
สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  เขตสุขภาพที่ 7  จ านวน 2 แห่ง 

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.   
 

1. สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 7  ขอนแก่น 
ต้ังอยู่เลขท่ี 195  ถนนศรีจันทร์  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  มีเนื้อที่1 ไร่ 1 งำน 36.61 

ตำรำงวำ จัดต้ังขึ้นมำในปี พ.ศ.2538  ช่ือเดิมคือ  สถำนรับเล้ียงเด็ก กำรด ำเนินงำนอยู่ภำยใต้โรงพยำบำลแม่และเด็ก  
ให้บริกำรรับเล้ียงเด็กกลุ่มอำยุ  3 เดือน - 3 ปี ปี พ.ศ.2544 ได้เปล่ียนช่ือเป็นสถำนส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย   
รับบริกำรท้ังบุคคลภำยในโรงพยำบำลและบุคคลภำยนอก  โดยกำรใช้มำตรฐำนกำรดูแลเด็กตำมมำตรฐำนศูนย์เด็ก
เล็กน่ำอยู่ของกรมอนำมัย  และได้รับกำรประเมินผ่ำนมำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่ระดับดีมำกเมื่อปี 2548  ตลอดจน
รักษำคุณภำพศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่ในระดับดีมำกมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงานตามมาตร ฯ ชาติ 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มำตรฐำนท่ี 1 78 59 75.64 B ดี 

มำตรฐำนท่ี 2 60 57 95.00 A ดีมำก 

มำตรฐำนท่ี 3 ก 21 20 95.24 A ดีมำก 

มำตรฐำนท่ี 3 ข 66 59 89.38 A ดีมำก 

รวม 225 191 86.67 A ดีมำก 

ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรภำยใน (Internal Audit) ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2563 
จุดแข็งของสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
1. ผู้บริหำร เห็นควำมส ำคัญ และสนับสนุน มีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน 
2. สถำนท่ี มีแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กและเป็นสถำนท่ีศึกษำดูงำนของหน่วยงำนภำยนอก 
3. บุคลำกรมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำง เช่น PG จิตเวชเด็ก 1 คน  ก ำลังอบรม PG 1 คน และก ำลังศึกษำป.โท 
ด้ำนเด็ก 1 คน 
 4. ครูผู้ดูแลเด็ก มีประสบกำรณ์ในกำรอบรมกำรเล้ียงดูเด็ก 
โอกาสพัฒนาและแนวทางการแก้ไข 

มาตรฐานที่ 2 แนวทางการแก้ไข 
2.1.4 เลือกใช้ส่ือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัด
สภำพแวดล้อมภำยในภำยนอกแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ
เหมำะสม ปลอดภัย 

จัดกิจกรรมและห้องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันกำรปรับตัวก่อนเข้ำรับ
กำรศึกษำในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงกำรเป็น
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 

จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีส่งเสริมกำรปรับตัวให้
เด็กคุ้นเคยกับสภำพแวดล้อมใหม่และมีทักษะเพิ่มขึ้น 

 

 

 



2.ศูนย์เด็กเล็กสวนพยอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพะยอม 

เปิดบริกำรเริ่มตั้งแต่ 2 กุมภำพันธ์ 2560 บุคลำกรในบ้ำนเด็กเล็กสวนพะยอม พว.ปิยวรรณ  หำญเวช ผู้รับผิดชอบ
งำนแม่และเด็ก   พว.แพงศรี ประพำกรพิไล หัวหน้ำบ้ำนเด็ก ครูพี่เล้ียงจ ำนวน 3 คน    
สมำชิกตัวน้อยท้ังหมด 20 คน 

- รุ่นท่ี 1,2 เด็ก5 เดือนจ ำนวน 1 คน  เด็ก 1ปีข้ึนไป  จ ำนวน 19 คน  
- รุ่นท่ี 3 จ ำนวน 19 คน (หญิง12  คน ชำย7 คน ) 

จ านวนเด็กต่อปีแยกตามอายุ  
ปี จ านวนเด็กทั้งหมด ต่ ากว่า1 ปี 1ปี – 2 ปี 2 ปีขึ้นไป 

2560 20 1 12 8 
2561 23 2 12 9 
2562 19 2 14 2 
2563 (ก ำลังเปิดรับสมัคร) 10 1 6 2 

พื้นท่ีใช้สอยในบ้ำนเด็กเล็ก  
- พื้นท่ีท้ังหมด118.25 ตร.ม. พื้นท่ีห้องนอนและกิจกรรมเด็ก พื้นท่ี 36.25 ตร.ม. 
- ห้องน้ ำ 1ห้อง 2 โถ พื้นท่ี  5 ตร.ม. 
- ห้องซักล้ำง แปรงฟัน พืน้ท่ี   20  ตร.ม. 
- ห้องรับประทำนอำหำร พื้นท่ี 25 ตร.ม. 
- ห้องเด็กอ่อน พื้นท่ี 16 ตร.ม. 
- ห้องพักแยกเด็กป่วย พื้นท่ี 16 ตร.ม. 

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็กสวนพยอม โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพสวนพะยอม 
กิจกรรมกิน 

• มีกำรจัดเมนูอำหำร มีผักทุกวัน และค ำนวณพลังงำนต่อวัน โดยนักวิชำกำรสำธำรณสุขท่ีจบโภชน
ศำสตร์ 

• มีห้องครัวปรุงอำหำรส ำหรับเด็ก โดยเจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูลมำเป็นแม่ครัว 
• เด็กเตรียมนมจืดมำจำกบ้ำน  
• อำหำรว่ำงเป็นผลไม้ 
• ประเมินน้ ำหนักและส่วนสูงทุก3เดือน 

เล่น 

• ส่งเสริมกำรเล่นตำมพัฒนำกำรตำมคู่มือDSPM 
• เล่นตำมพัฒนำกำรทุกวันช่วง9.30-10.30น. โดยจัดกิจกรรมตำมควำมพร้อมของเด็กของแต่ละคน  
• อุปสรรค ยังไม่มีสนำมเด็กเล่นกลำงแจ้ง 

เล่า 

• ครูเล่ำนิทำนให้ฟัง 
• ส่ือทำงโทรทัศน์ไม่เกินวันละ 30 นำที 

นอนพักผ่อน 

• เด็กนอนในช่วง12.00-14.30 น. ของทุกวัน 



 

ดูแลฟัน 

• มีกำรแปรงฟันทุกวันหลังอำหำรกลำงวัน 
• เด็ก ๆจะได้รับกำรตรวจฟัน จำกเจ้ำหน้ำท่ีทันตกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

 
การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศูนย์เด็กเล็กสวนพะยอม 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ ข้อปรับปรุง 
มำตรฐำนท่ี1 กำรบริหำรจัดกำร

สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
78 34 43.59 7 

มำตรฐำนท่ี2  ครู/ผู้ดูแล/
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

60 19 31.67 7 

มำตรฐำนท่ี3 คุณภำพของเด็ก
ปฐมวัย ก (แรกเกิด-2ปี) 

21 20 95.24 0 

มำตรฐำนท่ี3 ข (อำยุ3-6ปี) 66 61 92.42 0 
รวม 225 134 59.55 14 

 

แผนพัฒนำงำนบริกำรบ้ำนเด็กเล็กสวนพะยอม 

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ศูนย์เรียนรู้บ้ำนเด็ก
เล็กสวนพยอม 

-พัฒนำศักยภำพผู้ดูแลเด็ก 
-ศึกษำดูงำน 
-โรงเรียนพ่อแม่ 1 ครั้ง/เดือน 
-พัฒนำกำรเด็กโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
-พัฒนำสมองและกำรเรียนรู้(EF) โดยด ำเนินนโยบำย “กิน กอด 
เล่น เล่ำ นอนเฝ้ำดูฟัน” 
-กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดในศูนย์เด็ก 
-อุปกรณ์สนำมเล่นกลำงแจ้ง 

ปี2561-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 8 

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.   
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นำยแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ   รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
2. นำงสำวเขมิกำ ฉัตรก้องภพ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
3. นำงพรทิพย ์ วรวิชญ ์   นักวิชำกำรศึกษำ 
4. นำงสำวดวงใจ ปั้นคุ้ม   นักวิชำกำรศึกษำ 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 
1. นำงโสพรรณ เรืองเจริญ   รองผู้อ ำนวยกำร ศูนย์อนำมัยท่ี 8 อุดรธำนี 
2. ดร.สุภำภรณ์ ปัญหำรำช    หัวหน้ำศูนย์ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กวัยเตำะแตะ 

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ โรงพยาบาลหนองบัวล าภ ู 

มาตรฐานด้านที่ 1  (คะแนนเต็ม 78 คะแนน ประเมินตนเองได้ 59 คะแนนหรือร้อยละ 75.64) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ข้อพัฒนำ 
1.1.1 บริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงเป็นระบบ 
1.1.2 บริหำรหลักสูตรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
1.1.3 บริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด 
 ข้อพัฒนำ  
 1.2.1บริหำรจัดกำรบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ 

1.2.2 ผู้บริหำรสถำนพัฒนำปฐมวัย/ หัวหน้ำระดับปฐมวัย/ ผู้ด ำเนินกิจกำรมีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมำะสม 
และบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 1.2.3 ครู/ ผู้ดูแลเด็กท่ีท ำหน้ำท่ีหลักในกำรดูแลและพัฒนำเด็ก มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมำะสม 
 1.2.4 บริหำรบุคลำกรจัดอัตรำส่วนของครู/ ผู้ดูแลเด็กอย่ำงเหมำะสมพอเพียงต่อจ ำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอำยุ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
 ข้อพัฒนำ 
 1.3.1 บริหำรจัดกำรด้ำนสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัยอย่ำงเป็นระบบ 
 1.3.2 โครงสร้ำงและตัวอำคำรมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภำพแวดล้อมท่ี 
 1.3.3 จัดกำรควำมปลอดภัยของพื้นท่ีเล่น/ สนำมเด็กเล่น และสภำพแวดล้อมภำยนอกอำคำร 
 1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทำงอย่ำงปลอดภัย 
 1.3.7 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจำกบุคคลท้ังภำยในและภำยนอกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
 ข้อพัฒนำ 
 1.4.1 มีกำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพ เฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตของเด็กและดูแลกำรเจ็บป่วยเบือ้งต้น 
 1.4.2 มีแผนและด ำเนินกำรตรวจสุขอนำมัยประจำวัน ตรวจสุขภำพประจ ำปีและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 



1.4.6 จัดกำรระบบสุขำภิบำลท่ีมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมสถำนท่ีปรุงประกอบอำหำร น้ ำด่ืมน้ ำใช้ ก ำจัดขยะ 
ส่ิงปฏิกูล และพำหะน ำโรค 
1.4.7 จัดอุปกรณ์ภำชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับกำรใช้งำนของเด็กทุกคน และดูแลควำมสะอำด 
และปลอดภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
ข้อพัฒนำ 
1.5.1 มีกำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงพ่อแม่/ ผู้ปกครอง กับสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและกำรด ำเนินงำนของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
1.5.2 กำรจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ ผู้ปกครอง/ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม 
1.5.3 ด ำเนิน งำนให้สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
1.5.4 มีคณะกรรมกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 

มาตรฐานด้านที่  2 (คะแนนเต็ม 60 คะแนน ประเมินตนเองได้ 35 คะแนนหรือร้อยละ 58.33 ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
2.1.1 มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยมีกำรด ำเนินงำนและ
ประเมินผล 
2.1.2 จัดพื้นท่ี/ มุมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นท่ีเหมำะสมอย่ำงหลำกหลำย 
2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงบูรณำกำรตำมธรรมชำติของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสำท
สัมผัส ลงมือท ำ ปฏิสัมพันธ์ และกำรเล่น 
2.1.4 เลือกใช้ส่ือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่น และจัดสภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก แหล่งเรียนรู้ ท่ี
เพียงพอ เหมำะสม ปลอดภัย 
2.1.5 เฝ้ำระวังติดตำมพัฒนำกำรเด็กรำยบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำเด็กทุกคนให้
เต็มตำมศักยภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
2.2.1 ให้เด็กอำยุ 6 เดือนขึ้นไปรับประทำนอำหำรท่ีครบถ้วนในปริมำณท่ีเพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรม
กำรกินท่ีเหมำะสม 
2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ในกำรดูแลสุขภำพ ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตประจ ำวัน 
2.2.3 ตรวจสุขภำพอนำมัยของเด็กประจำวัน ควำมสะอำดของร่ำงกำย ฟันและช่องปำกเพื่อคัดกรองโรค
และกำรบำดเจ็บ 
2.2.4 เฝ้ำระวังติดตำมกำรเจริญเติบโตของเด็กเป็นรำยบุคคล บันทึกผลภำวะโภชนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
2.2.5 จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ฟั น และช่อ ปำก สำยตำ หู ตำมก ำหนด 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดต้ังค ำถำม สืบเสำะหำควำมรู้ แก้ปัญหำ 
จินตนำกำร คิดสร้ำงสรรค์ โดยยอมรับควำมคิดและผลงำนท่ีแตกต่ำงของเด็ก 
2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ทำงภำษำท่ีมีควำมหมำยต่อเด็ก เพื่อกำรส่ือสำรอย่ำงหลำกหลำย  
ฝึกฟัง พูด ถำม ตอบ เล่ำและสนทนำตำมลำดับข้ันตอนพัฒนำกำร 
2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักกำรอ่ำน ให้เด็กมีทักษะกำรดูภำพฟังเรื่องรำว พูดเล่ำ อ่ำน วำด/ 
เขียน เบ้ืองต้น ตำมลำดับพัฒนำกำรโดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่ำงของกำรพูด และกำรอ่ำนท่ีถูกต้อง 



2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบกำรณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลส่ิงต่ำงๆสถำนท่ีและธรรมชำติ รอบตัวด้วย
วิธีกำรท่ีเหมำะสมกับวัยและพัฒนำกำร 
2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เบ้ืองต้นตำมวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่ำน
ประสำทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
2.4.1 สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่ำงผู้ ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงเด็กกับเด็ก และกำรแก้ไขข้อขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีควำมสุข แจ่มใส ร่ำเริง ได้แสดงออกด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
โดยผ่ำนกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยศิลปะ ดนตรี ตำมควำมสนใจและถนัด 
2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดีมีวินัยซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้ำท่ี
รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัวโรงเรียนชุมชน และประเทศชำติด้วยวิธีที่เหมำะสมกับวัยและ
พัฒนำกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขัน้ถัดไป 
2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพื่อเตรียมเด็กก่อนจำกบ้ำนเข้ำสู่สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย/ โรงเรียน และจัด
กิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยำกำศท่ีเป็นมิตร 
2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรปรับตัวก่อนเข้ำรับกำรศึกษำในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงกำรเป็นนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 

มาตรฐานด้านที่ 3 (คะแนนเต็ม 21 คะแนน ประเมินตนเองได้ 21 คะแนนเต็ม ) 
 



ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ 

1. กำรด ำเนินงำนในมำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนโภชนำกำรและด้ำนพัฒนำกำร มีควำมโดดเด่น ทำงศูนย์ฯสำมำรถ
กระตุ้นพัฒนำกำรในเด็กท่ีพัฒนำกำรล่ำช้ำได้ดี 

2. เรื่องฟัน โดยปกติฟันของเด็กเริ่มขึ้น เมื่อเด็กอำยุ 6 เดือน ฉะนั้นทำงศูนย์ฯ ควรจะต้องดูแลสุขภำพฟัน
ของเด็กให้ดี และไม่มีฟันผุ 

3. กำรท ำควำมสะอำดอย่ำงเต็มรูปแบบและกำรคัดกรองท่ีเข้มงวด กำรวัดไข้และถำมประวัติกำรไปพื้นท่ี
เส่ียง ผู้ปกครอง จะช่วยสถำนท่ี เด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้ำหน้ำท่ีของศูนย์ สะอำด ปลอดภัยและ
ปลอดเช้ือ ของเล่นเด็ก จะไม่มีกำรน ำมำเล่นต่อกันเมื่อเด็กเล่นเสร็จแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีต้องเอำไปล้ำง ท ำควำม
สะอำด 

4. กำรเปิดเครื่องปรับอำกำศในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตำมบริบทของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
นั้นๆ แต่ให้เน้นมำตรกำรในกำรคัดกรองก่อนเข้ำศูนย์ฯ หรือควรเปิดในช่วงเวลำท่ีเด็กนอนช่วงเวลำเดียว  

5. มำตรกำรเกี่ยวกับรถโดยสำรรับ-ส่งเด็ก ให้ยึดตำมมำตรกำรของกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม และ
กระทรวงสำธำรณสุข 

ข้อแนะน าเก่ียวกับมาตรการเตรียมเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. ส ำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ต้องมีกำรคัดกรองครู และซักประวัติไปพื้นท่ีเส่ียง (เช่น ไปจังหวัดท่ีมีกำรระบำด) กำร
อำบน้ ำ (ส ำหรับครูท่ีเดินทำงมำศูนย์ฯรถโดยสำรสำธำรณะ) กำรเปล่ียนชุดยูนิฟอร์มเพื่อปฏิบัติงำน (ใน
ระยะแรกอำจจะยังไม่มียูนิฟอร์ม  ให้น ำชุดใหม่มำเปล่ียน) กำรเปล่ียนหน้ำกำกอนำมัย กำรใส่ 
หมวกคลุมผม กำรถอดเครื่องประดับทุกชนิด  

2. เจ้ำหน้ำท่ีท่ีอยู่จุดคัดกรอง ต้องใส่หน้ำกำกอนำมัย และ Face Shield เพื่อควำมปลอดภัยของตัวเอง  
3. ให้ควำมส ำคัญของกำรล้ำงมือ 7 ขั้นตอน กว่ำกำรล้ำงมือด้วยเจล ดังนั้นจึงควรมีอ่ำงล้ำงมือไว้หน้ำศูนย์ 
4. เมื่อเด็กมำถึงศูนย์ฯตอนเช้ำ ครูพำเด็กอำบน้ ำ เปล่ียนเส้ือผ้ำ เปล่ียนหน้ำกำกอนำมัย หน้ำกำกอนำมัยใส่

มำถึงศูนย์ 1 ช้ิน อำบน้ ำตอนเช้ำเปล่ียน 1 ช้ิน ต่ืนนอนภำคบ่ำยเปล่ียนอีก 1 ช้ิน ดังนั้น เด็กต้องมีหน้ำกำก
อนำมัย 3 ช้ิน ต่อ 1 วัน (หน้ำกำกอนำมัยเมื่อเปียกช่ืน จะท ำให้ประสิทธิภำพในกำรป้องกันเช้ือโรคน้อยลง) 

5. ก่อนเด็กกลับบ้ำน ครูต้องวัดไข้เด็กอีกครั้ง เพื่อดูว่ำเด็กมีไข้หรือไม่ 

ประเด็นปัญหา 

1. ทำงโรงพยำบำลไม่มีงบสนับสนุนอุปกรณ์คัดกรอง ให้ศูนย์เด็กท่ีอยู่ภำยใต้โรงพยำบำล ทำงศูนย์ฯจึงไม่
สำมำรถด ำเนินงำน หรือแนะน ำให้ควำมรู้ผู้ปกครองได้ไม่เต็มท่ีนัก เนื่องจำกอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

2. ขอใหส่้วนกลำง ท ำหนังสือถึงผู้บริหำรโรงพยำบำลหนองบัวล ำภู เกี่ยวกับควำมจ ำเป็นของอุปกรณ์คัดกรอง  กำร
จัดหำครูผู้ดูแลเด็ก หรือกำรลงมำตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้บริหำรด ำเนินกำรและตระหนกัใน
ควำมส ำคัญของศูนย์เด็กฯ 

3. Social Distancing 1.5-2 M. จ ำนวนครูต่อเด็กไม่สำมำรถจัดระยะห่ำงได้  
 

 

 

 



 

สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  เขตสุขภาพที่ 9 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.   

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลสุรินทร์ 

วิสัยทัศน์  มุง่พัฒนาเด็กอายุ 1.6 – 4 ปี ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เหมาะสม
ตามวัย เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและปฎิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อประชุมหาข้อสรุปเรื่อง
ความปลอดภัยการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ  หัวหน้าพยาบาล ครู นักโภชนาการ 
นักบัญชี  

ตัวบ่งช้ี 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย (ด้านอัคคีภัย) มีการอบรมอัคคีภัยให้แก่
เจ้าหน้าท่ีและครูพี่เล้ียง มีการท าแผนผังการมีไฟ แต่ยังไม่เคยมีการพาเด็กซ้อมหนีไฟ ก าลังจัดเตรียมเพื่อซ้อมหนี
ไฟในปีหน้า  

มาตรฐานด้านที่ 2 ครูผู้ดูแลเด็กและการให้การดูแลจากประสบการณ์เรียนรู้และการเล่นเพือ่พฒันาเด็กปฐมวัย  

ตัวบ่งช้ี 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน มีการจัดท าหลักสูตร 2 เล่มคือ 

1.หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 

2.หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบขึ้นไป และ DSPM ร่วมด้วย 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข. อายุ 3 – 6 ป ี

ใช้การประเมินพัฒนาการด้านต่างๆตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ร่วมกับคู่มือ DSPM 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

มาตรฐานท่ี 1 ได้คะแนน  ร้อยละ 50  

มาตรฐานท่ี 2 ได้คะแนน  ร้อยละ 86.66  

มาตรฐานท่ี 3 ก.  ได้คะแนน ร้อยละ 100  

มาตรฐานท่ี 3 ข. ได้คะแนน ร้อยละ 68.18  

 

 



จุดแข็ง 

 1. บุคลากรตรวจสุขอนามัยประจ าปีและมีการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ   

 2. บุคลากรมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (สหสาขา) 

 3. ครูผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์ในการอบรมเล้ียงดูเด็ก 

 4. คัดกรองสุขภาพเด็กประจ าวันทุกวันก่อนเข้าเรียน    

โอกาสพัฒนาและแนวทางการแก้ไข 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3  

ข้อ 1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพื้นท่ีเล่นสนามเด็กเล่นและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคือ ก าลังด าเนินการเพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นท่ีได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย  

ข้อ 1.3.8 จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยภัย ภัยพิบัติตามความเส่ียงของพื้นท่ี 

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จัดเตรียมถังดับเพลิง มีแผนการซ้อมหนี ไฟแต่ยังไมไ่ด้ซ้อมตามแผนแต่
ก าลังด าเนินการเพื่อพาเด็กซ้อมหนีไฟในปีต่อไอ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

ข้อ 1.5.2 การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน  

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา ผู้ปกครองมีการส่ือสารพูดคุยกับครูแต่ยังไม่มีการประชุมประจ าปี จึงได้
เขียนโครงการและจัดการประชุมตามท่ีก าหนด   

1.5.3 ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กประถมวัย
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา เชิญวิทยากร เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังภายนอก ภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ร่วมพัฒนาด าเนินงานร่วมกนั  

มาตรฐานด้านที่ 3 ข. คุณภาพของเด็กปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 - 6ป ีก่อนเข้าปฐมศึกษาปีที่ 1 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์  

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา ส่งกระตุ้นพัฒนาการจนกว่าเด็กจะมีพัฒนาการสมวัยและมีการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

นายแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ แนะน าว่า การคิดคะแนนในการประเมินตนเองให้คิดเป็นร้อยละและไม่ต้อง
กังวลเรื่องการปรับปรุงแกไ้ข แนะน าให้เอาข้อท่ีได้คะแนนต่ ามาปรับปรุงและพัฒนาก่อน และ กล่าวชื่นชม



มาตรฐานด้านท่ี 3 เนื่องจากมีแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางจึงท าให้ได้คะแนนสูง ส่วนมาตรฐานด้านท่ี 2
เนื่องจากมีนักวิชาการศึกษา 2 ท่าน  จึงท าให้สามารถพัฒนางานในศูนย์เด็กเล็กได้เป็นอย่างดี  

แพทย์หญิงนนธนวนันท์  สุนทรา กล่าวชื่นชมด้านผลลัพธ์ เนื่องจากมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ มีการแก้ไขเรื่อง
พัฒนาการไม่สมวัยและมีการส่งต่ออย่างเป็นระบบ  

 ⁃ มีการพยายามสอนพ่อแม่ในกิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่ให้มีส่วนร่วม 

 ⁃ การสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อความปลอดภัย    ส าหรับเด็กปฐมวัย การพาเด็กเล่น ทราย น้ า เป็นการส่งเสริม
พัฒนาการและรักษาเด็กท่ีไม่สมวัยได้ ห้องเรียนกส็ามารถจัดเป็นพื้นท่ีเล่นได้ตามนโยบายกรมอนามัย เล่นเปล่ียน
โลก 3 F ซึ่งตอนนี้มีหลักสูตรซึ่งสามารถน าไปสอนพ่อแม่ได้เพื่อผลลัพธ์ด้านพัฒนาการและสติปัญญา 

 

         นางสาวมานิ  เนกขัมม์ 

           17 มิถุนายน 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  เขตสุขภาพที่ 10 
ในวันศุกร์ ท่ี 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.  

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น 
 

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
1. นำยแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
2. นำงสุรีพร  เกียรติวงษ์ครู   สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
3. นำงสำวไพลิน วิญญกูล   สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
4. นำงสำวรัศมีแสง  นำคอ่อน  สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
5. นำงพรทิพย์ วรวิชญ์   สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 

 
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ (VDO Conference) ประกอบด้วย 

1. แพทย์หญิงธนิกำ สุจริตวงศำนนท์  สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
2. นำงอรัญญำ  ทับน้อย   สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ 
3. ผู้แทนจำกส ำนักอนำมัยส่ิงแวดล้อม 
4. ผู้แทนจำกศูนย์อนำมัยท่ี 10 และเครือข่ำย (สสจ, สสอ)  
5. ผู้แทนจำกศูนย์สำธิตส่งเสริมพัฒนำทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนำมัยท่ี 10  อุบลรำชธำนี 
6. ผู้แทนจำกห้องสวัสดิการเล้ียงลูกด้วยนมแม่  โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลรำชธำนี 
7. ผู้แทนจำกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นำยแพทย์ธีรชัย บุญลีพรรณ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ กล่ำวถึงวัตถุประสงค์

กำรประชุมฯ ซึ่งมีกำรน ำมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติมำเป็นเกณฑ์มำตรฐำนกลำงเกณฑ์เดียวในกำร
พัฒนำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และกำรประชุมครั้งนี้
เป็นกำรประชุมครั้งท่ี 10 ของเขตสุขภำพท่ี 10 มีสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจ ำนวน 3 แห่งในรูปแบบ VDO 
Conference เพื่อน ำเสนอกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ข้อดีและข้อท่ีควรปรับปรุง ผล
กำรประเมินสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย            และร่วมอภิปรำยและแลกเปล่ียนประเด็นต่ำงๆในกำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และข้อเสนอแนะ       จำกหน่วยงำนส่วนกลำง  

มติที่ประชุม : ผู้เข้ำประชุมรับทรำบ 
 
วาระที่ 2   

- การน าเสนอการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจ านวน 3 แห่ง และผลการ
ประเมินฯ 

- ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ 
กำรน ำเสนอกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจ ำนวน 3 แห่ง และผลกำรประเมินฯ 

1.ห้องสวัสดิกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่  โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลรำชธำนี 
นำงวันวิสำ  แสนลำ ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร น ำเสนอข้อมูลท่ัวไป กำรด ำเนินงำนตำม

มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ดังนี้ 



ห้องสวัสดิกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่  โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อ
ส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และโรงพยำบำลเห็นควำมส ำคัญ จึงได้จัดต้ังห้องสวัสดิกำรกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เพื่อสนับสนุนบุคลำกรท่ีมีควำมมุ่งมั่นในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบควำมส ำเร็จพร้อม
ท้ังสำมรถปฏิบัติงำนควบคู่กันไปด้วย โดยดัดแปลงห้องเครื่องมือแพทย์เดิม  ท่ีตึก 2 ช้ัน 2 ท ำเป็นห้องสวัสดิกำร
และเล้ียงลูกด้วยนมแม่ พ.ศ.2551 มีจ ำนวนเด็กเพิ่มขึ้น ซึ่งห้องเดิมไม่สำมำรถรองรับจ ำนวนเด็กท่ีเพิ่มขึ้นได้ จึงได้
ย้ำยมำ ท่ีแห่งใหม่จนถึงปัจจุบัน                           ให้บริกำรแก่บุตรบุคลำกรโรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ 
บุตรบุคลำกรวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ท่ีมำรดำมุ่งมั่นต้องกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำง
เดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแรก และรับเด็กช่วงอำยุ 1 เดือน – 1 ปี เมื่อเด็กอำยุเกิน 1 ปี จึงจ ำหน่ำยเด็กออกและไม่
คิดค่ำบริกำร เนื่องจำกเป็นสวัสดิกำรของบุคลำกร ส่วนอำหำรส ำหรับเด็ก 6-12 เดือน ของใช้ส่วนตัว ผู้ปกครองจะ
เตรียมให้เด็กเอง ทำงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมีกำรเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตส ำหรับเด็กปฐมวัย และประเมิน
พัฒนำกำรด้วย DSPM และให้ค ำปรึกษำเมื่อพบเด็กท่ีมีพัฒนำกำรไม่สมวัยโดยกุมำรแพทย์ และมีกำรให้ค ำแนะน ำ
ส่งเสริมด้ำนสุขภำพ เช่นกระตุ้นให้ผู้ปกครองพำเด็กไปรับวัคซีนเมื่อถึงเวลำท่ีก ำหนด เป็นต้น ส่วนผู้ดูแลเด็กมี
หัวหน้ำฝ่ำยพยำบำลจ ำนวน 1 คน และ ผู้ช่วยดูแลเด็กจ ำนวน 2 คน ซึ่งผ่ำนกำรอบรมกำรดูแลเด็ก (สุขภำพ) แต่
ไม่ได้จบด้ำนสำขำปฐมวัย 

ข้อดี ได้แก่ 
1.เด็กท่ีมำรับบริกำรต้องกินนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน และเล้ียงคู่อำหำรเสริมตำมวัยจนจ ำหน่ำย 
2.เด็กทุกคนได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำมช่วงวัย 
3.เด็กทุกคนได้รับกำรตรวจ Tongue tie ทุกรำย หำกพบว่ำมีปัญหำก็จะได้รับกำรแก้ในทันที จำก

พยำบำลประจ ำคลินิกนมแม่ 
4.เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรดูดนม จะได้รับกำรช่วยเหลือ และแก้ปัญหำทันทีจำกพยำบำลประจ ำคลินิก 
5.ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ เนื่องจำกเป็นสวัสดิกำรให้แก่บุคลำกร 
6.มีไลน์กลุ่มคุณแม่เพื่อปรึกษำปัญหำเกี่ยวกับกำรเล้ียงลูก 24 ช่ัวโมง 
 

 
จำกผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พบว่ำไม่มีข้อท่ีต้องได้รับกำร

ปรับปรุง และแต่ละมำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี มีคะแนนดังต่อไปนี้ 
มำตรฐำนด้ำนท่ี1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรทุกประเภทของหน่วยงำนทุกสังกัด 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 กำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพและกำรเรียนรู ้
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
มีคะแนนรวม เท่ำกับ  75 คะแนน(เต็ม 78คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 96.15 
 

มำตรฐำนด้ำนท่ี2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแลและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย 
    ตัวบ่งช้ีท่ี2.1กำรดูแลและพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและดูแลสุขภำพ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี2.3กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำ และกำรส่ือสำร 
    ตัวบ่งช้ีท่ี2.4กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและควำมเป็นพลเมืองดี 
    ตัวบ่งช้ีท่ี2.5กำรส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่ำนให้ปรับตัวสู่กำรเช่ือมต่อในขั้นถัดไป 



คะแนนรวมเท่ำกับ 54 คะแนน(เต็ม60คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 90 
 
มำตรฐำนด้ำนท่ี3 คุณภำพของเด็กปฐมวัย ส ำหรับเด็กแรกเกิดถึง อำยุ 2 ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1ก เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2ก  เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย 
คะแนนรวมเท่ำกับ 21 คะแนน  (เต็ม 21 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และหน่วยงำนอื่นๆ 
นำยแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ได้กล่ำวช่ืนชมกำร

ด ำเนินงำน และกำรไม่เก็บค่ำบริกำรจำกผู้ปกครองซึ่งถือว่ำเป็นสวัสดิกำรท่ีดี และกำรประเมินด้ำนท่ี 3 ท่ีพบว่ำ
ผ่ำนหมดทุกข้อเนื่องจำกมีบุคลำกรทำงกำรแพทย์เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำและเป็นท่ีปรึกษำท่ีดี  

 
2.ศูนย์สำธิตส่งเสริมพัฒนำทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนำมัยท่ี 10  อุบลรำชธำนี 
นำงพจมำลย์  เรืองกิจวณิช  ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  น ำเสนอข้อมูลท่ัวไป กำรด ำเนินงำน

ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
ศูนย์สำธิตส่งเสริมพัฒนำทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนำมัยท่ี 10 เปิดรับเด็กต้ังแต่อำยุ 1.6 ปี – 3 ปี 

แบ่งห้องในกำรดูแลเด็กเป็นจ ำนวน 4 ห้อง รวมเด็กท้ังหมด 52 คน มีบุคลำกรในหน่วยงำนมีท้ังหมด  11 คน แบ่ง
ออกเป็นพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  4  คน นักวิชำกำรศึกษำ  1 คน ครูท่ีจบปฐมวัย 3 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้  2 
คน คนครัว      1 คน  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมโภชนำกำร พัฒนำกำรเด็กและแก้ปัญหำเด็กท่ีมีพัฒนำกำร
สงสัยล่ำช้ำและตรวจสุขภำพช่องปำก สุขภำพเด็ก มีกำรพัฒนำรูปแบบด ำเนินงำนกำรส่งเสริมพัฒนำกำรทักษะ
สมองเด็กปฐมวัย กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เป็นท่ีศึกษำดูงำนศูนย์เด็กเล็กแห่งชำติ และเป็นต้นแบบกำร
พัฒนำส่งเสริมทักษะสมองเด็ก          

ข้อดี ได้แก่ 
1. ผู้บริหำรเห็นควำมส ำคัญ และสนับสนุน  
2. สถำนท่ีมีควำมพร้อม 
3. บุคลำกรมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำง เช่น ศึกษำปริญญำโท ด้ำนพัฒนำกำรมนุษย์ 1 คน PG จิตเวช 1 

คน     PG เวชปฏิบัติ 1 คน PG กำรดูแลเด็กวิกฤต 1 คน ครูปฐมวัย 4 คน  
4. เครือข่ำยวิชำกำรท่ีเข้มแข็ง กสศ. 
ข้อปรับปรุง/โอกำสพัฒนำ 
1. ขำดกำรฝึกซ้อมแผนอพยพเสมือนจริง แต่ก็พร้อมจะจัดเตรียมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ในภำพรวมของ

หน่วยงำน 
2. เด็กมีปัญหำเรื่องกล้ำมเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่  
3. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำตำมเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กแห่งชำติเพื่อให้มีกำรก ำกับติดตำมได้ง่ำยข้ึน 

ออกแบบกำรจัดเกบ็ข้อมูลให้ทันสมัยและง่ำยต่อกำรใช้งำน  
4. ปรับปรุงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นกำรพัฒนำกล้ำมเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่มำกขึ้น 

 
จำกผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พบว่ำไม่มีข้อท่ีต้องได้รับกำร

ปรับปรุง และแต่ละมำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี มีคะแนนดังต่อไปนี ้
มำตรฐำนด้ำนท่ี1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรทุกประเภทของหน่วยงำนทุกสังกัด 



ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 กำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพและกำรเรียนรู ้
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
มีคะแนนรวม เท่ำกับ  76 คะแนน (เต็ม 78คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 97.44 

มำตรฐำนด้ำนท่ี2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแลและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย 
    ตัวบ่งช้ีท่ี2.1กำรดูแลและพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและดูแลสุขภำพ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี2.3กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำ และกำรส่ือสำร 
    ตัวบ่งช้ีท่ี2.4กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและควำมเป็นพลเมืองดี 
    ตัวบ่งช้ีท่ี2.5กำรส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่ำนให้ปรับตัวสู่กำรเช่ือมต่อในขั้นถัดไป 

คะแนนรวมเท่ำกับ 60 คะแนน(เต็ม60คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 100.00 
มำตรฐำนด้ำนท่ี3 คุณภำพของเด็กปฐมวัย ส ำหรับเด็กแรกเกิดถึง อำยุ 2 ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1ก เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2ก  เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย 
คะแนนรวมเท่ำกับ 19 คะแนน  (เต็ม 21 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 90.48 

ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และหน่วยงำนอื่นๆ 
นำยแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ได้กล่ำวชื่นชมกำร

เนินงำนและทีมผู้บริหำรท่ีให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 

3.ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ 
แพทย์หญิงโสภิต  โชติรสนิรมิต รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริกำรปฐมภูมิโรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ น ำเสนอ

ข้อมูลท่ัวไป กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัย ดังนี้ 

ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ มีวัตถุประสงค์คือส่งเสริมกำรดูแลเด็กวัยก่อนเรียนให้
มีคุณภำพได้มำตรฐำนเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กวัยก่อนเรียนได้ตำมมำตรฐำน เป็นสวัสดิกำรเพื่อช่วยดูแล
เจ้ำหน้ำท่ีภำยในโรงพยำบำล เปิดท ำกำรเมื่อ 2 มกรำคม 2539 ท่ีต้ังอยู่ช้ัน 2 ของอำคำรกำยภำพบ ำบัด 
ประกอบด้วย ห้องพยำบำล   1 ห้อง ห้องนนัทนำกำร 1 ห้อง ห้องน้ ำเด็ก 2 ห้อง ห้องน้ ำเจ้ำหน้ำท่ี 1 ห้อง ห้อง
เตรียมอุปกรณ์ 1 ห้อง ห้องแปรงฟันเด็ก    1 ห้อง รับเด็กอำยุต้ังแต่ 3 เดือนถึง 3 ปี จ ำนวนเด็ก ท้ังหมด  8 คน มี
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมโภชนำกำร พัฒนำกำรเด็กและแก้ปัญหำเด็กท่ีมีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ และตรวจ
สุขภำพช่องปำก สุขภำพเด็ก มีกำรพัฒนำรูปแบบ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และคืนข้อมูลด้ำนต่ำงๆเช่น
พัฒนำกำร โภชนำกำร ฟัน ด้ำนสุขภำพ แก่ผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมช่วยในกำรดูแลเด็กท้ังบ้ำนและสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัย 

จำกผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ  และแต่ละมำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี มี
คะแนนดังต่อไปนี ้
มำตรฐำนด้ำนท่ี1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ไม่มีข้อท่ีต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรทุกประเภทของหน่วยงำนทุกสังกัด 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 กำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพและกำรเรียนรู ้
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 



มีคะแนนรวม เท่ำกับ  67 คะแนน (เต็ม 78คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 85.89     
มำตรฐำนด้ำนท่ี2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแลและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย มีข้อ
ท่ีปรับปรุงจ ำนวน 1 ข้อ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี2.1กำรดูแลและพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน มีข้อท่ีต้องปรับปรุงคือ 2.1.4 เลือกใช้ส่ือ/อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี เครื่องเล่น และจัดสภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก แหล่งเรียนรู้ ท่ีเพียงพอ เหมำะสม ปลอดภัย 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและดูแลสุขภำพ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี2.3กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำ และกำรส่ือสำร 
    ตัวบ่งช้ีท่ี2.4กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและควำมเป็นพลเมืองดี 
    ตัวบ่งช้ีท่ี2.5กำรส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่ำนให้ปรับตัวสู่กำรเช่ือมต่อในขั้นถัดไป 

คะแนนรวมเท่ำกับ 53 คะแนน(เต็ม60คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 88.33     
มำตรฐำนด้ำนท่ี3 คุณภำพของเด็กปฐมวัย ส ำหรับเด็กแรกเกิดถึง อำยุ 2 ปี และเด็ก 3 ปี ถึง 6 ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1ก เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2ก  เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย 
คะแนนรวมเท่ำกับ 21 คะแนน  (เต็ม 21 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ข เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมำะสม 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ข เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเคล่ือนไหว 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ เรียนรู้และสร้ำงสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนภำษำและกำรส่ือสำร 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.7 ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม คุณธรรม มีวินัย และควำมเป็นพลเมืองดี 

คะแนนรวมเท่ำกับ 62 คะแนน  (เต็ม 66 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 93.93     
ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และหน่วยงำนอื่นๆ 

นำยแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ได้กล่ำวชื่นชมกำร
ด ำเนินงำน แม้จะไม่มีครูท่ีจบปฐมวัยแต่คุณครูท่ีน ำเสนอมีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดี และกล่ำวว่ำ ด้ำนมำตรฐำนท่ี 3 
เรื่องคุณภำพเด็ก มีผลลัพธ์ผ่ำนมำตรฐำนเกือบทุก สพด. แต่ส่ิงต้องระวังคือ ด้ำนฟัน ซึ่งเด็กเล็กฟันน้ ำนมเด็กจะขึ้น
ต้ังแต่ 6 เดือน แต่ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจะเน้นด้ำนฟันเมื่อเด็กอำยุ 3 ขวบขึ้นไป 
 

 
         มติที่ประชุม : ผู้เข้ำประชุมรับทรำบ 

          
         ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 

นำงสำวรัศมีแสง  นำคอ่อน       สรุปรำยงำนกำรประชุม 
นำงพรทิพย์  วรวิชญ ์ สรุปรำยงำนกำรประชุม 

 
 
 



 
สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  เขตสุขภาพที่ 11 
วันที่พุธที่ 24 มิถุนายน  2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.   

 

ศูนย์เด็กเล็ก บ้านเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   

วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมเจ้ำหน้ำท่ีในโรงพยำบำลเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงต่อเนื่องจนครบ 1 ปี ซึ่งจะช่วยให้สำยสัมพันธ์
ระหว่ำงแม่-ลูกผูกพันกันอย่ำงแนน่แฟ้น 

2. ส่งเสริมให้เด็กมีภำวะโภชนำกำรท่ีดีและรู้จักดูแลสุขอนำมัยส่วนบุคคล 
3. ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมคุณธรรมจริยธรรม และสติปัญญำได้อย่ำงเหมำะสม

ตำมวัย 
4. อบรมดูแลเด็กให้มีควำมพร้อมในทุกๆด้ำน และสำมำรถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

มาตรฐานด้านที่ 1   กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 

 1.1  กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 

วิสัยทัศน์   เป็นเลิศด้ำนบริกำร มีมำตรฐำนแบบองค์รวมผู้ปกครองมีส่วนรวมเพื่อคุณภำพท่ีดีของเด็ก 

พันธกิจ 

1. มุ่งมั่นพฒันำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติดีต่อกำรให้บริกำร เด็กได้รับกำร
ส่งเสริมไปสู่โลกกว้ำง 

2. มุ่งเน้นพฒันำคุณภำพเพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรท่ีดี 4 ด้ำนคือ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ มี
ภำวะโภชนำกำรท่ีดี สุขอนำมัยปลอดภัย 

3. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมพัฒนำกำร เพือ่ให้เด็กมีพัฒนำกำรท่ีเหมำะสมตำมวัย 

ปรัชญำ  สุขภำพดี มีคุณธรรม น ำด้ำนควำมพร้อม 

เป้ำหมำย  ให้เด็กบ้ำนเด็กทุกคนมีสุขภำพแข็งแรง และมีพัฒนำกำรท่ีดีในทุกด้ำน สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข เป็นคนดี มีควำมสุข และเป็นคนเก่ง 

ประวัติควำมเป็นมำ    ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนเด็กโรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำชต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำลมหำรำช
นครศรีธรรมรำช เปิดด ำเนินกำรครั้งแรกเมื่อวันท่ี 3 มิถุนำยน 2528 โดยใช้สถำนท่ีบ้ำนพักหลังเก่ำของ
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช 

1.2 กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรทุกประเภทของหน่วยงำนในสังกัด 

เจ้ำหน้ำท่ีและบุคลำกร 

ครูผู้ดูแลเด็ก  จบปริญญำตรี          9 คน  



พี่เล้ียงเด็ก      ต่ ำกว่ำปริญญำตรี    1 คน 

ผู้ช่วยครู         ต่ ำกว่ำปริญญำตรี    5 คน 

อัตรำส่วนครู / ผู้ดูแลเด็ก  

 แรกเกิด 1 ½  ปี  จ ำนวนเด็ก  9  ครู 1 คน 

แรกเกิด 1 ½  ปี – 2 ปี     จ ำนวนเด็ก  20    ครู  5  คน 

แรกเกิด 2 ปี – 3 ปี           จ ำนวนเด็ก  20    ครู  3  คน 

แรกเกิด 3 ปี – 3 ½ ปี        จ ำนวนเด็ก  20       ครู   2  คน 

แรกเกิด   3 ½ ปี – 5 ปี       จ ำนวนเด็ก  20      ครู   2  คน 

กำรพัฒนำควำมรู้บุคลำกรครู / ผู้ดูแลเด็ก 

- ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยปี2560และคู่มือกำรประเมิน DSPM และสมุดบันทึก
ของเด็ก 

      -      มีกำรอบรมศักยภำพครูผู้ดูแลเด็ก 

สภำพแวดล้อมภำยนอก 

พื้นท่ีภำยนอก  มีสนำมบำสส ำหรับเด็กออกก ำลังกำย  มีสวนสมุนไพร  มุมเล่นทรำย ปืนป่ำน มีสนำมเด็กเล่น
ส ำหรับกำรเรียนรู้ 

พื้นท่ีภำยใน  มีห้องนอน / ห้องส้วมห้องน้ ำ / จุดล้ำงมือ / ห้องพยำบำล อำกำศถ่ำยเทได้ดี / มีมุมบล็อก ดนตรี 
มุมหนังสือ 

ระบบกำรป้องกันควำมปลอดภัยภำยในและภำยนอก  

- มีบัตรรับ-ส่งเด็ก กรณีมำรับเด็กไม่ได้ต้องน ำบัตรรับนักเรียนมำด้วย 
- มีทำงหนีไฟ  มีผังหนีไฟ 
- มีรั่วป้องกัน  / กล้องวงจรปิด 
- เขตปลอดขวดนม / ขนมกรุบกรอบงดเอำมำในห้องเรียน 
- มีกำรช่ังน้ ำหนักเด็ก / มีครูพยำบำลมีกำรอบรมพยำบำลเบ้ืองต้น 
- มีกำรคัดกรองตรวจสุขภำพร่ำงกำยทุกวัน / พร้อมกำรลงบันทึก 
- กำรอำบน้ ำร่ำงกำย /แปรงฟันตรวจฟนัปีละ 2 ครั้ง 

กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
- มีกำรประชำสัมพันธ์ ใช้ไลน์ และสมุดเล่มน้อย 
- กำรประชุมผู้ปกครอง 2 ครั้งใน 1 ปี เพื่อแก้ไขปัญหำของเด็ก 
- มีกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ / มีปรำชญ์ชำวบ้ำนมำให้ควำมรู้กำรเล่นหนังตะลุง / ปลูกผักมำให้ควำมรู้กับ

เด็ก 



มาตรฐานด้านที่  2 ครู / ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นเพื่อพัฒนำ
เด็กปฐมวัย 

2.1   ครูผู้ดูแลเด็กมีแผนกำรเรียนรู้ตำมช่วงวัยเน้นพัฒนำกำรเด็กท้ังรอบด้ำน 
- มีกำรบันทึกหลังกำรสอน 
- กำรเล่นเปล่ียนโลก 
- กิจกรรมสร้ำงสรรค์ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง 
- กิจกรรมเสรี เด็กมีกำรเรียนรู้เล่นอย่ำงอิสระ 
- กิจกรรมกลำงแจ้ง มีสนำมเด็กเล่น มีกำรเล่นกีฬำ 

2.2   กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและสุขภำพ 

- เมนูอำหำรส ำหรับเด็กประจ ำวัน 
- มีนักโภชนำกำรของโรงพยำบำลรำยกำรเมนูอำหำรในแต่ละวันไม่ซ้ ำกัน 
- มีกำรตรวจสภำพน้ ำทุกๆ 3 เดือน 

2.3  กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำและกำรส่ือสำร 

- มีโครงกำรภำษำ ท่ี 2 ส ำหรับเด็ก มุมดนตรี 
- กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ / ฟังนิทำน และมุมต่ำงๆ 

2.4  กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรมและควำมเป็นพลเมืองดี 

- มีกิจกรรมกำรไหว้ครู / กำรบ ำเพ็ญประโยชน ์
- ธรรมมะในวนัส ำคัญต่ำงๆส่งเสริมให้เด็กมีจริยธรรมคุณธรรม 

2.5  กำรส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่ำนให้ปรับตัวสู่กำรเช่ือมต่อในขั้นถัดไป 

- มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และเตรียมกำรกับผู้ปกครอง 

มาตรฐานด้านที่  3 คุณภาพของเด็ก 

- กำรเจริญเติบโตมีกำรตรวจพัฒนำกำร / มีกำรช่ังน้ ำหนักวัดส่วนสูงและมีโครงกำรเสริมอำหำรให้กับเด็กท่ี
พบปัญหำเรื่องสุขภำพ 

- ด้ำนพัฒนำกำรของเด็กมีแนวทำงกำรเฝ้ำระวังด้วยคู่มือ DSPM พัฒนำกำรเด็กรวม 5 ด้ำนสมวัย ร้อยละ 
89.2 

- เมื่อพบเด็กสงสัยล่ำช้ำแจ้งผู้ปกครองและให้ค ำแนะน ำในกำรส่งเสริมทักษะท่ีเด็กยังท ำไม่ได้และมีกำรส่ง
ต่อคลินิกพัฒนำกำรเด็ก 

- ด้ำนทันตกรรมมีกำรตรวจสุขภำพช่องปำกและฟัน ปีละ 2 ครั้งมีปัญหำฟันผุแจ้งผู้ปกครอง 

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ :  

ทำงศูนย์มีควำมพร้อมทุกอย่ำงสำมำรถแชร์ให้กับศูนย์อื่นได้ เรื่องจุดเด่นในด้ำนท่ี 3 ส่วนใหญ่เก่งและได้
คะแนนดีโดยเฉพำะศูนย์เด็กเล็กท่ีอยู่ในโรงพยำบำล และในด้ำนตรวจฟันท ำได้ดี และขอช่ืนชมในด้ำนกำร



จัดกำรบริหำรท่ำนผู้อ ำนวยกำรให้ควำมดูแลศูนย์เป็นอย่ำงดี มีกำรสนับสนุนท่ีดี บำงแห่งมีผู้บริหำรไม่
สนับสนุนเลย อยำกให้ทำงศูนย์แชร์เรื่องนี้หน่อย 

ทำงศูนย์ตอบ :  เรำมีกำรใช้ระบบบริหำรท่ีดี มีกำรท ำงำนร่วมกันกับหมอเด็ก ให้เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมสุข  มี
สวัสดิกำรท่ีดีมีงบประมำณ มีทีมท่ีส ำคัญและมีผู้ใหญ่ใจดีในกำรพัฒนำศูนย์ 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  เขตสุขภาพที่ 12 วพบ.ตรัง/รพ.สุงไหงโกลก 

วันศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. 
  

1.โรงพยาบาลตรัง (บ้านเด็ก ) 

เปิดให้บริการ 10 สิงหาคม 2541 กลับจากบ้านพักข้าราชการให้เป็นสถานท่ีเล้ียงดูเด็กปัจจุบันรับเด็ก
อายุสามเดือนถึง 2.11 ปี   

วัตถุประสงค์  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าท่ีและเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ี 

วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์เล้ียงเด็กคุณภาพท่ีผู้ปกครองยอมรับและศรัทธา   

ผู้ดูแลเด็กจบการศึกษาปริญญาตรี แต่ไม่ใช่สาขาปฐมวัย จ านวน 4 คน  

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย   

- อาคารภายนอกดูเก่าแต่มีความปลอดภัยและมั่นคง วัสดุรอบอาคารท าด้วยสแตนเลท  แต่ไม่มี มตรฐาน 
มอก. จึงท าให้คะแนนในข้อนี้ลดลง  

- จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัยภัยพิบัติตามความเส่ียงของพื้นท่ีมีการติดต้ังถังดับเพลิง 2 จุด มี
การตรวจเช็คทุกเดือน เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรม แต่ไม่มีการซ้อมอพยพหนไีฟ  

การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  

- มีการตรวจสุขอนามัยประจ าวันและบันทึกเป็นรายบุคคลของเด็กปฐมวัย 
- อุปกรณ์ภาชนะภายในครัวและของใช้เด็ก มีการต้มฆ่าเช้ือทุกเช้าก่อนใช้งาน   

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

มีการจัดต้ังคณะกรรมการบ้านเด็ก ผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยมีสหสาขาวิชาชีพมาให้ความรู้ผุ้ปกครอง 

มาตรฐานที่ 2 ครูผู้ดูแลเด็กและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

- มีเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPM  
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2561 ปัจจุบันมีการปรับหลักสูตรอยู่   
- มีการติดตามพัฒนาการตามช่วงอายุคัดกรอง กระตุ้นและส่งต่อในกรณีท่ีสงสัยล่าช้า 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

- เด็กมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน 88% 
- เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง 5 ด้าน โดยคัดกรองตามช่วงอายุปี 2562 = 86 . 95 %  
- มีการประเมินพัฒนาการโดยเครื่องมือ DSPM ทุก 4 เดือน หากพบสงสัยล่าช้าจะนัดผู้ปกครองเข้ามาให้

ค าปรึกษาและมีการติดตามพัฒนาการทุกเดือน ถ้าพบพัฒนาการไม่ผ่านเกณฑ์เจ้าหน้าท่ีจะพาผู้ปกครอง
ไปท่ีศูนย์กระตุ้นเพื่อพบ จนท. ต่อไป 



ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

มาตรฐานท่ี 1 ร้อยละ 85.9 

มาตรฐานท่ี 2 ร้อยละ 88.33 

มาตรฐานท่ี 3 ก ร้อยละ 100 

รวมคะแนน 92 . 76 

 

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ  ช่ืนชมการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในมาตรฐานด้านท่ี2 ว่าถึงจะได้
คะแนนไม่ดี แต่ก็ให้พยายามพัฒนาต่อไป ข้อท่ีได้คะแนนศูนย์ให้ถือว่าเป็นข้อท่ีต้องปรับปรุง  

ค าถาม  จะรู้ได้อย่างไรว่าท่ีอื่นจะมีการลงทะเบียนข้อมูลเด็กซ้ ากับของเรา  

ตอบ การกรอกข้อมูลในระบบให้เอาข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563 เป็นหลัก ให้ใช้ข้อมูลจ านวนเด็กของเก่าไม่ต้อง
ลบรายช่ือเด็กออก 

ด้านต้องปรับคะแนนเพิ่ม 
มาตรฐานด้านที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
 คะแนนเต็ม 24 คะแนน ประเมินตนเองได้ 18 คะแนน  

ข้อพัฒนา : ๑.๓.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเส่ียงของพื้นท่ี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

 คะแนนเต็ม 21 คะแนน ประเมินตนเองได้ 11 คะแนน  
ข้อพัฒนา : ๑.5.3 ด าเนิน งานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนา  

เด็กปฐมวัย 
 

รพ.สุงไหงโกลก 
ด้านต้องปรับคะแนนเพิ่ม 
มาตรฐานด้านที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด  
คะแนนเต็ม 12 คะแนน ประเมินตนเองได้ 5 คะแนน  

ข้อพัฒนา : ๑.๒.๓ ครู/ ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/ 
            คุณสมบัติเหมาะสม 

 มาตรฐานด้านที่  ๒ 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
คะแนนเต็ม 15 คะแนน ประเมินตนเองได้ 5 คะแนน  

ข้อพัฒนา : ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรม  
พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 



ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการส่ือสาร 
คะแนนเต็ม 15 คะแนน ประเมินตนเองได้ 5 คะแนน  

ข้อพัฒนา : ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพฟังเรื่องราว พูด
เล่า อ่าน วาด/ เขียน เบ้ืองต้น ตามลาดับพัฒนาการโดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของ
การพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ : การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
คะแนนเต็ม 9 คะแนน ประเมินตนเองได้ 2 คะแนน  

ข้อพัฒนา : ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  : การส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในขั้นถัดไป 
คะแนนเต็ม 6 คะแนน ประเมินตนเองได้ 2 คะแนน  

ข้อพัฒนา : ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึง
การเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี ถึงอายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปี
ท่ี ๑ ) ไม่มีเด็กวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปประชุมติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  (เขตสุขภาพที่ 13) 

วันพุธที่ 1 ก.ค. 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น 

 

สรุปศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  

ควำมเป็นมำ เปิดด ำเนินกำรเมื่อ พ.ศ. 2535 เน้นดูแลบุตรหลำนเจ้ำหน้ำท่ี ศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่คู่นมแม่ 

พ.ศ. 2560 ควำมร่วมมือ 4 กระทรวงเริ่มพัฒนำจำกเดิมมีเด็ก 2 คนปัจจุบันมีเด็ก 22 คน 

อัตราส่วนครู / ผู้ดูแลเด็ก 

เด็กอำยุ  3 เดือน – 1 ปี  1 : 3  จ ำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 4 คน 

เด็กอำยุ  1 – 2 ปี            1 : 5  จ ำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 6 คน 

เด็กอำยุ  2 – 3 ปี            1 : 10  จ ำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 7 คน 

เด็กอำยุ  3 ปี – ก่อนเข้ำ ป.1   1 : 15 จ ำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 3 คน 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบพัฒนำคุณภำพตอบตัวชี้วัดภำยในภำยนอก 

1.1.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงเป็นระบบ 
- แผนกำรบริหำรจัดกำร ( SWOT analysis) (ตำรำงมอบหมำยงำนเจ้ำหน้ำท่ี ตำรำงครูพี่เล้ียง) 

              -     บันทึก/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

              -    บันทึกรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน 

             -    จัดวำงระบบควบคุมภำยใน 

1.1.2 กำรบริหำรหลักสูตรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงเป็นระบบ 

            1.  มีหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมเด็กปฐมวัยก่อนเข้ำโรงเรียนโดยเลิกใช้ขวดนมและผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป 

            2. หลักสูตรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับน้ ำในเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งช้ี   

1.2  กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรทุกประเภทของหน่วยงำนในสังกัด 

          -  ปัจจุบันพี่เล้ียง 4 คน     พยำบำล 3 คน 

1.3  กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย 

- สภำพแวดล้อมภำยใน กำรเดินทำงรับ – ส่งเด็ก เด็กจะต้องใช้คำร์ซีท ใส่หมวกกันน็อค 
- มีกำรซ้อมอัคคีภัย  1 ครั้งต่อป ี
- ควำมปลอดภัยในกำรรับส่งมีบัตรรับส่งทุกครั้ง 



- ควำมปลอดภัยของเด็กควำมเส่ียงเรื่องฝุ่น PM 2.5 ทำงศูนย์มีเครื่องฟอกอำกำศและ COVID – 19 มี
มำตรกำรในกำรมำศูนย์ อยู่ในช่วงโควิดทำงศูนย์ไม่ได้หยุด สร้ำงควำมรอบรู้ในกำรใส่แมส รณรงค์กำร
ล้ำงมือ มีกำรคัดกรองเป็นอย่ำงดีก่อนเข้ำศูนย์จึงไม่มีกำรระบำด  มีกำรเปล่ียนเส้ือผ้ำเด็ก 

1.4   กำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพและกำรเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน 

กำรเรียนรู้กำรส่งเสริมสุขภำพกำรเจริญเติบโตของเด็ก มีกำรช่ังน้ ำหนักวัดส่วนสูง กำรตรวจฟัน มีบริเวณแปรงฟัน
อย่ำงเพียงพอ มีกำรจัดกำรเรียนรู้กำรเล่ำนิทำน มีสนำมเด็กเล่น สวนผัก  

              -  ส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวม 

             -  เฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโต  

             -  สุขอนำมัยประจ ำวัน 

            -  พื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วน 

            -  ห้องน้ ำ – ส้วม ท่ีแปรงฟันเหมำะต่อกำรใช้งำนของเด็ก 

            -  ของใช้ส่วนตัวเพียงพอต่อกำรใช้งำน 

1.5  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

          -  มีชมรมผู้ปกครองในกำรตัดสินใจในด้ำนพัฒนำกำรเด็ก 

         -  และมีกำรติดตำมคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

        มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กและให้กำรดูแลจัดประสบกำรณ์เรียนรู้และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย 

- ลำนเล่นสนำมเด็กเล่นตำมรอยพระยุคลบำท 
- กำรใช้คู่มือ DSPM มีกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก เมื่อมีเด็กสงสัยล่ำช้ำมีกำรติดตำมส่งต่อและแจ้ง

ผู้ปกครอง 

       มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่ำ เฝ้ำดูฟัน เป็นเด็กท่ีดีมีพัฒนำกำรสมวัย  

จุดแข็ง 

- ใช้ระบบกำร HL (Health Literacy) สร้ำงควำมรอบรู้ โดยพ่อแมรผู้เล้ียงดูแลเด็กมีส่วนร่วมผ่ำน
ชมรมผู้ปกครอง 

- ต้นทุนเดิม ศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่คู่นมแม่ 
- บุคลำกรได้รับกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่องมหัศจรรย์ 2,500 วัน 
- กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรกรมอนำมัย 

จุดอ่อน 

- กำรจัดข้อมูลอย่ำงเป็นระบบตำมมำรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ (ค่อยๆท ำไป) 
- กำรรับเด็กหลำกหลำยไม่ได้รับเป็นเทอม เด็กมีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำพฤติซนไม่นิ่งยงัไมพู่ด 

 (ควำมท้ำทำย) 



         นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ :  

ด้ำนท่ี 3 ทำงศูนย์ท ำดีอยู่แล้วขอช่ืนชม  
ด้ำนท่ี 2 ให้เน้นข้อท่ี 1 ทำงสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมืองมีหลักสูตรเรำจะมีกำรรวมตัวท ำหลักสูตร
ต่ ำกว่ำ 3 ปี เรื่องควำมปลอดภัย ภัยจำกเช้ือโรคเน้นเช้ือไวรัสโคโรนำและภัยจำกฝุ่น PM 2.5  

- ไม่มีค าถามจากศูนย์ 
 
สรุปสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (เขตสุขภาพที่ 13) 
งำนเล้ียงและพัฒนำเด็ก 
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.2.2  ผู้บริหำรสถำนพัฒนำปฐมวัย / หัวหน้ำระดับปฐมวัย/ ผู้ด ำเนินกิจกำรมีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติ
เหมำะสมและบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- ไม่ผ่ำนกำรศึกษำรำยวิชำ 3 หน่วยกิต 
1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท ำหน้ำท่ีหลักในกำรดูแลและพัฒนำเด็กมีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมำะสม 
- ไม่มีครูปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่เจ้ำหน้ำท่ีมนสถำบันสุขภำพเด็ก 
2. เพื่อสนับสนุนกำรเล้ียงบุตรด้วยนมแม่ 
3. เพื่อให้กำรดูแลเล้ียงดูเด็กให้มีกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรสมวัย 

กำรรับเล้ียงเด็กตั้งแต่อำยุ 3 เดือน – 2 ปี มีเด็กจ ำนวนท้ังหมด 24 คน ได้รับนมแม่ (ถ้ำเปิดขยำยถึง 
3 ปี) 

ที่ปรึกษา  

- รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนพยำบำล 
- รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนอ ำนวยกำร 
- หัวหน้ำกลุ่มงำนกุมำรเวชศำสตร์ 

อัตราก าลัง/บุคลากร 
พยำบำลวิชำชีพ   1  คน 
พนักงำนช่วยเหลือคนไข้  7 คน 
ลูกจ้ำงรำยคำบ/ OT ¼ 
อำยุเด็ก   อัตรำส่วนครู / ผู้ดูแลเด็ก : เด็ก 
ต่ ำกว่ำ 1 ปี  1 : 3 
    1 - 2 ปี  1 : 3 

- กำรรับ-ส่งเด็ก เปิดบริกำรตั้งแต่เช้ำ 07.30 – 16.00 น. ผู้ปกครองเซ็นช่ือรับส่งเด็กท้ังเช้ำและเย็นวัด
ปรอท ตรวจร่ำงกำยมือ เท้ำปำก ลงบันทึก อำบน้ ำ เปล่ียนเส้ือผ้ำ (วัดปรอทเช้ำและบ่ำยอำบน้ ำ 2 
รอบ) 

- กิจกรรมส่งเสริม สอดคล้องกับ DSPM มนกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก ออกก ำลังกำยเคล่ือนไหว แขน 
ขำ คืบ คลำน นั่ง ยืน เดิน วิ่ง 

- กิจกรรมกำรเล่น /กำรเล่นร่วมกัน/ รู้จักกำรรอคอย /ฝึกกำรมีระเบียบวินัย/ กำรช่วยเหลือตนเอง 
- พื้นท่ีกำรเล่น วิธีกำรเล่น / ประโยชน์อย่ำงไรในกำรใช้ในแต่ละช่วงอำยุเด็กในกำรเลือกของเล่น 



มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กและให้การดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

- พี่เล้ียงเด็กมีกำรอบรมให้บริกำร/ ควำมพึงพอใจ /กำรสอนภำคปฏิบัติในกำรฝึกกำรใช้ DSPM 
- กำรช่วยหำยใจเบ้ืองต้น 
- กำรซ้อมแผนอพยพ/ดับเพลิง 
- อบรมโครงกำรต่ำงๆของงำนกุมำรเวชศำสตร์สังคม 
- อบรม/ ดูงำนนอกสถำบันฯ หลักสูตรเฉพำะทำง จิตอำสำในกำรเล่ำนิทำน 
- โครงกำรบ่ำยบ๊ำยขวดนม เน้นผู้ปกครองในกำรอบรม โดยกำรเป็นฐำนกำรท ำฟัน ฐำนเลิกขวดนม 
- มีกำรตรวจพัฒนำกำรสมวัยทุก 3 เดือนประเมินซ้ ำทุกเดือน มีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้กับผู้ปกครอง 

สงสัยติดตำมทุกเดือนเมื่อพบสงสัยล่ำช้ำพบปัญหำส่งต่อแพทย์ (ส่วนมำกสงสัยล่ำช้ำด้ำนภำษำ และ
กำรช่วยเหลือตนเอง) 

- กำรเจริญเติบโตของเด็ก มีกำรช่ังน้ ำหนัก วัดส่วนสูง อ้วน ผอม 
จุดแข็ง 

- ผู้บริหำรเห็นควำมส ำคัญ สนับสนุนอัตรำก ำลัง พี่เล้ียงและกำรปรับปรุงพื้นท่ี 
- งำนเล้ียงและพัฒนำเด็กอยู่ในกลุ่มงำนกุมำรเวชศำสตร์สังคม ซึ่งมีคลินิกเด็กสุขภำพดีและมีกำรจัด

โครงกำรต่ำงๆเอื้อประโยชน์ให้ผู้ปกครอง เด็ก พี่เล้ียง ได้เข้ำร่วมโครงกำร / ได้รับประสบกำรณ์กำร
เรียนรู่เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 

  นายแพทยธ์ีรชัย บุญยะลีพรรณ :  ทำงโรงพยำบำลเด็กอยู่ในกำรปรับปรุงออกแบบกำรดูแลเด็กในด้ำน
กำรปลอดภัยเรื่องกำรคลีนเด็กท่ีอำบน้ ำก่อนมีกำรดูแลเด็กท่ีดีมำก ด้ำนหลักสูตรอ่ำนแล้วสำมำรถปฏิบัติ
ได้เลยเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 3 ปีไม่มีเรำชวนมำท ำหลักสูตรร่วมกัน ด้ำนควำมปลอดภัยในกรุงเทพเรื่อง PM 2.5 
ทำงศูนย์มีกำรติดเครื่องรองอำกำศและภัยจำกเช้ือโควิด – 19  

 

 
 

 


