆ 
  # มีแผนกำรสอนเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ส่ิงรอบตัว 
  # จัดส่ือกำรสอนท่ีเกี่ยวข้องกับ เช่น สัตว์ พำหนะอำหำร 
2.3.5 ประสบกำรณ์ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
  # มีกิจกรรมท่ีสอนทำงด้ำนคณิตศำสตร์กำรนับตัวเลขสอนเรื่องจ ำนวนผ่ำนส่ือกำรสอน 
  # ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์มีแผนกำรสอนเกี่ยวกับแว่นขยำยกำรผสมสี 
2.4 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจสังคม 
 2.4.1 สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้ใหญ่กับเด็กเด็กกับเด็ก 
  # จัดส่งเสริมให้มีกำรเคำรพผู้ใหญ่สวัสดีผู้ดูแลพ่อแม่ช่วงเข้ำและกลับจำกศูนย์เด็กเล็ก 
  # มีกำรชมเชยเมื่อเด็กท ำถูกต้องหรือเมื่อมีกำรช่วยเหลือ 
  # เมื่อเกิดกำรทะเลำะจะมีกำรบอกและเตือนในส่ิงท่ีไม่ควรท ำ 
2.4.2 ส่งเสริมให้เด็กมีควำมสุขแจ่มใสร่ำเริง 
  # มีกิจกรรมงำนศิลปะกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย 
  # ครูเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรควบคุมแสดงออกทำงอำรมณ์ 
2.4.3 ปลูกฝังคุณธรรมหน้ำท่ีพลเมืองดี 
  # มีแผนกำรจัดกำรสอน เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรม 
  # ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม 
  # รู้จักหน้ำท่ีตำมวิถีระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
2.5 กำรส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่ำนให้ปรับตัวสู่กำรเช่ือมต่อในขั้นถัดไป 
2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนออกจำกบ้ำน 
  # มีกำรแนะน ำกำรเตรียมควำมพร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆแนะน ำศูนย์เด็กเล็กก่อนน ำเด็กมำ 
  # มีข้อมูลพื้นฐำนเด็กเบ้ืองต้นสรุปกำรรับวัคซีนพัฒนำกำร 
  # มีสมุดประจ ำตัวและบันทึกรำยละเอียดส่วนตัวไปกับเด็กเมื่อมีกำรย้ำยเข้ำอนุบำล 
2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ 
  # มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมเพื่อเข้ำสู่กำรเรียนเมื่อเข้ำช้ันอนุบำลเช่นแบบฝึกหัดฝึกเขียน 
  # เมื่อเด็กจบจำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีข้อมูลรำยละเอียดวัคซีนกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
ในสมุดบันทึกส่วนตัว 
#มาตรฐานด้านที่ 3 อายุ 2 ปีและอายุ 3-6 ปี# 



เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี 11 เดือน 
3.1 ก. เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย 
3.1.1 ก. เด็กมีน้ ำหนักตัวเหมำะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน 
#  ร้อยละน้ ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์70 % 
3.2 ก. เด็กพัฒนำกำรสมวัย 
3.2.1 ก. เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยรวม 5 ด้ำน 71% 
3.2 ก. เด็กพัฒนำกำรสมวัย 
3.2.2 - 32 16 ก. เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยในแต่ละด้ำนGM=100, FM=100 ,EL=71 , RL=100 , PS=100 
หมำยเหตุ : ต้องปรับปรุงน้อยกว่ำ 75 ดีมำกมำกกว่ำ 84 % 
อายุ 3-6 ปี 
3.1 ข. เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย 
31 ข. เด็กมีน้ ำหนักตัวเหมำะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน เด็กมีลักษณะเริ่มอ้วน W /H 122% (น้ ำหนักเกิน
เกณฑ์ส่วนสูงดี) 
3.2 ข. เด็กพัฒนำกำรสมวัย 
3.2.1 ข. เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยรวม 5 ด้ำนเด็กมีพัฒนำกำรสมวัย 5 ด้ำน 
 
#แผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก# 
  # เพิ่มอัตรำครูพี่เล้ียง 
  # เพิ่มกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพิ่มขึน้เมื่ออุณหภูมิท่ีเล้ียงเหมำะสม 
  # เพิ่มช่ัวโมงอบรมควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรดูแลพัฒนำเด็กเล็ก 
  # เตรียมแผนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเองและมีกำรประเมินผลกำรสอนเพิ่มเติม 
  # เพิ่มกำรประเมินกำรปฏิบัติกำรใช้สถำนท่ีควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง 
  # เสริมสร้ำงกระตุ้นพฒันำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
#แผนเตรียมรับมือหลังเปิดศูนย์เด็กเล็กช่วง COVID -19# 
  # มีกำรตรวจคัดกรองวัดไข้คัดกรองอำกำรไอน้ ำมูกก่อนเข้ำศูนย์เด็กเล็กก่อนทุกครั้ง 
  # แยกของใช้ส่วนตัวทั้งหมดเช่นจำนชำมช้อนส้อมแก้วน้ ำผ้ำปูท่ีนอน 
  # ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำด้วยน้ ำยำท่ีมีส่วนผสม Sodium Hypochlorite 
  # เพิ่มกำรสอนให้รู้จักกำรล้ำงมือ 
#ปัญหาที่พบในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก # 
1. จ ำนวนครูพี่เล้ียงจำกเดิมมีครูพี่เล้ียง 3 คนปัจจุบันเหลือ 2 คนเนื่องจำกมีปัญหำสุขภำพ  
2. ข้อจ ำกัดด้ำนอัตรำจ้ำงบุคลำกรท ำให้ไม่สำมำรถได้ครูพี่เล้ียงจบตำมวุฒิกำรศึกษำท่ีก ำหนด  
3. ช่วงกำรเรียนรู้และกำรกระตุ้นพัฒนำกำรบำงครั้งจะไมไ่ด้มีกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเนื่องจำกจ ำนวนคน
ดูแลไม่เพียงพอ 
สรุปประเด็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลปทมุธานี จ.ปทุมธานี 
 คุณหมอธี : มีจุดเด่นท่ีน่ำยกย่องช่ืนชมเป็นแบบอย่ำง เช่น 
  1. เรื่อง กำรส ำรวจกำรเดินทำงเพื่อควำมปลอดภัย ถ้ำเป็นรถยนต์ เช่น คำร์ซีท 
รถจักรยำนยนต์ เช่น หมวกกันน็อค 
  2.เรื่อง เมื่อพบเด็กเกิดเจ็บป่วย ได้จับเด็กแยกไปหอผู้ป่วยในโรงพยำบำล ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน 



  3.เรื่อง จิตอำสำ มีจิตอำสำมำช่วยสอนถือว่ำเป็นเรื่องเด่นมำก ในศูนย์เด็กของกระทรวง
สำธำรณสุขจะไม่ค่อยมีในเรื่องนี้ ในกรณี มีจิตอำสำถ้ำมำตลอดสำมำรถน ำไปหำรในอัตรำของครูพี่เล้ียงต่อ
เด็กได้เลย 
  4.เรื่อง COVID – 19 มีกำรคิดแล้วถ้ำCOVID – 19 จะท ำอย่ำงไรnew  normal จะท ำอย่ำงไร 
มีกำรอธิบำยแล้วแต่ยังไม่สำมำรถเผยแพร่ได้ ถ้ำได้ข้อสรุปเมื่อไหร่แล้วจะน ำมำช้ีแจงทันที 

2.4  ผู้แทนน าเสนอผลงานนางสพุิชชาย์  ศรีวิสรณ์  หัวหน้าพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์เลี้ยงเด็ก
กลางวัน ( Day care )โรงพยำบำลพระพุทธบำท จ.สระบุรี  (รำยละเอียดเอกสำรแนบ ) และวิเครำะห์
แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี ้
ข้อมูลทั่วไป 
  # จัดต้ังขึน้เมื่อพ.ศ 2536 
  # เพื่อเป็นสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำท่ีท่ีต้องกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
  # รับเล้ียงเด็กอำยุ 3 เดือนถึง 3 ปีครึ่ง 
คณะกรรมการศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวันโรงพยาบาลพระพุทธบาท 
  # ผู้อ ำนวยกำร 
  # กุมำรแพทย์ 
  # พยำบำลวิชำชีพ 
  # เภสัชกร 
  # ผู้จัดกำรศูนย์เล้ียงเด็กกลำงวัน 
  # ตัวแทนผู้ปกครองเด็ก 2-3 คน 
อาคารสถานที่ 
  # พื้นห้องดูแลเด็กปูด้วยและบอก 
  # มีโถส้วมส ำหรับเด็กเล็ก 
  # มีสนำมเด็กเล่น 
  # มีรั้วกันโดยรอบ 
การแบ่งส่วนการดูแล 
  # ห้องท่ี 1 ดูแลเด็กอำยุ 3 เดือนถึง 1 ปี 
  # ห้องท่ี 2 ดูแลอำยุ 1-2 ปี 
  # ห้องท่ี 3 ดูแลเด็กอำยุ 2-3 ปีครึ่ง 
กิจกรรม 
  # ห้อง 3 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำโรงเรียน 
  # เข้ำแถวร้องเพลงธงชำติ 
  # สวดมนต์ 
  # นั่งสมำธ ิ
  # กิจกรรมเข้ำจังหวะ 
  # ต่ืนๆวำดภำพระบำยสีปั้นดินน้ ำมันจัดหำของเล่นเพื่อเสริมพัฒนำกำร 
  # ฝึกให้ท ำกิจวัตรประจ ำวันด้วยตนเอง  
ด้านการดูแลสุขภาพ 
  # ช่ังน้ ำหนักวัดส่วนสูงวัดรอบศีรษะ ทุก 3 เดือน 
  # ตรวจร่ำงกำยโดยกุมำรแพทย์ทุก 6 เดือน 
  # ตรวจช่องปำกและฟันโดยทันตแพทย์หรือทันตำภิบำลทุก 6 เดือน 



  # สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยกระตุ้นผู้ปกครองให้น ำเด็กรับวัคซีนตำมนัด 
ด้านโภชนาการ 
  # เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือนให้นมแม่หรือนมเด็กเล็กอย่ำงเดียว 
  # มีตู้เย็นส ำหรับเก็บนมแม่แล้วอุ่นให้เด็ก 
  # เด็กอำยุ 6 เดือนถึง 3 ปีครึ่งให้นมและอำหำรเสริมตำมวัย 
ด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ไม่รับเด็กเจ็บป่วยที่มีอำกำรดังนี้ 
  # ไข้สูงกว่ำ 38 องศำเซลเซียส 
  # ไข้ออกผ่ืนเช่นหัดอีสุกอีใสมือเท้ำปำกตำแดงอุจจำระร่วง 
 การรับส่งเด็ก 
  # มีกำรเซ็นช่ือรับส่งเด็กทุกครั้ง 
  # ส่งเด็กเวลำ 07.40 นเป็นต้นไป 
  # รับเด็กไม่เกิน 16.30 นผู้ปกครองต้องแสดงบัตรท่ีมีรูปถ่ำยผู้ปกครอง 
จุดเน้นที่ส าคัญ 
  1. พัฒนำระบบกำรดูแลควำมปลอดภัย  
  2. พัฒนำระบบป้องกนักำรติดเช้ือ  
  3.  พัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพพัฒนำระบบกำรรับส่งเด็กอย่ำงเป็นระบบ 
#ผลงานเด่น# 
  # 2546 ได้รับรำงวัลศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่ระดับดี 
  # 2547 ถึง 2548 ได้รับรำงวัลศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่ระดับดีมำก 
  # ๒๕๕๐ได้รับรำงวัลศูนย์เด็กเล็กผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนต่อเนื่องระดับดีมำก 
สรุปการประเมินมาตรฐาน 
  มำตรฐำนท่ี 1 ตัวชี้วัด 1.1.2 บริหำรหลักสูตรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมีให้คะแนนน้อย เพรำะมี
กำร จัดกำรบริหำรยังไม่เป็นระบบเพรำะว่ำมีเด็กอำยุไม่เท่ำกันเช่นปัจจุบันมีเด็ก 15 คนต่ ำกว่ำ 1 ปี 2 คน 
1-2 ปี 5 คน 2-3 ปี 7 คน 3 ปีข้ึนไป 1 คน กำรจัดหลักสูตรหลำกหลำยรูปแบบมีอำยุต่ำงกัน 
  มำตรฐำนท่ี 2 แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ยังไมค่รอบคลุม เนื่องจำกเรำมีเด็กอำยุท่ี
หลำกหลำย และท ำไปพร้อมๆกัน จึงยำกต่อกำรจัด อีกอย่ำงนึงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของเรำยัง
ไม่หลักหลำยเท่ำท่ีควร ถึงได้คะแนนน้อย  
  มำตรฐำนท่ี 3 เด็กอำยุ 2 ปีถึง 3 ปีเรำจัดกิจกรรมได้ครบตำมเกณฑ์ ส่วนอำยุ 3-6 ปี มีเด็กแค่ 
1 คนปัญหำ ในเรื่องควำมคิดสร้ำงสรรค์ควำมคิดของเหตุผลค่อนข้ำงยำกเทียบกับเด็ก อำยุประมำณ 6 ปี 
จึงปัญหำ ในกำรจัดกิจกรรมให้กับเด็ก  
  ปัญหาของเราคือ 
  1. กำรจัดกิจกรรมให้เด็กมีปัญหำคือครูพี่เล้ียงจบครุศำสตร์มำ 1 คน แต่ 2 ท่ำนผ่ำนกำร
ฝึกอบรมเป็นลูกจ้ำงรำยวันเป็นปัญหำเพรำะ มีกำรสลับกันเข้ำออกบ่อย จึงไม่สำมำรถจัดกิจกรรมท่ีดี
เท่ำท่ีควร  
  2. ปัญหำกำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรบ่อย  
  3. ปัญหำเรื่องงบประมำณ ปัจจุบันตอนนี้ในวำระต่ำงๆท่ีต้องจ่ำยเป็นเงินของมูลนิธิทั้งหมดเลย
ไม่มีเงินงบประมำณ มำรองรับ 
สรุปประเด็นปัญหา ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน ( Day care )โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี 
นำยแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ :จุดเด่น  
 1.ศูนย์เด็กเล็กท่ีนี่ได้รับรำงวัลมำกมำยน่ำช่ืนชม 



 2. เรื่องบัตรรับส่งเด็ก ผู้ปกครอง บำงแห่งจะไม่เห็นควำมส ำคัญเป็นเพรำะครูกับผู้ปกครองสนิทกัน
เลยจึงละเลย 
 ตอบปัญหา 
 1. เรื่องงบประมำณ อำจจะเป็นปัญหำท่ีแก้ยำก ทำงส่วนกลำงจะรวบรวมปัญหำนีไ้ปเสนอให้กับ
ผู้ใหญ่รับฟัง  
 2. ผู้บริหำร ต่อไปจะมีเขต 11 มำเล่ำให้ฟังว่ำเป็นอย่ำงไรกดใจรอฟังข่ำวจำกศูนย์ 11 
 3. ปัญหำเรื่องครูยังมีท่ียังมีครูท่ีจบสำยครูส่วนพี่เล้ียงก็ยังมีกำรพัฒนำ ถ้ำมีต่ำงจังหวัดจัดอบรมให้ขอ
เข้ำร่วมโดยเฉพำะทำงผอให้ไปสอบถำม จะได้ส่งเจ้ำหน้ำท่ีเรำไปเข้ำอบรม ศึกษำธิกำรด้วย แต่สำย
ศึกษำธิกำรจะเน้นอำยุเด็ก 3-6 ปีอำจจะไม่ตรงกับทำงเรำไปลองศึกษำดู 
 

2.5  ผู้แทนน าเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี(รำยละเอียด
เอกสำรแนบ ) และวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 

ในมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ อธิบำยภำพรวมอยู่ในระดับท่ีพอใช้ ถึงปรับปรุง เช่น  
มำตรฐำนท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำร อย่ำงเป็นระบบ ทำงศูนย์เห็นว่ำยังไม่เป็นระบบ 

เท่ำท่ีควร กำรด ำเนินงำน ต้นก ำเนิดของกำรจัดต้ัง Day Care สืบเนื่องมำจำกโครงกำรสำยใยรักจำกแม่สู่ลูก 
ด ำเนิน กำรต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดูแลเฉพำะลูกเจ้ำหน้ำท่ี ปัจจุบันมีเด็ก 3 คน ( 1ปี3เดือน =1คน  1ปี7
เดือน=1คน 2ปี=1คน )กำรรับเด็กจะรับอำยุ 11 เดือนถึง 2 ปีครึ่ง คนท่ีอยู่ในเกณฑ์นะคะ 1 ปี 3 เดือน 
ตอนนี้ปิดเพรำะเกิดโรคระบำด เช้ือไวรัส covid-19 

กำรประเมิน มำตรฐำน เกี่ยวกับหลักสูตร กำรพัฒนำปฐมวัยจะขอค ำปรึกษำหรือข้อเสนอแนะ จำก
หลำยๆท่ำน ในเรื่องหลักสูตรในกำรสอนเด็ก กิจกรรมของเรำก็จะ หลำยๆแห่ง  

กิจกรรมของเด็กในแต่ละวัน เด็กอำยุ 1-2 ปี จะแบ่งเป็นวันเช่นวันจันทร์เล่ำนิทำน ต่อบล็อกไม้ วัน
อังคำรมี เตะบอล กำรกระโดด วันพุธมีกำรขีดเขียนวำดรูปเปิดหนังสือ วันพฤหัสบดีจะมีเล่นขำยของปรบมือ 
วันศุกร์มีกำรทำยช่ือส่ิงของผลไม้ 

กิจกรรมอำยุ 2 ปีถึง 3 ปีมีต่อบล็อกไม้ วันอังคำรเล่ำนิทำนเล่น ตุ๊กตำ วันพุธ โยนบอลใส่ตะกร้ำวัน
พฤหัสบดี เตะบอล วันศุกร์มีกำรอ่ำนหนังสือ ก-ฮ ท่อง abcนับเลข กิจกรรมต่ำงๆท่ีท ำมำ 
สรุปประเด็นปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี 

#กำรจัดหลักสูตรพัฒนำเด็กปฐมวัย และ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
คุณหมอธี : ในครำวหน้ำพ้นวิกฤตกำร แพร่ระบำด เช้ือไวรัสcovid-19 ท่ำทำงเรำ จัดอบรมเมื่อไหร่จะรีบ
เชิญไปทันที อนำคต ครำวหน้ำประมำณเดือนส.ค.หรือ ก.ย. สถำนพัฒนำเด็ก ท่ีมีครูเยอะๆ และทำงวิทยำลัย
พยำบำล ขอเรียนเชิญกันมำคุยกันแบบนี้ เรื่องหลักสูตรจะสร้ำงสรรค์หลักสูตร เฉพำะหลักสูตรท่ีต่ ำกว่ำ 3 ปี
อย่ำงไรเรำจะได้ช่วยกันคิด 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  หน่วยวิชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็น 

- ไม่มี 
-  

ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 ไม่มี 
กำรประชุมส้ินสุดเวลำ ๑6.20 น. 
 



สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

คร้ังที่ 5 เขตตรวจสุขภาพที่ 5  
ในวันศุกร์ ท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 - 15.30 น.  

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น 
 

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
1. นำยแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนำมัย 
2. แพทย์หญิงนนธนวนัณท์   สุนทรำ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ   
3. นำยแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
4. นำงสำวรัศมีแสง  นำคอ่อน  สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
5. นำงอรัญญำ  ทับน้อย   สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
6. นำงอนัญญำ  รักปัญญำ   สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
7. นำงเบญจวรรณ  วงศ์ใหญ่   สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
8. นำงพรทิพย์ วรวิชญ์   สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 

 
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (VDO Conference) ประกอบด้วย 

1. แพทย์หญิงธนิกำ สุจริตวงศำนนท์  สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
2. นำงสุรีพร  เกียรติวงศ์ครู   สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
3. ผู้แทนจำกส ำนักอนำมัยส่ิงแวดล้อม 
4. ผู้แทนจำกศูนย์อนำมัยท่ี 1-12  
5. ผู้แทนจำกสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง  
6. ผู้แทนจำกศูนย์ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ศูนย์อนำมัยท่ี 5 รำชบุรี 
7. ผู้แทนจำกศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี 
8. ผู้แทนจำกศูนย์วัยเตำะแตะ โรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช จังหวัดสุพรรณบุรี 
9. ผู้แทนจำกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย สวัสดิกำรบุตรเจ้ำหน้ำท่ี  โรงพยำบำลนครปฐม 
10. ผู้แทนจำกศูนย์เตำะแตะ ของโรงพยำบำลสมุทรสำคร 
11. ผู้แทนจำกศูนย์เด็กเล็กโรงพยำบำลบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
นำยแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนำมัย เป็นประธำนในท่ีประชุมฯ และช้ีแจง

กรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนเปิดสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิด
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิท-19 โดยท้ัง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวง
สำธำรณ สุข กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงศึกษำธิกำร และ
กระทรวงมหำดไทย ได้ประชุมปรึกษำหำรือเพื่อจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรเปิดสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยในช่วงเวลำดังกล่ำว ได้แก่ กำรจัดท ำคู่มือ Ingographic และคลิปวีดีโอส ำหรับเตรียมควำม
พร้อมและกำรด ำเนินงำน ในกำรเปิดสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ซึ่งกำรด ำเนินกำรอยู่ในระยะน ำกรอบแนว
ทำงกำรขับเคล่ือนเปิดสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยน ำเสนอ EOC กระทรวงสำธำรณสุข และส่งต่อศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อให้สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิด
ให้บริกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และขอควำมร่วมมือจำกทำงหน่วยงำนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยดูแลควำมพร้อมในกำรเปิดสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน ท้ังนี้หำกหน่วยงำนในพื้นท่ีต้องกำรข้อเสนอแนะจำกทำงหน่วยงำนส่วนกลำง สำมำรถถ่ำยภำพ 
หรือคลิปวิดีโอในกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำรในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย เพื่อขอรับข้อเสนอแนะ
จำกหน่วยงำนส่วนกลำงได้ 

นำยแพทย์ธีรชัย บุญลีพรรณ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ กล่ำวถึง
วัตถุประสงค์กำรประชุมฯ ซึ่งมีกำรน ำมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติมำเป็นเกณฑ์มำตรฐำน
กลำงเกณฑ์เดียวในกำรพัฒนำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน และกำรประชุมครั้งนี้เป็นกำรประชุมครั้งท่ี 5 ของเขตสุขภำพท่ี 5 สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
จ ำนวน 6 แห่งในรูปแบบ VDO Conference เพื่อน ำเสนอกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย ข้อดีและข้อท่ีควรปรับปรุง ผลกำรประเมินสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบและ
ร่วมอภิปรำยและแลกเปล่ียนประเด็นต่ำงๆในกำรด ำเนินงำน และข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนส่วนกลำง 

 
มติที่ประชุม : ผู้เข้ำประชุมรับทรำบ 

 
วาระที่ 2   

- การน าเสนอการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจ านวน 6 แห่ง และผล
การประเมินฯ 

- ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ 
กำรน ำเสนอกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจ ำนวน 6 แห่ง และผลกำรประเมินฯ 

1. ศูนย์เด็กเล็กโรงพยำบำลบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี 
                ผู้แทนจำกศูนย์เด็กเล็กโรงพยำบำลบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี  น ำเสนอข้อมูลท่ัวไป กำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งศูนย์เด็กเล็กโรงพยำบำลบ้ำนโป่งมีจ ำนวนผู้ดูแลเด็กจ ำนวน 2 คน จ ำนวนเด็กท่ีเข้ำรับบริกำร
จ ำนวน 10 คน ซึ่งพบว่ำหลังจำกได้มีกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยท้ัง 3 ด้ำน ยังอยู่
ในระดับปำนกลำง ส่วนกำรด ำเนินส่วนมำตรฐำนด้ำนท่ี 1 ข้อ 1.5.3 กำรด ำเนินงำนให้สถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ยังไม่ได้มีกำรด ำเนินงำน และมำตรฐำน
ด้ำนท่ี 3 ด้ำนสุขภำพช่องปำก ส ำหรับเด็กอำยุ 3 – 6 ปี ยังพบว่ำมีปัญหำเรื่องเด็กฟันผุ ซึ่งท่ีผ่ำนมำมี
บุคลำกรท่ีดูแลด้ำนสุขภำพช่องปำก เช่น ทันตแพทย์หรือทันตภิบำล เข้ำมำตรวจสุขภำพช่องปำก แต่



เนื่องจำกมีกำรระบำดของโรคระบำด COVID-19 จึงท ำให้กำรด ำเนินงำนยังไม่ได้มีกำรจัดกำรดูแลด้ำนนี้ 
แต่พร้อมท่ีจะพัฒนำต่อไป  ตำมมำตรฐำนท้ัง 3 ด้ำน 
 
ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และหน่วยงำนอื่นๆ 

นำยแพทย์ธีรชัย บุญลีพรรณ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ  ได้ให้
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนร่วมกับชุมชน เช่น กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนพัฒนำสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยเช่น ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนในท้องถิ่น เช่น เทศบำลเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย กำร    ของบประมำณสนับสนุนเรื่อง โภชนำกำร พัฒนำกำร ฟัน เป็นต้น 
หรือวัด เช่น ให้พระสงค์เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระให้แก่เด็กปฐมวัย ส่วนกำรจัด
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม ่สำมำรถให้ให้คนในชุมชน หรือหน่วยงำนใกล้เคียงมำแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน 

นอกจำกนี้นำยแพทย์ธีรชัย บุญลีพรรณ ได้กล่ำวช่ืนชมกำรด ำเนินงำนท้ังในด้ำน โภชนำกำร 
พัฒนำกำร เนื่องจำกเป็นองค์ควำมรู้ในกำรดูแลทำงด้ำนสุขภำพ ซึ่งผู้ท่ีรับผิดชอบงำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยเป็นบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขซึ่งจะมีควำมเช่ียวชำญในด้ำนนี้อยู่แล้ว ส่วนมำตรฐำนด้ำนท่ี 3 
ด้ำนสุขภำพช่องปำก ส ำหรับเด็กอำยุ 3 – 6 ปี  สำมำรถพัฒนำได้ต่อไป 
 
 2. สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  สวัสดิกำรบุตรเจ้ำหน้ำท่ี  โรงพยำบำลนครปฐม 
             ผู้แทนจำกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย สวัสดิกำรบุตรเจ้ำหน้ำท่ี โรงพยำบำลนครปฐม น ำเสนอ
ข้อมูลท่ัวไป กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ซึ่งสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยนี้ จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ และเป็นสวัสดิกำรบุตรเจ้ำหน้ำท่ีในโรงพยำบำลนครปฐม รับเด็กอำยุ 3 เดือน – 3 ปี ซึ่งเด็กมี
จ ำนวน 9 คน เป็นชำยจ ำนวน 9 คน และหญิงจ ำนวน 2 คน มีผู้ดูแลเด็กจ ำนวน 3 คน ด้ำนโครงสร้ำง 
สถำนท่ี ก ำลังปรับปรุงและพัฒนำเนื่องจำกย้ำยจำกสถำนท่ีเดิม เด็กมีกำรแบ่งพื้นท่ีกำรดูแลเด็กระหว่ำง
เด็กเล็กและเด็กโต มีกำรจัดกิจกรรมเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ทุกวัน ส่วนผลกำรประเมิน
ตนเองตำมแบบประเมินมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยพบว่ำข้อท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนำคือ ข้อ 1.3.3 
กำรจัดกำรควำมปลอดภัยของพื้นท่ีเล่น/ สนำมเด็กเล่น และสภำพแวดล้อมภำยนอกอำคำร  ควรต้อง
ปรับปรุง เนื่องจำกสถำนท่ีอยู่ติดกับลำนจอดรถ และมีฝุ่น ละออง ควัน และต้องปรับปรุงองค์ประกอบ
ของพื้นเล่นของสนำมเด็กเล่น  ส่วนข้อ 1.3.8 กำรจัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติ
ตำมควำมเส่ียงของพื้นท่ี ยังพบว่ำไม่ได้มีกำรจัดท ำแผน และกำรซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งหน่วยงำนจะเน้น
เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีในโรงพยำบำลเท่ำนั้นมำตรฐำนด้ำนท่ี 3 ส ำหรับเด็ก 0 - 2 ปี ยังพบว่ำต้องปรับปรุง ท้ัง
ด้ำนกำรเจริญเติบโต และด้ำนพัฒนำกำรเนื่องจำกเด็กท่ีได้รับกำรประเมินมีจ ำนวน 1 คน และเป็นช่วงท่ี
เด็กมีอำยุกำรเปล่ียนแปลง แต่ ณ ปัจจุบันเด็กได้รับกำรกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนำกำรให้ดีขึ้นแล้วโดย
ได้รับควำมช่วยเหลือจำกบุคลำกรจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏฯ ในกำรกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนำกำร 
ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และหน่วยงำนอื่นๆ 
 นำยแพทย์ธีรชัย บุญลีพรรณ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ได้กล่ำวชื่นชม
กำรด ำเนินงำนท้ังในด้ำน โภชนำกำร พัฒนำกำร เนื่องจำกเป็นองค์ควำมรู้ในกำรดูแลทำงด้ำนสุขภำพ ซึ่งผู้
ท่ีรับผิดชอบงำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยเป็นบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขซึ่งจะมีควำมเช่ียวชำญในด้ำนนี้
อยู่แล้ว และยังได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏฯ เข้ำมำมีบทบำท ช่วยเหลือ ใน
กำรจัดกิจกรรมส ำหรับเด็กปฐมวัยอีกด้วย 



 ส่วนกำรเลือกใช้เครื่องมือในกำรประเมินพัฒนำกำร เช่น DSPM หรือ DENVER II เจ้ำหน้ำท่ีท่ี
ผ่ำนกำรอบรมกำรใช้เครื่องมือดังกล่ำวสำมำรถเลือกประเมินพัฒนำกำรเด็กโดยใช้ DSPM หรือ DENVER 
II ในกำรประเมินพฒันำกำรเด็กได้ 
  
 3. ศูนย์เตำะแตะ โรงพยำบำลสมุทรสำคร 

ผู้แทนจำกศูนย์เตำะแตะ ของโรงพยำบำลสมุทรสำครน ำเสนอข้อมูลท่ัวไปกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ซึ่งสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยนี้เป็นสถำนรับเล้ียงบุตรเจ้ำหน้ำท่ีของโรงพยำบำล อำยุ 2 เดือน - 1 ปี รับเล้ียงเด็กไม่
เกิน 7 คน เจ้ำหน้ำท่ี 3  คน ประกอบด้วย  พยำบำลเทคนิค (เกษียณจ้ำง ) จ ำนวน 1 คน  พนักงำน
ช่วยเหลือคนไข้จ ำนวน 1 คน และพนักงำนประจ ำตึก 1 คน ซึ่งอยู่ในควำมดูแลของหัวหน้ำห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอกกุมำรเวชกรรม  ซึ่งสถำนท่ีรับเล้ียงเด็กเป็นห้องโล่ง 1 ห้อง มีเตียงเด็กนอน 5 เตียง กั้นท่ีอำบน้ ำ
ท ำควำมสะอำดร่ำงกำยเป็นสัดส่วน ไม่มีท่ีประกอบอำหำร มีไมโครเวฟส ำหรับอุ่น อำหำร ไม่มีสนำมเด็ก
เล่น มีโภชนำกรจำกโรงพยำบำลบริกำรด้ำนอำหำรส ำหรับเด็ก 

กำรดูแลและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กมีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีประสบกำรณ์ประเมินพัฒนำกำรเด็ก และมี
กำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตส ำหรับเด็กปฐมวัย และแจ้งผู้ปกครองให้รับทรำบเมื่อเด็กมีภำวะเส่ียงและทุพ
โภชนำกำร และมีพัฒนำกำรไม่สมวัย ส่วนในช่วงท่ีมีกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ได้มีกำรจัดให้มี
กำรคัดกรองตรวจวัดไข้เด็ก ตอนเช้ำ ส่วนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนฯพบว่ำ ส่วนใหญ่ยังต้อง
ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำตำมมำตรฐำนด้ำนท่ี 1 และด้ำนท่ี 2  
ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และหน่วยงำนอื่นๆ 
 นำยแพทย์ธีรชัย บุญลีพรรณ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ได้กล่ำวช่ืนชม
กำรด ำเนินงำนท้ังในด้ำน โภชนำกำร พัฒนำกำร เนื่องจำกเป็นองค์ควำมรู้ในกำรดูแลทำงด้ำนสุขภำพ ซึ่งผู้
ท่ีรับผิดชอบงำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยเป็นบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขซึ่งจะมีควำมเช่ียวชำญในด้ำนนี้
อยู่แล้ว ส่วนมำตรฐำนด้ำนท่ี 1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ควรเน้นกำรเฝ้ำระวังและ
ดูแลเด็กโดยมีควำมปลอดภัยเป็นหลัก และควรมีแผนกำรซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินท่ีจะ
เกิดขึ้น ส่วนห้องน้ ำ ห้องส้วม อำจขอสนับสนุนงบประมำณจำกผู้บริหำรในกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัย และมำตรฐำนด้ำนท่ี 2 ท่ีพบว่ำยังต้องได้รับกำรพัฒนำเนื่องจำกไม่มีครูปฐมวัย หรือ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเด็ก แต่สำมำรถพัฒนำต่อไปได้ในอนำคต 
 
 4.ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ศูนย์อนำมัยท่ี 5 จังหวัดรำชบุรี    
             ผู้แทนจำกศูนย์ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ศูนย์อนำมัยท่ี 5 จังหวัดรำชบุรี น ำเสนอข้อมูล
ท่ัวไปกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัย ซึ่งสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย มีกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำและกำรส่ือสำรโดยมี
กำรจัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักกำรอ่ำน ให้เด็กมีทักษะกำรดูภำพฟังเรื่องรำว พูดเล่ำ อ่ำนวำด/
เขียนเบ้ืองต้น ตำมล ำดับพัฒนำกำรโดยครู /ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่ำงกำรพูด และกำรอ่ำนท่ีถูกต้อง และมี
ข้อท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนำต่อไป คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย 
และข้อ 1.3.6  กำรส่งเสริมให้เด็กเดินทำงอย่ำงปลอดภัย กำรเดินทำง  
ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และหน่วยงำนอื่นๆ 
 นำยแพทย์ธีรชัย บุญลีพรรณ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ได้เสนอแนะ 
ให้น ำรูปแบบของเขตสุขภำพท่ี 4 ท่ีได้มีกำรส่งเสริมเรื่องควำมปลอดภัยท่ีท ำไว้ได้ดีมำก ให้ไปน ำมำปรับใช้
กับทำงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ซึ่งทุกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย จะต้องให้ควำมส ำคัญเป็นหลักในด้ำนควำม



ปลอดภัย และได้ช่ืนชมกำรออกแบบหลักสูตรฯท่ีสำมำรถท ำได้ดีและสำมำรถเป็นต้นแบบให้กับสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยท่ีอื่นๆ ในกำรจัดท ำหลักสูตรฯได้ 
 
 5. ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี              

ผู้แทนจำกศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี น ำเสนอข้อมูล
ท่ัวไป  กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยโดยมีกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM ในกำรประเมินเด็ก และเคยได้รับ
กำรประเมินจำก สมศ. ผ่ำนเกณฑ์ส่วนข้อท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนำต่อไป คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กำรบริหำร
กำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ข้อ 1.1.2 บริหำรหลักสูตรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ซึ่งทำงสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยมีควำมกังวลเรื่องกำรน ำหลักสูตรฯมำใช้เนื่องจำกมีเด็กท่ีอยู่ในช่วงอำยุ 2-3 ปี ซึ่งอำจจะต้องมี 2 
หลักสูตรฯในกำรจัดกิจกรรม และข้อท่ี 1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท ำหน้ำท่ีหลักในกำรดูแลและพัฒนำเด็ก มี
วุฒิ/คุณสมบัติเหมำะสม 
 
ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และหน่วยงำนอื่นๆ 
 นำยแพทย์ธีรชัย บุญลีพรรณ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ได้เสนอแนะ 
เรื่องหลักสูตรฯ    จะมีกำรร่วมกันจัดท ำอีกครั้ง ซึ่งจะต้องมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้สถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งอื่นด้วย ส่วนครู/ผู้ดูแลเด็กแนะน ำให้มีหลักสูตร 4 เดือน กำรอบรมด้ำนสำยกำรศึกษำก ำลัง
ร่วมท ำกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และแนะน ำกำรเรียนหลักสูตรออนไลน์ของ มสธ.ส่วนเรื่องกำร
อบรม 20 ช่ัวโมงต่อปีโดยส่วนมำกจะจัดกำรอบรมกันเองให้เน้นกำรอบรมสำยอื่นๆด้วย 

นำงพรทิพย์ วรวิชญ์  สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ได้เสนอแนะ เรื่องหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยสำมำรถน ำมำเป็นหลักสูตรแกนกลำงของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และคู่มือเรื่อง แนวทำงกำร
อบรมเล้ียงดูส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 3 ปี ของกรมอนำมัยก็สำมำรถน ำมำใช้
เป็นหลักสูตรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้เช่นกัน 

 
 6. ศูนย์วัยเตำะแตะ รพ.เจ้ำพระยำยมรำช   สุพรรณบุรี 

ผู้แทนจำกศูนย์วัยเตำะแตะ รพ.เจ้ำพระยำยมรำช   สุพรรณบุรี  น ำเสนอข้อมูลท่ัวไป กำร
ด ำเนินงำน ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งสถำนท่ีต้ังอยู่ใน รพ. 50 ตำรำงเมตร ช้ัน 3 รับเด็กได้ 15 คน อำยุ 1-3 ป ีค่ำบริกำร 500-1000 
บำท มีบุคลำกรของ รพ.จ ำนวน 3 คน เป็นผู้ดูแลเด็ก และมีคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย มีกำรท ำควำมสะอำดแม่บ้ำนตำมช้ันของอำคำรมีกำรเรียนกำรสอนตำมตำรำงประจ ำวัน และจัด
กิจกรรมพัฒนำกำรครบทุกด้ำน ส่วนกำรจัดบริกำรด้ำนอำหำรและโภชนำกำรเป็นกำรด ำเนินงำนโดยนัก
โภชนำกำรของทำงโรงพยำบำล และมีสมุดแบบบันทึกกำรส่ือสำรกับผู้ปกครอง 
  กำรประเมินพัฒนำกำรด้วยคู่มือ DSPM ถ้ำมีเด็กสงสัยล่ำช้ำมีกำรส่งต่อเพื่อให้ค ำแนะน ำและดูแล
รักษำต่อไป  ด้ำนควำมเส่ียงเรื่องสุขภำพ เมือ่พบเด็กไม่สบำย ไม่ให้เข้ำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำร
คัดกรองตรวจ มือ เท้ำปำก เป็นประจ ำทุกวัน มีกำรป้องกันไม่ให้เด็กออกไปสถำนท่ีภำยนอกเพื่อไมใ่ห้เกิด
อันตรำยแก่เด็ก 

ส่วนข้อท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนำต่อไป คือไม่มีกำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนส ำหรับเด็ก
เนื่องจำกไม่มีครูท่ีจบด้ำนปฐมวัย และท่ียังเป็นปัญหำในกำรคีย์ข้อมูลส ำหรับกำรเปิดรับสมัครเด็กอำยุต่ ำ
กว่ำ 3 ปี ยังไม่สำมำรถคีย์เข้ำระบบได้เพรำะข้อมูลเด็กท้ังหมด และผู้ปกครอง ยังมีรำยช่ือเด็กเก่ำท่ีค้ำงอยู่
ในระบบ 



ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และหน่วยงำนอื่นๆ 
นำยแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ   ได้กล่ำวช่ืนชมทำงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมีควำมพยำยำมใน

กำรน ำมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมำปรับปรุงเพื่อให้ผ่ำนเกณฑ์และมำพัฒนำต่อ ซึ่งในด้ำนท่ี 1 
ด้ำนหลักสูตรฯ ทุกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมีปัญหำเหมือนกัน ส่วนกำรคีย์ข้อมูลเด็กกรณีเด็กย้ำยโรงเรียน
จะคีย์ข้อมูลเข้ำท่ีเรียนใหม่ไม่ได้เพรำะระบบจะตรวจภำยในเดือนมีนำคมของทุกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ซึ่งกำรเข้ำระบบพร้อมๆกันภำยในวันท่ี 26-30 มิถุนำยน 2563 เด็กท่ีไม่อยู่แล้วให้ลบออกจำกระบบ 
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วาระที่ 3 
- ประเด็นซักถำมอื่นๆ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีเกี่ยวกับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
นำยแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนำมัย ได้กล่ำวว่ำ มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก

ปฐมวัย น ำมำใช้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนเพื่อให้สถำนพัฒนำปฐมวัยเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน และทำงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยท่ีประเมินตนเองและยังพบว่ำมีข้อท่ีต้องปรับปรุงท่ีควร
ได้รับกำรพัฒนำเป็นส่วนมำก ไม่ต้องกังวล และควรพิจำรณำช่องว่ำงท่ียังเป็นปัญหำอยู่และค่อยปรับ
พัฒนำต่อยอดไปในอนำคต เนื่องจำกกำรประเมินตนเองเป็นกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำยังต้องปรับปรุง
ด้ำนไหน แก้ได้หรือไม่ ถ้ำหำกปรับปรุงได้ควรปรับเพื่อพัฒนำ เพรำะยังมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนด้ำนต่ำงๆเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยได้  

 
แพทย์หญิงนนธนวนัณท์   สุนทรำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ได้กล่ำวว่ำ 

จำกท่ีได้มีกำรประชุมปรึกษำรือร่วมกันท้ัง 4 กระทรวง รวมท้ังเอกชน และได้จัดท ำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับกำรเปิดสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยร่วมกัน หน่วยงำนส่วนภูมิภำคนั้นต้องท ำงำนเต็ม
ควำมสำมำรถ และน ำประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำแลกเปล่ียน ถ่ำยทอดให้แก่ผู้ดูแลเด็ก และช่วยช้ีแนะ 
สนันสนุน ให้กำรท ำงำนของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยผ่ำนไปด้วยดีและผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน เนื่องจำก
ผลท่ีได้รับคือเด็กท่ีมีคุณภำพ ท้ังด้ำนพัฒนำกำร โภชนำกำร กำรเล้ียงดูเด็กท่ีดี กำรเปิดรับเด็กเพื่อเข้ำรับ
บริกำรในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในช่วงท่ียังมีกำรแพร่ระบำดของโรค COVOD-19 ควรมีกำรจัดกำรดูแล
แบบ small group หรือ ECD bubble เนื่องจำกสำมำรถดูแลเด็กได้ง่ำย หำกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งไหนสำมำรถท ำได้ปฏิบัติ เพื่อป้องกันกำรติดเช้ือ ท้ังนี้อำจขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถำนท่ีด้วย 
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         ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
รัศมีแสง  นำคอ่อน       สรุปรำยงำนกำรประชุม 
อนัญญำ รักปัญญำ       สรุปรำยงำนกำรประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


