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คํานํา 
 

 
 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่สําคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกๆ ด้าน เป็นวัยที่จะได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูจากพ่อแมแ่ละเครือญาติ แต่จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนไป พ่อแม่ต้องทาํงานนอกบ้าน 
การอบรมเลี้ยงดูเด็กมิอาจพ่ึงพาบุคคลในครอบครัวได้เต็มที่ ทําให้พ่อแมต้่องหาผู้ดูแลแทนตนเอง ศูนย์เด็กเล็ก
จึงมีบทบาทสําคัญ ดังน้ัน จึงต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ 
 กรมอนามัยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จึงได้มีนโยบายสนับสนุนการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมคีุณภาพ เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
 คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กเล่มน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหารศูนย์เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สง่ผลให้เด็กในศนูย์เด็กเล็ก
มีสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป 
 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพศนูย์เด็กเล็ก และขอขอบคุณคณะทํางานพิจารณามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพทกุท่าน ไว้ ณ โอกาสน้ี 
 
         สํานักส่งเสริมสุขภาพ 
         กรมอนามัย 
         กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 
คํานาํ 
สารบัญ 
- กระบวนการดําเนนิงานพัฒนาศนูย์เด็กเลก็คุณภาพ 
- แนวทางการดําเนนิงานเพ่ือการเปน็ศนูย์เด็กเล็กคณุภาพ 
 
ภาคผนวก 
- อนามัย 55 แบบคัดกรองพฒันาการเด็กปฐมวัย 
- แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ 1-3 ปี 
- แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ 4-5 ปี 
- แบบฟอร์มการรายงานภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก 
- การดูแลสขุภาพช่องปากเด็กในศนูย์เด็กเลก็ 
- แบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีน 
- แบบบันทึกปญัหาสุขภาพและการดูแลเบือ้งต้น 
- รายชื่อคณะทาํงานพิจารณามาตรฐานศนูย์เด็กเล็กคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการดําเนนิงานพัฒนาศนูย์เด็กเลก็คุณภาพ 
 

1. คําและความหมาย 
 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ หมายถึง ศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกระบวนการจัดบริการ
ที่ได้มาตรฐาน 6 ด้าน คือ 
 1. ด้านการเจริญเติบโต อนามัยในช่องปากและการจัดอาหารถูกหลักสขุาภิบาล 
 2. ด้านพัฒนาการและการเรยีนรู้ตามช่วงวัย 
 3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
 4. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 5. ด้านบุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีมีความรู้ในการเล้ียงดูเด็ก 
 6. ด้านการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
พร้อมทั้งบรรลผุลลัพธ์ 4 ข้อ คือ 
 1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (อนามัย 55) 
 2. เด็กมีส่วนสงูระดับดีและรูปร่างสมส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
 3. เด็กมีฟันนํ้านมผุไม่เกินร้อยละ 57 
 4. มีการส่งต่อเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัยเข้ารับการประเมินและแก้ไขพัฒนาการ ณ สถานบริการ
สาธารณสุขทุกคน 
 

2. ประโยชน์ของการดําเนนิงาน 
 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพ่ือให้มีการ
พัฒนาทั้งเด็ก บุคลากรและสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก ประโยชน์ของการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกด้านอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดีแล้วยังจะช่วยให้ 
 2.1 เด็กได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งด้านการดูแลสุขภาพตนเองและดูแลความสะอาดของ
สิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้มพีฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
 2.2 เด็กได้เรียนรู้ตามช่วงวัย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยแบบองค์รวม 
 2.3 คร/ูผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะด้านต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ 
 2.4 ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
 2.5 เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสขุภาพ ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับเด็ก ครอบครัว และชุมชน 
 2.6 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีต่างๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต่อไป 
 

3. แนวทางการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน 
 การประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 3.1 การประเมินเพ่ือพัฒนา ศูนย์เด็กเล็กจะประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 เพ่ือค้นหาปัญหาและส่วนที่ต้อง
พัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จากน้ันจะทําการประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 หลังจากได้ดําเนินการแก้ไขส่วนที่
ต้องพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว เพ่ือประเมินว่าพัฒนาได้ตามเกณฑ์หรือไม่ ก่อนขอรับการประเมิน
รับรองจากหน่วยงานภายนอก 



 
 3.2 การประเมนิเพ่ือรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานภายนอก จากคณะกรรมการตรวจประเมินส่วนกลาง 
ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
 

4. การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน 
 4.1 แนวทางปฏิบัติของผู้ประเมิน 
      4.1.1 ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
      4.1.2 ประสานงานกับพ้ืนที่ แจ้งกําหนดการประเมิน และหน่วยงานที่จะไปประเมินให้ผู้รับการ
ประเมินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
      4.1.3 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
      4.1.4 พบผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ รูปแบบการประเมิน 
      4.1.5 ประเมินโดยตรวจสอบและพิจารณาจากการปฏิบัติและผลงานตามสภาพจริง บันทึกลงใน
แบบประเมนิ 
      4.1.6 สรุปผลการประเมนิลงในโปรแกรมประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
      4.1.7 สรปุและช้ีแจงผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ รวมถึงให้คําแนะนําแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กให้ดีย่ิงขึ้น 
 4.2 แนวปฏิบัติของผู้รับการประเมิน 
      4.2.1 ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
      4.2.2 ประเมินตนเอง พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
      4.2.3 รวบรวมผลการดําเนินงาน หลักฐานอย่างมีระบบตามแนวทางการดําเนินเพ่ือการเป็นศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพ 
 

5. การสรปุและแจ้งผลการประเมิน 
 เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินได้ดําเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
จากน้ันบันทึกข้อมูลคะแนนการประเมินในโปรแกรมประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินและผู้บริหารหน่วยงานทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
ต่อไป 
 

6. การประกาศรับรอง 
 6.1 ศูนย์เด็กเล็กจะผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรองเป็น “ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ” เมื่อผล
การประเมินในแต่ละด้านมีคะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกด้าน 
 6.2 อายุการรับรอง 3 ปี นับจากวันประกาศรับรองเป็น “ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ” 
 
หมายเหตุ  ดาวน์โหลดโปรแกรมประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพได้ที่ www.saiyairakhospital.com 
              
 
 

 
 



แนวทางการดําเนนิงานเพ่ือการเปน็ศนูย์เด็กเล็กคณุภาพ  
เกณฑ์มาตรฐาน วิธีดําเนินการให้ได้ตามเกณฑ์และข้อเสนอแนะ 

ด้านการเจริญเติบโต อนามัยในช่องปากและการจัดอาหารถูก
หลักสุขาภิบาล (15 คะแนน) 
1. เด็กทุกคนได้รับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต (4 คะแนน) 
    1.1 มีเคร่ืองชั่งน้ําหนักและเคร่ืองวัดส่วนสูงท่ีได้มาตรฐาน 
    1.2 วิธีการชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงถูกต้อง 
    1.3 ประเมินภาวะการเจริญเติบโตทุก 3 เดือน 
         1.3.1 การคํานวณอายุเด็ก ชั่งน้าํหนัก วัดส่วนสูงและแปลผล 
         1.3.2 แจ้งและอธิบายผลการประเมินให้กับพ่อแม่หรือ 
                 ผู้ปกครองพร้อมคําแนะนํา 
         1.3.3 มีการจัดสง่ต่อข้อมูลไปยังเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข/อปท. 
         1.3.4 มีแผนแก้ไขปัญหาเด็กท่ีอ้วน ผอม เต้ียกว่ามาตรฐาน 
    1.4 ประเมินพฤติกรรมการบรโิภคอาหารภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
         1.4.1 แจ้งและอธิบายผลการประเมินให้กับพ่อแม่หรือ 
                ผู้ปกครองทราบทุกคร้ังพร้อมกับให้คําแนะนําปรึกษา 
  
 

 
 
1. มีเคร่ืองชั่งน้ําหนักและเคร่ืองวัดส่วนสูงตามมาตรฐาน 
    และควรใช้เคร่ืองชั่งน้ําหนักท่ีมีความละเอียด 0.1  
    กิโลกรัม 
2. ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงอย่างถูกวิธี เด็กอายุตํ่ากว่า  
    2 ปี ใช้อุปกรณ์วัดส่วนสูงแบบนอน ถ้าเด็กอายุ 
    มากกว่า 2 ปี ใช้อุปกรณ์วัดส่วนสูงแบบยืน      
3. บันทึกข้อมูลน้ําหนักและส่วนสูงของเด็กเป็น 
    รายบุคคล 
4. มีการแปลผลโดยการจุดน้ําหนักและส่วนสูงในกราฟ 
    การเจริญเติบโตท้ัง 3 เกณฑ์ 
    - กราฟน้ําหนักตามเกณฑ์อายุ 
    - กราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
    - กราฟน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
5. จัดทํารายงานแจ้งผลภาวะการเจริญเติบโตและ 
    พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก และการให้ 
    คําแนะนํากับผู้ปกครอง 
6. จัดทําแผนและบันทึกการแก้ไขปัญหาเด็กท่ีมีปัญหา 
    ด้านโภชนาการ 
7. จัดทํารายงานข้อมูลภาวะการเจริญเติบโต ภาพรวม 
    ของเด็ก 
8. มีแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก 
    แต่ละคน และมีการประเมินภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

2. อาหารท่ีจัดให้เด็กมีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน (3 คะแนน) 
    2.1 จัดอาหารกลางวันและอาหารว่างครบ 5 กลุ่มอาหารทุกวัน 
          (กลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และ 
          กลุ่มนม) และมีปริมาณเพียงพอ  และเหมาะสมตาม 
          ภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก 
    2.2 จัดอาหารว่างท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่หวานจัด 
         ไม่เค็มจัด ไม่มีไขมันสูง เช่น นมรสจืด ผลไม้ ขนมไทย 
         รสไม่หวานจัด เป็นต้น 
    2.3 เด็กไม่กินจุบจิบ/ขนมกรุบกรอบ/ขนมขบเคี้ยว 
    2.4 เด็กไม่ดูดนมจากขวด และไม่นําขวดนมมาศูนย์ฯ หลังจาก 
         เข้ามาอยู่ในศูนย์ฯ 1 เดือน 

 
1. จัดทําเมนูอาหารท่ีหลากหลายมีคุณค่าทาง 
    โภชนาการไม่ควรซํ้ากันในรอบ 1 สัปดาห์ และจัดให้ 
    มีปริมาณเหมาะสมกับจํานวนเด็ก 
2. มีการกําหนดข้อปฏิบัติในการไม่ให้เด็กนําขนมมาจาก 
    บา้น, ไม่นําขวดนมมาศูนย์ฯ หลังจากเข้ามาอยู่ใน 
    ศูนย์ฯ 1 เดือน 

3. การดูแลสุขภาพช่องปาก (3 คะแนน) 
    3.1 การตรวจและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพช่องปาก 
         3.1.1 เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยครู 
                 ผู้ดูแลเด็ก เดือนละ 1 คร้ัง 
         3.1.2 เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันต 
                  บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ภาคเรียนละ  
                 1 คร้ัง 

 
1. จัดทําบนัทึกรายงานการตรวจสขุภาพช่องปาก  
    การแจ้งผลและการให้คําแนะนํากับผู้ปกครอง 
    ของเด็กเป็นรายบุคคล 
2. จัดทําบันทึกรายงานการแกไ้ขปัญหาสุขภาพช่องปาก 
    เด็กกลุ่มเสี่ยง 
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         3.1.3 มีการแจ้งผลการตรวจให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
                 พร้อมท้ังให้คําแนะนํา 
    3.2 การแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก 
         3.2.1 ให้คําแนะนําผู้ปกครองให้พาเด็กไปตรวจสุขภาพ 
                 ช่องปาก 
         3.2.2 เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการทาฟูลออไรวานิช/ตรวจฟันผ ุ
                 ภาคเรียนละ 1 คร้ัง โดยทันตบุคลากร 
    3.3 การแปรงฟัน 
         3.3.1 เด็กทุกคนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน 
         3.3.2 เด็กทุกคนมีแก้วน้ํา แปรงสีฟันเป็นของตนเองและ 
                 มีการเปลี่ยนแปลงสีฟันอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
         3.3.3 ครูผู้ดูแลเด็ก ดูแลและตรวจความสะอาดในการ 
                 แปรงฟันของเด็ก และมีอุปกรณ์ป้องกันเสื้อเปียก

3. จัดหาแปรงสีฟันขนาดท่ีเหมาะสมสภาพดีและแกว้น้ํา
    ให้กับเด็กทุกคน 
4. จัดกิจกรรมแปรงฟันหลงัอาหารกลางวันให้กับเด็ก 
    ทุกวัน 
5. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสื้อเปียกหรือมีแนวทางการ
ป้องกันเสื้อเปียกหลังการแปรงฟัน 

4. น้ําด่ืม น้ําใช้ (2 คะแนน)
    น้ําด่ืม ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    4.1 น้ําต้มสุก หรือน้ําท่ีผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพแล้ว  
         เช่น น้ํากรองท่ีมีการบํารุงรักษาเคร่ืองกรองน้ําตาม 
         คําแนะนําของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือน้ําบรรจุขวดท่ีได้รับ 
         อนุญาตจาก อย. 
    4.2 ภาชนะบรรจุน้ําต้องสะอาด มีฝาปิดและมีก๊อกน้ําเปิดปิดได้  
         และวางสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 เซนติเมตร มีการทําความ 
         สะอาดทุกคร้ังก่อนมีการเติมน้ํา 
    น้ําใช้ เป็นน้ําประปาหรือน้ําบาดาล หรือน้ําท่ีสะอาดปลอดภัย  
           ภาชนะบรรจุต้องสะอาดมีฝาปิด 

 
1. น้ําต้มสุกพักให้เย็นในภาชนะท่ีทําด้วยสเตนเลสหรือ 
    อลูมิเนียม ห้ามใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุน้ําร้อน 
2. น้ําบรรจุขวด ควรต้ังไว้ในตําแหน่งท่ีไม่โดนแสงแดด 
    หรือมีถุงผ้าคลุม ล้างทําความสะอาดภาชนะทุกคร้ัง 
    ท่ีน้ําหมดหรือเปลี่ยนถัง 
 

การจัดเตรียมอาหารสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร (3 คะแนน)
5. กรณีท่ีจัดเตรียมและปรุงอาหาร 
    5.1 สถานท่ีเตรียม ปรุงอาหาร สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
         5.1.1 จัดให้มีสถานท่ีประกอบอาหารเป็นระเบียบมีการกั้น 
                 แยกจากบริเวณท่ีนอนหรือจัดกิจกรรม มีการป้องกัน 
                 ไม่ให้เด็กเข้ามาในบริเวณน้ีได้ บริเวณท่ีประกอบ 
                 อาหาร ควรมีอ่างสําหรับล้างอาหาร โต๊ะประกอบ 
                 อาหาร และตู้เย็นมีการระบายอากาศดีไม่มีกลิ่นควัน 
                 รบกวนเด็ก การระบายน้ําดี 
         5.1.2 สภาพโดยทั่วไป พ้ืน ผนัง เพดาน เตาไฟ ทําด้วยวัสดุ 
                 ท่ีแข็งแรงคงทนทําความสะอาดง่าย เป็นระเบียบ 
                   ไม่ชํารุดและทําความสะอาดหลังประกอบอาหารทุกคร้ัง 
         5.1.3 โต๊ะท่ีใช้ประกอบอาหารแข็งแรงสภาพดี พ้ืนผิวเรียบ  
                 ไม่ดูดซึมน้ํา เช่น กระเบื้องเคลือบสเตนเลส โฟไมก้า  
                 พ้ืนผิวโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ประกอบอาหารต้องสูง 
                 จากพื้น อย่างน้อย 60 ซม. เพ่ือความสะดวกขณะ 
                 ยืนปฏิบัติงาน โต๊ะควรสูง 80-85 ซม. และควรทํา 
                 ความสะอาดโต๊ะ เคาน์เตอร์ประกอบอาหารก่อนและ 
                 หลังปฏิบัติงานทุกคร้ัง 

 
1. จัดเก็บทําความสะอาดสถานท่ีเตรียม ปรุงอาหาร 
    ทุกคร้ังหลังการใช้งาน 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดเตรียม  
    ปรุงอาหารท่ีถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
3. อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารหลังทําความสะอาด 
    ควํ่าให้แห้งและควรจดัเก็บในตู้/กล่องท่ีมิดชิด 
    ป้องกันแมลงต่างๆ 
4. จัดทําแนวทาง/ข้อปฏิบัติต่างๆ ในการเตรียมอาหาร 
    /ปรุงอาหารให้ผู้ประกอบอาหาร/ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. จัดทําแฟ้มประวัติผู้ประกอบอาหารหรือผู้จัดเตรียม 
    อาหาร 
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         5.1.4 มีการปกปิดอาหารป้องกันแมลง และพาหะนําโรค 
         5.1.5 ถ้ามีการเตรียมนม ควรจัดสถานท่ีแยกจากบริเวณท่ี     
                 ประกอบอาหารท่ัวไป บริเวณท่ีเตรียมนมและ 
                 อุปกรณ์ต่างๆ ต้องสะอาด 
    5.2 อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารปลอดภัยและสะอาด 
         5.2.1 ภาชนะใส่อาหารทําด้วยวัสดุท่ีปลอดภัย เช่น  
                 สเตนเลส อลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน  
                 ไม่แตกง่ายหรือมีความคม 
          5.2.2 ท่ีล้างภาชนะ อุปกรณ์ ควรใช้อ่างท่ีมีก๊อกน้ํา และท่อ 
                 ระบายน้ําวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  60 ซม. และ 
                 บริเวณท่ีล้างต้องมีการระบายน้ําท่ีดีไม่เฉอะแฉะ 
         5.2.3 ล้างภาชนะ อุปกรณ์ด้วยน้ํายาล้างภาชนะและน้ํา 
                 สะอาดอีกอย่างน้อย 2 คร้ัง หรือล้างด้วยน้ําไหล   
         5.2.4 ภาชนะ อุปกรณ์เม่ือล้างเสร็จแล้วต้องควํ่าให้แห้ง  
                 ห้ามเช็ด วางในตะแกรงโปร่งสะอาด สูงจากพื้น 60 ซม. 
         5.2.5 เขียง มีด สภาพดี สะอาดแยกใชต้ามประเภท ได้แก่ 
                 ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ 
    5.3 ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ เคร่ืองปรุง และการเกบ็อาหาร  
         5.3.1 ผักสด ผลไม้ เคร่ืองปรุงต้องล้างด้วยน้ําสะอาด 
                 อย่างน้อย 2 คร้ัง หรือล้างด้วยน้ําไหล หรือใช้ 
                 สารเคมีท่ีปลอดภัย 
         5.3.2 เนื้อสัตว์ทุกชนิดต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อน 
                อย่างท่ัวถึง 
         5.3.3 อาหารท่ีพร้อมบริโภคต้องปกปิดด้วยฝาชีหรือ 
                 ฝาภาชนะไม่ใช้ผ้าขาวบาง 
         5.3.4 มีการใช้เคร่ืองปรุงท่ีมีสารไอโอดีนในการประกอบ 
                 อาหารทุกคร้ัง เช่น เกลือ น้ําปลา ซีอ้ิว 
    5.4 ผู้ประกอบอาหารหรือผู้จัดเตรียมอาหาร 
         5.4.1 ผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน 
                 ใส่หมวกคลุมผมและผ้ากันเปื้อนขณะปฏิบัติงาน 
                 และซักทําความสะอาดทุกวัน 
         5.4.2 ผู้ประกอบอาหารหรอืจัดเตรียมอาหารเป็นประจํา 
                  มีสุขภาพดีและมีผลการตรวจสุขภาพประจาํปี เช่น 
                  ตรวจร่างกายท่ัวไป ตรวจ x-ray ปอด ตรวจอุจจาระ 
                  และโรคติดต่อทางอาหาร ตรวจผวิหนัง 
          5.4.3 ได้รับการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
                 ภายใน 2 ปี 
         กรณีท่ีไม่ได้ปรุงอาหารเอง ให้ไปตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหาร
ตามมาตรฐานข้างต้น พร้อมท้ังการขนส่งอาหารท่ีพร้อมบริโภค ต้องมี
การปกปิด 
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ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัยตามเกณฑ์อายุ 
โดยครูพ่ีเลี้ยงเด็ก (19 คะแนน) 
1. การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ (8 คะแนน) 
    1.1 เด็กทุกคนได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วยแบบ 
         อนามัย 55 ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
    1.2 แจ้งผลการคัดกรองและสอนการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
         แก่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 
    1.3 กรณีเด็กมีพัฒนาการสมวัย มีแนวทางส่งเสริมพัฒนาการ 
         บูรณาการไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
    1.4 หากพบเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามีการจัดกิจกรรม 
         ท่ีสอดคล้องกับปัญหาพัฒนาการของเด็กและหลังจาก 
         1 เดือน ประเมินซํ้า หากยังมีปัญหาให้ส่งต่อ รพ.สต. 

 
 
1. มีแบบคัดกรองอนามัย 55 ของเด็กแต่ละคน และ 
    เด็กทุกคนได้รับการคัดกรองภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
2. มีแบบบันทึกการแจ้งผลการคดักรองและการแนะนํา 
    ผู้ปกครอง 
3. จัดทําแผนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
    ให้กับเด็ก 
4. จัดทําข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
5. จัดทําทะเบียนเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและ 
    แนวทางการดูแลช่วยเหลือและการส่งต่อ 

2. การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ โดยครูผู้ดูแลเด็ก 
    (6 คะแนน) 
    2.1 เด็กทุกคนได้รับการประเมินความฉลาดทางอารมณ ์ 
         ปีละ 1 คร้ัง 
    2.2 มีแนวทางการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์บูรณาการ 
         ไปกับการเรียนการสอน 

 
 
1. มีแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กแต่ละคน  
    และเด็กทุกคนได้รับการประเมินปีละ 1 คร้ัง 
2. จัดทําแผนการสอนเพื่อส่งเสริมความฉลาดทาง 
    อารมณ์ให้กับเด็ก 

3. ของเล่น สื่ออุปกรณ์และหนังสือนิทาน (3 คะแนน) 
    3.1 มีของเล่นและสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมจัดเป็น 
         ระเบียบ สะอาด พร้อมใช้เพียงพอและเหมาะสมตามวัย 
    3.2 มีหนังสือนิทานท่ีเหมาะสมกับวัยและเพียงพอ มีการ 
         เล่านิทานให้เด็กฟัง อย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง 
    3.3 มีกิจกรรมประจําวันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
         (6 กิจกรรมหลัก) 

  
1. จัดหาของเล่น สื่ออุปกรณ์ และหนังสือนิทานท่ี 
    เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย 
2. จัดทําทะเบียนของเล่น สื่ออุปกรณ์และหนังสือนิทาน 
3. จัดตารางกิจกรรมประจําวันให้มีกิจกรรมการเล่านิทาน 
    ให้เด็กฟังอย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง 
4. จัดทําแผนการเรียนการสอนให้ครอบคลุมกิจกรรม 
    หลัก 6 กิจกรรม (กิจกรรมเสรี, กิจกรรมสร้างสรรค์ 
    กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม 
    ประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา) 

4. มีมุมการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครอง (2 คะแนน) 
    4.1 มีการจัดบอร์ดความรู้ ข่าวสาร และข้อมูลสุขภาพเด็ก 
         อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง หรือมีมุมเอกสาร หนังสือ  
         ความรู้ให้กับผู้ปกครอง 
    4.2 มีการให้ความรู้ คําแนะนําแก่ผู้ปกครองเด็ก อย่างน้อย 
         ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 
1. จัดหาสถานท่ี ตู้หรือชั้นวางเอกสารหรือบอร์ด 
2. จัดหาเอกสารสิ่งพิมพ์เร่ืองการเลี้ยงดูเด็ก เช่น  
    จากหนังสือพิมพ์ การขอสนับสนุนจากสถานบริการ 
    สาธารณสุข 
3. จัดทําบันทึกการให้ความรู้ คําแนะนํากับผู้ปกครอง 
    ท้ังรายบุคคล /ชั้นเรียนหรือการอบรม 
    ผู้ปกครอง 
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ด้านจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (10 คะแนน)
1. พ้ืนท่ีใช้สอยภายในอาคาร (2 คะแนน) 
    1.1 พ้ืนท่ีใช้สอยแยกเป็นสัดส่วนตามกิจกรรม เช่น ส่วนการ 
         เรียนรู้ ห้องนอน ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร  
         ห้องส้วม เป็นต้น 
    1.2 พ้ืน ฝาผนัง และบริเวณภายในอาคารแห้งสะอาดไม่มี 
         คราบสกปรก และไม่มีกลิ่นเหม็น โดยผนังห้องและ 
         ครุภัณฑ์ต่างๆ ใช้สีท่ีไม่เป็นพิษตามมาตรฐานกําหนด 
    1.3 มีอ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ํา สบู่ ผ้าหรือกระดาษเช็ดมือ 
         ท่ีสะอาด ติดต้ังบริเวณห้องส้วม และที่รับประทาน 
         อาหาร โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 1 จุดต่อเด็ก 10 คน และมี 
         การทําความสะอาดทุกวัน 
    1.4 มีสถานท่ีแปรงฟันท่ีเหมาะสมกับเด็ก (สะอาดไม่มีคราบ 
         สกปรก ไม่มีน้ําขัง ไม่ลื่น) 
    1.5 มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ สามารถอ่านหนังสือ ทํากิจกรรม 
         ได้สบายตา 
    1.6 มีหน้าต่างหรือช่องลมระบายอากาศเพียงพอมีหน้าต่าง    
         และช่องลมรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีห้อง 
    1.7 มีพ้ืนท่ีใช้สอยเฉล่ีย 2 ตารางเมตรต่อเด็ก 1 คน

 
1. จัดแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจรรม 
2. มีประตูหรือท่ีกั้น ป้องกันไม่ให้เด็กๆ เข้าไปเล่น 
    ในห้องครัว 
3. จัดให้มีอ่างสําหรับให้เด็กได้ล้างมือและแปรงฟัน 
4. มีการทําความสะอาดมุ้งลวด ผ้าม่านเพื่อกําจัดฝุ่น 
    ละอองอย่างสมํ่าเสมอ 
5. กรณีติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ควรติดต้ังพัดลมระบาย 
    อากาศอย่างน้อยห้องละ 1 เคร่ือง 
 

2. ห้องน้ํา ห้องส้วม (1 คะแนน) 
    2.1 ห้องน้ํา ห้องส้วมสะอาด พ้ืนไม่ลื่น ไม่มีคราบสกปรก 
         ไม่มีกลิ่นเหม็น มีอากาศถ่ายเทสะดวก และประตูไม่ใส่ 
         กลอนหรือลูกบิด 
   2.2 โถส้วมมีการติดต้ังไม่สูง ขนาดเหมาะสมกับเด็ก ถ้าสูง 
         หรือเป็นของผู้ใหญ่ต้องมีสิ่งช่วยเสริมการใช้ท่ีปลอดภัย 
         เช่น ฐานรองนั่งสําหรับชักโครก ราวจบั เป็นต้น 
    2.3 ไม่เก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด หรือสิ่งของอ่ืนๆ ท่ีไม่ 
         เกี่ยวข้องไว้ในห้องน้ํา ห้องส้วม 
    2.4 ห้องน้ําแยกส่วนออกจากห้องส้วม และห้องส้วมควร 
          แยกชาย-หญิง 
    2.5 จํานวนโถส้วมอุจจาระ โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 1 โถต่อเด็ก 
         10-12 คน 
    2.6 อ่างล้างมือ/สถานท่ีล้างมือ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก 
         ไม่มีกลิ่นเหม็น 

1. จัดให้มีห้องน้ํา ห้องส้วมท่ีเหมาะสมเพียงพอกับ 
    จํานวนเด็ก 
2. ทําความสะอาดห้องน้ํา ห้องส้วมด้วยน้ํายาทําความ 
    สะอาดหรือน้ํายาฆ่าเชื้อภายในอาคาร อย่างน้อย 
    วันละ 1-2 คร้ัง 
3. ควรฝึกให้เด็กล้างมือ ฟอกสบู่ ภายหลังการขับถ่าย 
    และราดน้ําทุกคร้ังหลังใช้ส้วม 
 
     

การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
3. ตัวอาคารม่ันคง แข็งแรงและปลอดภัย (1 คะแนน) 
    3.1 โครงสร้างอาคารแข็งแรง ไม่ชํารุด 
    3.2 ส่วนประกอบของโครงสร้าง เช่น ประตู หน้าต่างและ 
         ฝ้า เป็นต้น มีการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน 
    3.3 บริเวณภายนอกและรอบอาคาร สะอาด และปลอดภัย 
         เช่น ไม่มีหลุม ไม่มีน้ําขังเฉอะแฉะ ไม่มีเศษวัสดุท่ีเป็น 
         อันตราย ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ุแมลงวัน ยุง และสัตว์ 
         นําโรค เป็นต้น รวมท้ังมีการกั้นขอบเขตชัดเจน

1. มีการกําหนดแนวทาง/ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบ 
    ความปลอดภัยของอาคาร สถานท่ี และรอบตัวอาคาร 
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4. มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ (2 คะแนน) 
    4.1 มีภาชนะรองรับขยะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด พร้อมมีถุง 
         รองรับขยะโดยจัดให้มีท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
    4.2 มีการจัดเก็บขยะออกจากอาคารทุกวัน 
    4.3 ท่ีพักขยะเก็บมิดชิด สามารถป้องกันแมลงหรือสัตว์ 
         ไปรบกวน พร้อมท้ังมีการนําขยะไปกําจัดอย่างถูกวิธี 

 
1. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะสภาพดี จัดวางในตําแหน่ง 
    เหมาะสมและทําความสะอาดภาชนะรองรับขยะ 
    อยู่เสมอ 
2. มีผู้รับผิดชอบการเก็บรวบรวม ขนย้าย และกําจัดขยะ 
    เป็นประจํา 

5. มีมาตรการความปลอดภัย (2 คะแนน) 
    5.1 มีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน เช่น ถังดับเพลิง  
         ถังเก็บน้ําและสายยาง เป็นต้น พร้อมท้ังมีการติดต้ัง 
         จัดเก็บและตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน 
    5.2 เจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เด็กเล็กสามารถใช้ 
         อุปกรณ์ถังดับเพลิงได้ดี 
    5.3 มีช่องทางท่ีสามารถนําพาเด็กออกนอกตัวอาคารได้ 
         อย่างปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน เช่น ประตูเข้า-ออก 
         ได้ 2 ช่องทาง เป็นต้น 
    5.4 ปลั๊กไฟติดต้ังสูงจากพื้นมากกว่า 1.5 เมตร หากสูงจาก 
         พ้ืนไม่ถึง 1.5 เมตร ควรมีฝาปิดป้องกันเด็กเล่น 
    5.5 อุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟ มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ 
         และปลอดภัย หากชํารุดมีการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน 
    5.6 มีการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และสื่อในการจัด 
         กิจกรรมให้เป็นระเบียบ 
    5.7 พ้ืนของสนามเด็กเลน่มีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ 
         ปลอดภัย เช่น พ้ืนทราย สนามหญ้า หรือยางสงัเคราะห์ 
         เป็นต้น พร้อมท้ังมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน 
         สมํ่าเสมอ              
    5.8 เคร่ืองเล่นสําหรับเด็กได้มาตรฐานและความปลอดภัย 
         มีการติดต้ังในตําแหน่งท่ีเหมาะสมและยึดติดฐานราก 
         ท่ีม่ันคง พร้อมท้ังมีการตรวจสอบซ่อมบํารุงเป็นระยะ 
    5.9 ของเล่นสําหรับเด็กได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 
         มอก. และมีการทําความสะอาดเป็นประจํา 

 
1. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมใช้งานติดต้ังตาม 
    ระเบียบข้อบังคับของอาคารสถานท่ี 
2. จัดทําแผนการซ้อมใช้เคร่ือง/อุปกรณ์ดับเพลิง/ 
    การเคล่ือนย้ายเด็ก และมีการซักซ้อมอย่างน้อย 
    ปีละ 1 คร้ัง 
3. จัดทําทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ แผนการตรวจสอบ 
    และการซ่อมบํารุง 

6. เครื่องใช้สําหรับเด็ก สะอาดและเพียงพอ (2 คะแนน) 
    6.1 มีแก้วน้ําด่ืม แก้วสําหรับแปรงฟันประจําตัวเด็กทุกคน 
         และจัดเก็บแก้วน้ําในท่ีสะอาดสูงจากพื้นอย่างน้อย 
         60 ซม. ถ้าในกรณีท่ีใช้แก้วน้ําด่ืมของศูนย์เด็กเล็ก 
         ต้องมีเพียงพอ และไม่ใช้แก้วด่ืมร่วมกัน และมีการ 
         ทําความสะอาดหลังการใช้งานทุกคร้ัง 
    6.2 ท่ีนอน หมอน ผ้าห่มมีประจําตัวเด็กทุกคน สะอาด 
         ไม่มีกลิ่นเหม็น 
    6.3 ของใช้สําหรับเด็กต้องมีการแยกเก็บเป็นรายบุคคล 
         ให้เป็นระเบียบและบริเวณท่ีจัดเก็บไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก 
    6.4 โต๊ะ เก้าอ้ีสําหรับรับประทานอาหารหรือทํากิจกรรม 
         มีขนาดท่ีเหมาะสมและปลอดภัยกับเด็ก 

 
1. จัดให้มีแก้วน้ําเพียงพอสําหรับเด็กทุกคน 
2. ทําความสะอาดแก้วน้ําเฉพาะตัวเด็กด้วยน้ํายา 
    ทําความสะอาดภาชนะทุกวัน 
3. กรณีแก้วน้ําสว่นรวมท่ีจัดไว้ให้เฉพาะคน เฉพาะครั้ง 
    ทําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความสะอาดภาชนะ 
    ทุกคร้ังหลังใช้ 
4. จัดให้มีเคร่ืองนอนของใช้ส่วนตัวของเด็กแต่ละคนครบ 
    ทุกคน และทําความสะอาดทุกสัปดาห์ 
5. โต๊ะ เก้าอ้ีแข็งแรงไม่ชํารุดแตกหัก มีขนาดเหมาะสม 
    กับเด็ก 
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ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (6 คะแนน) 
1. การตรวจสุขภาพ (2 คะแนน) 
    1.1 เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและบันทึกทุกวันโดยการ 
         1.1.1 เด็กมีไข้ ไอ น้ํามูก ผื่นตามตัวหรือไม่ 
         1.1.2 สังเกตอาการ/ภาวะแทรกซ้อน เช่น ท้องร่วง 
                 อาการไข้ในช่วงบ่าย 
    1.2 มีกิจกรรมส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคติดต่อสอดแทรก 
         ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ  
         สําหรับเด็กอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
    1.3 การล้างมือทุกคร้ังก่อนหยิบจับอาหารเข้าปาก หรือ 
         ออกจากห้องสุขา 
    1.4 ใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากขณะไอ จาม 

  
1. ตรวจสุขภาพร่างกายเด็กเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจผม ตา 
    ผิวหนัง เล็บมือ ปาก ฟัน และบาดแผล และมีบันทึก 
    การตรวจสุขภาพเด็กประจําวัน 
2. สังเกตความผิดปกติของเด็กต้ังแต่แรกรับในแต่ละวัน 
    เชน่ มีไข้ ไอ น้ํามูก ผื่นตามตัว มีการบันทึกอาการ 
    เจ็บป่วยและการดูแลท่ีให้กับเด็ก 
3. มีตารางกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันควบคุมโรค 
    ติดต่อสําหรับเด็กอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
4. มีกิจกรรมการสอนให้เด็กล้างมือด้วยน้ําและสบู่ทุกวัน 
5. มีกิจกรรมการสอนให้เด็กปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอจาม 

2. มีแผนและกิจกรรมรองรับเม่ือเกิดโรคระบาดในศูนย์เด็กเล็ก 
    (1 คะแนน) 
    2.1 ทําความสะอาดของเล่น ท่ีนอน/เคร่ืองนอนทุกสัปดาห์ 
    2.2 ทําความสะอาดห้องนอน ห้องเรียน ห้องครัว ห้องน้ํา 
         และรอบๆ บริเวณศูนย์เด็กฯ และของใช้เด็กทุกวัน 
    2.3 ทําความสะอาดแก้วน้ําส่วนตัว/ส่วนรวมของเด็กทุกคร้ัง 
         ท่ีใช้งาน 
    2.4 ชิมนมก่อนให้ท่ีจะให้เด็กรับประทาน 

  
 
1. ทําความสะอาดของเล่น ท่ีนอนเด็กทุกสัปดาห์ 
2. ทําความสะอาดภายในอาคารด้วยน้ํายาทําความ 
    สะอาดอย่างน้อยวันละ 1-2 คร้ัง 
3. ทําความสะอาดภายนอกอาคารด้วยน้ํายาทําความ 
    สะอาดอย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง 
4. มีการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพนมโดยสุ่มเท 
    ใส่แก้วสังเกตสีตะกอน ฟอง กลิ่น และรสชาติท่ี 
    เปลี่ยนไป 

3. มีการจัดอบรมหรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับโรคติดต่อ 
    (1 คะแนน) 
    3.1 ผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 
         โรคติดต่อ เช่น โรคมือเท้าปาก โรคหวัด  
         โรคไข้เลอืดออก โรคตาแดง ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
    3.2 มีสรุปการดําเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
         ติดต่อในปีท่ีผ่านมา 

 
 
1. ครูและผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการอบรม/ประชุมเร่ือง 
    การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อท่ีพบบ่อยในเด็ก 
    อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
2. จัดทํารายงานการป้องกัน ควบคุมโรคประจําปี 

4. มีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนทุกภาคเรียน 
    (1 คะแนน) 
    4.1 มีทะเบียนและประวัติการรับวัคซีน 

 
 
1. มีแบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กแต่ละคน 
2. บันทึกประวัติการได้รับวัคซีนเด็กแต่ละคนทุก 
    ภาคเรียน 
3. มีการตรวจสอบความครบถ้วนของการได้รับวัคซีน 
    กรณีเด็กได้รับไม่ครบถ้วนแนะนําผู้ปกครอง 
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5. มีการป้องกันแมลงและพาหะนําโรค (1 คะแนน) 
    5.1 มีมุ้งลวดสภาพดีติดต้ังบริเวณห้องนอนหรือท้ังอาคาร 
    5.2 มีการกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายทุกสัปดาห์ และ 
         ไม่พบแมลงและสัตว์ท่ีเป็นพาหะ 
    5.3 มีห้องแยกหรือบริเวณแยกเด็กป่วย 
    5.4 มีตู้ยาและยาสามัญประจําบ้าน เช่น พาราเซลตามอล 
         ORS อุปกรณ์ชุดทําแผลพร้อมใช้และไม่หมดอายุ 

 
1. ติดต้ังมุ้งลวดบริเวณห้องนอนหรือท้ังอาคาร 
2. มีการกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายทุกสัปดาห์ โดยการ 
    ติดป้ายกําหนดวันดําเนินการและผู้รับผิดชอบ 
3. แยกท่ีพักเด็กป่วยเป็นสัดส่วนและอยู่ในสายตาของ 
    ผู้ดูแลเด็กตลอดเวลา หากแยกไม่ได้ต้องกั้นบริเวณ 
    เป็นสัดส่วน 
4. จัดให้มีตู้ยาและวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาและปฐม 
    พยาบาลเบื้องต้น และมีการตรวจสอบอายุการใช้งาน 

ด้านบุคลากร (7 คะแนน) 
1. สุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ (3 คะแนน) 
    1.1 สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการป่วยด้วยโรคติดต่อ  
         ไม่ติดยาเสพติด 
    1.2 แต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
    1.3 มีการประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง 
         (แบบประเมินในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
         อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง) 
    1.4 มีการตรวจสุขภาพประจําปีทุกปี (ตรวจสุขภาพท่ัวไป) 
         หรือ x-ray ปอด อย่างน้อยทุก 2 ปี 

 
 
1. บุคลากรทุกคนในศูนย์เด็กเล็กได้รับการตรวจสุขภาพ 
    ประจําปีหรือ x-ray ปอดอย่างน้อย ทุก 2 ปี 
2. บุคลากรทุกคนประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วย 
    ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
3. จัดทําแฟ้มประวัติสุขภาพของบุคลากรทุกคน 

2. ความรู้และการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก (4 คะแนน) 
    2.1 ครูพ่ีเลี้ยงเด็กทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องพัฒนาการ 
         และการเล้ียงดูเด็กในหลักสูตรตามหลักสูตรครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 
    2.2 ครูพ่ีเลี้ยงเด็กมีความรู้ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา 
         ปฐมวัย อย่างน้อย 1 คน 
    2.3 อัตราส่วนการดูแลเด็ก 
         - เด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี มีผู้ดูแลเด็ก 1 คนต่อเด็ก 3 คน 
         - เด็กอายุ 1-2 ปี ผู้ดูแลเด็ก 1 คนต่อเด็ก 5 คน 
         - เด็กอายุ 2-3 ปี ผู้ดูแลเด็ก 1 คนต่อเด็ก 7-10 คน 
         - เด็กอายุ 3 ปีข้ึนไป ผู้ดูแลเด็ก 1 คนต่อเด็ก 10-15 คน 

 
1. จัดทําแฟ้มประวัติส่วนตัวครูผู้ดูแลเด็กทุกคน 
    ประกอบด้วยหลักฐานการศึกษา การอบรม/การ 
    ประชุมต่างๆ ฯลฯ 
2. จัดทะเบียนจํานวนเด็กจําแนกตามกลุ่มอายุ/ทะเบียน 
    จาํนวนครูและผู้ดูแลเด็ก  

ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถ่ินและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (8 คะแนน) 
1. ผู้ปกครอง ชุมชน (6 คะแนน) 
    1.1 มีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กท่ีมาจากผู้ปกครอง 
         ชุมชน และมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
    1.2 มีผู้แทนจากชุมชน ท้องถ่ิน ผู้ปกครองร่วมในการจัดทํา 
         แผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก แผนการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 
    1.3 ชุมชน ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เชน่ วันเด็ก 
         วันครอบครัว เป็นต้น 
    1.4 อปท. สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมสร้างเสริม 
         สุขภาพ แก้ไขปัญหาสุขภาพเด็ก เช่น เด็กพัฒนาการ 
         ล่าช้า ภาวะโภชนาการ ฟันผุ ฯลฯ 

  
 
1. จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและกําหนดแผนการ 
    ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
2. จัดทํารายงานการประชุม/เอกสารประกอบการประชุม 
3. จัดทําแผนงาน/โครงการกิจกรรมต่างๆ ท่ีชุมชน  
    ท้องถ่ินมีส่วนร่วมและ อปท. สนับสนุนงบประมาณ 
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2. เครือข่าย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการขับเคล่ือน 
   ศูนย์เด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (2 คะแนน) 
    2.1 มีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนเพ่ือ 
         สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็ก เช่น มีผู้มีจิตอาสา 
         ทําของเล่นพ้ืนบ้านให้กับเด็ก 
    2.2 มีนโยบาย และสนับสนุนให้ศูนย์เด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ 
         ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยสําหรับผู้ปกครองและชุมชน 
    2.3 เป็นท่ีศึกษาดูงานของหน่วยงานท่ีสนใจ 

 
 
1. จัดทําทะเบียนเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2. มีประกาศนโยบายสนับสนุนให้ศูนย์เด็กเล็กเป็นแหล่ง 
    เรียนรู้ 
3. จัดทําทะเบียน/เอกสาร รูปภาพการศึกษาดูงานของ 
    หน่วยงานท่ีสนใจ 

ด้านผลลัพธ์ (4 คะแนน) 
1. ผลงานศูนย์เด็กเล็ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 85 
2. ผลงานศูนย์เด็กเล็ก เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผลงานศูนย์เด็กเล็ก เด็กมีฟันน้ํานมผุไม่เกินร้อยละ 57 
4. ผลงานศูนย์เด็กเล็ก เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อ 
    ไปยังสถานบริการฯ เพ่ือแก้ไขพัฒนาการ 

 
จัดทําสรุปผลการดําเนินงานในด้านผลลัพธ์ท้ัง 4 ข้อ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนามัย 55 แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
 

สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
คําแนะนําสําหรับผูท้ดสอบ 
 อนามัย 55 น้ี เป็นแบบเฝ้าระวังพัฒนาการ (Developmental  surveillance)  เบ้ืองต้นสําหรับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่จะใช้ติดตามพัฒนาการเด็ก ให้คําแนะนําแก่ครอบครัว และส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการสมวัย ข้อทดสอบในอนามัย 55 ส่วนใหญ่มาจากเคร่ืองมือ Denver II  โดยคัดเลือกเฉพาะข้อ
ทดสอบที่เด็กส่วนใหญ่ควรทําได้ (อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75–90) ในแต่ละช่วงอายุ  ซึ่งมีข้อทดสอบทั้ง 4 
ด้านของพัฒนาการ เด็กทุกคนควรได้รับการเฝ้าระวังพัฒนาการทุกครั้งที่มารับบริการท่ีคลินิกเด็กสุขภาพดี       
ตามแนวทางอนามัย 55 น้ี 
 

 การคัดกรองเด็ก ตามแบบอนามัย 55 ผู้ทดสอบควรดําเนินการ ดังน้ี 
1. เด็กที่จะรับการทดสอบพัฒนาการ จะต้องอยู่ในสภาวะปกติ ไม่เจ็บป่วย ง่วงนอน งอแง หิว และ

ควรทําก่อนฉีดวัคซีน 
2. สถานที่สําหรับทดสอบพัฒนาการเด็ก ควรเป็นสัดส่วน ไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีบุคคลอ่ืนนอกจาก

พ่อแม่ เด็ก และผู้ทดสอบเท่าน้ัน เพราะจะรบกวนขณะพูดคุยซักถาม ทดสอบพัฒนาการเด็ก 
3. สร้างสัมพันธภาพกับเด็กและพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูที่นําเด็กมาด้วยการแนะนําตนเองก่อน พูดคุย 

ช้ีแจงวัตถุประสงค์การทดสอบ ถามช่ือเด็กที่พ่อแม่เรียกเด็กบ่อยๆ หรือช่ือเล่นของเด็ก พูดคุย
อย่างเป็นกันเองเพ่ือสร้างความคุ้นเคย (และขณะพูดคุยกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรหาของเล่นที่
เหมาะสมกับวัยให้เด็กเล่น เช่น ตุ๊กตา ลูกบอล หนังสือภาพ บล็อกไม้ รูปสัตว์ ดินสอ หรือกระดาษ) 

4. ช้ีแจงพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กให้เข้าใจว่าจะทดสอบความสามารถในด้านต่างๆ ตามพัฒนาการของเด็ก
ในปัจจุบัน และไม่ใช่การทดสอบไอคิวหรือระดับสติปัญญา ไม่จําเป็นต้องวิตกกังวล ไม่ต้องช่วย 
ให้เด็กทําตามความสามารถ 

5. ขณะทดสอบพัฒนาการ  ถ้าเด็กเล็กๆ ให้น่ังบนตักพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ถ้าเด็กโตสามารถนั่งตาม
ลําพังได้ ให้น่ังเก้าอ้ีข้างๆ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู  และสร้างบรรยากาศไม่ให้น่ากลัว โดยให้พ่อแม่     
ผู้เลี้ยงดูน่ังอยู่ด้วยตลอดเวลาการทดสอบ 

6. ตรวจสอบ คํานวณวันเดือนปีเกิดเด็กให้ถูกต้อง โดยดูจากหลักฐานที่น่าเช่ือถือได้ เช่น สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก หรือใบรับรองการเกิดของเด็ก แล้วทดสอบเด็กตามช่วงอายุที่กําหนดไว้ 

7. ทดสอบข้อที่เด็กมีส่วนร่วมน้อยที่สุด หรือข้อทดสอบด้วยการสอบถามจากผู้เลี้ยงดูเด็กก่อน 
จนกระทั่งเด็กรู้สึกคุ้นเคยและไม่มีท่าทีกลัว จึงทดสอบข้อที่เด็กต้องกระทําด้วยตนเอง 

 

ถ้าทดสอบไม่ผา่นข้อใด ครั้งที่ 1 ผูท้ดสอบไม่ควรตัดสินว่าเด็กมีปัญหาพัฒนาการ เพราะเด็ก   อาจขาดโอกาส
กระทําหรือขาดประสบการณ์ในการกระทาํข้อน้ันๆ ผู้ทดสอบต้องให้คําแนะนําวิธีการส่งเสริมพัฒนาการข้อ
น้ันๆ โดยให้เวลาพ่อแม่ ผู้เลีย้งดูฝึกหัดเด็ก 1 เดือน และนัดทดสอบซ้ําครั้งที่ 2 หากเด็กยังกระทําไมไ่ด้ ให้ส่งเด็ก
ไปรับการประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมอืมาตรฐาน (Developmental Screening) เช่น Denver II, DSI คู่มือ
ประเมินและสง่เสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี สําหรับบุคลากรสาธารณสุข (300 ข้อ) ของกรมสุขภาพจิต 
เพ่ือประเมินและกระตุ้นพัฒนาการต่อไป 

 
  



ความสําคัญและวัตถุประสงค์ 
 
• ความสําคัญ 

เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กที่มี
คุณภาพ คือ เด็กที่มีการเจริญเติบโตปกติ พัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านตามวัย และการเฝ้าระวังพัฒนาการ         
มีความสําคัญอย่างย่ิง เพ่ือค้นหาปัญหาและส่งเสริมแก้ไขต้ังแต่ในระยะแรก อันจะมีผลให้เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม จากพ่อแม่ ครอบครัว และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก บุคคลที่เก่ียวข้องมีเครื่องมือเฝ้าระวัง
พัฒนาการเด็กเบ้ืองต้น ที่ง่าย สอดคล้องกับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก สํานักส่งเสริมสุขภาพจึงจัดทําแบบ
อนามัย 55 (อนามัย 49 ฉบับปรับปรุง)  โดยผู้เช่ียวชาญ พิจารณาให้การปรึกษา 

 

• วัตถุประสงค์ 
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยเบ้ืองต้น เพ่ือค้นหาเด็กที่เสี่ยงต่อ

ปัญหาพัฒนาการ เพ่ือให้คําแนะนําแก่พ่อแม่ ครอบครัว เก่ียวกับการเลี้ยงดู การส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้น 

2. ผู้เลี้ยงดูเด็กของศูนย์เด็ก สามารถคัดกรองพัฒนาการเด็กเบ้ืองต้น เพ่ือการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนอย่างมีประสิทธิผล ให้คําแนะนําพ่อแม่
ของเด็กให้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเน่ืองที่บ้านควบคู่พร้อมกับที่ศูนย์เด็ก 

3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้ในการเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย สําหรับการรายงาน
แผนการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข 

 

• อุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก อนามัย 55 
1. ไหมพรมสีแดง ลูกกลมสีแดง ขนาดเท่าลูกเทนนิส 
2. ลูกบาศก์ ใช้สีแดง เขียว เหลือง นํ้าเงิน ขนาด 1X1 น้ิว จํานวน 10 ก้อน 
3. ลูกเทนนิส หรือลูกบอลขนาดเดียวกับลูกเทนนิส 
4. กระดาษเปล่า 
5. ดินสอ 
6. ถ้วยพลาสติก  ขนาดใส่ลูกเทนนิสได้ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  



พัฒน
จ้องหน้า 

มองตาม 
ลําตัว 

ส่งเสียง  
(ถาม) 
ยกศีรษะ
(ถาม) 

 

นาการ 
 

            

ก่ึงกลาง 

ะ  

วิธีคัดกรอ

อุ้มหรือจับเ
หน้าเด็ก ซึ่งอ
12 น้ิว 
จับเด็กนอนห
สีแดง ห่างจ
เขย่ากลุ่มไห
และค่อยๆ เค
ข้างลําตัวเด็ก
อาจหยุดกา
เด็กสนใจ  แ
ระหว่างการท
อ้อแอ้ หรือไม
จับเด็กนอนค
เลี้ยงดู 

องพัฒนาก
 

วิธีคัดกรอ
 

ด็กนอนหงาย
อยู่ห่างจากหน

หงาย ผู้ทดสอบ
จากหน้าเด็ก
หมพรมกระ
คลื่อนไหมพรม
ก ข้างใดข้างห
รเคลื่อนไหวไ

แล้วค่อยทําต่อ
ทดสอบ ให้สังเ
ม่ หรือสอบถา
ควํ่าบนพ้ืนราบ

ารเด็กอายุ
 

อง 
ย ผู้ทดสอบม
น้าเด็ก ประม

บถือกลุ่มไหมพ
ประมาณ 8 
ตุ้นให้เด็กสน
มช้าๆ ไปทางด
หน่ึง หลายๆค
ไหมพรม เพ่ือ
อ 
เกตว่าเด็กส่งเส
มผู้เลี้ยงดู 
บ หรือสอบถา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุ 1 เดือน (

มอง
มาณ 

เด็กสาม

พรม
น้ิว 

นใจ 
ด้าน
ครั้ง
อให้

เด็กมอ
ก่ึงกลา
       

       

สียง เด็กทํา

ามผู้ เด็กสา
ช่ัวครู่

(± 7 วัน) 

ผ
มารถจ้องหน้า

องตามไหมพร
างลําตัวได้  
       

       

เสียงอ้อแอ้ได้

ามารถยกศีร

 

ผ่าน 
 

าผู้ทดสอบ 

รมจากด้านข้า

 

ด้ 

ษะและคางพ

งถึงระยะ

พ้นพ้ืนได้  



พัฒน
ย้ิมทัก 
(ถาม)    

มองผ่าน
ลําตัว  

ทําเสียงอู
 (ถาม) 
ยกศีรษะ

 

 

นาการ 
 

    

ก่ึงกลาง   

อูอา 

ะ 45 องศา 

 

วิธีคัดกรอ

ระหว่างทด
(ย้ิมให้คนอ่ืน
หรือไม่ หรือถ
จับเด็กนอนห
สีแดง ห่างจ
เขย่ากลุ่มไห
และค่อยๆ เค
ข้างลําตัวเด็ก
อาจหยุดกา
เด็กสนใจ  แ
ระหว่างทดสอ
อา หรือไม่ ห
จับเด็กนอนค

  

องพัฒนาก
 

วิธีคัดกรอ
 

สอบให้สังเก
นก่อน) ผู้ทด
ถามผู้เลี้ยงดู
หงาย ผู้ทดสอบ
จากหน้าเด็ก
หมพรมกระ
คลื่อนไหมพรม
ก ข้างใดข้างห
รเคลื่อนไหวไ

แล้วค่อยทําต่อ
อบ ให้สังเกตว

หรือ ถามผู้เลี้ยง
ควํ่าบนพ้ืนราบ

 

ารเด็กอายุ
 

อง 
กตว่าเด็กย้ิม
ดสอบหรือพ่อ

บถือกลุ่มไหมพ
ประมาณ 8 
ตุ้นให้เด็กสน
มช้าๆ ไปทางด
หน่ึง หลายๆค
ไหมพรม เพ่ือ
อ 
ว่าเด็กทําเสียง
งดู 
บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
       

 

ยุ 2 เดือน (

มทัก  
อแม่ 

เด็กย้ิม

พรม
น้ิว 

นใจ 
ด้าน
ครั้ง
อให้

เด็กมอ
 

  อู เด็กทํา

เด็กสา
องศา ไ

               

               

(± 7 วัน) 

ผ
มให้คนอ่ืนก่อน

งตามไหมพรม

เสียงอู อา  

ามารถยกศีร
ได้อย่างน้อย 2

                

                

  

 

ผ่าน 
 

นได้ 

ม ผ่านจุดกลาง

 

ษะพ้นพ้ืน ทํ
2 ครั้ง  

 

           

               

 

งลําตัวได้ 

ทํามุม 45 

                
    

            

      
                



พัฒน
มองมือต
(ถาม) 

มองตาม 
180 องศ

ทําเสียงสู
(ถาม) 
ท่านอน
พ้นพ้ืน 

 

นาการ 
 

นเอง  

            
ศา  

สงูๆ ตํ่าๆ  

ควํ่ายกอก

วิธีคัดกรอ

ระหว่างทด
ตัวเอง ประม
สอบถามผู้เลี้
จับเด็กนอนห
สีแดงห่างจ
เขย่ากลุ่มไห
เด็ก แล้วค่อ
ไปด้านข้างตั
ระหว่างทดส
แหลมได้หรอื
จับเด็กนอนค

งพัฒนากา
 

วิธีคัดกรอ
 

สอบให้สังเก
มาณ 2-3 วิน
ลีย้งดู 
หงาย ผู้ทดสอบ
ากหน้าเด็กป

หมพรมกระตุ้น
อยๆ เคลื่อนไ
ัวเด็ก กลับไป
สอบ ให้สังเก
อไม่   หรือสอบ
ควํ่าบนพ้ืนราบ

ารเด็กอายุ 
 

อง 
กตว่าเด็กจ้อง
นาที หรือไม่ ห

บถือกลุ่มไหมพ
ประมาณ 8 
นความสนใจข
หวไหมพรมช้
มาหลายคร้ัง

กตว่าเด็กส่งเสี
บถามผู้เลี้ยงดู
บ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 เดือน (

งมือ
หรือ

เด็กจ้อ

พรม
น้ิว 

ของ
ช้าๆ 

เด็กมอ
 

สียง เด็กส่ง
พูดคุยด
เด็กยก
พยุงตัว

± 15 วัน)

ผ
งมือตนเอง 2

องตามกลุ่มไหม

งเสียงแหลม 
ด้วย 
กศีรษะและอก
วไว้ 

) 
 

ผ่าน 
 

2-3 วินาที 

มพรม ได้ 180

 
เวลาดีใจ ห

ก โดยใช้แขนย

 

0 องศา  

รือ เวลา

ยันกับพ้ืน

                    



วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 6 เดือน (± 15 วัน) 
 

   

พัฒนาการ วิธีคัดกรอง ผ่าน 
   

หยิบของป้อนเอง  
(ถาม) 

ถามผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถหยิบขนม หรือ
อาหารเข้าปากได้ไหม 

เด็กหยิบขนมหรืออาหารเข้าปากได้ 

มองตามของตก    ให้เด็กน่ังบนตักผู้เลี้ยงดู ผู้ทดสอบถือกลุ่ม
ไหมพรมสีแดง อยู่ในระดับสายตาเด็ก 
เขย่าเล็กน้อยเพ่ือกระตุ้นให้เด็กสนใจ  
เมื่อเด็กมองแล้ว ผู้ทดสอบปล่อยกลุ่มไหม
พรมให้ตกลงพ้ืน  โดยไม่ขยับแขนและมือ 

เด็กก้มมองหากลุ่มไหมพรมที่ตกลงพ้ืน 

หันหาเสียงเรียก    ผู้ทดสอบยืนอยู่ข้างหลังเด็ก เย้ืองไปทางขวา 
ห่างจากเด็กประมาณ 6-12 น้ิว   ใช้มือปิด
ปากเรียกช่ือเด็กหลายๆ ครั้ง และทําซ้ําโดย
ยืนเย้ืองไปทางซ้าย 

เด็กหันหาเสียงเรียก 

ดึงขึ้นน่ัง 
ศีรษะไม่ห้อย 

จับเด็กนอนหงาย ผู้ทดสอบจับมือเด็ก 
ค่อยๆ ดึงเด็กขึ้นมาอยู่ในท่าน่ัง 

ศีรษะเด็กไม่ห้อย ขณะดึงขึ้นมาในท่าน่ัง 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 



วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9 เดือน (± 15 วัน) 
 

   

พัฒนาการ วิธีคัดกรอง ผ่าน 
   

โบกมือ บ๊ายบาย   
(ถาม) 

ผู้ ทดสอบมองห น้ า เ ด็ก  แล้ ว โบกมื อ  
พูดว่า บ๊ายบาย (ควรทําเมื่อเด็กจะกลับ) 
หรือสอบถามจากผู้เลี้ยงดู 

เด็กโบกมือได้เอง โดยผู้เลี้ยงดูไม่ต้องจับมือ
ให้ทํา 

ถือก้อนไม้ 
มือละก้อน 

วางก้อนไม้ 2 ก้อน ไว้บนโต๊ะ ข้างหน้าเด็ก 
กระตุ้นให้เด็กหยิบก้อนไม้ (ห้ามส่งให้กับ
มือเด็ก) 

เ ด็ ก ส า ม า ร ถ ห ยิ บ ก้ อ น ไ ม้  2  ก้ อ น  
พร้อมๆกันได้ (หยิบทั้ง 2 มือ) 

เลียนเสียงพูดคุย 
(ถาม) 

ระหว่างการทดสอบ ให้สั งเกตว่าเด็ก  
ทําเสียงเหมือนคุยกับตัวเองหรือไม่ หรือ
สอบถามผู้เลี้ยงดู 

เ ด็กทํ า เสียงที่ แตกต่าง กัน  2 -3 เสียง 
ต่อเน่ืองกัน เป็นภาษาเด็ก คล้ายประโยค
ยาวๆ แต่ฟังไม่รู้เรื่อง 

ลุกขึ้นน่ัง 
 (ถาม) 

ขณะเด็กนอนหงาย หรือนอนควํ่า หรือ
คลาน หรือเกาะเดิน กระตุ้นให้เด็กน่ัง หรือ
สอบถามผู้เลี้ยงดู 

เด็กสามารถเปลี่ยนอิริยาบทเป็นท่าน่ังได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 12 เดือน (± 15 วัน) 
 

   

พัฒนาการ วิธีคัดกรอง ผ่าน 
   

บอกความต้องการ 
(ถาม) 

ระหว่างการทดสอบให้สังเกตว่า        เด็ก
สามารถบอกผู้ทดสอบหรือพ่อแม่     ถึง
ความต้องการของตัวเองได้ โดยไม่ร้องไห้ 
หรือสอบถามจากผู้เลี้ยงดู 

เด็กสามารถบอกความต้องการได้ โดย  
ไม่ร้องไห้ เช่น ช้ี เอ้ือมมือไปหยิบ ทําเสียง 
ดึงมือ พูด 

หยิบก้อนไม้ใส่ถ้วย วางก้อนไม้ 3 ก้อน และถ้วยไว้บนโต๊ะ 
ข้างหน้าเด็ก กระตุ้นให้หยิบก้อนไม้ใส่ถ้วย 
โดยอาจสาธิตหรือใช้คําพูด (การสาธิตไม่
จําเป็นต้องทําหลายคร้ัง) 

เด็กสามารถหยิบก้อนไม้ใส่ถ้วยได้ อย่างน้อย 
1 ก้อน 

เรียกพ่อ แม่        
อย่างมีความหมาย 
(ถาม) 

ระหว่างทดสอบ ให้สังเกตดูว่าเด็กพูดคําว่า  
พ่อ แม่ เมื่อต้องการเรียก พ่อ แม่ หรือไม่ 
หรือสอบถามจากผู้เลี้ยงดูเด็ก 

เด็กสามารถเรียก พ่อ แม่ เมื่อต้องการ
เรียก  

พูดคําที่มี              
ความหมาย 1 คํา 
(ถาม) 

ถามผู้เลี้ยงดูเด็กว่าพูดได้ก่ีคํา อะไรบ้าง เด็กพูดได้ 1 คํา ที่มีความหมาย โดยไม่ใช่ 
พ่อ แม่  หรือ ช่ือของคนในครอบครัวและ
สัตว์เลี้ยง 

ยืนนาน 2 วินาที จับเด็กอยู่ในท่ายืน หลังจากเด็กทรงตัวได้
แล้ว ให้เด็กยืนเอง 

เด็กยืนได้นาน 2  วินาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      

 
           

 



วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 18 เดือน (± 15 วัน) 
 

   

พัฒนาการ วิธีคัดกรอง ผ่าน 
   

ใช้ช้อนกินอาหาร 
(ถาม) 

ถามผู้เลี้ยงดูว่า เด็กใช้ช้อนตักอาหารได้
หรือไม่ และหกมากหรือน้อย 

เด็กสามารถใช้ช้อนตักอาหารเองได้ โดย
หกเพียงเล็กน้อย 

ต่อก้อนไม้ 2 ช้ัน เด็กอยู่ในท่าน่ังที่ถนัดจะต่อก้อนไม้ได้  
วางก้อนไม้ ไ ว้ข้ างหน้าเ ด็ก  4-5 ก้อน 
กระตุ้นให้เด็กต่อก้อนไม้ อาจทําให้ดูก่อนได้ 
และให้เด็กทดลองได้ 3 ครั้ง 

เด็กสามารถต่อก้อนไม้ โดยไม่ล้ม จํานวน 
2 ก้อน 3 ครั้ง 

พูดได้ 3 คํา  
(ถาม) 

ถามผู้เลี้ยงดูว่าเด็กพูดได้ก่ีคํา อะไรบ้าง เด็กพูดได้ 3 คํา ที่มีความหมาย โดยไม่ใช่ 
ปาปา มามา หรือ ช่ือของคนในครอบครัว
และสัตว์เลี้ยง 

ว่ิง กระตุ้นให้เด็กว่ิง โดยอาจกลิ้งลูกบอลให้เด็ก
ว่ิงตาม 

เด็กสามารถว่ิงได้อย่างดี ไม่ล้ม และไม่ใช่
เดินเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 



วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 2 ปี (± 1 เดือน) 
 

   

พัฒนาการ วิธีคัดกรอง ผ่าน 
   

ถอดเสื้อผ้า 
 (ถาม) 

ถามผู้เลี้ยงดูว่าเด็กถอดเสื้อผ้า หรือเคร่ือง
แต่งกายอะไรได้เองบ้าง 

เด็กสามารถถอดช้ินใดช้ินหน่ึงต่อไปนี้ได้ 
คือ รองเท้าหุ้มส้น เสื้อผ่าหน้า กางเกง 
เสื้อยืด 
ไม่ผ่านถ้าเด็กถอดหมวก ถุงเท้า รองเท้าแตะ 
หรือรองเท้าที่สะบัดหลุดได้ง่าย  

ต่อก้อนไม้ 4 ช้ัน เด็กอยู่ในท่าน่ังที่ถนัดจะต่อก้อนไม้ได้ วาง
ก้อนไม้ 7-8 ก้อน ไว้ข้างหน้าเด็ก กระตุ้น
ให้ เ ด็กต่อก้อนไม้  อาจทําให้ ดู ก่อนได้  
ให้เด็กทดลองได้ 3 ครั้ง 

เด็กสามารถต่อก้อนไม้ โดยไม่ล้ม จํานวน 
4 ก้อน 3 ครั้ง 

ช้ีอวัยวะ 6 ส่วน บอกให้เด็กช้ีอวัยวะของผู้เลี้ยงดูทีละอย่าง 
คือ ผม จมูก ตา หู ปาก มือ เท้า ท้อง 

เด็กสามารถช้ีอวัยวะได้ถูกต้องอย่างน้อย  
6 ส่วน ใน 8 ส่วน 

พูด 2 คํา ต่อกัน  
(ถาม) 

ระหว่างการทดสอบ สังเกตว่าเด็กพูดคําโดด 
หรือคําเด่ียวๆได้อย่างน้อย 2 คํา เช่ือมกันได้
อย่างน้อย 2 คํา ที่มีความหมาย หรือ
สอบถามผู้เลี้ยงดู 

เด็กสามารถพูดคํา 2 คํา ที่มีความหมาย
ต่อกัน เช่น กินนํ้า กินนม ไปแล้ว เล่นบอล 
ไม่ผ่าน ถ้าเด็กพูดว่า ขอบคุณ สาธุ จ๊ะเอ๋  
อูอา บ๊ายบาย 

โยนบอล ให้เด็กถือลูกบอล ผู้ทดสอบยืนห่างเด็ก
อย่างน้อย 3 ฟุต บอกให้เด็กโยนลูกบอล 
โดยยกแขนสูง อาจทําให้ดูเป็นตัวอย่าง  
ให้ทําได้ 3 ครั้ง 

เด็กโยนลูกบอล โดยยกแขนสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน 
 

พัฒนาการ วิธีคัดกรอง ผ่าน 
ใส่เสื้อผ้า(ถาม) ถามผู้เลี้ยงดูเด็กว่าเด็กสามารถใส่เสื้อผ้า

เองได้ไหม และใส่ช้ินไหนได้ 
เด็กสามารถใสช้ิ่นใดช้ินหน่ึงได้ คือ ชุด

ช้ันใน ถุงเท้า รองเท้า เสื้อผ่าหน้า รองเท้า
ไม่จําเป็นต้องผูกเชือกได้หรือใส่ถูกข้าง 

ถ้าใส่หมวกไม่ผ่าน 
ต่อก้อนไม้ 6 ช้ัน เด็กอยู่ในท่าน่ังที่ถนัดจะต่อก้อนไม้ได้ วาง

ก้อนไม้ 10 ก้อนไว้ข้างหน้าเด็ก กระตุ้นให้
เด็กต่อก้อนไม้ อาจทําให้ดูก่อนได้ ให้เด็ก

ทดลองได้ 3 ครั้ง 

เด็กสามารถต่อก้อนไม้ได้โดยไม่ล้ม 
จํานวน 6 ก้อน 3 ครั้ง 

พูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ครึ่งหน่ึง  

สังเกตการพูดของเด็กตลอดการทดสอบ ผู้ทดสอบเข้าใจสิ่งที่เด็กพูดอย่างน้อย
ครึ่งหน่ึง 

กระโดดอยู่กับที่ บอกให้เด็กกระโดด อาจทําให้เด็กดูก่อนได้ เด็กกระโดดโดยเท้าทั้ง 2 ข้างพ้นพ้ืน
พร้อมๆกัน ไมต้่องว่ิงก่อนกระโดด หรือ

พยุงตัวเพ่ือกระโดด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 



วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 3 ปี (± 1 เดือน) 
 

   

พัฒนาการ วิธีคัดกรอง ผ่าน 
   

ใส่เสื้อสวมศีรษะ 
(ถาม) 

ถามผู้เลี้ยงดูว่าเด็กใส่เสื้อผ้าเองได้ไหม เด็กสามารถใส่เสื้อยืดสวมศีรษะ และใส่
แขนเสื้อได้เอง เสื้ออาจกลับหน้ากลับหลัง 
หรือกลับตะเข็บได้ 

ต่อก้อนไม้ 8 ช้ัน เด็กอยู่ในท่าน่ังที่ถนัดจะต่อก้อนไม้ได้ วาง
ก้อนไม้ 10 ก้อน ไว้ข้างหน้าเด็ก กระตุ้นให้
เด็กต่อก้อนไม้ อาจทําให้ดูก่อนได้ ให้เด็ก
ทดลองได้ 3 ครั้ง 

เ ด็กสามารถต่อก้อนไม้ไ ด้  โดยไม่ล้ม 
จํานวน 8 ก้อน 3 ครั้ง 

เลียนแบบวาดเส้นต้ัง ให้เด็กน่ังท่าสบาย วางกระดาษ ดินสอไว้
ข้างหน้าเด็ก ผู้ทดสอบแสดงวิธีขีดเส้นตรง
แนวต้ังให้ดู และให้เด็กทําตาม ห้ามจับมือทํา 
ให้เด็กทําได้ 3 ครั้ง 

เด็กสามารถขีดเส้นตรงได้ 1 เส้น ขึ้นไป  
ที่มีความยาว อย่างน้อย 2 น้ิว และทํามุม
น้อยกว่า 30 องศา  
 
 
    ผ่าน                        ไม่ผ่าน 
 

รู้จักคุณศัพท์ 
อย่างน้อย 2 คํา 

ถามคําถามต่อไปน้ี ทีละคําถาม 
1. ทําอย่างไร เมื่อเราหนาว 
2. ทําอย่างไร เมื่อเราหิว 
3. ทําอย่างไร เมื่อเราเหน่ือย 

เด็กตอบถูกต้อง 2 ใน 3 คํา ตามเกณฑ์ 
ดังน้ี 
หนาว   - ใส่เสื้อ (หนาว) ห่มผ้า 
หิว       - กิน ขอกิน 
เหน่ือย - ไปนอน นอนหลับ พักผอ่น  
            นอนพัก  

ยืนขาเดียว 1 วินาที ผู้ทดสอบแสดงให้เด็กดู วิ ธียืนขาเดียว  
บอกให้เด็กยืนขาเดียวให้นานท่ีสุดเท่าที่ 
จะนานได้ ให้ทําได้ 3 ครั้ง แล้วเปลี่ยนขา 
ให้ทําได้ 3 ครั้ง 

เด็กยืนขาเดียวได้นาน อย่างน้อย 1 วินาที 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 3 ปี 6 เดือน 
พัฒนาการ วิธีคัดกรอง ผ่าน 

ชูน้ิวหัวแม่มือ ผู้ทดสอบชูน้ิวหัวแม่มือข้างใดข้างหน่ึงให้
เด็กดู กระดิกขยับเฉพาะน้ิว บอกให้เด็ก

ทําตาม 

เด็กสามารถชูและขยับน้ิวหัวแม่มือข้างใด
ข้างหน่ึงโดยไม่ขยับน้ิวอ่ืนได้ 

 บอกได้ 1 ส ี วางก้อนไม้สีแดง สีนํ้าเงิน สีเหลือง และสี
เชียว อย่างละ 1 ก้อน ไว้บนโต๊ะข้างหน้า
เด็ก ผู้ทดสอบช้ีที่ก้อนไม้ก้อนหน่ึง ถาม
เด็กว่าน่ีสีอะไร หลังจากเด็กตอบแล้ว ให้
เปลี่ยนที่ก้อนไม้น้ัน แล้วถามสีอ่ืนอีกจน

ครบทั้ง 4 สี  

เด็กบอกสีถูกต้องอย่างน้อย 1 ส ี

ยืนขาเดียว 2 
วินาที 

ผู้ทดสอบแสดงให้เด็กดูวิธียืนขาเดียว แล้ว
บอกให้เด็กยืนขาเดียวให้นานที่สุด ให้ทํา 
3 ครั้ง บันทึกเวลาสูงสุดที่เด็กทําได้ทั้ง 3 
ครั้ง แล้วให้เปลี่ยนขา ใหล้องได้ 3 ครั้ง 

และบันทึกเวลาสูงสุดที่เด็กทําได้ทั้ง 3 ครั้ง

เด็กยืนขาเดียวในเวลาน้อยที่สุด คือ 2 
วินาที ของทั้ง 2 ขา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
  

 



วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 4 ปี (± 1 เดือน) 
 

  

พัฒนาการ วิธีคัดกรอง ผ่าน 
  

แต่งตัวเอง  
(ถาม) 

ถามผู้เลี้ยงดูว่าเด็กสามารถใส่เสื้อผ้าเอง 
ได้ไหม 

เด็กสามารถใส่เสื้อผ้าเองได้อย่างสมบูรณ์ 
และถูกต้อง โดยไม่ต้องให้ใครช่วย (ถูกข้าง 
ถูกตะเข็บ แต่ไม่จําเป็นต้องผูกเชือก หรือ
ติดกระดุม หรือรูดซิบด้านหลัง) 

ลอกรูป  วางกระดาษและดินสอไว้ที่ข้างหน้าเด็ก ผู้
ทดสอบให้เด็กดูรูป  ช้ีและบอกให้เด็ก
เขียนให้เหมือนรูปน้ี โดยไม่ต้องบอกว่า 
วงกลม และไม่ต้องใช้น้ิวเขียนให้ดู ให้ทํา 
3 ครั้ง 

เด็กสามารถเขียนรูปวงกลมหรือใกล้เคียงได้
รูปที่ผ่าน  
รูปที่ไม่ผ่าน 

รู้จักคุณศัพท์ 3 คํา ถามคําถามต่อไปน้ีทีละคําถาม
1. ทําอย่างไร เมื่อเราหนาว 
2. ทําอย่างไร เมื่อเราหิว 
3. ทําอย่างไร เมื่อเราเหน่ือย 

เด็กตอบถูกต้องทั้ง 3 คําถาม ตามเกณฑ์ 
ดังน้ี 
หนาว   - ใส่เสื้อ (หนาว) ห่มผ้า 
หิว       - กิน ขอกิน 
เหน่ือย - ไปนอน นอนหลับ พักผ่อน  
           นอนพัก 

ยืนขาเดียว 3 วินาที ผู้ทดสอบแสดงให้เด็กดูวิ ธี ยืนขาเดียว  
บอกให้เด็กยืนขาเดียวให้นานท่ีสุดเท่าที่ 
ทําได้ ให้ทํา 3 ครั้ง แล้วเปลี่ยนขาให้ทําได้ 
3 ครั้ง 

เด็กยืนขาเดียวได้นาน อย่างน้อย 3 วินาที
ของทั้ง 2 ขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 4 ปี 6 เดือน 
พัฒนาการ วิธีคัดกรอง ผ่าน 
จัดอาหาร 

(ถาม) 
ถามผู้เลี้ยงดูเด็กว่าเด็กสามารถจัดอาหาร
โดยหยิบชามใส่อาหารเอง หยิบช้อนเอง 

ตักแบ่งอาหารเอง  

ผู้เลี้ยงดูรายงานว่าเด็กทําได้ 

ลอกรูป + วางกระดาษ ดินสอ ไว้ข้างหน้าเด็ก ผู้
ทดสอบให้เด็กดูรูป +  และบอกให้เด็ก
เขียนเหมือนรูปน้ี โดยไม่ต้องเอ่ยช่ือรูป 
และไม่ต้องทําให้ดู ให้ทําได้ 3 ครั้ง 

เด็กสามารถเขียนเส้น 2 เส้นตัดกันตรงกลาง 
หรือเกือบตรงกลาง เส้นอาจไม่ตรงได้ 

 บอกได้ 4 ส ี วางก้อนไม้สีแดง สีนํ้าเงิน สีเหลือง และสี
เชียว อย่างละ 1 ก้อน ไว้บนโต๊ะข้างหน้า
เด็ก ผู้ทดสอบช้ีที่ก้อนไม้ก้อนใดก้อนหน่ึง 
ถามเด็กว่าน่ีสีอะไร หลังจากเด็กตอบแล้ว 
ให้เปลี่ยนที่ก้อนไม้น้ัน แล้วถามสีอ่ืนอีก

จนครบทั้ง 4 สี  

เด็กบอกสีถูกต้อง 4 สี 

ยืนขาเดียว 4 
วินาที 

ผู้ทดสอบแสดงให้เด็กดูวิธียืนขาเดียว 
แล้วบอกให้เด็กยืนขาเดียวให้นานที่สุด 

ให้ทํา 3 ครั้ง บันทึกเวลาสูงสุดที่เด็กทําได้
ทั้ง 3 ครั้ง แล้วให้เปลี่ยนขา ให้ลองได้ 3 
ครั้ง และบันทกึเวลาสูงสุดที่เด็กทําได้ทั้ง 

3 ครั้ง 

เด็กสามารถยืนขาเดียวในเวลาน้อยที่สุด คอื 4 
วินาที ของทั้ง 2 ขา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 วิธีคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 5 ปี (± 1 เดือน) 
พัฒนาการ วิธีคัดกรอง ผ่าน 
แปรงฟันเอง

(ถาม) 
ถามผู้เลี้ยงดูเด็กว่าเด็กสามารถแปรงฟันได้
เองไหม รวมท้ังการบีบยาสีฟันใส่แปรง 

และการแปรงขึ้น-ลง  

ผู้เลี้ยงดูรายงานว่าเด็กแปรงฟันเองได้ 
 

เลียนแบบวาด  ผู้ทดสอบวาดรูป      ให้เด็กดู โดยขีด
เส้นตรง 2 เส้นที่อยู่ตรงข้ามก่อน    l  l 
แล้วขีดเส้นตรงที่เหลือ ให้เด็กดูเป็น

แบบอย่าง และให้เด็กวาดเอง โดยให้ทํา
ได้ 3 ครั้ง 

เด็กเขียน      ได้ 

นับก้อนไม้ 5 
ก้อน 

วางก้อนไม้ 8 ก้อนไว้บนโต๊ะข้างหน้าเด็ก 
วางกระดาษ 1 แผ่นไว้ข้างก้อนไม้ บอกให้
เด็กหยิบก้อนไม้ 5 ก้อน วางบนกระดาษ 
เมื่อเด็กทําเสร็จ ถามเด็กว่ามีก้อนไม้ก่ีก้อน

บนกระดาษ 

เด็กวางก้อนไม้ 5 ก้อน และบอกจํานวน
ถูกต้อง 

ยืนขาเดียว 5 
วินาที 

ผู้ทดสอบแสดงให้เด็กดูวิธียืนขาเดียว แล้ว
บอกให้เด็กยืนขาเดียวให้นานที่สุด ให้ทํา 
3 ครั้ง บันทึกเวลาสูงสุดที่เด็กทําได้ทั้ง 3 
ครั้ง แล้วให้เปลี่ยนขา ใหล้องได้ 3 ครั้ง 
และบันทึกเวลาสูงสุดที่เด็กทําได้ทั้ง 3 

ครั้ง 

เด็กสามารถยืนขาเดียวในเวลาน้อยที่สุด คอื 
5 วินาที ของทั้ง 2 ขา ถ้าเด็กยืนขาขวาข้าง
เดียวได้ 3 วินาที ยืนขาซ้ายขา้งเดียวได้ 5 

วินาที ถือว่าไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



แบบคัดกรองอนามัย 55 (พัฒนาการเด็กปฐมวัย) 
 

ช่ือสถานบริการ.........................................................อําเภอ...................................จังหวัด................................... 
ช่ือ-สกุลเด็ก..............................................................วัน/เดือน/ปีเกิด........................................เพศ..................... 
ที่อยู่ บ้านเลขที่...............หมู่ที่..........ตําบล.............................อําเภอ............................จังหวัด............................  
 

อายุ 1 เดือน ± 7 วัน 
วันที่........................................... 

อายุ 2 เดือน ± 7 วัน 
วันที่........................................... 

อายุ 4 เดือน ± 15 วัน 
วันที่........................................... 

อายุ 6 เดือน ± 15วัน 
วันที่........................................... 

• จ้องหน้า  • ยิ้มทัก (ถาม)  • มองมือตนเอง(ถาม)  • หยิบของป้อนเอง (ถาม)  
• มองตามก่ึงกลางลําตัว  • มองผ่านก่ึงกลางลําตัว  • มองตาม 180 องศา  • มองตามของตก  
• ส่งเสียง (ถาม)  • ทําเสียงอูอา (ถาม)  • ทําเสียงสูงๆ ตํ่าๆ (ถาม)  • หันหาเสียงเรียก  
• ยกศีรษะ (ถาม)  • ยกศีรษะ 45 องศา  • ท่านอนคว่ํายกอกพ้นพ้ืน  • ดึงขึ้นน่ังศีรษะไม่ห้อย  

อายุ 9 เดือน ± 15 วัน 
วันที่........................................... 

อายุ 12 เดือน ± 15 วัน 
วันที่........................................... 

อายุ 18 เดือน ± 1 เดือน 
วันที่........................................... 

อายุ 2 ปี ± 1 เดือน 
วันที่........................................... 

• โบกมือ บ๊ายบาย (ถาม)  • บอกความต้องการ
(ถาม)  • ใช้ช้อนกินอาหาร (ถาม)  • ถอดเส้ือผ้า  

• ถือก้อนไม้มือละก้อน  • หยิบก้อนไม้ใส่ถ้วย  • ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น  • ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น  
• เลียนเสียงพูดคุย (ถาม)  

 
• เรียกพ่อ แม่ อย่างมี

ความหมาย (ถาม) 
 

 
• พูดได้ 3 คํา (ถาม)  

 
• ชี้อวัยวะ 6 ส่วน  

 
• ลุกขึ้นนั่ง (ถาม)  

 
• พูดคําที่มีความหมาย       

1 คํา (ถาม) 
 

 
• วิ่ง  

 
• พูด 2 คํา ต่อกัน (ถาม)  

 
  • ยืนนาน 2 วินาที    • โยนบอล  

อายุ 2 ปี 6 เดือน 
วันที่........................................... 

อายุ 3 ปี ± 1 เดือน 
วันที่........................................... 

3 ปี 6 เดือน 
วันที่........................................... 

อายุ 4 ปี ± 1 เดือน 
วันที่........................................... 

• ใส่เส้ือผ้า (ถาม)               • ใส่เส้ือสวมศีรษะ (ถาม)      • ชูนิ้วหัวแม่มือ                  • แต่งตัวเอง (ถาม)              
• ต่อก้อนไม้ 6 ชั้น               • ต่อก้อนไม้ 8 ชั้น              • บอกได้ 1 สี                    • ลอกรูป                     
• พูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจคร่ึงหนึ่ง     • เลียนแบบวาดเส้นต้ัง         • ยืนขาเดียว 2 วินาที          • รู้จักคําคุณศัพท์ 3 คํา         
• กระโดดอยู่กับที่               • รู้จักคําคุณศัพท์อย่างน้อย      

2 คํา                           
 • ยืนขาเดียว 3 วินาที           

 • ยืนขาเดียว 1 วินาที                    
อายุ 4 ปี 6 เดือน 

วันที่........................................... 
อายุ 5 ปี ± 1 เดือน 

วันที่........................................... 
• จัดอาหาร (ถาม)  • ลอกรูป +                     • แปรงฟันเอง (ถาม)  • นับก้อนไม้ 5 ก้อน           
• บอกได้ 4 สี  • ยืนขาเดียว 4 วินาที         • เลียนแบบวาด   • ยืนขาเดียว 5 วินาที         
 

 
หมายเหตุ    =  เด็กทําได้ 
                 X =  เด็กทําไม่ได้ 
       - =  ทดสอบไม่ได้ เด็กไม่ร่วมมือ หรือไม่สบาย 

 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ 1-3 ปี 
 

ชื่อ-สกุล................................................................................  
ครั้งท่ี.............วันท่ี........................................ 

ความหมาย 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารแต่ละข้อนั้น หมายถึง พฤติกรรมท่ีเหมาะสม หากพฤติกรรมในข้อใดไม่ปฏิบัติ แสดงว่า 
ต้องปรับปรุงพฤติกรรมในเรื่องนั้น   
วิธีประเมิน 
 1. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารในช่วง 1 สัปดาห์ ท่ีผ่านมา  
 2. ให้ทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในพฤติกรรมแต่ละข้อ ถ้าไม่ปฏิบัติ ให้ดูว่าสิ่งท่ีทํานั้นน้อยกว่า
หรือมากกว่าจากท่ีแนะนํา 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีเ่หมาะสม ปฏิบัติ 
ไม่ปฏิบัติ 

น้อยกว่า มากกว่า 
1. กินอาหารเช้าท่ีมีกลุม่อาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าว-แป้งและเน้ือสัตว ์หรือกลุม่ข้าว-แป้งและ
นม ทุกวัน 

 

2. กินอาหารหลัก วันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น) ทุกวัน   

3. กินอาหารวา่ง วันละ 2 ครั้ง (ช่วงสายและช่วงบ่าย) ทุกวัน   

4. ปรมิาณอาหารท่ีบริโภคในแต่ละกลุ่ม  

  4.1  กินอาหารกลุ่มข้าว-แป้ง วันละ 3 ทัพพี ทุกวัน   

  4.2  กินอาหารกลุ่มผกั วันละ 2 ทัพพี ทุกวัน   

  4.3  กินอาหารกลุ่มผลไม้ วันละ 3 ส่วน ทุกวัน   

  4.4  กินอาหารกลุ่มเน้ือสตัว์ วันละ 3 ช้อนกินข้าว ทุกวัน   

  4.5  ดื่มนม 
•  นมสดรสจดื วันละ 2-3 แกว้หรือกล่อง ทุกวัน สาํหรบัเด็กไมอ่้วน และเด็กอ้วนอายุ 1-2 ปี 
•  นมพร่องมันเนย/นมขาดมันเนย วันละ 2-3 แก้วหรือกล่อง ทุกวัน สําหรับเด็กอว้นอายุ 3 ปี

  

5. กินปลา สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน  

6. กินไข่ สัปดาห์ละ 3-7 วัน ๆ ละ 1 ฟอง   

7. กินอาหารท่ีเปน็แหลง่ธาตุเหล็ก เช่น ตับ เลือด เปน็ต้น สัปดาห์ละ  1-2 วัน   

8. กินยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก (เลือกให้ตรงตามภาวะการเจริญเติบโตของเดก็)
•  สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ๆ ละ 1 ช้อนชา สําหรับเดก็ท่ีมีการเจริญเติบโตดี  
•  ทุกวัน ๆ ละ 1 ช้อนชา สาํหรบัเด็กท่ีขาดอาหารและกลุ่มเสี่ยง เป็นเวลา 1 เดือน 

  

9. กินอาหารประเภทผัด ทอด และกะทิ (เลือกให้ตรงตามภาวะการเจรญิเติบโตของเด็ก)
•  ไม่มากกว่า 4 อย่างต่อวัน สําหรับเด็กท่ีมีการเจริญเตบิโตดี 
•  ไม่มากกว่า 3 อย่างต่อวัน สาํหรับเด็กอ้วนและกลุ่มเสี่ยง 
•  มากกวา่ 4 อย่างต่อวัน สําหรับเดก็ขาดอาหารและกลุ่มเสี่ยง

  

10. ไม่กินเน้ือสัตวต์ิดมัน เช่น หมูสามช้ัน ขาหมู คอหมู หนังไก่ หนังเปด็ เป็นต้น  

11. ไม่กินขนมท่ีมรีสหวาน เช่น ไอตมิหวานเย็น ช็อคโกแล็ต หมากฝรั่ง ลูกอม เยลลี่ เป็นต้น  

12. ไม่ดื่มเครือ่งดืม่ท่ีมีรสหวาน เช่น นํ้าอัดลม นํ้าหวาน โกโก้เย็น ชาเย็น นํ้าปั่น  นํ้าผลไม้ นมเปรี้ยว 
ป็นต้น 

 

13. ไม่กินขนมเบเกอรี่ เช่น เค้ก พาย โดนัท เป็นต้น  

14. ไม่กินขนมขบเค้ียว เช่น ปลาเสน้ปรุงรส มันฝรั่งทอด ขนมปังเวเฟอร์ ขนมปังแท่ง    เป็นต้น  

15. ไม่เติมเครือ่งปรุงรสเค็ม เช่น นํ้าปลา ซ้ีอิ๊ว แมก็กี ้ในอาหารท่ีปรุงสกุแลว้ ทุกครั้ง  

16. ไม่เติมนํ้าตาลในอาหารท่ีปรุงสุกแล้ว  



แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ 4-5 ปี 
 

ชื่อ-สกุล................................................................................  
ครั้งท่ี.............วันท่ี........................................ 

ความหมาย 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแต่ละข้อนั้น หมายถึง พฤติกรรมท่ีเหมาะสม หากพฤติกรรมในข้อใดไม่ปฏิบัติ แสดง
ว่า ต้องปรับปรุงพฤติกรรมในเรื่องนั้น   
วิธีประเมิน 

1. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารในช่วง 1 สัปดาห์ ท่ีผ่านมา 
2. ให้ทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในพฤติกรรมแต่ละข้อ ถ้าไม่ปฏิบัติ ให้ดูว่าสิ่งท่ีทํานั้นน้อย

กว่าหรือมากกว่าจากที่แนะนํา 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม ปฏิบัต ิ
ไม่ปฏิบัต ิ

น้อยกว่า มากกว่า 
1. กินอาหารเช้าท่ีมีกลุม่อาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าว-แป้งและเน้ือสัตว ์หรือกลุม่ข้าว-แป้งและ
นม ทุกวัน 

 

2. กินอาหารหลัก วันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น) ทุกวัน   
3. กินอาหารวา่ง วันละ 2 ครั้ง (ช่วงสายและช่วงบ่าย) ทุกวัน   
4. ปรมิาณอาหารท่ีบริโภคในแต่ละกลุ่ม  
  4.1  กินอาหารกลุ่มข้าว-แป้ง วันละ 5 ทัพพี ทุกวัน   
  4.2  กินอาหารกลุ่มผกัวันละ 3 ทัพพี ทุกวัน   
  4.3  กินอาหารกลุ่มผลไม้ วันละ 3 ส่วน ทุกวัน   
  4.4  กินอาหารกลุ่มเน้ือสตัว์  วันละ 3 ช้อนกินข้าว ทุกวัน   
  4.5  ดื่มนม 

• นมสดรสจดื วันละ 2-3 แกว้หรือกล่อง ทุกวัน สาํหรบัเด็กไมอ่้วน 
• นมพร่องมันเนย/นมขาดมันเนย วันละ 2-3 แก้วหรือกล่อง ทุกวัน สําหรับเด็กอว้น

  

5. กินปลาสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วนั  
6. กินไข่ สัปดาห์ละ 3-7 วัน ๆ ละ 1 ฟอง   
7. กินอาหารท่ีเปน็แหลง่ธาตุเหล็ก เช่น ตับ เลือด เปน็ต้น สัปดาห์ละ  1-2 วัน   
8. กินยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก (เลือกให้ตรงตามภาวะการเจริญเติบโตของเดก็)

•  สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ๆ ละ 1 ช้อนชา สําหรับเดก็ท่ีมีการเจริญเติบโตดี  
•  ทุกวัน ๆ ละ 1 ช้อนชา สาํหรบัเด็กท่ีขาดอาหารและกลุ่มเสี่ยง เป็นเวลา 1 เดือน

  

9. กินอาหารประเภทผัด ทอด และกะทิ (เลือกให้ตรงตามภาวะการเจรญิเติบโตของเด็ก)
•  ไม่มากกว่า 4 อย่างต่อวัน สําหรับเด็กท่ีมีการเจริญเตบิโตดี 
•  ไม่มากกว่า 2 อย่างต่อวัน สาํหรับเด็กอ้วนและกลุ่มเสี่ยง 
•  มากกวา่ 4 อย่างต่อวัน สําหรับเดก็ขาดอาหารและกลุ่มเสี่ยง

  

10. ไม่กินเน้ือสัตวต์ิดมัน เช่น หมูสามช้ัน ขาหมู คอหมู หนังไก่ หนังเปด็ เป็นต้น  
11. ไม่กินขนมท่ีมรีสหวาน เช่น ไอตมิหวานเย็น ช็อคโกแล็ต หมากฝรั่ง ลูกอม เยลลี่ เป็นต้น  
12. ไม่ดื่มเครือ่งดืม่ท่ีมีรสหวาน เช่น นํ้าอัดลม นํ้าหวาน โกโก้เย็น ชาเย็น นํ้าปั่น  นํ้าผลไม้ นมเปรี้ยว เป็น
ต้น 

 

13. ไม่กินขนมเบเกอรี่ เช่น เค้ก พาย โดนัท เป็นต้น  
14. ไม่กินขนมขบเค้ียว เช่น ปลาเสน้ปรุงรส มันฝรั่งทอด ขนมปังเวเฟอร์ ขนมปังแท่ง เปน็ต้น  
15. ไม่เติมเครือ่งปรุงรสเค็ม เช่น นํ้าปลา ซ้ีอิ๊ว แมก็กี ้ในอาหารท่ีปรุงสกุแลว้ ทุกครั้ง  
16. ไม่เติมนํ้าตาลในอาหารท่ีปรุงสุกแล้ว  



แบบฟอร์มการรายงานภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก 
รายงานภาวะการเจรญิเติบโตของเด็ก งวดที่........... ปีงบประมาณ............................... 

จังหวัด............................................. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จน.เด็ก 
ทั้งหมด 
(คน) 

จน.เด็กที่ชั่ง 
(คน) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

ภาวะการเจริญเติบโตโดยใช้น้ําหนักตามเกณฑ์อาย ุ (ร้อยละ) 
มากกว่า
เกณฑ์ 

ค่อนข้าง
มาก 

น้ําหนัก
ตามเกณฑ์ 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อยกว่า
เกณฑ์ 

         
         

รวมทั้งหมด         

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จน.เด็ก 
ทั้งหมด 
(คน) 

จน.เด็กที่ชั่ง 
(คน) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

ภาวะการเจริญเติบโตโดยใช้ส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ (ร้อยละ) 
สูงกว่า
เกณฑ์ 

ค่อนข้าง
สูง 

สูงตาม
เกณฑ์ 

ค่อนข้าง
เต้ีย เต้ีย 

         
         

รวมทั้งหมด         

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จน.เด็ก 
ทั้งหมด 
(คน) 

จน.เด็กที่ชั่ง 
(คน) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

ภาวะการเจริญเติบโตโดยใช้น้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  (ร้อยละ) 

อ้วน เร่ิมอ้วน ท้วม สมส่วน ค่อนข้าง
ผอม ผอม 

          
          

รวมทั้งหมด          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 
 

สํานักทันตสาธารณสขุ กรมอนามัย 
 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสุขภาพช่องปาก 

 เด็กในช่วงวัยน้ี เป็นช่วงวัยของฟันนํ้านม ซึ่งมีทั้งหมด 20 ซี่ ฟันนํ้านมมีความสําคัญต่อสุขภาพ
โดยรวมของเด็ก การมีฟันนํ้านมในสภาพที่ดี จะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ดังน้ี 

1. ฟันนํ้านมช่วยให้เด็กออกเสียงให้ชัดเจน ทําให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษา  
2. การใช้ฟันนํ้านมบดเคี้ยวอาหารเป็นประจํา  ทําให้กล้ามเนื้อใบหน้าและขากรรไกรของเด็ก   มี

พัฒนาการเติบโตสมส่วน  ฟันนํ้านมท่ีอยู่ครบวาระ และโยกหลุดไปตามธรรมชาติ จะทําให้ฟัน
แท้ขึ้นได้ตรงไม่ซ้อนเก  มีรูปใบหน้าสวยงาม 

3. เด็กสามารถรับประทานอาหารได้ทุกประเภท  เด็กที่มีฟันกรามผุมักเลือกรับประทานเฉพาะ
อาหารน่ิม ๆ  อาจทําให้ขาดสารอาหารที่มาจาก เน้ือสัตว์ ผัก และผลไม้  เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
ร่างกาย  รวมถึงพัฒนาการของสมอง 

4. เด็กมีสุขภาพกายดี เพราะไม่ต้องทนทุกข์จากการปวดฟัน หรือเจ็บป่วยจากเช้ือโรคที่
แพร่กระจายมาจากฟันผุ 

5. เด็กมีสุขภาพจิตดี  เพราะการที่เด็กมีฟันดีจะสามารถย้ิมได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องเกรงจะถูก
เพ่ือนล้อว่าฟันดํา หรือฟันหลอ  

 
พฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกัน การเกิดโรคฟันน้ํานมผุ 

โรคฟันผุ เกิดจากเช้ือจุลินทรีย์ย่อยสลายนํ้าตาลที่ตกค้างในช่องปาก เกิดกรดมาทําลายผิวฟัน   เด็ก
เล็กๆ จะได้รับเช้ือน้ีจากแม่หรือผู้เลี้ยงดู ผ่านทางน้ําลายโดยการใช้ช้อน/ถ้วยนํ้าร่วมกันหรือเคี้ยวอาหารป้อน
เด็ก     เช้ือเหล่าน้ีจะรวมตัวเป็นคราบเหนียวเกาะอยู่บนผิวฟัน  เรียกว่าคราบจุลินทรีย์    ความผิดปกติ
ระยะแรกก่อนเกิดเป็นรอยผุ มักพบอยู่ใต้แผ่นคราบจุลินทรีย์ บริเวณใกล้ขอบเหงือก ลักษณะเป็นฝ้าขาวขุ่น
คล้ายชอล์กต่างจากผิวฟันปกติซึ่งจะมีลักษณะเรียบเป็นมัน  ความผิดปกติในระยะน้ีถ้าทิ้งไว้ไม่ได้รับการดูแล
จะลุกลามเป็นรูผุใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  และอาจแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอ่ืนของร่างกาย     

 
เช้ือในคราบจุลินทรีย์
สาเหตุของโรคฟันผุ 

ฟันปกติ 
ผิวเรียบมัน 

คราบจุลินทรีย์ 
ใกล้ขอบเหงือก 

คราบจุลินทรีย์ 
จับตัวหนาที่ตัวฟัน 

 
 

 
 
 
 



 
 

ฟันผุระยะแรก 
ลักษณะเป็นฝา้ขาว 

การลุกลามของฟันผุ การผุลุกลามเชื้อแพร่กระจาย 
ไปในบริเวณใบหน้าและลําคอ 

 

 
สาเหตุที่ทําให้มีปัญหาฟันนํ้านมผุ มาจาก การเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม  เช่น การให้เด็กกินนมหวาน กิน

นํ้าอัดลม  กินขนมหวานจุบจิบ และการขาดการทําความสะอาดช่องปากเด็ก    
 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 
1. การจัดให้เด็กแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน   การแปรงฟันหลังอาหารจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการ

เป็นโรคฟันผุ  ช่วยชะลอการลุกลามของฟันผุในเด็กที่มีฟันผุแล้ว  และลดอาการปวดฟันจากการมีเศษอาหาร
ตกค้างในรูผุ  การจัดให้เด็กแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในศูนย์เด็กยังมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ คือ การสร้างสุข
นิสัยการแปรงฟันให้แก่เด็ก  เมื่อเด็กแปรงฟันเป็นประจํา จะเกิดความเคยชินกับการมีสภาพช่องปากสะอาด  
ทําให้ยอมรับการแปรงฟันที่บ้าน  และจะพัฒนาเป็นนิสัยเมื่อเติบใหญ่ 

วิธีการแปรงฟันของเด็ก  ให้เด็กจับแปรง วางขนแปรงต้ังฉากกับตัวฟัน   ขยับไปมาสั้นๆ บริเวณ
ละ10 ครั้ง  จึงเปลี่ยนที่ใหม่ ให้ทับซ้อนกับบริเวณเดิมเล็กน้อย  ขยับไปเรื่อยๆ จนครบทุกซี่ ทั้งด้านในและด้าน
นอก    ครูผู้ดูแลเด็กควรควบคุมดูแลการแปรงฟันของเด็ก โดยเป็นผู้บีบยาสีฟันให้เด็ก ในปริมาณเล็กน้อย 
ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว  และฝึกให้เด็กแปรงฟัน  โดยใช้เพลง หรือการนับ 1-10 ในแต่ละบริเวณที่เด็กแปรง    
ในช่วงเร่ิมต้นฝึกอาจใช้เวลาไม่มากนัก  และค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นจนเด็กสามารถแปรงได้นานประมาณ 2 - 3 นาที    

 

 
 

แปรงฟนดานนอก  แปรงดานใน 

 แปรงดานบดเคี้ยว



  อุปกรณ์การแปรงฟัน และสถานที่แปรงฟันมีหลักการในการจัดการดังน้ี 
1. เด็กควรมีแปรงสีฟัน แก้วนํ้า และผ้าเช็ดหน้า เป็นของตนเอง ไม่ควรใช้ร่วมกัน  เพราะจะทําให้

เกิดการติดเช้ือโรคจากเด็กที่เจ็บป่วยได้ 
2. เก็บแปรงสีฟัน แก้วนํ้า และผา้เช็ดหน้า ของเด็กแต่ละคนแยกจากกัน  ไว้ในที่โปร่ง ไม่อับช้ืน 

ปลอดต่อแมลงที่เป็นพาหะของเช้ือโรค  การจัดเก็บแปรงสีฟัน ควรวางแปรงสีฟันต้ังขึ้น  เพ่ือ
ไม่ให้นํ้าหยดใส่หัวแปรงสีฟัน    

3. ดูแลให้เด็กใช้แปรงสีฟันที่มีคณุภาพ คือ  มขีนแปรงตรง  และไม่มคีราบสกปรก   ควรเปลี่ยน
แปรงสีฟันเมื่อขนแปรงบาน หรือใช้ไปได้ 3 เดือน  เพราะขนแปรงจะเสือ่มคุณภาพ แข็งไม่
สามารถทําความสะอาดฟันได้ดีพอ  และอาจบาดเหงือกได้  

4. ใช้ยาสีฟันสําหรับเด็กที่ผสมฟลูออไรด์ เพ่ือให้ได้ผลในการป้องกันฟันก็จะผุ   
5. สถานที่แปรงฟัน ควรมีก๊อกนํ้า  มีการระบายนํ้าที่ดี  หากไม่มีอ่างล้างมือแปรงฟัน ควรดูแลไม่ให้มี

นํ้าขังเฉอะแฉะ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อเด็ก   

 
     

2. การจัดอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้เด็ก    โดยเลือกชนิดของอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย  มีรสหวานน้อย  เช่น ควรเลือกนมรสจืด และผลไม้ เช่น ชมพู่  ฝรั่ง ส้มโอ  แตงโม  รวมท้ังขนมไทยที่

จากธัญพืชหรือผลไม้  เช่น เต้าส่วน แกงบวดต่าง ๆ   ข้าวโพดต้ม เป็นต้น 
 3. การตรวจฟนัเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ควรตรวจฟันเด็กไปพร้อมกับ
การตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็ก หรือตรวจภายหลังที่เด็กแปรงฟันแล้ว  หาก
พบว่าเด็กฟันไม่สะอาด  หรือมีคราบฟัน ครผูู้ดูแลเด็กควรฝึกทักษะการ
แปรงฟันให้เด็กเพ่ิมขึ้น และแนะนําให้ผู้ปกครองแปรงฟันเด็กที่บ้านทุกวัน   

การตรวจฟันผุ และบันทึกการตรวจ ควรตรวจเทอมละครั้ง หรือ
ทุก 6 เดือน  หากพบว่าฟันมีรอยสีดํา หรือเริ่มมีรูผุ  ควรแนะนําผู้ปกครอง
ให้พาเด็กไปรักษา 



  
        

 
 
 
 

4. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้กับเด็ก  โดย
สอดแทรกเรื่องสุขภาพช่องปากใน การเรียน การเล่นต่างๆ เช่น  การสอนให้เด็กร้องเพลง  การเล่านิทาน และ
การเล่นกิจกรรมต่างๆ      

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการตรวจฟันเด็ก 
ครั้งที.่...  วันที่.................................... 

เลขที ่ ช่ือ ความสะอาด 
√= สะอาด 

×=ไม่สะอาด 

การผ ุ
 (ซ่ี) 

แจ้งผู้ปกครอง
√ = แจ้งแล้ว 
× = ยังไม่แจ้ง

          



แบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีน 
 

ศูนย์เด็กเล็ก................................................................................................................................................. 
ตําบล...............................................อําเภอ..............................................จังหวัด............................................... 
ด.ช./ด.ญ....................................................................อายุ....................ปี....................เดือน................................  
 

วัคซีนพื้นฐานที่เด็กต้องได้รับ 
    

อายุ วัคซีนป้องกันโรค วันท่ีได้รับ หมายเหตุ 
    

แรกเกิด - วัณโรค (บีซีจี)   
 - ไวรัสตับอักเสบบี   
2 เดือน - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี คร้ังท่ี 1   
 - โปลิโอ คร้ังท่ี 1   
4 เดือน - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี คร้ังท่ี 2   
 - โปลิโอ คร้ังท่ี 2   
6 เดือน - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี คร้ังท่ี 3   
 - โปลิโอ คร้ังท่ี 3   
9 เดือน - หัด หรือ หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน คร้ังท่ี   
1 ปีคร่ึง - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน คร้ังท่ี 4   
 - โปลิโอ คร้ังท่ี 4   
 - ไข้สมองอักเสบ เจอี คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2   
2 ปีคร่ึง - ไขสมองอักเสบ เจอี คร้ังท่ี 3   
4 ปี - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน คร้ังท่ี 5   
 - โปลิโอ คร้ังท่ี 5   
 

วัคซีนอ่ืนๆ 
อายุ วัคซีนป้องกันโรค วันท่ีได้รับ หมายเหตุ 

    
    
    
    
    

 

ที่มา : กรมควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น 
 

ด.ช./ด.ญ. ................................................................ศูนย์เด็กเล็ก......................................................................... 
 

    

วันท่ี อาการและการเจ็บป่วย/ปัญหาสุขภาพท่ีพบ การดูแลรักษา/การแนะนํา ผู้ให้การรักษา/หน่วยงาน 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ที่มา : กรมควบคุมโรค 
 
 
 



คณะทํางานพิจารณามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
 
1. ศ.เกียรติคณุแพทย์หญงิศิริกุล อิศรานุรักษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย   ที่ปรึกษา 
2. นายแพทย์สุรัตน ์ สิรินนทกานต์  ศูนย์อนามัยที ่1 กรุงเทพฯ  ที่ปรึกษา 
3. นางจินตนา  พัฒนพงศธ์ร  สํานักส่งเสริมสุขภาพ   ประธาน 
4. ท.พญ.เมทนิ ี  คุปพทิยานันท ์  สํานักทันตสาธารณสขุ   คณะทาํงาน 
5. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลลิิตกุล  สํานักโภชนาการ    คณะทาํงาน 
6. นางอรสา  เลศิสุโภชวณชิย์  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  คณะทาํงาน 
7. นายสิงคค์ร  พรมขาว  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  คณะทาํงาน 
8. นางสาวอาจาร ี อิงคะวณชิ  กรมควบคุมโรค    คณะทาํงาน 
9. นางสาวอมรากุล อินโอชานนท์  กรมสุขภาพจิต    คณะทาํงาน 
10. นางนิรมัย  คุ้มรักษา  กรมสุขภาพจิต    คณะทาํงาน 
11. นางธัญหทัย  จันทะโยค  กรมสุขภาพจิต    คณะทาํงาน 
12. นางสิรริัฐ  ดิเสก   ศูนย์อนามัยที ่1 กรุงเทพฯ  คณะทาํงาน 
13. นางบุญชอบ เกษโกวิท  ศูนย์อนามัยที ่2 สระบรุ ี   คณะทาํงาน 
14. นางพรธิดา  ศรีสะอาด  ศูนย์อนามัยที ่3 ชลบุร ี   คณะทาํงาน 
15. นางภภัสสร  มุกดาเกษม  ศูนย์อนามัยที ่4 ราชบุร ี   คณะทาํงาน 
16. นางแน่งนอ้ย ธูปแช่ม   ศูนย์อนามัยที ่5 นครราชสมีา  คณะทาํงาน 
17. นางอัญชล ี  ภูมิจันทึก  ศูนย์อนามัยที ่5 นครราชสมีา  คณะทาํงาน 
18. นางเยาวรัตน ์ รัตน์นนัท ์  ศูนย์อนามัยที ่6 ขอนแก่น  คณะทาํงาน 
19. นางสาวไปยดา วิรัศมี   ศนูย์อนามัยที ่7 อุบลราชธาน ี  คณะทาํงาน 
20. แพทย์หญิงไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ  ศูนย์อนามัยที ่8 นครสวรรค ์  คณะทาํงาน 
21. นางฐิติชยา  ไทยพาท  ศูนย์อนามัยที ่8 นครสวรรค ์  คณะทาํงาน 
22. แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ  ศูนย์อนามัยที ่10 เชียงใหม่  คณะทาํงาน 
23. นางสุวณย์ี  จอกทอง  ศูนย์อนามัยที ่11 นครศรีธรรมราช คณะทาํงาน 
24. นางกนกพร  นาคปาน  ศูนย์อนามัยที ่12 ยะลา   คณะทาํงาน 
25. นางประภาภรณ ์ จังพานิช  สํานักส่งเสริมสุขภาพ   เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
  


