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 การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัยมีความส�าคัญสูงสุดในการ 

วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและ 

จิตใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต เพื่อท�าให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

การดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

ปี พ.ศ. 2562 เกิดจากความร่วมมือของผู้แทนจากหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

และกระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้เล็งเห็นความส�าคัญและช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพของ

สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ส�าหรบัการพฒันาด้านสขุภาพนัน้ กระทรวงสาธารณสขุมบีทบาทส�าคัญ 

ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความรู้และสามารถดูแล 

สุขภาพเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

 กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) อันประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ ด้านโภชนาการและ 

การเจริญเติบโต (Diet) การส่งเสริมด้านพัฒนาการเด็กและการเล่น (Development and 

Play) การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน (Dental) และด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เพือ่ความปลอดภยัและปลอดโรค (Disease) เล่มนีจ้ะช่วยเป็นแนวทางในการยกระดับคณุภาพ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ และท�าให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาวะที่ดี เติบโต มีพัฒนาการ

ทุกด้านอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เติบโตเป็นพลเมืองที่ด ี

มีคุณภาพต่อไป
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ความส�าคัญของการส่งเสริมคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

 ปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตเป็นช่วงวัยที่พัฒนาการด้านต่างๆ จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

และเป็นรากฐานท่ีส�าคัญของช่วงวัยต่อไป เด็กในวัยนี้จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ของประเทศ หากเด็กปฐมวัยได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ 

และสุขภาพ จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2560 โดย 

กรมอนามัย พบปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่ การไม่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ด้านโภชนาการ เช่น การกิน

อาหารมื้อหลัก ด้านสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก ได้แก่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

และด้านพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ได้แก่ การเล่นกับเด็กอย่างมีคุณภาพ มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ 

สมวยัของเดก็ปฐมวยั  การส่งเสรมิให้เด็กปฐมวัยได้รบัการดแูลด้านสขุภาพอย่างเหมาะสม จะสามารถ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติดังค�ากล่าวของศาสตราจารย์ 

ดร.เจมส์ เจ เฮคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี พ.ศ 2542 ที่ว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุด”

 สถานการณ์ในปัจจบัุนของประเทศไทย จากข้อมลูกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถึง 2563 มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศ ได้ประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2562  จ�านวน 30,000 แห่ง จากข้อมลูนี้

กระทรวงสาธารณสุขน�ามาวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองออกเป็นด้านสุขภาพ 4 ด้าน (4D) ได้แก่ 

1.การเจริญเติบโตและโภชนาการของเด็กปฐมวัย (Diet) 2.พัฒนาการและการเล่น (Development 

and Play) 3.สุขภาพช่องปากและฟัน (Dental) และ 4.การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความ

ปลอดภยัและปลอดโรค (Disease) ผลการประเมนิสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั พบว่า ด้านการเจรญิเตบิโต 

และโภชนาการของเดก็ปฐมวยั (Diet) มีสถานพฒันาเดก็ปฐมวัยอยูใ่นเกณฑ์ต้องปรับปรงุ จ�านวน 7,242 แห่ง 

ด้านพัฒนาการเด็กและการเล่น (Development and Play) ต้องปรับปรุง จ�านวน 6,869 แห่ง 

ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน (Dental) ต้องปรับปรุง จ�านวน 2,625 แห่ง และด้านการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค (Disease) ต้องปรับปรุง จ�านวน 597 แห่ง

 จึงน�ามาสู่นโยบายการยกระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) 

ซึ่งต้องอาศัยการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างบุคลากรจากทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 

ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นหรือยกระดับคุณภาพ 

ด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน (4D) น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานท่ีแข็งแรงของ

พลเมืองคุณภาพต่อไป 
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แนวคิดและหลักการด�าเนินงาน

วัตถุประสงค์ 
 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) จัดท�าขึ้นเพื่อให้ 

สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัใช้เป็นแนวทางในการยกระดบัคณุภาพสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัให้ผ่านเกณฑ์ขัน้ต้น 

หรอืต้องการท่ีจะยกระดับคุณภาพด้านสขุภาพ 4 ด้าน คือ ด้านที ่1 การเจริญเตบิโตและโภชนาการ : (Diet) 

ด้านที่ 2 พัฒนาการและการเล่น : (Development and Play) ด้านท่ี 3 การดูแลสุขภาพช่องปาก 

และฟัน : (Dental) และด้านที ่4 การจดัการอนามยัสิง่แวดล้อมเพือ่ความปลอดภยัและปลอดโรค : (Disease) 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562  

หลักการด�าเนินงาน 
 การยกระดบัคณุภาพสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั เป็นการด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่างสถานพฒันา

เด็กปฐมวัยกับบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีเพื่อพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โดยอาศัยการขับเคลื่อนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

 1. การสร้างความรับรู้และความเข้าใจกระบวนการประเมินให้เกิดขึ้นในสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือพัฒนาสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ซ่ึงผู้รับผิดชอบหลักของผลลัพธ์ด้านสุขภาพของเด็กปฐมวัย คือ บุคลากร

สาธารณสขุในระดบัพืน้ทีท่ีจ่ะต้องช่วยพฒันาความรู้และทกัษะในการดูแลให้เด็กปฐมวยัมสุีขภาวะทีดี่ 

 2. จัดสรรงบประมาณหรือบูรณาการงบประมาณใน 4 กระทรวง หลักจากกองทุนต่างๆ 

ในพื้นที่ เพื่อใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ 

 3. ด�าเนินการให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 4 กระทรวง และ 

ภาคเีครอืข่าย ด�าเนินการในระดบัพ้ืนที ่เพือ่ให้เกดิการพฒันางานตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั

ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

 4. มีการก�ากับติดตาม สรุปผลการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ร่วมกับภาค ี

เครอืข่ายทั้ง 4 กระทรวงเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

อย่างต่อเนื่อง 
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การยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้านสุขภาพ (4D) 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 

 กระทรวงสาธารณสขุ โดยกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคได้จัดท�าเกณฑ์การประเมินสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) โดยได้รวบรวมและน�าข้อบ่งช้ีท่ีเก่ียวข้องในด้านสุขภาพของเด็ก 

ในสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัมาจดัท�าเกณฑ์การประเมนิโดยอ้างองิตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั

แห่งชาต ิปี 2562 เพือ่ให้สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทีต้่องการจะยกระดับคณุภาพสถานพฒันาเด็กปฐมวยั

ในด้านสุขภาพ ใช้เป็นเกณฑ์การประเมินเพื่อยกระดับตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 

การเจรญิเตบิโตและโภชนาการ : (Diet) ด้านที ่2 พฒันาการและการเล่น : (Development and Play) 

ด้านที่ 3 การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน : (Dental) และด้านท่ี 4 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เพือ่ความปลอดภยัและปลอดโรค (Disease) โดยมคีวามสอดคล้องกบัมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 ในข้อบ่งชี้ ดังตารางนี้ 

 เกณฑ์การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) มีการพิจารณาแต่ละด้าน 

เป็นรายข้อย่อย โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คะแนน คือ

    ต้องปรับปรุง    0  คะแนน

    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น    1 คะแนน

    ดี     2  คะแนน

    ดีมาก     3  คะแนน  

 โดยพิจารณาตามเกณฑ์และข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละด้านตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 หากไม่ผ่านเกณฑ์หรือต้องปรับปรุง สามารถด�าเนินการ 

ได้ตามแนวทางการด�าเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพในบทถัดไป 
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1. ด้านพัฒนาการเด็กและการเล่น: 2.1.5, 3.2.1 ก ถงึ 3.2.6 ก และ 3.2.1 ข

 (Development and Play)  1.2.3, 1.3.3, 1.3.5, 1.5.2 และ 2.1.3

2. ด้านการเจรญิเติบโตและโภชนาการ: (Diet) 1.4.1, 2.2.4, 3.1.1 ก และ 3.1.1 ข

3. ด้านสขุภาพช่องปากและฟัน: (Dental)  1.4.5, 2.2.2 ,2.2.3, 2.2.5 และ 3.1.3 ข

4. ด้านการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อม 1.2.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5 ,1.4.6 และ 1.4.7

 เพือ่ความปลอดภัยและปลอดโรค: (Disease)

การส่งเสรมิสขุภาพ ข้อบ่งช้ี
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ด้านการเจรญิเตบิโต
และโภชนาการ 

Diet

แนวทางการยกระดับคณุภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

ด้านสขุภาพ (4D) 
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การส่งเสรมิด้านการเจรญิเตบิโตและโภชนาการ :Diet 
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D

 ครูผู ้ดูแลเด็กสามารถยกระดับคุณภาพการดูแลส่งเสริมโภชนาการเด็กในสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมหลักที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 1)  การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล

 2) การจัดอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเด็ก 

 3)  การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการส่งเสริมและเฝ้าระวังโภชนาการสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัย 

1. การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล

 ครผููด้แูลเดก็ในสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัจะต้องมกีารเฝ้าระวงัการเจริญเติบโตของเด็กทกุคน

โดยการชั่งน�้าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง (วัดความยาวในเด็กต�่ากว่า 2 ปี และวัดส่วนสูงในเด็กอายุ 

2 ปี ขึ้นไป) อย่างน้อยทุก 3 เดือน และมีการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กทุกคน โดยบันทึกข้อมูล

น�้าหนักและส่วนสูงของเด็ก และจุดกราฟการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลพร้อมกับแจ้งข้อมูล

ภาวะการเจรญิเตบิโตของเดก็ให้กับพ่อ แม่ ผูเ้ลีย้งดูเด็กทราบ เพือ่ส่งเสรมิโภชนาการและการเจรญิเติบโต

อย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 1.1 กิจกรรมชั่งน�้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ของเด็กทุก 3 เดือน โดยสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัยจะต้องจัดให้มีเครื่องช่ังน�้าหนัก และเครื่องวัดความยาว/ส่วนสูง ที่มีมาตรฐานและ 

มีการติดตั้งถูกต้อง

  1.1.1 การเตรียมเครื่องชั่งน�้าหนัก เครื่องวัดความยาว/ส่วนสูง

   •  เครือ่งชัง่น�า้หนกั เป็นแบบดจิทิลั ทีม่เีลขทศนยิม 1 ต�าแหน่ง เช่น 12.5 กโิลกรัม 

และวางเครื่องชั่งน�้าหนักบนพื้นราบ ไม่ขรุขระ ไม่เอียง และมีแสงสว่างเพียงพอต่อการอ่านตัวเลข

   • การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งน�้าหนัก 

   ก่อนชั่งน�้าหนักเด็ก ต้องมีการตรวจสอบเคร่ืองชั่งน�้าหนักทุกครั้ง ว่าเครื่องอยู่ 

ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งน�้าหนัก ว่ามีค่าน�้าหนักถูกต้อง 

หรือไม่ โดยการน�า ตุ้มน�้าหนักเหล็กมาตรฐาน ที่รู้ค่าน�้าหนักแน่นอน เช่น ตุ้มน�้าหนักขนาด 5 กิโลกรัม 

หรือตุ ้มน�้าหนักขนาด 10 กิโลกรัม มาวางบนเคร่ืองชั่งน�้าหนัก เพ่ือดูว่าได้ค่าน�้าหนักตามตุ้ม 

มาตรฐาน หรือไม่ 

(หากไม่มีตุ้มน�้าหนักเหล็กมาตรฐาน สามารถใช้สิ่งของที่รู้ค่าน�้าหนักแน่นอน ทดแทนได้ เช่น ดัมเบล)
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   • เครื่องวัดความยาว/ส่วนสูง มีความละเอียด 0.1 เซนติเมตร (ใน 1 เซนติเมตร 

มี 10 ขีด) และติดตั้งเครื่องวัดความยาว/วัดส่วนสูงบนพื้นเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่เอียง โดยเครื่องวัดส่วนสูง

แบบยืนต้องวางทาบกับผนังหรือเสาที่ตั้งฉากกับพื้น โดยยึดติดให้แน่นไม่โยกเยก ไม่เอียงและมีไม้ฉาก

ส�าหรับวัดความยาว/ส่วนสูง

  1.1.2 วิธีการชั่งน�้าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง

  วิธีการชั่งน�้าหนัก
    1)  ควรชั่งน�้าหนักเมื่อเด็กยังไม่ได้รับประทานอาหารจนอิ่ม

    2)  ควรช่ังน�า้หนกัในช่วงเวลาเดียวกันทกุคร้ังเพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงของ

น�้าหนักหรือภาวะโภชนาการเป็นรายบุคคล

    3) ควรถอดเสื้อผ้าออกให้เหลือเท่าท่ีจ�าเป็นโดยเฉพาะเส้ือผ้าหนาๆ รวมท้ัง

รองเท้า ถุงเท้า และน�าของเล่น/สิ่งของออกจากตัวเด็ก 

    4)  อ่านค่าให้ละเอียดมีทศนิยม 1 ต�าแหน่ง เช่น 10.6 กิโลกรัม

    5)  จดบันทึกค่าน�า้หนกัของเด็กให้เรยีบร้อยก่อนให้เด็กลงจากเครือ่งชัง่น�า้หนกั

  วิธีการวัดความยาว
    เด็กอายุต�่ากว่า 2 ปี ต้องวัดให้อยู่ในท่านอนที่เรียกว่า วัดความยาว ซึ่งควรม ี

ผู้วัดอย่างน้อย 2 คน โดยคนหนึ่งจับด้านศีรษะและล�าตัวให้อยู่ในท่านอนราบ ตัวตรง ไม่เอียง 

ส่วนอีกคนหนึ่งจับเข่าให้เหยียดตรงและเคลื่อนไม้ฉากเข้าหาฝ่าเท้าอย่างรวดเร็ว  ซึ่งมีวิธีการดังนี้

    1)  ถอดหมวก ถุงเท้า และรองเท้าออก กรณี เด็กผู้หญิงที่ติดกิ๊บ หรือ 

มียางมัดผม ให้แกะออกด้วย

    2)  นอนหงาย ล�าตัวตรง ขาและเข่าเหยียดตรง ส่วนศีรษะชิดกับส่วนหัว 

ของเครื่องวัดความยาวที่ตั้งฉาก หรือกรณีท่ีจัดท�าเคร่ืองวัดยาวแบบชั่วคราว ให้ส่วนศีรษะชิดกับ 

เสาหรือผนัง 

    3)  เลื่อนไม้ฉากให้มาชิดกับปลายเท้าและส้นเท้าที่ตั้งฉากกับพื้น

    4)  อ่านค่าความยาวอย่างรวดเร็ว ก่อนน�าเด็กออกจากเครื่องวัดความยาว          

โดยบันทึกค่าความยาวเป็นทศนิยม 1 ต�าแหน่ง เช่น 70.0 หรือ 70.2 เซนติเมตร

  วิธีการวัดส่วนสูง
   เด็กอายุมากกว่า 2 ปี วัดความสูงของเด็กในท่ายืนเรียกว่า วัดความสูง หรือ 

ส่วนสูง มีวิธีการดังนี้

    1)  เด็กผู้หญิง ถ้ามีกิ๊บ ที่คาดผม หรือมัดผม ควรน�าออกก่อน

    2)  ถอดรองเท้า ถุงเท้าออก

    3)  ยืนบนพื้นราบ เท้าชิด ยืนตัวตรง ไม่งอเข่า
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    4)  ส้นเท้า หลัง ก้น ไหล่ ศีรษะสัมผัสกับไม้วัด

    5)  ตามองตรงไปข้างหน้า ศีรษะไม่เอียงซ้าย-เอียงขวา ไม่แหงนหน้าขึ้น 

หรือก้มหน้าลง

    6)  ผู้วัดประคองหน้าให้ตรง ไม่ให้แหงนหน้าขึ้น หรือก้มหน้าลง หน้าไม่เอียง

    7)  ใช้ไม้ฉากในการอ่านค่าส่วนสูง โดยเลื่อนไม้ฉากให้สัมผัสกับศีรษะพอดี

    8)  อ่านตัวเลขให้อยู่ในระดับสายตาของผู้วัด ก่อนน�าเด็กออกจากเครื่องวัด 

ส่วนสูง โดยบันทึกค่าส่วนสูงเป็นทศนิยม 1 ต�าแหน่ง เช่น 110.0 หรือ 110.7 เซนติเมตร

 1.2 บันทึกค่าน�้าหนัก และความยาว/ส่วนสูงของเด็กเป็นรายบุคคล ทุก 3 เดือน และ 

จุดกราฟการเจริญเติบโตให้กับเด็กเป็นรายบุคคล ทุกครั้งที่มีการชั่ง/วัด โดยเด็ก 1 คน จะต้องได้รับ         

การจุดกราฟการเจริญเติบโต ครบทั้ง 3 กราฟ ได้แก่ 

   •  กราฟน�้าหนักตามเกณฑ์อายุท�าให้ทราบภาวะการเจริญเติบโต ได้แก่ น�้าหนัก

น้อยกว่าเกณฑ์ น�้าหนักค่อนข้างน้อย น�้าหนักตามเกณฑ์ น�้าหนักค่อนข้างมาก น�้าหนักมากกว่าเกณฑ์ 

   •  กราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุท�าให้ทราบภาวะการเจริญเติบโต ได้แก่ เต้ีย 

ค่อนข้างเตี้ย สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง และสูง

   • กราฟน�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงท�าให้ทราบภาวะการเจริญเติบโต ได้แก่ 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริ่มอ้วน และอ้วน 

 1.3 แจ้งผลการเจริญเติบโตและให้ค�าแนะน�าความรู้ด้านโภชนาการ ที่สอดคล้องกับ

การเจริญเติบโตของเด็กรายบุคคล ให้กับพ่อแม่/ผู ้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ส�าหรับเด็กกลุ่มเส่ียง 

ทั้งโภชนาการด้านขาด ได้แก่ เด็กน�้าหนักน้อย และเด็กเตี้ย โภชนาการด้านเกิน ได้แก่ เด็กน�้าหนักมาก

เกินเกณฑ์เด็กเริ่มอ้วน และอ้วน ต้องมีการส่งเสริมโภชนาการให้เด็กอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

ทั้งในมื้อที่กินที่บ้านและมื้อในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมกับชั่งน�้าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง 

เด็กกลุ่มนี้ทุก 1 เดือน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมด�าเนินงานติดตาม ส่งเสริม

โภชนาการและเฝ้าระวังการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 1.4  การจัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคลตามผลการเจริญเติบโต ของเด็ก

ปฐมวัย โดยครูผู้ดูแลเด็กจะต้องมีแผนที่จะด�าเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วน อย่างเหมาะสม 

เช่น เพิ่มอาหารในส่วนที่ขาด ปลา ตับ ไข่ และนม หรือลดปริมาณอาหารที่ให้พลังงานในเด็กกลุ่มอ้วน 

2. การจัดอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเด็ก 

 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการส่งเสริมโภชนาการและการจัดอาหารที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตส�าหรับเด็กตามช่วงวัย โดยต้องมีการจัดตารางรายการ
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อาหาร ล่วงหน้า 1 เดือน หรืออย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งสามารถใช้แนวทางการจัดอาหารตามโปรแกรม 

Thai School Lunch หรอื คูม่อืต�ารบัอาหารส�าหรบัสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั เพือ่ค�านวณปรมิาณอาหาร

อย่างเหมาะสมและเพียงพอส�าหรับเด็ก 

 โดยใน 1 วัน ต้องจัดอาหารมื้อหลักให้ครบ 5 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มข้าวแป้ง กลุ่มผัก 

กลุ่มผลไม้ กลุ่มเน้ือสัตว์ และกลุ่มนม โดยทุกวันอาหารกลุ่มผักและผลไม้ต้องมีความหลากหลาย 

สลับหมุนเวียนกันไป 

  อาหารมื้อหลัก (อาหารกลางวัน) มีส่วนประกอบ ดังนี้

   1. มีข้าวสวยหรือข้าวเหนียวนึ่ง เป็นหลักอย่างน้อย 4 วันต่อสัปดาห์ จะเป็นเริ่ม

จากการก�าหนดว่าเป็นเมนูข้าวร่วมกับกับข้าว 1 – 2 อย่างทุกวัน หรือบางวันจะเป็นอาหารจานเดียว 

เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน หรือข้าวต้ม เป็นต้น แต่ไม่ควรจัดบ่อย เนื่องจากอาหารจานเดียวมักมีอยู่ 

2 ลักษณะ คือ อาหารที่มีพลังงานสูง เช่น ข้าวผัด ผัดซีอิ๊ว และอาหารพลังงานต�่า เช่น ข้าวต้ม ขนมจีน 

จึงแนะน�าให้จัดอาหารจานเดียวไม่เกินสัปดาห์ละครั้ง 

   2. มีผักเป็นส่วนประกอบอาหารเป็นประจ�าทุกวัน โดยให้มีผักต่างชนิดกัน 

ในแต่ละวันให้มีความหลากหลายสลับหมุนเวียนไป

   3. มีผลไม้เป็นประจ�า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่รายการอาหารไม่มีผักหรือมีผัก

ปริมาณน้อย แต่ถ้าอยากมีขนมสลับบ้าง ไม่ควรมีขนมหวานเกิน 2 วันต่อสัปดาห์และควรใช้น�้าตาล 

ในการท�าขนมหรือเครื่องดื่มไม่เกินครึ่งขีดต่อคนในหนึ่งสัปดาห์ ผลไม้ก็สามารถในรูปของขนมได้ 

เช่น ข้าวต้มมัด กล้วยบวดชี หรือจัดในมื้ออาหารว่างคู่กับนมได้

   4. กลุ่มเนื้อสัตว์ต่างๆ หรือไข่ หรือถั่วเมล็ดแห้ง - เต้าหู้ เป็นส่วนประกอบอาหาร

เป็นประจ�าทุกวัน โดยสามารถหมุนเวียนรายการที่ใช้เน้ือสัตว์ต่างๆ เช่น ปลา ไก่ หมู เนื้อวัว 3 วัน 

ต่อสัปดาห์ และควรมีไข่ซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินเอ อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ อาจจะสลับหรือ 

จัดร่วมกบัเนือ้สตัว์ต่างๆ ในกรณพ้ืีนทีห่่างไกลตลาด อาจใช้โปรตนีเกษตรมาหมนุเวยีนทดแทนเนือ้สตัว์

ต่างๆ หรือไข่ ได้เช่นกัน

  อาหารมื้อว่าง ดังนี้ 

   1. นมรสจืด คนละ 1 กล่อง/วัน (ขนาด 200 มิลลิลิตร) 

   2. จัดผลไม้ทุกวันคนละ 1-2 ส่วนต่อวัน 

   3. อาหารว่างอื่นๆ สามารถจัดเพิ่มเติม เช่น ขนมไทยรสไม่หวานจัด ถั่วเมล็ดแห้ง 

ข้าวโพดต้ม เป็นต้น

  ข้อควรระวังในการจัดการอาหารกลางวัน

   1. ควรจัดรายการอาหารที่มีรสไม่หวานจัด มันจัด และไม่ควรใช้ผงชูรส 

ในการประกอบอาหาร 
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   2. ควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมัน หรือหนังสัตว์ เช่น หนังไก่ หนังหมู เป็นต้น 

   3. การจดัขนมหวานหรือขนมท่ีใส่กะทิ ถ้าต้องการจัดให้มเีพ่ือเพ่ิมพลังงานสามารถ

จัดได้ สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง

   4. ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร เช่น น�้าปลา 

ซอสปรุงรส โดยดูจากฉลากระบุว่า เสริมไอโอดีน

3. การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการส่งเสริมและเฝ้าระวังโภชนาการ 

 ครผููดู้แลเดก็จ�าเป็นต้องมคีวามรูแ้ละทกัษะด้านโภชนาการและการเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโต 

ดังนี้ 

 1. การเลือกใช้และการติดตั้งเครื่องชั่งน�้าหนัก เครื่องวัดส่วนสูงที่มีมาตรฐาน 

 2. ทักษะด้านการชั่งน�้าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูงที่ถูกต้อง 

 3. การจุดกราฟการเจริญเติบโต และการแปลผลภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก

 4. การจดัอาหารตามวัยและองค์ความรูใ้นการส่งเสรมิโภชนาการส�าหรบัเดก็ให้กบัผู้ประกอบ

อาหาร  

 5. การจัดรายการอาหารล่วงหน้า 1 เดือน หรือ 1 สัปดาห์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก เรื่อง ความส�าคัญและประโยชน์ของการกิน

อาหารตามวัยที่เหมาะสม เช่น การปลูกผักสวนครัว กิจกรรมส่งเสริมการกิน ปลา ตับ ไข่ ผัก ผลไม้ 

และนม 
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   องค์ความรู้ด้านการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย 

 1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 

 2. แนวทางการจัดอาหารบริบาลน�้าและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  ปี พ.ศ. 2562 

 3.  กราฟการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 – 5 ปี เพศชายและเพศหญิง ของกรมอนามัย 

  กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563 (และประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก)

 4.  คุณลักษณะมาตรฐานเครื่องชั่งน�้าหนัก เครื่องวัดความยาวหรือวัดส่วนสูงของเด็กอายุ 

  0 – 5 ปี ปี พ.ศ. 2564 

 5. ตัวอย่างแบบบันทึกภาวะโภชนาการของเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานชาติฯ  

  ปี พ.ศ.2562 

 6.  ต�ารับอาหารส�าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 1-5 ปี ปี พ.ศ. 2564

 8.  แอนิเมชัน ต�ารับอาหารส�าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 1-5 ปี ปี พ.ศ. 2564 

     https://online.fliphtml5.com/ssdfl/kbbo/#p=1

 7.  แอนิเมชัน ชุดความรู้ การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ปี พ.ศ. 2564 

     https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/animation1/?reload
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ด้านพฒันาการ
และการเล่น

Development & Play

แนวทางการยกระดับคณุภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

ด้านสขุภาพ (4D) 
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การส่งเสริมด้านพัฒนาการ : Development
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (4D)

 ครผููด้แูลเดก็สามารถยกระดบัคณุภาพการส่งเสรมิพฒันาการเดก็ในสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั

ผ่านการดูแลเด็กตามกิจวัตรประจ�าวันด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ทัง้ 5 ด้านและเฝ้าระวงัพัฒนาการเดก็เป็นประจ�าทกุเดอืนร่วมกบัเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในพืน้ที ่เมือ่พบ 

เด็กที่มีความผิดปกติหรือมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าครูผู้ดูแลเด็กต้องเป็นผู้ประสานข้อมูลกับผู้ปกครอง

เพ่ือร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ังท่ีบ้านและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการส่งต่อข้อมูลเด็ก 

ให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในพ้ืนทีเ่มือ่พบเดก็ทีม่ปัีญหาพฤตกิรรมหรอืมพีฒันาการทีผ่ดิปกตอิย่างชดัเจน 

โดยมีกิจกรรมหลักท่ีส�าคัญในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีจะช่วยยกระดับการส่งเสริมด้านพัฒนาการ: 

Development ดงันี ้ 1. การเฝ้าระวงัตดิตามพฒันาการเดก็รายบุคคล 2. การจดัท�าแผนและจดักจิกรรม

เสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 5 ด้าน และ 3. การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

1. การเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคล

 ครูผู้ดูแลเด็กจะต้องมีการเฝ้าระวังและประเมินพัฒนาการเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : DSPM (เล่มขาว) เป็นประจ�าทุกเดือน 

โดยมีการประเมินพัฒนาการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM) 

2) ด้านกล้ามเนือ้มดัเล็กและสตปัิญญา Fine Motor (FM) 3) ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language 

(RL) 4) ด้านการใช้ภาษา Expressive Language (EL) และ 5) ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม 

Personal and social (PS)

 ส�าหรับเด็กที่อยู่ในช่วง อายุ 9 ,18 , 30 , 42 และ 60 เดือน ในเดือนนั้นจะต้องได้รับคัดกรอง

พัฒนาการโดยบุคลากรสาธารณสุข เมื่อพบว่าเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการประเมินพัฒนาการ

ด้วยคู่มอื DSPM ให้ครผููด้แูลส่งเสรมิพฒันาการตามวัยและแนะน�าให้พ่อแม่ให้ส่งเสริมพฒันาการต่อเนือ่ง

ทัง้ทีบ้่านและสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัเป็นเวลา 30 วนั โดยมขีัน้ตอนการเฝ้าระวงัและคัดกรองพฒันาการ 

ดังนี้ 
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15 

 

 

 

หมายเหตุ : ค าอธิบาย ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. เฝ้าระวัง (Surveillance) คือ การเฝ้าระวังพัฒนาการตามช่วงวัย โดยครูผู้ดูแลเด็กทุก

เดือนและโดยพ่อแม่ผู้ปกครอง 
2. คัดกรอง (Screening) คือการคัดกรองพัฒนาการเด็กในช่วงอายุ 9 ,18,30,42 และ 60

เดือน โดยบุคลากรสาธารณสุข 

สงสัยล่าลา้ /ให้ส่งต่อ 

ขั้นตอนการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.เฝ้าระวัง/2.คัดกรอง
พัฒนาการตามวัย

สงสัยล่าช้า ครูผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมสง่เสริม
พัฒนาการและ แนะน าให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ส่งเสริมพัฒนาการตามวยั 30 วัน 

สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันท*ี (เด็กที่มี
ปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกต/ิ 
มีพัฒนาการที่ผิดปกติอย่างชัดเจน) 

พัฒนาการปกติ/สมวัย ส่งเสริมพัฒนาการตามอายุ
ถัดไปของเด็กโดยพ่อแม่ 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

พัฒนาการปกติ/สมวัย 

หน่วยบริการต้ังแต่ปฐมภูมิ 
ตามระบบ 

 หมายเหตุ : ค�าอธิบาย ขั้นตอนการด�าเนินงาน 

 1. เฝ้าระวัง (Surveillance) คือ การเฝ้าระวังพัฒนาการตามช่วงวัย โดยครูผู้ดูแลเด็ก 
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60 เดือน โดยบุคลากรสาธารณสุข

 3. หน่วยบรกิารปฐมภมู ิคอื สถานบรกิารด่านแรกทีใ่ห้การดแูลเบือ้งต้นแก่เดก็และครอบครัว 

ตั้งอยู่ในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล หรือศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน
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 4. สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที หมายถึง เด็กที่อยู่ในความดูแลมีปัญหาพฤติกรรม/พัฒนาการ 

ที่ผิดปกติอย่างชัดเจนหรือพบสัญญาณที่แสดงถึงอาการที่ต้องรีบน�ามาพบแพทย์ (Red Flag’s signs 

in Child Development)

 เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย (DSPM) อาจเกิดจากเด็กที่ขาดโอกาสในการกระตุ้นพัฒนาการจากการฝึกสอน และการเลี้ยง

ดูที่ไม่เหมาะสมดังนั้นหากพบว่ามีพัฒนาการไม่สมวัยครูผู ้ดูแลเด็กจึงต้องแจ้งผลการประเมินกับ 

ผู้ปกครองและแนะน�าเบ้ืองต้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการที่บ้านด้วยการฝึกทักษะในเร่ืองนั้น

บ่อยๆ ครูผู้ดูแลเด็กสามารถกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการโดยวิธีฝึกทักษะรายด้านที่พัฒนาการยังไม่

สมวัยตามเล่มคู่มือ DSPM ในช่องการฝึกทักษะ โดยครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก เป็นเวลา 

1 เดือน และท�าการประเมินพัฒนาการซ�้า หากพบว่ายังมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ แจ้งเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.) ใกล้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของท่าน  

โดยครูผู้ดูแลเด็กจะต้องหมั่นสังเกตพัฒนาการที่ผิดปกติของเด็กในความดูแลของท่าน โดยพัฒนาการ

ที่ต้องติดตามเฝ้าระวังสัญญาณที่แสดงถึงอาการ (Red Flags in Child Development) ที่ครูผู้ดูแล

เด็กต้องแจ้งผู้ปกครองเพื่อให้น�าเด็กเข้ารับการตรวจรักษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีหน่วยบริการ 

ปฐมภูมิ (รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.) ใกล้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 
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พัฒนาการที่ผิดปกติที่ต้องพาไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณาสขุ 
2 เดือน คว่ าได้ (ก่อน 3 เดือน) มีปัญหากล้ามเนื้อแข็งเกร็ง 

ยังไม่จ้องหน้าสบตา อาจมีความผิดปกติในการมองเห็น การรับรู้หรือทักษะสังคม 
4 เดือน ท่านั่งยังไม่สามารถชันคอ หันซ้ายหันขวาได้ดี อาจเป็นจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง 

มือก าตลอดเวลา จากมีปัญหากล้ามเนื้อเกร็งผิดปกติ 
ยังไม่มองตามใบหน้าหรือวัตถุ 
ไม่ตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยิน 

6 เดือน ยังไม่หันหาเสียง ยังไม่ส่งเสียง อาจมีความผิดปกติในการได้ยิน 
ไม่ยิ้ม หัวเราะ อาจมีปัญหาการมองเห็น ความผูกพัน มารดาซึมเศร้า 
ยังไม่มีการกลัวคนแปลกหน้า อาจเป็นจากมีผู้เลี้ยงดูหลายคน ไม่มีความผูกพันใกล้ชิด 

9 เดือน ยังนั่งเองไม่ได้ ยังเกาะยืนไม่ได้ 
ยังไม่สามารถใช้นิ้วหัวมือมือและนิ้วอ่ืนในการหยิบของได้ ยังไม่เปลี่ยนมือถือของอาจมี
ปัญหาทางสมอง  
ยังไม่หันหาเสียงตามทิศทางของเสียง อาจมีความผิดปกติในการได้ยินข้างใดข้างหนึ่ง 
ยังไม่เป่าปากเล่นน้ าลายอาจมีความผิดปกติในการได้ยิน 

12 เดือน ยังเหนี่ยวตัวขึ้น เกาะยืนไม่ได้ 
ใช้มือข้างเดียวตลอดเวลา อาจมีปัญหาแขนอีกข้างอ่อนแรง 
เรียกชื่อแล้วยังไม่หันหาเสียงเรียก 
ยังไม่แสดงท่าทางโต้ตอบ เช่น  โบกมือ สั่นศีรษะ 

18 เดือน ยังเดินเองไม่ได้ 
ยังไม่ชี้บอกสิ่งที่ต้องการ หรือไม่ชี้ชวนให้ผู้อ่ืนดูสิ่งที่สนใจ ไม่มีการแสดงท่าทางของการ
โชว์หรืออวดของท าตามค าสั่งง่ายๆ ไม่ได้อาจมีปัญหาการสื่อสาร  
ท าตามค าสั่งง่ายๆ ไม่ได้อาจมีปัญหาการสื่อสารหรือสังคม 
ยังไม่พูดค าเดี่ยวที่มีความหมาย 
ไม่สามารถเล่นสมมติได้ ไม่มีความสนใจร่วมหรือชวนคนรอบข้างเล่นด้วย อาจมีปัญหา
การพัฒนาด้านสังคม เช่น เด็กออทิสติก 

2 ปี  ยังเดินถอยหลังและเตะลูกบอลไม่ได้ 
ยังไม่พูด 2 ค าที่มีความหมายต่อกัน (ไม่นับการพูดตาม) 

30 เดือน ยังกระโดด 2 เท่าไม่ได้ 
ยังพูดเป็นวลีสั้นๆ ไม่ได้ 

อายุ



แนวทางการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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2. การจัดท�าแผนและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน  

 ครูผู้ดูแลเด็กจะต้องจัดท�าแผนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมประสบการณ์ส�าคัญเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 

โดยสามารถบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผ่านกิจกรรม 6 หลัก ตั้งแต่ 1) กิจกรรมเคลื่อนไหว

และจงัหวะ 2) กจิกรรมสร้างสรรค์ 3) กจิกรรมเสรี 4) กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 5) กิจกรรมกลางแจ้ง 

และ 6) เกมการศึกษา สอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ โดยให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย 

ฝึกการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กและสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กเข้าใจและใช้ภาษาในการสื่อสารโต้ตอบกับ 

ครูผู้ดูแลเด็กหรือเพื่อน และฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมโดยจะต้องเป็นกิจกรรม 

ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัยและมีการประเมินและบันทึกผลหลังท�ากิจกรรมในแต่ละวัน
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30 เดือน ยังกระโดด 2 เท่าไม่ได้ 
ยังพูดเป็นวลีสั้นๆ ไม่ได้ 
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3. การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 ครูผู้ดูแลเด็กจ�าเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้คู่มือการ 

เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ได้อย่างถูกต้อง โดยมีความรู้และทักษะที่จ�าเป็น 

ดังนี้ 

  - การค�านวณอายุของเด็กเพ่ือท�าการประเมินพัฒนาการหรือจัดท�ารายชื่อเด็ก 

เพื่อส่งต่อบุคลากรสาธารณสุขในช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน

  - การประเมินพัฒนาการ บันทึกและสรุปผลการประเมินพัฒนาการตามช่วงอาย ุ

ได้ถูกต้อง 

  - การจัดท�าแผนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กรายบุคคลในกรณีที่พบเด็กมีพัฒนาการ

สงสัยล่าช้าจากการประเมินด้วยคู่มือ DSPM

  - การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและแนวทางการส่งเสริม

พัฒนาการที่บ้านให้แก่ผู้ปกครองได้ 

  บุคลากรสาธารณสุขจึงมีหน้าที่หลักในการพัฒนาศักยภาพครูดูแลเด็กให้เกิดความรู ้

และทักษะในด้านดงักล่าว ซึง่ครผูู้ดแูลเดก็สามารถเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทีห่น่วยงานสาธารณสุข

ในพื้นที่จัดขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร E-Learning ของกรมอนามัยหรือศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองตาม QR Code (หน้าที่ 17)
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     องค์ความรูด้้านพฒันาการเด็กปฐมวยั : Development  

 1. คูม่อืเฝ้าระวงัและส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั : DSPM ปี พ.ศ.2564

 2. แนวทางการอบรมเล้ียงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี 

  พ.ศ.2561

 3. ทักษะการสื่อสาร : การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของลูกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

  ปี พ.ศ.2561

 4. ตวัอย่าง แบบรายงานผลการเฝ้าระวงัและส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั (DSPM) และ 

  แนวทางการส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัส�าหรับ พ่อ แม่ หรอืผูดู้แลเดก็ (สถาบนัพฒันา 

   อนามยัเดก็แห่งชาต ิพ.ศ. 2562)

 5. หลกัสตูรการเรยีนรูด้้วยตนเอง เรือ่ง การเฝ้าระวงัและส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั: DSPM  

  ปี พ.ศ.2564 https://mooc.anamai.moph.go.th/
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การส่งเสริมการเล่นอย่างมีคุณภาพ : Play
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (4D)

   ครูผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถเป็นผู้สนับสนุนการเล่นของเด็กปฐมวัย 

ให้เกิดขึ้นภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยต้องค�านึงถึง องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) พื้นที่เล่น 

(play space) 2) กระบวนการเล่น (play process) 3) ผู้อ�านวยการเล่น (play worker) และ 4) หน่วย

บรหิารจดัการการเล่น (play management unit) เพ่ือให้เด็กมพัีฒนาการท่ีสมวยัและมทัีกษะท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การจัดสภาพแวดล้อมพื้นที่เล่นและของเล่น (play space)
  พื้นที่เล่นของเด็ก จะต้องเป็นพื้นที่หรอืสถานที่ที่เด็กเล่นได้โดยอิสระเสร ีมีโอกาสเลือก

และมีความยืดหยุ่น ให้เด็กได้เล่นอย่างเป็นตัวของตัวเอง ตามความสนใจและความต้องการในการเล่น 

เช่น พื้นที่ธรรมชาติ มุมเล่น ตามบริบทพื้นที่ สภาพแวดล้อมที่ดีของพื้นที่เล่น มีส่วนประกอบดังนี้

  1.1 สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กต้องกระตุ ้นการเรียนรู ้ผ ่านประสาทสัมผัสหรือ 

การคิดจินตนาการ เช่น การได้ยิน การมองเห็น การได้ชิมรส และการสัมผัส 

  1.2 กระตุ้นให้เกิดการเล่นที่สนุกเอื้อต่อบรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่น

  1.3  การจดัพ้ืนทีเ่ล่น/สนามเด็กเล่น ควรมคีวามปลอดภยั และเข้าถึงง่ายเหมาะสมตาม

พัฒนาการของเด็กตามวัย และมีการส�ารวจความเส่ียงของพ้ืนท่ีเล่น สนามเด็กเล่นอย่างต่อเนื่อง

สม�่าเสมออย่างน้อยทุก 3 เดือน และแก้ไขในส่วนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตราย

  1.4  ของเล่นทีอ่ยูใ่นสถานพฒันาเด็กปฐมวยัจะต้องมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน (มอก.) 

มจี�านวนเพยีงพอ สะอาด เหมาะสมกบัระดบัพัฒนาการของเด็ก โดยมกีารจัดท�าทะเบยีนควบคุมตรวจ

สอบสม�่าเสมอให้มีจ�านวนเพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กและมีความสะอาด 

ใชง้านไดค้รบถ้วนไม่ช�ารดุและเป็นปจัจบุัน และมกีารคดัแยกของเล่นที่ช�ารดุออก และท�าความสะอาด

ของเล่นอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

 2. กระบวนการเล่น (play process)
  ครูผู้ดูแลเด็กสามารถจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเล่นให้เด็กเล่นแบบอิสระและเล่น

ด้วยกิจกรรมทางกาย โดยสามารถบรูณาการผ่านกจิกรรม 6 หลกั ตัง้แต่กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ 

กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา  

โดยจะต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัยท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี การมีวินัย 

และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
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 3. ผู้อ�านวยการเล่น (play worker)
  ผูอ้�านวยการเล่น คอื บุคคลท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นอสิระอย่างมคีวามสขุ สนกุสนาน 

ส่งเสริมพัฒนาการ และปลอดภัย มีบทบาทในกระบวนการเล่นให้เด็กปฐมวัยได้มีการเล่นแบบอิสระ 

และเล่นด้วยกิจกรรมทางกาย โดยมีการด�าเนินการดังนี้ 

  3.1 การเตรียมพื้นท่ีเล่นดูแลความสะอาด ดูแลความปลอดภัย จัดมุมการเล่น 

และเตรียมกิจกรรมเพิ่มทักษะให้เหมาะสมกับเด็กที่มาเล่น 

  3.2 ระหว่างการเล่น ใช้หลักการสร้างการมีส่วนร่วมโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และ

การมส่ีวนร่วมของเดก็กับผูใ้หญ่ เป็นแนวทางร่วมเล่นไปพร้อมกนักบัเดก็ มกีารแนะน�าอปุกรณ์การเล่น 

และกิจกรรมเสริมทักษะ มีข้อตกลงร่วมกันกับเด็กๆ ก�าหนดขอบเขตสถานที่เวลา และคอยสังเกต

พฤติกรรมการเล่นของเด็กโดยไม่แทรกแซง

  3.3 หลังการเล่นและท�ากิจกรรมเสร็จ ให้เด็กเรียนรู้ถึงความรับผิดชอบในการเล่น 

ประชุมสรุปผลพูดคุยประเด็นเด็กที่มีพฤติกรรมด้านบวกและด้านลบ 

  ครผููด้แูลเดก็สามารถเข้ารบัการอบรมเป็นผู้อ�านวยการเล่น (play worker) เพือ่ส่งเสรมิ

พัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย ด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่านช่องทางhttps://mooc.anamai.

moph.go.th/ หลกัสตูร ผูอ้�านวยการเล่น (PLAY WORKER) รายละเอยีดตาม QR code (หน้าท่ี 20)

 5.  หน่วยบรหิารจดัการการเล่น (play management unit) คอื หน่วยท่ีท�าหน้าท่ีบริหาร

จัดการดูแลและพัฒนาระบบการสร้างโอกาสการเล่นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยสามารถยกระดับเป็นหน่วยบริหารจัดการการเล่น (play management unit) โดยเป็น

แหล่งเรยีนรูห้รอืจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการเล่นหรือแลกเปล่ียน

เรียนรู้กิจกรรมการเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ได้  
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      องค์ความรูด้้านการเล่นของเด็กปฐมวยั : Play

 1. คูม่อืผูอ้�านวยการเล่น (PLAY WORKER) เดก็ไทยเล่นเปล่ียนโลก ปี พ.ศ. 2562

 2. ข้อแนะน�าการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและการนอนหลับ 

  ส�าหรับเดก็ปฐมวยั (แรกเกดิ-5ปี) ปี พ.ศ. 2560 

 3. การพัฒนาผูอ้�านวยการเล่น (play worker) เพือ่ส่งเสรมิพัฒนาการและทกัษะเดก็ปฐมวยั 

  ด้วยการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ ปี พ.ศ. 2562

 4. แบบคดักรองความเสีย่งของพืน้ทีเ่ล่น/สนามเดก็เล่น (มาตรฐานชาตฯิ ปี พ.ศ.2562)

 5. แบบประเมนิของเล่นเพือ่ความปลอดภัย (มาตรฐานชาตฯิ ปี พ.ศ.2562)
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ด้านการดูแลสขุภาพ
ช่องปากและฟัน  

Dental

แนวทางการยกระดับคณุภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

ด้านสขุภาพ (4D) 
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การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กปฐมวัย : 
Dental ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D

 การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถท�าได้โดยเริ่ม

ต้นด้วยการตรวจสุขภาพเด็กประจ�าวัน ครูผู้ดูแลเด็กจะมีการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจผม

และเลบ็ ในช่วงเช้าก่อนรบัเดก็เข้าสูส่ถานพฒันาเดก็ปฐมวยั การจดับรเิวณ/สถานทีแ่ละอปุกรณ์เพือ่ให้

เดก็ได้มกีารแปรงฟันหลงัอาหารกลางวนัทกุวนัด้วยยาสีฟันผสมฟลอูอไรด์ และจัดให้มกีารตรวจสุขภาพ

ช่องปากและฟันโดยบุคลากรทางการแพทย์เป็นประจ�าทุก 6 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 1.  การตรวจสุขภาพและความสะอาดช่องปากประจ�าวัน
ครูผู้ดูแลเด็กจะต้องมีการตรวจความสะอาดช่องปากของเด็กทุกวันพร้อมกับการตรวจสุขภาพทั่วไป 

ของเด็กในช่วงเช้า และมีการตรวจภายหลังการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน เพื่อตรวจหาฟันผุ 

และดูคราบจุลินทรีย์โดยใช้หลอดพลาสติกเล็กๆ ตัดปลายมนเขี่ยที่บริเวณคอฟัน หากมีคราบติดหลอด

ออกมาแสดงว่าเด็กแปรงฟันไม่สะอาด ควรให้เด็กแปรงฟันซ�้าอีกคร้ังจากนั้นให้บันทึกการตรวจฟัน 

เป็นประจ�าทุกวนัหากตรวจพบว่าฟันมรีอยขุน่ หรอืมฟัีนผใุห้มหีนงัสอืแจ้งผูป้กครองอย่างเป็นลายลกัษณ์

อักษรและส่งต่อเพื่อรับการรักษา

 2.  การจัดบริเวณ/สถานท่ีและอุปกรณ์เพื่อให้เด็กได้มีการแปรงฟันหลังอาหารทุกวัน
ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จะต้องจัดหาพื้นที่/ บริเวณที่แปรงฟันท่ีสะอาดและเพียงพอ 

เป็นสัดส่วน ปลอดภัย โดยมีอ่างแปรงฟันถาวรหรือบริเวณส�าหรับแปรงฟันที่เหมาะสมกับเด็ก มีความ

สะอาด ไม่มีน�้าขัง ไม่เฉอะแฉะ ไม่ลื่น มีอากาศถ่ายเท เน้นพื้นที่หรือบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ 

เพื่อการมองเห็นฟันได้ชัดเจน มีกระจกให้เด็กเห็นตัวเองเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากแปรงฟันและแปรง 

ได้นานขึ้น มีก๊อกน�้าเพียงพออย่างน้อย 1 จุดต่อเด็ก 10 คน และมีน�้าใช้ปริมาณเพียงพอ สะอาดไม่มี

กลิ่นและตะกอน หากมีข้อจ�ากัดเรื่องน�้า ควรจัดให้มีถังสะอาดใส่น�้าและภาชนะกลางใช้ตักน�้าจากถัง 

ใส่แก้วให้เด็ก 

  อุปกรณ์ในการท�าความสะอาดช่องปากจะต้องสะอาดและเพียงพอ เด็กทุกคนต้องใช้

แปรงสฟัีนทีเ่หมาะสมกบัเดก็ และยาสฟัีนส�าหรับเด็กทีผ่สมฟลูออไรด์ 1000 ppm  แก้วน�า้ ผ้าเชด็หน้า

ที่สะอาด เป็นของส่วนตัวไม่ใช้ปะปนกัน มีการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะ ไม่อับชื้น และปลอดภัย

จากการปนเปื้อนของเชื้อโรค แมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค โดยแปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน�้าและ
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ผ้าเชด็หน้าของแต่ละคนต้องจดัเกบ็ให้มกีารเว้นระยะห่าง ไม่วางชดิกนั วางแปรงสฟัีนให้หวัแปรงต้ังขึน้ 

และดแูลให้มกีารเปลีย่นแปรงสฟัีนใหม่ทกุ 3 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ หรือเมือ่แปรงสีฟันเส่ือม

คุณภาพ สังเกตจากมีคราบสกปรกล้างออกยาก หรือแปรงสีฟันมีขนบาน

 3. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
  ครูผู ้ดูแลเด็กต้องดูแลให้เด็กมีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในเด็กเล็กต�่ากว่า 

1 ปี สามารถดูแลท�าความสะอาดเหงือกกระพุ้งแก้มและล้ิน ด้วยผ้าสะอาดชุบน�้าหมาดๆ ท�าความ

สะอาดทุกคร้ังหลังจากรับประทานนม และใช้ขนแปรงอ่อนนุ่มแปรงฟันต้ังแต่เด็กมีฟันซ่ีแรกขึ้นด้วย 

ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์แล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดฟองออก ส�าหรับเด็กอายุ 2 ขวบข้ึนไป ครูผู้ดูแลเด็ก 

ต้องดูแลให้เด็กได้แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันตามตารางกิจวัตรประจ�าวันของเด็ก เพื่อสร้าง 

สุขนิสัย การแปรงฟันให้แก่เด็ก และมีการตรวจและบันทึกความสะอาดหลังการแปรงฟันเสร็จทุกวัน 

 

 4. การตรวจสขุภาพช่องปากโดยบุคลากรทางการแพทย์ : สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัต้อง

จัดให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการบันทึก 

ผลการตรวจรายบุคคลอย่างต่อเนื่องและส่งต่อรับการรักษาที่เหมาะสม

 
 5. การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของ 
เด็กปฐมวัย : ครูผู้ดูแลเด็กควรได้รับการฝึกทักษะที่จ�าเป็น ดังนี้ 

   -  ฝึกทักษะการแปรงฟันในเด็กปฐมวัย การควบคุมการแปรงฟันของเด็กให้สะอาด

   - ฝึกปฏิบัติการตรวจความสะอาดช่องปากและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย

   - การจดักจิกรรมเสรมิสร้างประสบการณ์ เรียนรู้สุขภาพช่องปากส�าหรับเด็กปฐมวยั
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   องค์ความรูด้้านการดูแลสขุภาพช่องปากและฟัน : Dental  

 

 1. มาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิปี พ.ศ.2562

 2. แนวทางการจัดการอาหารบริบาลน�้าและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  ปี พ.ศ.2562

 3. โปสเตอร์การดูแลช่องปาก เริม่ได้ตัง้แต่แรกเกดิ ปี พ.ศ. 2560

 4. โปสเตอร์การใช้ยาสฟัีนในเดก็ ปี พ.ศ. 2560 

 5.  ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกายประจ�าวนั (สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็ 

  แห่งชาต ิ ปี พ.ศ.2562)

 6. ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจฟันโดยทันตบุคลากร (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

  ปี พ.ศ.2562)

 7. คู่มือแนวทางการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย (ANC คุณภาพ WCC  

  คณุภาพ ศพด.คณุภาพ) ปี พ.ศ.2556

 8. คู่มือครูผู้ดูแลเด็ก และครูพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 

  ปี พ.ศ.2556

4
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ด้านการจดัการอนามัย
สิง่แวดล้อมเพ่ือความ

ปลอดภยัและปลอดโรค   
Diseases

แนวทางการยกระดับคณุภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

ด้านสขุภาพ (4D) 
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค : Diseases

ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D

 การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความส�าคัญเนื่องจาก 

สภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีตามมาด้วย ผู้บริหาร ครูผู ้ดูแลเด็ก 

ในสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัสามารถพฒันายกระดับคณุภาพชวีติของเด็กปฐมวยัด้วยการจัดการอนามยั

สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค โดยมีกิจกรรมส�าคัญตามแนวทางดังนี้ 

1. การป้องกันและควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 การป้องกันการเกิดโรค 

 1. ครูผู ้ดูแลเด็กทุกคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี หรือตรวจภาพรังสีปอด 

อย่างน้อยทุก 1-2 ปี

 2. ครูผู้ดูแลเด็กต้องมีการตรวจคัดกรองโรคและสุขอนามัยประจ�าวันมีการจดบันทึกผล 

การตรวจสุขภาพประจ�าวันเช่น ตรวจผม ตรวจเล็บ สุขภาพช่องปาก ความสะอาดของร่างกาย และ

ส�ารวจการเจบ็ป่วยของร่างกายหรอืร่องรอยการบาดเจ็บประจ�าวันโดยเฉพาะตอนเช้าก่อนรับเด็กเข้าเรียน

 3. จดัการตรวจสขุภาพของเดก็ประจ�าปี โดยบคุลากรทางการแพทย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

 4. จัดท�าประวัติการได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกรับเด็กเข้ามาสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและทุกๆ

6 เดือน

 5. จดักจิกรรมให้ความรูแ้ละฝึกทกัษะการดแูลสขุอนามยัของตนเองให้แก่เดก็ เช่น ส่งเสรมิ

ให้เกิดพฤติกรรมการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ การล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง

 6. จดัหาอปุกรณ์ในการป้องกนัควบคมุโรคครบถ้วน หน้ากากอนามยั สบู ่(ในกรณทีีไ่ม่มนี�า้

หรือสบู่ ให้ใช้แอลกอฮอล์เจลแทน) และผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้าส�าหรับเด็กแต่ละคน

 7. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู ้ปกครอง เรื่องโรคที่พบบ่อยในเด็ก อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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 การดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 1. แนวทางในการดแูลให้ความช่วยเหลอืและให้การดูแลอย่างใกล้ชดิส�าหรับเด็กทีบ่าดเจบ็

หรือมีอาการป่วย เช่น การแยกเด็กป่วย การสังเกตอาการ การส่งต่อเด็กป่วย ในสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัยรวมทั้งเก็บข้อมูลของโรคติดต่อและมีการบันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็นรายบุคคล

 2. มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์สามัญในสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัย 

 การพัฒนาศักยภาพครูด้านการป้องกันควบคุมโรค 

 1. ครูผู้ดูแลเด็กต้องได้รับการอบรม เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อที่พบบ่อยใน 

เด็กเล็กอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรืออบรมผ่าน E-Learning

 2. ครูผู ้ดูแลเด็กต้องได้รับการอบรม เร่ืองการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีบาดเจ็บ 

หรือมีอาการป่วย การปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น
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 องค์ความรูด้้านการป้องกันและควบคมุโรคในสถาน
พฒันาเด็กปฐมวยั

 

 1. ตวัอย่างแบบบันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกายประจ�าวนั (สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็ 

  แห่งชาต ิ ปี พ.ศ. 2562)

 2. ตวัอย่างแบบตรวจสขุภาพประจ�าปี (สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาต ิปี  พ.ศ.2562)

 3. ตวัอย่างแบบบนัทึกการได้รบัวคัซนี (สถาบนัพัฒนาอนามยัเดก็แห่งชาต ิปี พ.ศ.2562)

 4. ตวัอย่างแบบบนัทึกการบาดเจบ็รายบคุคล (สถาบันพฒันาอนามัยเดก็แห่งชาต ิปี พ.ศ. 2562) 

 5. ตวัอย่างแบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรยีน (สถาบันพฒันาอนามยัเดก็แห่งชาต ิปี พ.ศ. 2562)

 6. ตวัอย่างแบบบนัทกึปัญหาและการดูแลเบ้ืองต้น (สถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2562)

 7. คู่มือการปฏิบัติส�าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 

  โรคโควดิ-19 ปี พ.ศ. 2563 

 8. แนวทางการป้องกันควบคมุโรคตดิต่อในศนูย์เด็กเลก็ (ส�าหรบัครผููด้แูลเด็ก) ปี พ.ศ. 2562

 9. แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  ในสถานศกึษา ปี พ.ศ. 2564 

 10. หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) ส�าหรับครูผู้ดูแลเด็ก ในการป้องกัน 

  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปี พ.ศ. 2562

  https://nich.anamai.moph.go.th/th/manual-covid-19/201534#
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2. การจัดการอาคารสถานที่ ห้องน�้า และห้องส้วม 
 2.1 การจัดการอาคารสถานที่

  อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ�าวันของเด็กท่ีเหมาะสม 

ตามช่วงวัยและการใช้ประโยชน์ มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลความสะอาดโดยเฉพาะ

ในช่วงสถานการณ์ของการเกิดโรคต่างๆ รวมท้ังมีการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ปลอดภัย เช่น 

มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอต่อการท�ากิจกรรม ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยแบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้ 

  1. พืน้ท่ีในการจัดกจิกรรมและกจิวตัรประจ�าวนัของเด็กพอเพยีงเฉลีย่ 0.5 - 2.0 ตรม./คน 

  2. พื้นที่เตรียมอาหาร/ครัว วิธีการขนส่งอาหารและมีบริเวณที่จัดให้เด็กรับประทาน

อาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

  3. พื้นที่ส�าหรับนอนหลับ เน้นความสะอาดปลอดโปร่งและอากาศถ่ายเทได้ดี 

  4. พื้นที่ส�าหรับเล่นและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม

  5.  พื้นที่หรือบริเวณส�าหรับการท�าความสะอาดช่องปาก แปรงฟัน ล้างมือ และล้างหน้า

ของเด็ก 

  6.  พื้นที่ส�าหรับแยกเด็กป่วย และจัดให้มีชุดปฐมพยาบาล (First Aid Kit) พร้อมส�าหรับ

การปฐมพยาบาลในเบื้องต้น

 2.2 ห้องน�้า และห้องส้วม 

  บรเิวณห้องน�า้ ห้องส้วม ทีแ่ปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภยั และเหมาะสม

กับการใช้งานของเด็กดังนี้ 

  1. มีการแยกห้องน�้า ห้องส้วม บริเวณแปรงฟัน/ที่ล้างมืออย่างเป็นสัดส่วน และสะอาด 

ไม่มีน�้าขัง และไม่ลื่น

  2. มอุีปกรณ์ท�าความสะอาดพร้อมใช้งาน เกบ็ไว้ในทีเ่หมาะสมและมกีารท�าความสะอาด

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งมีระบบดูแลความสะอาด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

  3. ห้องน�้า ห้องส้วม สะอาด พื้นไม่มีน�้าขัง ไม่ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท

สะดวก อยู่ในสภาพดี ไม่ช�ารุด

  4. มีสถานที่ล้างมืออยู่ในสภาพดี ไม่ช�ารุด สะอาดขนาดพอเหมาะกับตัวเด็ก และมีสบู่

หรือน�้ายาล้างมือส�าหรับเด็ก 

  6. โถส้วมของเด็กมีขนาดพอเหมาะกับตัวเด็กหรือสามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับ 

การใช้งานของเด็ก มีจ�านวนโถส้วม โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 1 โถ ต่อเด็ก 10 คน และมีอุปกรณ์ช่วยเสริม

การใช้ส้วมที่ปลอดภัย เช่น ราวจับเป็นต้น

  5. มีจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ การใช้ส้วมที่ถูกต้องส�าหรับ 

เด็กปฐมวัย 
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องค์ความรูด้้านการจดัการอาคารสถานท่ี
ห้องน�า้ และห้องส้วม

 

 1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562

 2. คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ปี พ.ศ. 2560 

 3. แนวทางการจัดการอาหารบริบาลน�้าและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  ปี พ.ศ.2562

 4. ตัวอย่างแบบบันทึกตารางการท�าความสะอาดและเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบประจ�าวัน 

  (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562)  

 5. ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพการใช้ส้วมอย่างถูกต้องส�าหรับ 

  เด็กปฐมวัย(สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562)  

 6. คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี  

  (ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2564)
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3. จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น�้าดื่มน�้าใช้ 
ก�าจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะน�าโรค
 3.1 สถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร/ที่รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ

  1. สถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร/ที่รับประทานอาหารแยกเป็นสัดส่วน สะอาด 

และไม่พบสัตว์และแมลงน�าโรค 

  2. โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร มีความแข็งแรง สภาพดี พื้นผิวเรียบ สูงจากพื้น

อย่างน้อย 60 เซนติเมตร

  3. อาหารปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภค เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และวางสูง 

จากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

  4. มีที่ล้างภาชนะที่มีก๊อกน�้า วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และมีท่อระบาย

น�้าทิ้ง โดยบริเวณที่ล้างต้องมีการระบายน�้าที่ดี ไม่เฉอะแฉะ

  5. ภาชนะ อุปกรณ์ จัดเก็บในที่สะอาด มีการปกปิด

  6. มีการจัดท�าแผนในการตรวจสอบและท�าความสะอาดสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบ

อาหาร/ที่รับประทานอาหาร ภาชนะเก็บกักน�้า และจุดบริการน�้าดื่มอย่างสม�่าเสมอ

  7. ผู้เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร/ผู้ขนส่งอาหารปรุงส�าเร็จ มีความรู้ด้านสุขาภิบาล

อาหาร มีสุขนิสัยที่ดี ตัดเล็บสั้น ไม่ทาสีเล็บ ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง แต่งกายสะอาด สวมเสื้อ 

มีแขน สวมใส่อปุกรณ์ทีป้่องกนัการปนเป้ือนได้ เช่น หมวกหรอืเนท็คลมุผม ผ้ากนัเป้ือน ถงุมอื หน้ากาก

ผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น 

 3.2 มีน�้าดื่มน�้าใช้ที่เพียงพอและสะอาด 

  1. มกีารจดัหาน�า้ดืม่หรอืจดุบรกิารน�า้ดืม่ทีเ่พยีงพอต่อเดก็ทกุคน (โดยเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 

2 ลิตร/คน/วัน) 

  2. จัดให้มีน�้าดื่มที่สะอาด ใส ไม่มีตะกอน เมื่อสังเกตด้วยตา

  3. ภาชนะกักเก็บน�้าดื่มและภาชนะส�าหรับดื่มน�้า ท�าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย สะอาด 

ไม่รั่วซึม และภาชนะส�าหรับกักเก็บน�้าควรมีฝาปิด ป้องกันฝุ่นละออง มีก๊อกท่ีเปิดปิดได้ และมีการ

ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ 

   3.1  การล้างภาชนะเก็บน�้าขนาดเล็ก (เหยือก คูลเลอร์ ขวดน�้า) ควรล้างท�าความ

สะอาดทุกวัน

   3.2 การล้างภาชนะขนาดใหญ่ (ถังเก็บน�้า) ควรหมั่นท�าความสะอาดอย่างน้อย 

ทุก 6 เดือน
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 3.3 มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล อย่างถูกสุขลักษณะทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

  1. มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ สภาพดีและมีฝาปิดมิดชิด

  2. มีการดูแลถังขยะให้สะอาดอย่างสม�่าเสมอ ไม่มีขยะตกค้าง และเก็บขยะ 

ออกจากอาคารทุกวัน

  3. มีถังขยะที่แยกประเภท พร้อมมีป้ายสัญลักษณ์ เช่น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะ

อินทรีย์ ขยะอันตราย

  4. มีการก�าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

  5. มีระบบเก็บกักสิ่งปฎิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ช�ารุด และน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี

  6. มีกิจกรรมส่งเสริม/ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ในเด็กและครู

  7. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้ครู เด็ก และชุมชนมีส่วนร่วมและมีการคัดแยกขยะและ

การจัดการขยะอย่างถูกต้อง

 3.4 มีมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน�าโรค

  1.  มีการส�ารวจ/ตรวจสอบแมลงและสัตว์พาหะน�าโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น 

การสังเกตยุง หนู แมลงสาบ เป็นต้น

  2.  มีแผนหรือมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์พาหะน�าโรค เช่น การติดมุ้งลวด 

ก�าจัดแหล่งอาหาร การเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ การตรวจสอบลูกน�้ายุงลาย กับดักหนู เป็นต้น

  3. ก�าหนดผู ้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบสุขาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

(สถานที่ปรุง ประกอบอาหาร/ที่รับประทานอาหาร ภาชนะเก็บกักน�้า จุดบริการน�้าดื่มน�้าใช้ ขยะ)

 3.5 จัดอปุกรณ์ภาชนะและเครือ่งใช้ส่วนตัวให้เพยีงพอกบัการใช้งานของเดก็ทกุคน และ

ดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอ

  1. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวส�าหรับเด็กทุกคน (แปรงสีฟัน 

ถ้วยน�้า/กระติกน�้า แก้วน�้าส่วนตัว ชุดนอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ที่ติดป้ายชื่อ) ที่ได้มาตรฐาน สะอาด 

เพียงพอกับการใช้งาน

  2. จดัเกบ็อย่างเหมาะสมเป็นระเบยีบมกีารตรวจสอบอปุกรณ์เป็นระยะและจดัให้อยูใ่น

สภาพพร้อมใช้งาน

  3. มีการท�าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัวส�าหรับเด็กอยู่สม�่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง เพื่อลดการแพร่ของเชื้อโรค

  4. มจีดักจิกรรมให้ความรูเ้กีย่วกบัพฤติกรรมการดูแล จดัเกบ็อปุกรณ์และเครือ่งใช้ส่วนตัว

ให้ถูกต้องส�าหรับเด็กปฐมวัย
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เอกสารท่ีเก่ียวข้อง : จดัการระบบสขุาภิบาลท่ีมีประสทิธภิาพ 
ครอบคลมุสถานท่ีปรุง ประกอบอาหาร น�า้ด่ืมน�า้ใช้

ก�าจดัขยะสิง่ปฏกูิล และพาหะน�าโรค 

 

 1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562

 2. คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ปี พ.ศ. 2560 

 3. แนวทางการจัดการอาหารบริบาลน�้าและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  ปี พ.ศ.2562

 4. ตัวอย่างแบบฟอร์มการส�ารวจลูกน�้ายุงลาย (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

  ปี พ.ศ.2562)

 5. คู่มือการด�าเนินงานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จ�าหน่ายอาหาร” ตามบทบัญญัติของ 

  กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

 6. แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จ�าหน่ายอาหาร” (ตามกฎกระทรวง 

  สุขลักษณะของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561)

 7. แนวทางการจัดการคุณภาพน�้าบริโภคโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร

 8.  คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กไทยสุขภาพด ี

  ปี พ.ศ.2564
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ท่ีปรกึษา 
นายอรรถพล  แก้วสัมฤทธิ ์ รองอธบิดกีรมอนามยั    

นายธรีชยั  บญุยะลีพรรณ  รองผู้อ�านวยการสถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ 

นางธนิกา   สจุรติวงศานนท์ รองผู้อ�านวยการสถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ 

คณะผู้จดัท�า 
1. นางเปรมฤทัย   เกตเุรน สถาบันพฒันาอนามยัเดก็แห่งชาติ

2. นางสาวพรชเนตต์  บญุคง สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็แห่งชาติ

3. นางสาวเขมิกา   ฉตัรก้องภพ  สถาบนัพัฒนาอนามยัเดก็แห่งชาติ

4. นางสาวไพลนิ   วญิญกูล สถาบันพฒันาอนามยัเดก็แห่งชาติ

5. นางสาวปรยีนิตย์   ใหม่เจรญิศร ี ส�านกัอนามยัสิง่แวดล้อม

6. นางสาวปาริชาต ิ  จ�านงการ ส�านกัอนามยัสิง่แวดล้อม

7. นางสาวศริลัิกษ์   กลิน่มาล ี ส�านกัอนามยัสิง่แวดล้อม

8. นายพลาวตัร   พทุธรักษ์ ส�านกัสขุาภบิาลอาหารและน�า้

9. นางสาววราภรณ์  ถาวรวงษ์ ส�านกัสขุาภบิาลอาหารและน�า้

10. นางสาวนพวรรณ โพชนกูุล ส�านกัทนัตสาธารณสขุ

11. นายณฐัพงศ์ กนัทะวงค์ ส�านกัทนัตสาธารณสขุ

12. นางสาวเขมณฏัฐ์  เชือ้ชยัทศัน์  ส�านกัทนัตสาธารณสขุ

13. นางสาววารีทพิย์   พึง่พันธ์ ส�านกัโภชนาการ

14. นางสาววราภรณ์   จติอารย์ี ส�านกัโภชนาการ

15. นางทบัทมิ  ศรวีไิล กองกจิกรรมทางกายเพ่ือสขุภาพ 

16 .นายวชัรนิทร์   แสงสมัฤทธิผ์ล กองกจิกรรมทางกายเพ่ือสขุภาพ 

17. นางสมนกึ  เลศิสุโภชวณชิย์ กองโรคตดิต่อทัว่ไป 

รายชื่อคณะผู้จัดท�า
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