
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ1 

โครงการ การสังเคราะห1แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะและสAงเสริมการเรียนรูC 

เด็กปฐมวัยสูAการพัฒนาที่ยั่งยืน  

Evidence synthesis for early childhood care and education system  

towards sustainable development 

โดย  

รองศาสตราจารย* นายแพทย*อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ*   หัวหน:าโครงการ 
นางงามตา รอดสนใจ        ทีมนักวิจัย 
นางสาวนุจนา กันแก:ว       ทีมนักวิจัย 
นางสาวบุศราพร จงเจริญถาวรกุล     ทีมนักวิจัย 
นางสาวมาริสา นิ่มกุล       ทีมนักวิจัย 

 

สถาบันแหAงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

โครงการนี้ไดCรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสAงเสริมวิทยาศาสตร1 

วิจัยและนวัตกรรม 

 

ตุลาคม 2563  

“ งานวิจัยยังไมGเสร็จสมบูรณ*โปรดอยGานำไปอ:างอิง”



ก 
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได5ด5วยดี เนื่องจากผู5วิจัยได5รับความร?วมมือ ดูแลเอาใจใส?เปCนอย?างดีจากหลายๆฝGาย 
โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการส?งเสริมวิทยาศาสตรO วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผู 5สนับสนุนทุนการทำวิจัย  
สถาบันแห?งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนยOวิจัยเพื่อสร5างเสริมความปลอดภัยและ
ปXองกันการบาดเจ็บในเด็ก มูลนิธิสร5างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตรO คณะแพทยศาสตรO
โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู5ดำเนินการวิจัย 
 ขอขอบคุณคณะทำงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให5ความอนุเคราะหO ลง
พื้นที่สำรวจกระบวน การดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5เด็กปฐมวัย  และ จัดเวทีเสวนาและสังเคราะหOแนวทางการพัฒนา
กระบวนการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5เด็กปฐมวัย  

ขอขอบคุณ มูลนิธิศุภนิมิตแห?งประเทศไทย อาจารยOนายแพทยOฉัตรชัย อิ่มอารมยO ภาควิชาเวชศาสตรOชุมชน 
คณะแพทยศาสตรOโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ.ดร.ชญาภรณO ตีวารี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   
ผศ.ดร.จิราวรรณ กล?อมเมฆ คณะพยาบาลศาสตรOมิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟaก ที่ให5ความอนุเคราะหO
เปCนวิทยากรอบรมให5ความรู5 การดูแลเด็ก ครู / ผู5ดูแลเด็ก และผู5ท่ีเก่ียวข5อง 

ขอขอบคุณผู5บริหารจัดการพ้ืนท่ี ครูใหญ? เจ5าของกิจการ ครู / ผู5ดูแลเด็ก ผู5บริบาลเด็กตามบ5าน และ ครอบครัว
เด็กในพ้ืนท่ีเก็บข5อมูล ๘ จังหวัด และ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีให5ความร?วมมือและให5ข5อมูลในการทำวิจัย 

ผู5วิจัยรู5สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท?านเปCนอย?างยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณและ
ขอบคุณไว5ในโอกาสนี้สำหรับข5อบกพร?องต?าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู5วิจัยขอน5อมรับและยินดีที่จะรับฟeงคำแนะนำจาก
ทุกท?านท่ีได5เข5ามาศึกษาเพ่ือเปCนประโยชนOในการพัฒนางานวิจัยต?อไป 
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บทสรุปสำหรับผูCบริหาร 

งานวิจัยนี้เปCนการสังเคราะหO“แนวทางการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมเรียนรู5เด็ก
ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน” โดยทบทวนวรรณกรรมสร5างจินตภาพ “ระบบการดูแลสุขภาวะและการส?งเสริมการเรียนรู5
ปฐมวัย สู?การพัฒนาที่ยั่งยืน” หลังจากนั้นวิเคราะหOจุดแข็งและจุดอ?อนของระบบปeจจุบัน จากเอกสารเชิงนโยบาย แผน
ยุทธศาสตรO มาตรฐาน และกฎระเบียบต?าง ๆ รวมทั้งวิเคราะหOจากการปฏิบัติที่มีอยู?จริงในพื้นที่ และผู5ประกอบวิชาชีพ  
นำมาเปCนปeจจัยนำเข5าสู?การสังเคราะหO   

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว?า การพัฒนาจุดเริ่มต5นของชีวิต (early life development) และการพัฒนา
ปฐมวัย (early childhood development) ครอบคลุมตั้งแต?ตัวอ?อนในครรภOมารดาจนถึงอายุ 8ปÄ หรือเทียบเท?าการ
พัฒนาสมอง 3000 วันแรกของชีวิตมีผลต?อศักยภาพ และสุขภาพตลอดชีวิตของมนุษยO ระบบการดูแลสุขภาวะและ
ส?งเสริมการเรียนรู 5ปฐมวัยเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (ECCE towards SD) จึงเปCนมากกว?าการศึกษาระดับก?อน
ประถมศึกษา (preschool education) โดยมีจุดมุ?งหมายเพื่อการพัฒนาสุขภาวะแบบองคOรวมทั้งร?างกาย สติปeญญา 
จิตใจอารมณO สังคม และความปลอดภัย สร5างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเรียนรู5ตลอดชีวิต มีความเปCนไปได5ที่ระบบ 
ECCE towards SD จะช?วยสร5างพลเมืองในอนาคตที่มีศักยภาพพร5อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีความเอ้ือ
อาทร และมีความรับผิดชอบ ดังนั้น ECCE towards SD จึงเปCนหนึ่งในการลงทุนเพื่อส?งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยO ความเสมอภาคของสังคม (social equity) และการอยู?ร?วมกันในสังคม (social cohesion) ส?งผลให5ลดค?าใช5จ?าย
สำหรับโครงการเยียวยาคนและสังคมในภายหลัง สำหรับเด็กที่ด5อยโอกาสทางสังคม (disadvantaged children) 
ECCE towards SD มีบทบาทสำคัญในการชดเชยข5อด5อยในครอบครัว ประคับประคอง ปXองกัน และฟåçนฟูบาดแผลทาง
ใจของเด็ก องคOประกอบท่ีสำคัญของ ECCE towards SD ได5แก? 

• ต5องเปCนระบบท่ี ส?งเสริมสุขภาวะแบบองคOรวมท้ังสุขภาพกาย สติปeญญา จิตใจอารมณO และสังคม สร5าง
ทักษะการเรียนรู5ตลอดชีวิตและทักษะรองรับการเปล่ียนแปลงภาวะโลกาภิวัตนOหรือทักษะศตวรรษท่ี 21 
ครอบคลุมด5านการจัดการความปลอดภัย และมีความไวต?อการดูแลและฟåçนฟูเด็กท่ีมีภาวะบาดแผลทางใจ 

• ต5องเปCนระบบบริการท่ีครอบคลุมการจัดบริการต้ังแต? “แรกเกิดถึงอายุ 6 หรือ 8 ปÄ” ไม?ขาดช?วง  
• ต5องเปCนระบบบริการเอ้ือต?อการเข5าถึงของกลุ?มเด็กยากจน เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำของสังคมท่ีจุดเร่ิมต5น

ปฐมวัยของชีวิต 
• ต5องเปCนระบบบริการเอ้ือต?อการเข5าถึงของกลุ?มเด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กด5อยโอกาสเปราะบางแบบต?าง ๆ 
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ECCE ในประเทศไทยได5มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด จากการวิเคราะหOเอกสารเชิงนโยบายและการวิเคราะหOการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พบว?าจุดแข็งของระบบได5แก? การพัฒนาเด็กปฐมวัยเปCนเจตจำนงทางการเมือง (political will) ของ
รัฐบาลและผู5ปกครองส?วนท5องถิ่น เปXาหมายผลลัพธOการพัฒนาเด็กที่ถูกกำหนดไว5ในนโยบาย กฎหมาย แผนระดับชาติมี
ความสอดคล5องกับกับทิศทางสากลในการพัฒนาเด็กเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในภาวะโลกาภิวัตนO มีการ
พัฒนาระบบ ECCE ในกลุ?มเด็กอายุสองปÄหกเดือนขึ้นไปในรูปแบบศูนยOพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาลอย?าง
ต?อเนื่อง ทั้งการกำหนดมาตรฐานการจัดบริการ การจัดสิทธิประโยชนOสนับสนุน การพัฒนาระบบข5อมูล การพัฒนา
บุคลากรที่มุ?งเน5นการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในระยะแรกการพัฒนากระบวนการดังกล?าวเปCนการพัฒนาแบบ
แยกส?วน ปeจจุบันมีความสำเร็จในการบูรณาการและพัฒนากรอบนโยบายและกฎหมาย  “พระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562” โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฐมวัยแห?งชาติและกำหนดกลยุทธหลัก ได5แก?  “บูรณาการการ

ดูแลสุขภาพเข2ากับการเรียนรู2 จัดกิจกรรมการดูแลทั้งด2านสุขภาพกายใจและพัฒนาทักษะการเรียนรู2ศตวรรษที่ 21 

ระบบบริการต2องเข2าถึงได2สำหรับเด็กทุกคนไมOสร2างความเหลื่อมล้ำ ท2องถิ่น เอกชน ชุมชนและครอบครัวต2องมีสOวน

รOวม การบริการต2องมีมาตรฐานกำกับ” แต?ในทางปฏิบัติ ระบบบริการ ECCE สำหรับเด็กแรกเกิดถึงสามปÄ  และระบบ
บริการ ECCE ของกลุ?มเด็กด5อยโอกาส เด็กในภาวะยากลำบาก เด็กถูกเลี้ยงดูไม?เหมาะสม เด็กพิเศษ เด็กพิการ ยังขาด
การพัฒนาท่ีชัดเจน  
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมเรียนรู5เด็กปฐมวัยสู?การพัฒนาที่ยั ่งยืน” 
ประกอบด5วย 2 ประเด็นหลักได5แก?  

1. การพัฒนาศักยภาพผู2ดูแลเด็กปฐมวัยทุกประเภท เพื่อให2เด็กได2รับการดูแลสุขภาวะและสOงเสริมการเรียนรู2

ท่ีมีคุณภาพทุกคน (practice-based capacity for all children) 
การพัฒนาความสามารถของผู5ดูแลเด็กในการให5 “การดูแลสุขภาวะ การคุ5มครองความปลอดภัย และการ

ส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย” ที่มีคุณภาพ โดยครอบคลุมผู5ดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต?แรกเกิดจนถึงวัยก?อนเข5าสู?ประถมศึกษา
หรือ 6-8 ปÄ ไม?ว?าจะเปCนพ?อแม? ปูGย?าตายาย ผู5รับจ5างเลี้ยงเด็ก ผู5ประกอบการnursery ครูหรือผู5ดูแลเด็กในศูนยOพัฒนา
เด็กปฐมวัย หรือโรงเรียนอนุบาล จะต5องได5รับการฝíกอบรม รับรองความสามารถในการดูแลเด็กตามมาตรฐานการดูแล
สุขภาวะ การคุ5มครองความปลอดภัย และการส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย รวมท้ังได5รับการสนับสนุนให5เข5าสู?กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู5ต?อเนื่อง ได5รับการบันทึกข5อมูลติดตามการทำงาน ประเมินผล และจะต5องเข5าสู?วงจรการพัฒนา
คุณภาพอย?างเปCนระบบ รวมทั้งได5รับการสนับสนุนงบประมาณ สิทธิประโยชนOทั้งด5านอุปสงคOและอุปทาน เพื่อให5ผู5ดูแล
เด็กปฐมวัยทุกประเภทสามารถจัดการดูแลครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคนทุกช?วงเวลาของวันบนวิธีการดูแลที่มีมาตรฐาน
เดียวกัน  

กลไกการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอยOางยิ่งการพัฒนาตOอเนื่องในระหวOางการปฏิบัติงาน (Inservice 

training) การศึกษาพบว?าการพัฒนาบุคคลากรก?อนการทำงาน (preservice training) การเรียนรู 5ต?อเนื ่องของ
บุคลากรระหว?างการทำงาน (In-service training) การลดอัตราส?วนผู5ดูแลเด็กต?อเด็ก จำนวนเด็กต?อกลุ?ม มีผลต?อ
ปฏิสัมพันธOเชิงบวกระหว?างผู5ดูแลเด็กกับเด็ก แม5ไม?พบความสัมพันธOที่ชัดเจนโดยตรงกับผลของพัฒนาการเด็ก อย$างไรก็
ตามการเรียนรู5ต?อเน่ืองของบุคลากรระหว?างการทำงาน (In-service training)มีความสัมพันธOท่ีชัดเจนโดยตรงกับผลของ
พัฒนาการเด็กท่ีมากกว?าการพัฒนาบุคคลากรก?อนการทำงาน (preservice training)  

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบ (ECCE system capacity) ประกอบด5วย 

1. การพัฒนาศักยภาพผู2ดูแลเด็กปฐมวัยทุกประเภท เพื่อให2เด็กได2รับการดูแลสุขภาวะและสOงเสริมการเรียนรู2ที่มี

คุณภาพทุกคน (practice-based capacity for all children) ครอบคลุมผู2ดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแตOแรกเกิดจนถึง

วัยกOอนเข2าสูOประถมศึกษาหรือ 6-8 ปr 

• ขับเคลื่อนบรรทัดฐานสังคม โดยหลักการที่สำคัญได5แก? “เด็กปฐมวัยทุกคนต5องมีพ?อแม?หรือผู5ดูแลทดแทน
ตลอดทุกช?วงเวลาของวัน และต5องเปCนผู5ดูแลที่สามารถให5ความรักความอบอุ?น สร5างความสัมพันธOเชิงบวกกับ
เด็ก ดูแลสุขภาวะองคOรวม ปกปXองคุ5มครองภัย ส?งเสริมทักษะการเรียนรู5ตลอดชีวิต ความยืดหยุ?น และการ
ควบคุมตนเอง”   

• รัฐและเอกชนโดยหน?วยการศึกษา หน?วยที่เกี ่ยวข5องกับการดูแลสุขภาวะและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต5อง
ส?งเสริมการฝíกอบรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู5ดูแลเด็กปฐมวัยทุกคนตั้งแต?ผู5ดูแลเด็ก
แรกเกิดจนถึงวัยก?อนเข5าสู?ประถมศึกษาหรือ 6-8 ปÄได5แก? พ?อแม? ปูGย?าตายาย ผู5รับจ5างเลี้ยงเด็ก ผู5ประกอบการ
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nursery ครูหรือผู5ดูแลเด็กในศูนยOพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือโรงเรียนอนุบาล ให5มีคุณภาพมาตรฐานในการให5การ
ดูแลสุขภาวะแบบองคOรวม คุ5มครองความปลอดภัย และส?งเสริมการเรียนรู5ต?อเน่ืองตลอดชีวิต 

• รัฐและเอกชนโดยหน?วยการศึกษา หน?วยท่ีเก่ียวข5องกับการดูแลสุขภาวะและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต5องจัดให5
มีการรับรองความสามารถในการดูแลเด็กตามมาตรฐานการดูแลสุขภาวะ การคุ5มครองความปลอดภัย และการ
ส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย และรัฐต5องสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดบริการแก?ผู5ดูแลเด็กท่ีมีมาตรฐานหรือ
จัดสิทธิประโยชนOแก?ผู5ต5องการรับบริการ 

• หน?วยการศึกษา หน?วยวิชาการต5องสร5างองคOความรู5เชิงประจักษOผ?านงานวิจัยเพ่ือนำไปสู?การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 
• รัฐและเอกชนโดยหน?วยการศึกษา หน?วยที่เกี ่ยวข5องกับการดูแลสุขภาวะและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ัง

ส?วนกลางและท5องถิ่นจัดให5มีระบบข5อมูล ติดตาม ประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพโดยให5ความสำคัญกับ
ผู5ดูแลเด็กปฐมวัยทุกประเภท ทั้ง พ?อแม? ปูGย?าตายาย หรือเครือญาติ หรือผู5ดูแลเด็กทดแทนอื่น ๆ ผู5รับจ5างเลี้ยง
เด็กตามบ5าน ผู5ประกอบการnursery ครูหรือผู5ดูแลเด็กในศูนยOพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือโรงเรียนอนุบาล และ
สร5างกฎเกณฑO ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาแต?ละกลุ?ม 
 

2. การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและการปรับเปลี ่ยนระบบบริการมุ Oงส ู O เป sาหมาย (System 

management-based capacity) ประกอบด5วย 

2.1 การพัฒนาความรู2 ความเข2าใจ และเจตคติของผู2มีสOวนได2เสียให2เห็นความสำคัญของระบบ ECCE towards 

SD เพ่ือนำสูOการเปล่ียนแปลงนโยบาย การออกแบบ และการกำกับระบบ (knowledge-based capacity) 

• ผู5มีส?วนได5ส?วนเสียที่มีส?วนร?วมในการพัฒนาระบบ ECCEทั้งในระดับประเทศ และระดับท5องถิ่นเช?นผู5กำหนด
นโยบาย ผู5นำชุมชน ผู5ออกแบบระบบ ผู5ให5ทุนระบบ ต5องมีความรู5ความเข5าใจในเรื่อง “ระบบการดูแลสุขภาวะ
และการส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย สู?การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เข5าใจกรอบ
แนวคิดการพัฒนาสู?จินตภาพของระบบและเห็นความสำคัญของการลงทุนพัฒนาระบบ     

2.2 ขับเคล่ือนการใช2 พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562  

• รัฐต5องลงทุนในการสร5างกระบวนการการสื่อสารความรู5ท่ีสามารถขับเคลื่อนให5ผู5มีส?วนได5ส?วนเสียที่มีส?วนร?วม
ในการพัฒนาระบบ ECCEทั ้งในระดับประเทศ และระดับท5องถิ ่น มีความรู 5ความเข5าใจ และยอมรับ 
“พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562” ที่กำหนดให5รัฐและผู5มีส?วนได5ส?วนเสียต5องจัดบริการมุ?ง
สู?ผลลัพธOการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต?ที่ยังเปCนตัวอ?อนในครรภOตลอดจนช?วงปฐมวัยไว5ในมาตรา 5 ของ พรบ 
ได5แก? 

- มารดาได5รับการดูแลในระหว?างต้ังครรภOเพ่ือให5บุตรท่ีอยู?ในครรภOมีสุขภาวะและพัฒนาการท่ีดี  
- เด็กปฐมวัยอยู?รอดปลอดภัยและได5รับความคุ5มครองให5พ5นจากการล?วงละเมิดไม?ว?าในทางใด 
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีดีรอบด5านท้ังทางร?างกาย จิตใจ วินัย อารมณO สังคม และสติปeญญาให5สมกับ

วัย  
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- เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู5อย?างต?อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถเรียนรู5อย?างสอดคล5องกับ
หลักการพัฒนาศักยภาพของแต?ละบุคคลและความต5องการจำเปCนพิเศษ 

- เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝGดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝGรู5 มีความคิดสร5างสรรคO และสามารถซึมซับสุนทรียะและ
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายได5 

- เด็กปฐมวัยเคารพคุณค?าของบุคคลอ่ืน มีจิตวิญญาณของการอยู?ร?วมกันในสังคมอย?างเสมอภาค และมี
จิตสำนึกในความเปCนพลเมืองไทยและพลโลก 

• ขับเคลื่อนการทำแผนพัฒนาปฐมวัยฉบับต?อไป ท่ีจะออกมาภายหลัง พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. 2562 ให5มีความสอดคล5องกับเน้ือหาของ พรบ มุ?งสู?ผลลัพธOการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้ังแต?ท่ียังเปCนตัวอ?อนใน
ครรภOตลอดจนช?วงปฐมวัยไว5ในมาตรา 5 ของ พรบ  

• ขับเคลื่อนการจัดทำ “มาตรฐานและแนวปฏิบัติที ่ดีเกี ่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ตามที่กำหนดไว5ใน 
“พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562” ทดแทน “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห?งชาติ” 
ฉบับท่ีรัฐมนตรีได5เห็นชอบในวันท่ี 2 มกราคม ปÄ 2562 โดยให5ครอบคลุมจุดอ?อนท้ังระบบการดูแลสุขภาวะและ
ส?งเสริมเรียนรู5เด็กปฐมวัยอายุต่ำกว?าสามปÄ และ ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมเรียนรู5เด็กปฐมวัยกลุ?ม
เปราะบาง  

• ขับเคลื่อนจัดทำสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให5สอดคล5องกับ “มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ที่ถูกปรับแก5จุดอ?อน ทั้งการดูแลกลุ?มอายุต่ำกว?าสามปÄและกลุ?มเด็กพิเศษ 
พิการและกลุ?มเปราะบาง 

2.3 พัฒนากลไกนโยบาย ECCE ระดับท2องถิ่น ในมาตรา 6 “พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562”
กำหนดให5มีการพัฒนากลไกความร?วมมือระดับท5องถิ่น โดยให5 “หน?วยงานของรัฐ องคOกรปกครองส?วนท5องถ่ิน 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข5อง มีภารกิจร?วมกันดำเนินการเพื่อให5มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ดำเนินการให5เปCนไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

การพัฒนากลไกระดับตำบลแบบบูรณาการภายใต5 ความรู5 ความเข5าใจ เจตคติ ที่ถูกต5องของผู5มีส?วนได5เสียจะ
นำไปสู?ความสำเร็จของการจัดบริการตามจินตภาพของระบบ กลไกนโยบาย ECCE ท5องถ่ินท่ีสำคัญได5แก? 
• ด5านนโยบาย 

- พัฒนากลไกการบูรณาการภาคีการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5เด็กปฐมวัยในพื้นที่  โดยจัดต้ัง 
“คณะกรรมการเด็กปฐมวัยระดับตำบล”  

• ด5านการพัฒนาศักยภาพระบบและผู5ดูแลเด็ก 
- จัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับตำบล (local strategic plan for ECCE) ครอบคลุมการพัฒนา

ศักยภาพผู5ดูแลเด็ก แผนการสนับสนุนทรัพยากร การจัดสิทธิประโยชนO มาตรฐานการปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ โดยต5องครอบคลุมการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 6 หรือ 8 ปÄ  
โดยเฉพาะต5องมีความชัดเจนในการจัดบริการกลุ?มเด็กแรกเกิดถึงสามปÄ การดูแลกลุ?มเปราะบางซึ่งเปCน
จุดอ?อนของระบบ ECCE ส?วนกลาง  



ช 
 

• พัฒนาระบบข5อมูลปฐมวัยระดับตำบลโดยเชื่อมโยงทุกหน?วยในพื้นที่ และเชื่อมต?อกับฐานข5อมูลระดับชาติที่มี
การลงทุนอยู ?แล5ว เปCนระบบฐานข5อมูลปฐมวัยระดับตำบล (integrated data system in local level) 
สามารถใช5ร?วมกันได5ทุกหน?วยงาน โดยฐานข5อมูลรัดบตำบลต5องสามารถติดตาม “ภูมิหลังเด็กและครอบครัว 
กระบวนการและผลลัพธOการดูแล” ของเด็กปฐมวัยได5ทุกคน 

2.4 แก2ไขจุดอOอนของระบบการดูแลสุขภาวะและสOงเสริมเรียนรู2เด็กปฐมวัยอายุต่ำกวOาสามปr โดยผู5กำหนดนโยบาย 
ผู5ออกแบบระบบ ผู5บริหารระบบ ดำเนินการ  
• ด5านนโยบาย 

- ขับเคลื่อนให5ผู5กำหนดนโยบาย ผู5บริหารระบบให5ความสำคัญกับการจัดบริการมุ?งสู?ผลลัพธOการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย “ต้ังแต?ท่ียังเปCนตัวอ?อนในครรภOตลอดจนช?วงปฐมวัย” มาตรา 5 ของ “พระราชบัญญัติ การพัฒนา
เด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562”  

- ปรับปรุงแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับชาติและระดับท5องถิ่น มาตรฐาน-สมรรถนะ- ตัวชี้วัด การดูแล
สุขภาวะและการส?งเสริมการเรียนรู 5ปฐมวัย ให5“ครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึง 6 หรือ 8 ปÄอย?างแท5จริง  
โดยเฉพาะต5องมีความชัดเจนในการจัดบริการกลุ?มเด็กแรกเกิดถึงสามปÄ ได5แก? การดูแลในครัวเรือนโดย
ครอบครัว พ่ีเล้ียงเด็กท่ีรับจ5างตามบ5าน และบ5านรับเล้ียงเด็กขนาดเล็ก 

- พัฒนาส?งเสริมความรับผิดชอบต?อครอบครัวของบุคลากรภายในองคOกร โดยการส?งเสริมการเลี้ยงดูลูกโดย
แม?อย?างน5อย 6 เดือน และส?งเสริมการจัดห5องเลี้ยงดูเด็กในองคOกรขนาดใหญ? ในรูปแบบที่มีการเลี้ยงดูร?วม
ระหว?างแม?กับผู5ดูแลเด็ก หรือโดยผู5ดูแลเด็กเอง โดยเปCนไปตามมาตรฐาน 

• ด5านการพัฒนาศักยภาพผู5ดูแลเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว?า 3 ปÄ 
- ออกแบบระบบให5กลุ?มผู5ดูแลเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว?าสามปÄ “ทั้งพ?อแม? ปูGย?าตายาย และผู5ประกอบวิชาชีพผู5

เลี้ยงดูเด็กตามบ5านและบ5านรับเลี้ยงเด็กขนาดเล็กในชุมชน” เปCน (เปรียบเสมือนเปCน) วิชาชีพ “ผู5ดูแลเด็ก
ปฐมวัยในระบบ” ที่สามารถให5การดูแลเด็กให5บรรลุเปXาหมายด5านสุขภาวะองคOรวม การเรียนรู5ต?อเนื่อง
ตลอดชีวิต และการปกปXองคุ 5มครองความปลอดภัย ตามมาตรฐาน (รายละเอียดดังกล?าวใน ข5อ 1 
practice-based capacity for all children ) 

- หน?วยฝíกอบรม พัฒนาระบบ/หลักสูตรการฝíกอบรมพ?อแม? ปูGย?าตายาย ผู5รับจ5างเลี้ยงเด็ก และจัดการ
ฝíกอบรมเพื่อให5กลุ?มผู5ดูแลเด็กนี้บรรลุมาตรฐานความรู5เบื้องต5น รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู5ต?อเนื่อง
เพื่อพัฒนาความรู5และทักษะการดูแลต?อเนื่องให5เปCนไปตามแนวทางเพื่อบรรลุเปXาหมาย (pre-service 
and in-service training) โดยเฉพาะอย?างยิ่งให5ความสำคัญกับผู5ดูแลเด็กที่มีส?วนร?วมในการดูแลเด็กกลุ?ม
เส่ียงประเภทต?างๆ    

• ด5านการสนับสนุนทรัพยากรและจัดสิทธิประโยชนO 
- สนับสนุนการเลี้ยงดูโดยมารดา โดยชดเชยรายได5มารดาทั้งที่อยู?ในระบบแรงงานและนอกระบบแรงงาน 

ต้ังแต?แรกคลอดถึงอย?างน5อยเม่ือทารกอายุ 6 เดือน ซ่ึงตรงกับนโยบายนมแม?ท่ีต5องการให5มารดาให5นมบุตร
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ถึงอายุ  6 เดือน ในปeจจุบันรัฐชดเชยรายได5มารดาถเฉพาะมารดาที่ทำงานในระบบ และชดเชยถึงอายุ 3 
เดือน รวมท้ังสนับสนุนเงินอุดหนุนเล้ียงดูบุตร 600 บาทต?อเดือนถึงอายุ 6 ปÄเฉพาะกลุ?มคนยากจน  

- สนับสนุนการจัดบริการการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5เด็กปฐมวัยที่อายุน5อยกว?าสามปÄ ผ?านผู5
ให5บริการทั ้งประเภทครัวเร ือนและประเภทบ5านรับเล้ียงเด็กขนาดเล็กผ?านการประเมินความรู5
ความสามารถเช?นเดียวกับการสนับสนุนศูนยOพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือโรงเรียนอนุบาลที่จัดบริการให5กลุ?มเด็ก
อายุมากกว?า 3 ปÄ (รัฐสนับสนุนอาหารกลางวัน นม งบประมาณการส?งเสริมการเรียนรู5ผ?านผู5ให5บริการ) 
โดยรัฐอาจผูกเงื่อนไขการใช5บริการน้ีกับโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรซึ่งปeจจุบันเปCนแบบไม?มีเงื่อนไข 
(รัฐสนับสนุน 600 บาทต?อเดือนถึงอายุ 6 ปÄเฉพาะกลุ?มคนยากจน)   

• ด5านการพัฒนามาตรฐานการดูแลและระบบข5อมูล 
- ปรับปรุง “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห?งชาติ” ฉบับที่รัฐมนตรีได5เห็นชอบในวันที่ 2 มกราคม ปÄ 

2562 ให5เปCน “มาตรฐานการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย” โดยเพิ่มเติมในรายละเอียดของ
มาตรฐานการดูแลเด็กปฐมวัยในกลุ?มการดูแลในครัวเรือน โดยพ?อแม? ปูGย?าตายาย และผู5ประกอบวิชาชีพผู5
เลี้ยงดูเด็กตามบ5านและกลุ?มบ5านรับเลี้ยงเด็กขนาดเล็กในชุมชน ทั้งด5านการบริหาร ด5านบริการ และด5าน
สิ่งแวดล5อม โดยมุ?งเปXาหมายจินตภาพเด็กที่พึงประสงคOเดียวกันได5แก? สุขภาวะองคOรวม ทักษะการเรียนรู5
ตลอดชีวิต และการปกปXองคุ5มครองความปลอดภัย  

- ปรับปรุงระบบข5อมูลปฐมวัย (ECD) ให5ครอบคลุม กลุ?มผู5ดูแลเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว?าสามปÄ “ทั้งพ?อแม? ปูGย?า
ตายาย และผู5ประกอบวิชาชีพผู5เลี้ยงดูเด็กตามบ5านและบ5านรับเลี้ยงเด็กขนาดเล็กในชุมชน” ให5มีคุณภาพ
ข5อมูล เช?นเดียวกับกลุ?มบ5านรับเลี้ยงเด็กที่มีเด็กมากกว?า 6 คน ศูนยOพัฒนาปฐมวัย หรือโรงเรียนอนุบาล 
ท้ังข5อมูลส?วนของผู5ให5บริการ ผู5รับบริการ กระบวนการบริการ และผลลัพธOการบริการ  

2.5 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะและสOงเสริมเรียนรู2เด็กปฐมวัยกลุOมเปราะบาง ทั้งกลุOมที่ยังอยูOนอกระบบศูนย~

พัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาล และกลุOมที่เข2าสูOในระบบแล2ว พบว?าการลงทุนในระบบ ECCE ได5ผลลัพธO
ที่ดีที่สุดในกลุ?มเด็กที่มีภูมิหลังถูกเลี้ยงดูไม?เหมาะสมหรือมีภาวะความยากจน อย?างไรก็ตามความยากลำบากของ
การจัดบริการให5แก?เด็กปฐมวัยกลุ?มเปราะบางอยู?ที่การขาดผู5ปกครองหรือผู5ดูแลเด็กที่มีศักยภาพที่จะร?วมเปCนผู5มี
ส?วนร?วมในการพัฒนาหรือนำพาเด็กมาเชื่อมต?อกับระบบที่ถูกจัดไว5ให5 กลไกที่สำคัญในการจัดระบบ ECCE สำหรับ
เด็กกลุ?มน้ีประกอบด5วย 

• ด5านนโยบาย 
- ขับเคล่ือนให5ผู5กำหนดนโยบาย ผู5บริหารระบบเห็นความสำคัญของการเช่ือมโยงงานการคุ5มครองเด็กกับ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม “พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562” ท่ีกำหนดให5รัฐและผู5มีส?วน
ได5ส?วนเสียต5องจัดบริการมุ?งสู?ผลลัพธOการพัฒนาเด็กปฐมวัยให5อยู?รอดปลอดภัยและได5รับความคุ5มครองให5
พ5นจากการล?วงละเมิดไม?ว?าในทางใด 

- ระบบคุ5มครองเด็กท5องถิ่น ต5องครอบคลุมงาน การคัดกรองระดับความเสี่ยงต?อการได5รับการเลี้ยงดูไม?
เหมาะสมใน เด็กปฐมวัยทุกคน และดำเนินการแทรกแซงในกรณีกลุ?มความเส่ียงสูง  



ฌ 
 

• ด5านการพัฒนาศักยภาพผู5ดูแลเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว?า 3 ปÄ 
- ลงทุนพัฒนาพ?อแม? หรือผู5ดูแลทดแทนในครัวเรือนกลุ?มเสี่ยงสูง ให5เปCน ผู5ดูแลเด็กปฐมวัยในระบบ ตาม

มาตรฐาน  
- การฝíกอบรมกระบวนการเย่ียมบ5าน คัดกรองกลุ?มเส่ียงสูงต?อการได5รับการเล้ียงดูไม?เหมาะสม 

- การพัฒนาระบบคัดกรองเด็กปฐมวัยกลุ?มเสี่ยงสูงต?อการได5รับการดูแลและการพัฒนาไม?เหมาะสมในระดับ
ตำบล โดยต5องเริ่มต5นตั้งแต?การคัดกรองมารดากลุ?มเสี่งสูงเพื่อให5การดูแลกลุ?มตัวอ?อนในครรภOมารดา 
ระบบคัดกรองกลุ?มเด็กมีประสบการณOชีวิตไม?พึงประสงคO (adverse childhood experiences) การ
พัฒนาระบบคัดกรองกลุ?มเด็กพิการ เด็กพิเศษ เด็กเจ็บปGวยเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงกับระบบการลงทะเบียน
เด็กพิการ และเด็กพิเศษ 

- การฝíกอบรมการดูแลเด็กพิเศษ เด็กมีปeญหาพัฒนาการ เด็กมีความพิการ การจัดการเรียนร?วม (inclusive 
education and care) 

- การฝíกอบรมการดูแลเด็กมีบาดแผลทางใจ มีประสบการณOชีวิตไม?พึงประสงคO (trauma informed 
education and care)  

- การฝíกอบรม การคุ5มครองเด็ก (child protection) 
- ฝíกอบรมผู5ดูแลเด็กทุกประเภทให5มีความรู5 ทักษะการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5 เด็กปฐมวัยกลุ?ม

เปราะบาง   
• ด5านการสนับสนุนทรัพยากรและจัดสิทธิประโยชนO 

- พัฒนาสิทธิประโยชนOเพื่อการจัดบริการคัดกรองกลุ?มเสี่ยงสูงต?อการได5รับการเลี้ยงดูไม?เหมาะสม รวมท้ัง
การดำเนินกิจกรรมของทีมบูรณาการในการเย่ียมบ5าน 

- พัฒนาสิทธิประโยชนOเชิงอุปสงคO อุปทาน เพื่อจัดการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนในกลุ?มเด็กพิเศษ 
เด็กมีปeญหาพัฒนาการ เด็กมีความพิการ การจัดการเรียนร?วม (inclusive education and care) เด็กมี
บาดแผลทางใจ มีประสบการณOชีวิตไม?พึงประสงคO (trauma informed education and care) เด็กท่ีต5อง
รับการคุ5มครอง (child protection) 

- การจัดชุดสิทธิประโยชนOอย?างมีเงื่อนไขแก?กลุ?มเด็กเสี่ยงสูงเพื่อรับการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5
ปฐมวัยโดยผูกเงื่อนไขกับการรับบริการจากผู5ให5บริการที่มีคุณภาพได5รับการรับรอง สิทธิประโยชนOของ
มารดาตั้งครรภOที่เปCนกลุ?มเปราะบาง สิทธิประโยชนOของเด็กกลุ?มเปราะบางในการรับบริการการเลี้ยงดู
เสริมในช?วงอายุแรกเกิดหรือหลังสามเดือนที่ผู5ดูแลเด็กต5องกลับไปทำงานจนถึงอายุสามปÄก?อนเข5าศูนยO
พัฒนาเด็กปฐมวัย สิทธิประโยชนOของเด็กกลุ?มเปราะบางในการรับบริการพิเศษด5วยนวัตกรรมครอบครัว 
นวัตกรรมการพัฒนาเด็ก เพ่ือการแก5ไขปeญหาการได5รับประสบการณOไม?พึงประสงคO (adverse childhood 
experience: ACE) ความเครียดเปCนพิษ (toxic stress) ของเด็กการติดตามเยี่ยมบ5าน ให5คำแนะนำ ให5
การฝíกอบรม ฝíกการใช5เคร่ืองมือ ต?าง ๆ 
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• ด5านการพัฒนามาตรฐานการดูแลและระบบข5อมูล 
- พัฒนาพื้นที่ร?วมเด็กและครอบครัว (co child-family space) ในชุมชนเพื่อให5แม?นำเด็กกลุ?มเสี่ยงสูงมา

เล?นเพื่อส?งเสริมพัฒนาการและประเมินสุขภาวะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู5ร?วมกัน โดยมีผู5ดูแลเด็กปฐมวัย
ในชุมชนเปCนผู5ช?วยเหลือ 

- พัฒนาระบบบริการท่ีให5ความสำคัญกับการคุ5มครองเด็ก (child protection) การดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทาง
ใจ การดูแลเด็กที่ได5รับประสบการณOไม?พึงประสงคOหรือได5รับการเลี้ยงดูไม?เหมาะสม (trauma informed 
education and care)  

- พัฒนาระบบบริการที่มุ?งเปXาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยเอื้อกลุ?มเด็กจากครอบครัวยากจนให5
เข5าถึงได5 โดยการสนับสนุนการจัดบริการหรือจัดสิทธิประโยชนOผู5รับบริการ    

- พัฒนาระบบบริการเพื่อเด็กทั้งมวล เอื้อต?อการเข5าถึงของกลุ?มเด็กทุกกลุ?ม โดยเฉพาะกลุ?มเด็กพิเศษ เด็ก
พิการ เด็กเปราะบางแบบต?าง ๆ (inclusive education and care) 

- พัฒนารูปแบบการเรียนร?วม การดูแลร?วมเพื่อเด็กทั้งมวล (inclusive child care) และรูปแบบการดูแล
ร?วมโดยคำนึงถึงเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ (trauma informed ECCE)  

- พัฒนามาตรฐาน การคัดกรองเด็กกลุ?มเส่ียงสูงต?อการได5รับการเล้ียงดูไม?เหมาะสม 
- พัฒนามาตรฐานการจัดการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ร?วมกับเด็กพิเศษ เด็กมีปeญหาพัฒนาการ 

เด็กมีความพิการ การจัดการเรียนร?วม (inclusive education and care) เด็กมีบาดแผลทางใจ มี
ประสบการณOชีวิตไม?พึงประสงคO (trauma informed education and care) เด็กที่ต5องรับการคุ5มครอง 
(child protection) 

- พัฒนาระบบข5อมูล การคัดกรองเด็กกลุ?มเส่ียงสูงต?อการได5รับการเล้ียงดูไม?เหมาะสม 
- พัฒนาระบบข5อมูลเด็กพิเศษ เด็กมีปeญหาพัฒนาการ เด็กมีความพิการ การจัดการเรียนร?วม (inclusive 

education and care) ในระบบ ECD 
- พัฒนาระบบข5อมูลเด็กมีบาดแผลทางใจ มีประสบการณOชีว ิตไม?พึงประสงคO (trauma informed 

education and care) ในระบบ ECD 
- พัฒนาระบบข5อมูลเด็กท่ีต5องรับการคุ5มครอง (child protection) ในระบบ ECD 
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สารบัญ 

 หน5า 
กิตติกรรมประกาศ ก 
บทสรุปสำหรับผู5บริหาร ข 
บทท่ี 1 ท่ีมาและความสำคัญ  1 
บทท่ี 2 ทบทวนเอกสารเชิงสังเคราะหO    3 
บทท่ี 3 วัตถุประสงคO/กรอบแนวคิด ในการสังเคราะหO 11 
บทท่ี 4 ระเบียบวิธีวิจัย 16 
บทท่ี 5 ผลการวิจัย 25 

ผลการศึกษา ส?วนท่ี 5.1 ผลการวิเคราะหOนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติ 

25 

        ผลการศึกษา ส?วนท่ี 5.2 การวิเคราะหOข5อมูลการสำรวจโดยใช5แบบสัมภาษณOโดยตรงต?อ
ผู5บริหารจัดการและผู5ปฏิบัติงานการดูแลเด็กปฐมวัย 

86 

        ผลการศึกษา ส?วนท่ี 5.3 บทสังเคราะหO แนวทางการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลสุขภาวะ
และส?งเสริมเรียนรู5เด็กปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

166 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน5า 
1 แสดง พ้ืนท่ีสำรวจข5อมูลโดยเลือกตำบลท่ีมีความเปCนเมืองสูงสุดและต่ำสุดจาก 

9 จังหวัด 
20 

2 แสดงผลสรุปการวิเคราะหOนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติ ตามตัวช้ีวัด 6 องคOประกอบของการพัฒนาสู? “ระบบการดูแลสุข
ภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน”   

27 

3 แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหOเน้ือหาในนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน 
แผนปฏิบัติการระดับชาติ ตามตัวช้ีวัด 6 องคOประกอบของการพัฒนาสู? “ระบบ
การดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน”   

29 

4 แสดงผลสรุปการวิเคราะหOการฝÄกอบรมเตรียมบุคลากรเพ่ือพร5อมทำงานใน 
“ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย เพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน”   

47 

5 แสดงผลการวิเคราะหOรายละเอียดเน้ือหา การฝÄกอบรมเตรียมบุคลากรเพ่ือ
พร5อมทำงานใน “ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย เพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน”    

      49 

6 แสดงผลการวิเคราะหOรายละเอียดเน้ือหาสิทธิประโยชนO การสนับสนุน
ทรัพยากรในระบบบริการ ท้ังบุคลากร โครงสร5าง และการดำเนินกิจการ  เพ่ือ
พัฒนาสู? “ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย เพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน”   

58 

7 แสดงผลการวิเคราะหOความสอดคล5องของระบบข5อมูลกับ 6 องคOประกอบ ของ
ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

67 

8 แสดงจำนวนผู5จัดการพ้ืนท่ี ผู5จัดการบริการ/ ผู5ให5บริการในสังกัด ผู5ให5บริการ ท่ี
ทำการสำรวจ   

86 

9 จำนวนเด็กท่ีมีภาวะเส่ียงจำแนกตามโรงเรียนท่ีดูแลเด็ก 86 
10 แสดงประเภทผู5จัดบริการ และผู5ให5บริการท่ีให5ข5อมูล 87 
11 แสดงจำนวนและร5อยละของพ้ืนท่ีท่ีผู5จัดการพ้ืนท่ีสามารถสืบค5นข5อมูลจำนวน

เด็กท่ีเข5ารับบริการ ECCE ของผู5ดูแลเด็กประเภทต?าง ๆใน 19 พ้ืนท่ีสำรวจ 
89 

12 แสดงการจำนวนเด็ก 0-5+ปÄ และ 6-7+ปÄ ใน 19 พ้ืนท่ีสำรวจ ข5อมูลจากระบบ 
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
http://www.population.moe.go.th/ 

90 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน5า 
13 แสดงผู5ให5บริการ ECCE ประเภทต?างๆใน 19 พ้ืนท่ีสำรวจจากระบบข5อมูล 

ECD (กย 63) 
http://203.155.29.200/nursery_new/Content/Guest/Search.aspx 

91 

14 แสดงอัตราส?วนของประเภทผู5ดูแลเด็กในหน?วยจัดบริการประเภทต?างๆจาก
การสำรวจผู5จัดบริการ 

95 

15 แสดงผลการสำรวจผู5จัดบริการประเภทต?างๆในพ้ืนท่ีสำรวจ 99 
16 แสดงการบริหารจัดการของผู5จัดบริการเพ่ือมุ?งเปXาสุขภาวะและการเรียนรู5 102 
17 แสดง การบริหารจัดการของผู5จัดบริการเพ่ือมุ?งเปXามุขภาวะและการเรียนรู5 106 
18 แสดงผลการวิเคราะหOความสอดคล5องกับองคOประกอบของระบบบการดูสุข

ภาวะและเสริมสร5างการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน ของกลุ?มผู5รับจ5าง
เล้ียงเด็กตามบ5าน บ5านรับจ5างเล้ียงเด็กหรือศูนยOรับเล้ียงเด็กหรือเนอสเซอร่ีใน
ชุมชนสำหรับเด็กแรกเกิดถึงสองขวบคร่ึงปÄ จากการสัมนากลุ?ม 

117 

19 แสดงผลการวิเคราะหOความสอดคล5องกับองคOประกอบของระบบบการดูสุข
ภาวะและเสริมสร5างการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน ของกลุ?มศูนยOพัฒนา
เด็กปฐมวัย จากการสัมนากลุ?ม 

119 

20 แสดงผลการวิเคราะหOความสอดคล5องกับองคOประกอบของระบบบการดูสุข
ภาวะและเสริมสร5างการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน จากการสัมภาษณOผู5
แลเด็กแบบรับเล้ียงตามบ5าน และเปaดบ5านรับเล้ียงเด็ก จำนวน 3 ราย  

123 

21 แสดงผลการวิเคราะหOความสอดคล5องกับองคOประกอบของระบบบการดูสุข
ภาวะและเสริมสร5างการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน จากการสัมภาษณOผู5
แลเด็กในศูนยOพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาล จำนวน 5 ราย 

128 

22 แสดงผลการวิเคราะหOความสอดคล5องกับองคOประกอบของระบบบการดูสุข
ภาวะและเสริมสร5างการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน จากการสัมภาษณOผู5
แลเด็กในบ5นพักเด็กและครอบครัว และมูลนิธิเด็ก จำนวน 2 ราย  

138 

23 การรับรู5แหล?งฐานข5อมูลเด็กก?อนวัยเรียนในเขตตำบลสร5างนกทา อำเภอเมือง 
จังหวัดอำนาจเจริญ (n=50) 

144 

24 จำนวนและร5อยละของเด็กจำแนกตามข5อมูลเด็กในเขตตำบลสร5างนกทา 
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ   

145 

25 ระบบการดูแลเด็กก?อนวัยเรียนในชุมชนในตำบลสร5างนกทา อำเภอเมือง 
จังหวัดอำนาจเจริญ (n=50) 

146 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน5า 
26 จำนวนเด็กท่ีมีภาวะเส่ียงจำแนกตามโรงเรียนท่ีดูแลเด็ก ในตำบลสร5างนกทา 

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
148 

27 จำนวนเด็กท่ีมีภาวะเส่ียงจำแนกตามศูนยOเด็กเล็กปฐมวัย ในตำบลสร5างนกทา 
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 

155 

28 จำนวนเด็กท่ีมีภาวะเส่ียงจำแนกตามหมู?บ5าน ในตำบลสร5างนกทา อำเภอเมือง 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

159 

29 แสดงการสังเคราะหOแนวทางการแก5ไขจุดอ?อนระบบการดูแลสุขภาวะและ
ส?งเสริมเรียนรู5เด็กปฐมวัยอายุต่ำกว?าสามปÄ 

182 

30 แสดงการสังเคราะหOแนวทางการแก5ไขจุดอ?อนระบบการดูแลสุขภาวะและ
ส?งเสริมเรียนรู5เด็กปฐมวัยกลุ?มเปราะบาง 

192 
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สารบัญ รูป 

รูปท่ี  หน5า 
1 แสดงความสัมพันธOของการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยกับ กรอบงาน SDG  6 
2 แสดง จินตภาพของ “ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย สู?การ

พัฒนาท่ีย่ังยืน: ECCE for SDG ” จากการทบทวนวรรณกรรม 
15 

3 แสดงการติดตามผลลัพธOการพัฒนาเด็ก โดยการลงระบบบันทึกข5อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห?งชาติ  ของกลุ?มผู5
จัดบริการและกลุ?มผู5ให5บริการ ประเภทต?าง ๆ 

107 

4 แสดงการใช5เคร่ืองมือของการพัฒนาและคุ5มครองเด็ก 12 เคร่ืองมือใน 6 กลุ?มบริการ 107 
5 แสดงร5อยละของพ้ืนท่ีสำรวจท่ีผู5รับผิดชอบในการจัดการระบบการดูแลเด็กปฐมวัย

สามารถสืบค5นจำนวนเด็กท่ีมีความเส่ียงและต5องรับการคุ5มครองเด็กประเภทต?าง ๆ
ได5 (N=19) 

112 

6 แสดงการได5รับสนับสนุนงบประมาณหมวดต?าง ๆจากส?วนกลางหรือท5องถ่ินของผู5
ให5บริการเด็กปฐมวัยประเภทต?าง ๆ 

114 

7 แสดงการสังเคราะหOภาพ ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยระดับหน?วยงาน 165 
8 แสดงการสังเคราะหOภาพ ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยระดับชุมชน 165 
9 แสดงจินตภาพ “ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยเพื่อการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน (ECCE towards SD)” 
167 

10 แสดงจุดอ?อน (ตำแหน?งที่กากบาท และตำแหน?งที่ทำกรอบวงกลมและสี่เหลี่ยม) 
ของการจัดบริการ ECCE ที่กลุ ?มเด็กแรกเกิดถึงสองปÄ กลุ?มนอกระบบ และกลุ?ม
เปราะบาง เปCนกลุ?มท่ีขาดการผลิต-การพัฒนา การสนับสนุน การติดตามประเมินผล 

171 

11 แสดงจุดอ?อน (ตำแหน?งที่กากบาท)  สิทธิประโยชOสำหรับพัฒนากระบวนการเลี้ยงดู
และส?งเสริมสุขภาวะปฐมวัย จุดอ?อนอยู?ที่สิทธิประโยชนOสำหรับ กลุ?มเด็กยากจน 
เด็กเปราะบางท่ียังอยู?นอกระบบ และเด็กแรกเกิดถึงสองปÄ 
 

172 

12 แสดงจุดอ?อน (ตำแหน?งที่กากบาท) ระบบข5อมูลเพื่อใช5ในการติดตามข5อมูลระบบ
บริการ ประเมินผลลัพธOการบริการ จุดอ?อนอยู?ที่ ระบบข5อมูลกลุ?มเด็กยากจน เด็ก
เปราะบางท่ียังอยู?นอกระบบ และเด็กแรกเกิดถึงสองปÄ  

175 

13 แสดงระบบการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยของประเทศฟaนแลนดO 187 
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บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญ 

ยุทธศาสตรOชาติ 20 ปÄ รัฐบาลได5ให5ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร5างศักยภาพคนเพ่ือให5คนทุกช?วงวัยมีสุข
ภาวะท่ีดี เรียนรู5ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือให5เด็กมีความรู5 สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 คือมีความคิด
สร5างสรรคO มีความยืดหยุ?นปรับตัวได5ดี สามารถทำงานร?วมกับผู5อ่ืนได5 มีความยับย้ังช่ังใจ มีคุณธรรม และมีความเปCน
พลเมืองท่ีดีต?อสังคม ยุทธศาสตรOการสร5างโอกาสความเสมอภาคและเท?าเทียมกันทางสังคม เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำทาง
สังคม นอกจากน้ันในแผนยุทธศาสตรOเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติฉบับท่ี 12 ปÄ 2560-2564 ได5เน5นการเสริมสร5างศักยภาพ
ของประชากรในทุกช?วงวัยให5เปCนทุนมนุษยOท่ีมีศักยภาพสูง ต้ังแต?การพัฒนากลุ?มเด็กปฐมวัยให5มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มี
ทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู5 ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือให5เติบโตอย?างมีคุณภาพ การหล?อหลอมให5คนไทยมี
ค?านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีของคนไทยทุกช?วงวัย  

อย?างไรก็ตามสถานการณOระดับสุขภาวะ การเรียนรู5 และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทยยังคงเปCนปeญหา
อยู?มาก จากการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกรมอนามัย ต้ังแต?ปÄ 2542-2553 พบว?า พัฒนาการรวมปกติของเด็ก
ปฐมวัยในช?วงปÄ 2542-2550 มีแนวโน5มลดลง  และปรับเพ่ิมข้ึนในปÄ 2553  เด็กท่ีสงสัยมีพัฒนาการล?าช5ามีถึงร5อยละ 29--
32.31  และในปÄ พ.ศ. 2557  มีเด็กสงสัยว?ามีพัฒนาการล?าช5า ร5อยละ 27.52  สถาบันพัฒนาการอนามัยเด็กแห?งชาติ  กรม
อนามัย  นำเสนอข5อมูลสถานการณOพัฒนาการเด็กไทย 4 ช?วงวัย  จากการสุ?มสำรวจ ปÄ 2560  พบว?า  เด็กช?วงอายุ 9 เดือน  
มีพัฒนาการสงสัยล?าช5า ร5อยละ 19.84   เด็กอายุ 18 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล?าช5า ร5อยละ 24.50  เด็กอายุ 30 เดือน มี
พัฒนาการสงสัยล?าช5า ร5อยละ 22.38 และอายุ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล?าช5า ร5อยละ 25.33   จากข5อมูลดังกล?าวแสดง
ให5เห็นว?า ประมาณ 1 ใน 4 เด็กทุกช?วงวัยมีพัฒนาการสงสัยว?าล?าช5า  พัฒนาการด5านท่ีล?าช5ามากท่ีสุดท่ีพบในเด็กปฐมวัย 
คือ พัฒนาการด5านภาษาและการใช5กล5ามเน้ือมัดเล็ก ซ่ึงมีความสัมพันธOกับความฉลาดทางสติปeญญา3   

ครอบครัวเปCนสังคมแรกท่ีใกล5ชิดกับเด็กมากท่ีสุดสภาพครอบครัวโครงสร5างครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว 
ความสัมพันธOในครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจและการเล้ียงดู จึงมีความสัมพันธOกับวิถีชีวิตของเด็กปฐมวับจนถึงผู5สูงวัย 
รายงานสถานการณOประชากรไทย พ.ศ.2558 “โฉมหน5า ครอบครัวไทย ยุคเกิดน5อย อายุยืน” พบว?า การเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรท่ีเกิดข้ึนอย?างรวดเร็ว อันเปCนผลมาจากอัตราการเกิดท่ีลดต่ำลง การท่ีคนมีอายุยืนข้ึน การย5ายถ่ินจากชนบทสู?
เมืองท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ตลอดจนรูปแบบการดำเนินชีวิตและความเปCนอยู?ทางเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยก็เปล่ียนแปลง 
ครอบครัวมีความหลากหลายมากข้ึน มีครอบครัว “เด่ียวหลากหลายรูปแบบ” เช?น พ?อหรือแม?เล้ียงเด่ียว ครัวเรือนของคน
ท่ีอยู?คนเดียว “ครัวเรือนข5ามรุ?น” (skip generation household)  หรือครอบครัว “แหว?งกลาง” ท่ีผู5สูงวัยอาศัยอยู?กับ
หลานอย?างน5อย 1 คน โดยไม?มีบุตรเขย/สะใภ5หรือคนวัยทำงาน ซ่ึงข5อมูลจากโครงการ Child Watch 2557 ช้ีว?าร5อยละ 30 
ของเด็กปฐมวัยอยู?ในการดูแลของผู5สูงอายุ บทบาทของผู5สูงอายุจึงมีความสำคัญต?อการส?งเสริมการดูแลและการเรียนรู5เด็ก
ปฐมวัยอย?างมาก  

 
1 กรมสุขภาพจิต. (2557) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับยุทธศาสตร=ชาติ (ฉบับปรับปรุง 21 มค.57)   
2 อมัพร  เบจผลพิทักษ<. (2558) ความสำคัญของพัฒนาการเด็กปฐมวัย. สไลด<นำเสนอ 18 พค. 58., น.12. 
3 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหKงชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2560) รายงานประจำ ปN2560 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหTงชาต.ิ กรุงเทพ: บริษัท สาม
เจริญพาณิชย< จำกัด, ISBN : 978-616-11-3491-4  
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ในปÄ พ.ศ.2559 ข5อมูลการสํารวจสถานการณOครอบครัวและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัวไทย พบว?า 
ครอบครัวไทยมีบุตรน5อยลงโดยมีบุตรในครอบครัวเฉล่ีย 1.68 คน ผู5เล้ียงดูหลักยังเปCนมารดาร5อยละ 66.7 มีสัดส?วนของ
ปูGย?าตายาย ร5อยละ 20.9 ซ่ึงสูงข้ึนกว?าเดิม4 สถานการณOการดูแลเด็กปฐมวัยผ?านการจัดต้ังศูนยOเด็กเล็กมีแนวโน5มท่ีได5รับ
ความนิยมมากข้ึน อย?างไรก็ตามสถานการณOการดูแลเด็กต่ำกว?าสองถึงสามปÄโดย บ5านรับเล้ียงเด็ก การบริการพ่ีเล้ียงเด็ก
ตามบ5าน การดูแลทดแทนช?วยเหลือ ไม?ว?าโดยญาติ (kinship foster care) หรือโดยบุคคลท่ีไม?ใช?ญาติ (nonkinship foster 
care) รวมท้ังสถานการณOการดูแลกลุ?มเด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กเปราะบางทางสังคม ยังคลุมเครือ ขาดข5อมูลท่ีชัดเจน ท้ัง
ด5านผลลัพธOสุขภาวะ ระดับพัฒนาการ/การเรียนรู5 และด5านการสนับสนุนสิทธิประโยชนOต?าง ๆ จากข5อมูลความจำเปCน
พ้ืนฐาน ของกรมพัฒนาชุมชน  ท่ีมีการจัดเก็บข5อมูลจากครัวเรือนในชนบทท่ัวประเทศ  ต้ังแต? ปÄ 2555-2560 พบว?า เด็ก
อายุ 3-5 ปÄ  ได5รับบริการเล้ียงดูเตรียมความพร5อมก?อนวัยเรียน  ร5อยละ 99 ข้ึนไป   จากการสำรวจของโครงการ MICS  ใน
ปÄ พ.ศ. 2559 มีเด็กอายุ 3-4 ปÄ ร5อยละ 84.7 กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย5  ซ่ึงแสดงให5เห็นว?า ครอบครัวมีการส?งเสริม
เด็กให5เข5าเรียนต้ังแต?ปฐมวัย เพ่ือส?งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร5อมมากข้ึน   อย?างไรก็ตามข5อมูลเหล?าน้ีมักไม?
ครอบคลุมกลุ?มเด็กพิเศษ เด็กพิการ รวมท้ังกลุ?มเด็กเปราะบางทางสังคมท่ีไม?ได5อยู?ในการสำรวจ ซ่ึงกลุ?มน้ีเปCนกลุ?มเส่ียงท่ี
ต5องควรมีการจัดกระบวนการดูแลสุขภาวะและพัฒนากรบวนการเรียนรู5 การศึกษาของ Isaranurug S และคณะช้ีให5เห็นว?า 
การศึกษาของ มารดา รายได5ครอบครัว ภาวะวิกฤตในครอบครัว และการอบรมเล้ียงดูของบิดามารดา มีความสัมพันธOกับ
พัฒนาการเด็กอายุ 1-5 ปÄ6 

จากข5อมูลสถานการณOดังกล?าวบ?งบอกถึงปeญหาของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ท่ียังคงมีผลพัฒนาการล?าช5ากว?าวัย
ในระดับสูงกว?า 1ใน 4  การเล้ียงโดยมารดาลดลง มีภาวการณOเล้ียงเด่ียวเกิดข้ึนหลากหลายรูปแบบ การเล้ียงดูทดแทน
สูงข้ึนท้ังโดยญาติ และไม?ใช?ญาติ อย?างไรก็ตามมีความชัดเจนในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในลักษณะการเตรียม
ความพร5อมก?อนเข5าวัยเรียนท่ีอายุ 3-5 ปÄ แต?ภาพการดูแลทดแทนของกลุ?มเด็กแรกเกิดถึงสามปÄ กลุ?มเด็กพิเศษ เด็กพิการ 
รวมท้ังกลุ?มเด็กเปราะบางทางสังคม กลุ?มครอบครัวท่ีมีภาวะวิกฤต ยังขาดความชัดเจน  การลงทุนระบบการส?งเสริมการ
ดูแลสุขภาวะและพัฒนาการเรียนรู5แก?เด็กท่ีสามารถครอบคลุมปeญหาดังกล?าวจะเปCนการลงทุนท่ีคุ5มค?าในการได5มาซ่ึง
ทรัพยากรมนุษยOท่ีมีศักยภาพและมีความเปCนพลเมืองของสังคม เปCนกำลังสำคัญของประเทศต?อไป  

 
4 สุธรรม นันทมงคลชัย. (2559) ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขศาสตร<, ป`ที4่6, ฉบับที่ 3, ก.ย.-ธ.ค. 
2559) 
5 ยูนิเซฟ. (2559) การสำรวจสถานการณ=เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559. 
https://www.unicef.org/thailand/tha/Thailand_MICS_Full_Report_TH.pdf   วันที่สืบคÅน 27/3/2561 
6 Isaranurug, S; Nanthamongkolchai, S; Kaewsiri, D. (2005) Factors Influencing development of children aged one to under six years old. J 
Med Assoc Thai, 88, 86-90. 
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บทที่ 2 ทบทวนเอกสารเชิงสังเคราะห1 

การศึกษาปฐมวัยต2องไมOใชOบริการทางการศึกษาอยOางเดียวต2องบูรณาการกับบริการการดูแลสุขภาวะและการคุ2มครอง   

ยูเนสโก (UNESCO) ได5ให5นิยามเด็กปฐมวัยไว5ให5หมายถึงเด็กต้ังแต?แรกเกิดถึง 8 ปÄ7 ซ่ึงเปCนช?วงเวลาท่ีสมองมีการ
พัฒนามากและเร็วท่ีสุดของชีวิตมนุษยO เปCนวัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของการสร5างรากฐานชีวิต นอกจากลักษณะทาง
พันธุกรรมแล5ว ส่ิงแวดล5อมและผู5ดูแลรอบตัวเด็กจะมีอิทธิพลอย?างมากต?อการพัฒนาน้ี  

ยูเนสโกให5ความหมายของ “การดูแลและการศึกษาปฐมวัย (Early childhood care and education: 

ECCE)” ว?าเปCนมากกว?าการเตรียมความพร5อมสําหรับการเข5าสู?โรงเรียนระดับประถม แต?มีจุดมุ?งหมายเพ่ือการพัฒนาแบบ
องคOรวมของความต5องการทางสังคม-อารมณO-ความรู5ความเข5าใจ-และร?างกายของเด็กเพ่ือสร5างรากฐานท่ีม่ันคงสําหรับการ
เรียนรู5ตลอดชีวิตและสุขภาวะความเปCนอยู?ท่ีดี (Early childhood care and education (ECCE) is more than 
preparation for primary school. It aims at the holistic development of a child’s social, emotional, 
cognitive and physical needs in order to build a solid and broad foundation for lifelong learning and 
wellbeing)8 มีความคาดหวังว?า การจัดระบบ “การดูแลและการศึกษาปฐมวัย, ECCE”จะได5ผลลัพธOเปCนพลเมืองท่ีมี
สุขภาพกายจิตสมบูรณO มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความเอ้ืออาทรอันจะนำไปสู?การพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืนต?อไป 
ดังน้ันการลงทุนกับ “การดูแลและการศึกษาปฐมวัย, ECCE” จึงเปCนหน่ึงในการลงทุนท่ีดีท่ีสุดท่ีประเทศสามารถทําเพ่ือ
ส?งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยO ความเท?าเทียม ความยึดเหน่ียวร?วมกันของสังคม (social cohesion) และชดเชย
ครอบครัวเปราะบางให5ต?อสู5กับความไม?เท?าเทียมกันทางการศึกษา 

ในอดีตหลายประเทศเร่ิมต5นด5วยการจัดการศึกษาให5กับเด็กก?อนวัยเรียน (preschool education) และให5บริการ
น้ีจัดอยู?ในกลุ?มการบริการทางการศึกษา แต?แท5จริงแล5วโดยพัฒนาการของเด็กวัยก?อน 6 ปÄ เด็กวัยน้ีต5องการดูแลอย?าง
ใกล5ชิด ส่ิงแวดล5อมโดยเฉพาะผู5ดูแลเด็กจะมีอิทธิพลสูงต?อการพัฒนาท้ังกายและจิตใจและมีผลต?อพฤติกรรมและอารมณO
ต?อเน่ืองไปตลอดชีวิต ดังน้ันการรับช?วงเวลาของการดำเนินชีวิตของเด็กมาจากมารดาจึงไม?สามารถจัดเฉพาะการศึกษา
เช?นเดียวกับเด็กวัยเรียนได5 ผู5ดูแลเด็กจะตกอยู?ในสถานะมารดาทดแทนในช?วงเวลาน้ัน จึงต5องให5การดูแลสุขภาวะ ความ
ปลอดภัย และการส?งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู5 การตอบสนองอารมณO ให5ความรักความอบอุ?น  

จากบริการการศึกษา เปÅน การดูแลและการสOงเสริมการเรียนรู2 

ในปeจจุบันประเทศพัฒนาให5ความสำคัญกับการลงทุนในระบบบริการท่ีบูรณาการ “การดูแลสุขภาวะ” และ ”การ
ส?งเสริมการเรียนรู5” ของเด็กปฐมวัยอย?างมาก โดยจัดรูปแบบบริการท่ีบูรณาการภาคีหลายภาคส?วน ให5ความสำคัญกับการ

 
7 UNESCO. Early childhood care and education.  https://en.unesco.org/themes/early-childhood-care-and-education 
8 Shonkoff, J.P. (2015). Chapter 2 The neurobiology of early childhood development and the foundation of a sustainable society. In 
P.T.M. Marope; Y. Kaga (Eds.).  Investing against Evidence: The global state of early childhood care and education. France: UNESCO. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233558 
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พัฒนาเด็กท้ังคน โดยมุ?งเน5นท่ีพัฒนาการด5านสังคม อารมณO ความรู5คิด และร?างกายของเด็กปฐมวัยเพ่ือสร5างรากฐานท่ี
ม่ันคงสำหรับการเรียนรู5ตลอดชีวิตและสุขภาวะ  

 “การดูแลสุขภาวะ” รวมถึงสุขภาพ โภชนาการ สุขอนามัย สภาพแวดล5อมท่ีอบอุ?นปลอดภัย และการได5รับการ
ตอบสนองอารมณOท่ีดี ทะนุถนอม และห?วงใย และ “การส?งเสริมการเรียนรู5หรือการศึกษา” ต5องรวมถึงการส?งเสริม
พัฒนาการตามวัย การส?งเสริมความรู5คิด การสร5างทักษะการเรียนรู5 การส?งเสริมทักษะชีวิตและการควบคุมตนเอง การบูร
ณาการการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5น้ีจะเปCนการบูรณาการกระบวนการทำงานของส?วนงานการศึกษา การ
สาธารณสุข การคุ5มครองเด็ก งานสวัสดิการสังคม งานด5านแรงงานและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เด็กด5อยโอกาสใน
ครอบครัวท่ีเปราะบางจะได5ประโยชนOจากการพัฒนาการบริการในรูปแบบบูรณาการดังกล?าวเน่ืองจากเด็กกลุ?มน้ีจะมีฐาน
ปeญหาหลายอย?างของความเปราะบางซ่ึงต5องการภาคีหลากหลายร?วมแก5ไข   

การวางระบบบริการ “การดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5 หรือ ECCE” น้ี ต5องเร่ิมต้ังแต?แรกเกิดและสามารถ
จัดในรูปแบบต?าง ๆ หลากหลายท้ังท่ีเปCนทางการและไม?เปCนทางการเช?น การจัดบริการ ECCE ผ?านการเรียนรู5ของผู5ปกครอง 
(ห5องเรียนพ?อแม?)9 การจัดบริการ ECCE ผ?านฐานการบริการอนามัยแม?และเด็ก10 การจัดบริการโดยใช5บ5านและชุมชนเปCน
ฐาน11 เช?นการจัดบริการในรูปแบบเนอสเซอร่ี ศูนยOพัฒนาปฐมวัย และโรงเรียนอนุบาล เปCนต5น  

 

ความจำเปÅนในการลงทุนเพ่ือจัดระบบการสOงเสริมการดูแลและการเรียนรู2ของเด็กปฐมวัย 

การส?งเสริมการดูแลเด็กปฐมวัยแรกเกิดถึงอายุ 8 ปÄท้ังทางกาย อารมณOและจิตใจร?วมกับการส?งเสริมพัฒนาการ
และเรียนรู5เปCนรากฐานท่ีสำคัญของการพัฒนาสมองซ่ึงจะส?งผลตลอดชีวิต ทำให5เติบโตเปCนผู5ใหญ?ท่ีมีศักยภาพสูง มีสุขภาพ
ท่ีดี และมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมต?อการอยู?ร?วมกันของมนุษยชาติ12,13,14 การศึกษาในต?างประเทศช้ีบ?งว?าการ
ลงทุนในการจัดระบบการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยมีบทบาทสูงในการสร5างผลลัพธOเชิงบวกต?อสุขภาวะ ความ
ปลอดภัย และการดูแลท่ีม่ันคงของเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย?างย่ิงเด็กกลุ?มเส่ียง กลุ?มเปราะบางจะได5ประโยชนOในการ
พัฒนาการรู5คิด (cognitive function) ความสำเร็จในการศึกษา การประกอบอาชีพ พฤติกรรมและผลลัพธOทางสุขภาพท่ีดี

 
9 Britto, R.P.; Engle, P. (2015). Chapter 8 Parenting education and support maximizing the most critical enabling environment. In P.T.M. 
Marope; Y. Kaga (Eds.).  Investing against Evidence: The global state of early childhood care and education. France: UNESCO.  
10  Sall, M.G. (2015). Chapter 9 Child health and nutrition in Africa: issues and challenges in the context of early childhood development. 
In P.T.M. Marope; Y. Kaga (Eds.).  Investing against Evidence: The global state of early childhood care and education. France: UNESCO.  
11 Rao, N.; Sun, J. (2015). Chapter 11 Quality early childhood care and education. In low- resource level countries in Asia. In P.T.M. 
Marope; Y. Kaga (Eds.).  Investing against Evidence: The global state of early childhood care and education. France: UNESCO.  
12Mustard, J. F. (2002). Early childhood development and the brain. In M. E. Young (Ed.). From early child development and human 

development: Investing in our children’s future. Washington, DC: The World Bank. 
13 Peisner-Feinberg, E.; Burchinal, M.; Clifford, M.; Culkin, M.; Howes, C.; Kagan, S.; Yazejian, N. (2001). The relation of preschool child care 

quality to children's cognitive and social developmental trajectories through second grade. Child Development, Vol. 72, Number 5: 
1534-1553. 
14 Shonkoff, J. & Phillips, D. (2001). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. Washington D. C.: 
National Academy Press. 
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ในวัยรุ?น วัยทำงานและวัยสูงอายุ การจัดการให5เกิดระบบการดูแลและการเรียนรู5เด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ การเข5าถึงระบบ
ได5ของกลุ?มเด็กยากจน เด็กเปราะบาง และเด็กกลุ?มเส่ียง จึงเปCนกลไกสำคัญในการนำไปสู?การพัฒนาเด็กในภาพรวมของ
สังคม การจัดระบบการส?งเสริมการดูแลและการเรียนรู5ของเด็กปฐมวัยท่ีดีจึงต5องให5ครอบคลุมเด็กทุกคนอย?างเท?าเทียมกัน 
นำไปสู?การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม และลดความรุนแรงในสังคม ในระยะยาว   

 

ความคาดหวังผลลัพธ~จากระบบการสOงเสริมการดูแลและการเรียนรู2ของเด็กปฐมวัยสูOผู2นำการพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืน 

  เด็กวันน้ีต5องเปCนผู5นำการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืนในอนาคต การพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืนมาจาก 
“วาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573” (sustainable development goals: SDG)15  ซ่ึงเปCนกรอบการ
พัฒนาของโลกเพ่ือร?วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล5อมอย?างย่ังยืน โดยไม?ท้ิงใครไว5ข5างหลัง ภายใน
ปÄ ค.ศ. 2030 ซ่ึง 193 ประเทศได5ร?วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable 
Development) โดยกำหนดแนวทาง 17 เปXาหมายหลัก 169 เปXาหมายย?อย (SDG Targets) 16, 17  เช่ือมโยงและเก้ือหนุน
กัน และกำหนดให5มี 247 ตัวช้ีวัด เพ่ือใช5และประเมินความก5าวหน5าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ?ม SDGs ตามปeจจัยท่ี
เช่ือมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได5แก? การพัฒนาคน (People) ให5ความสำคัญกับการขจัดปeญหาความยากจนและความหิว
โหยและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม ส่ิงแวดล2อม (Planet) ให5ความสำคัญกับการปกปXองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุ?นต?อไป เศรษฐกิจและความม่ังค่ัง (Prosperity) ส?งเสริมให5ประชาชนมีความ
เปCนอยู?ท่ีดีและสอดคล5องกับธรรมชาติสันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู?ร?วมกันอย?างสันติ มีสังคมท่ี
สงบสุข และไม?แบ?งแยก และ ความเปÅนหุ2นสOวนการพัฒนา (Partnership) ความร?วมมือของทุกภาคส?วนในการ
ขับเคล่ือนวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

         ในด5านการพัฒนาเด็ก ความเก่ียวข5องกับ SDG มี 2 นัยยะได5แก? หน่ึง ในเร่ืองความสอดคล5องกับเปXาหมายหลัก ของ 
SDG ได5แก? เปXาหมายการศึกษา (SDG 4.2) เปXาหมายสุขภาพ (SDG 3.2) เปXาหมายด5านอาหาร (SDG2.2) เปXาหมายด5าน
การคุ5มครอง (SDG16.2) ตามรูปท่ี 1 ซ่ึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเปCนฐานรากของการพัฒนามนุษยO และความพยายามท่ี
สังคมจะร?วมกันทุ?มเทดำเนินการดูแลคุ5มครองและส?งเสริมการพัฒนาเด็กทุกคนไม?ให5เหล่ือมล้ำต้ังแต?ระดับปฐมวัยเล็กจะ
นำไปสู?การทำลายวัฏจักรของความไม?เท?าเทียมของสังคมในปeจจุบันสู?วัฏจักรแห?งสังคมคุณธรรมในอนาคต (Addressing 
inequities early in life can convert a vicious cycle of inequality into a virtuous cycle)18 เช?นใน เปXาหมาย
หลักท่ี 4 ของ 17 เปXาหมาย SDG  ได5ให5ความสำคัญกับการสร5างหลักประกันว?าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย?าง

 
15 The Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators. (2016). Final list of proposed Sustainable 

Development Goal indicators.  E/CN.3/2016/2/Rev.1, https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/93b6c8bc-8f80-4b61-846c-
0bfa4850355d/resource/f4efbd58-3977-461a-a6c0-7b2fbb7df831/download/11803official-list-of-proposed-sdg-indicators.pdf 
16 United Nation, Department of Economic and Social Affairs. Sustainable development.  https://sdgs.un.org/goals 
17 Chan, M. (2013). Linking child survival and child development for health, equity and sustainable development. The Lancet, 381, 
1514-1515. 
18 UNICEF Programme Division. (2017). UNICEF’S programme guidance for early childhood development. 
https://inee.org/system/files/resources/UNICEF_ECD_Programme_Guidance._September._2017.pdf  
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ครอบคลุมและเท?าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู5ตลอดชีวิต โดยเปXาหมายย?อยท่ี 4.2 ครอบคลุมมากกว?า
การศึกษา โดยกำหนดให5 “สร5างหลักประกันว?าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข5าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัด
การศึกษาระดับก?อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือให5เด็กเหล?าน้ันมีความพร5อมสำหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ภายในปÄ พ.ศ. 2573”  โดยมีตัวช้ีวัดท่ี 4.2.1 ได5แก? ร5อยละของเด็กอายุต่ำกว?า 5 ปÄ ท่ีมีพัฒนาการทางด5าน
สุขภาพ การเรียนรู5 และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จำแนกตามเพศ และ ตัวช้ีวัดท่ี 4.2.2 ได5แก?  อัตราการเข5าเรียน
ปฐมวัย (อย?างน5อย 1 ปÄ ก?อนถึงเกณฑOอายุเข5าเรียนประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ  
 ในกรอบ SDG การพัฒนาระบบการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย ยังเพ่ิมมูลค?าให5กับกรอบกลยุทธความ
ร?วมมือท่ีมุ?งเปXา SDG ในอีกหลายประเด็น เช?น Every Woman Every Child (EWEC) Global Partnership for 
Education (GPE), Scaling Up Nutrition (SUN) และ The Global Partnership to End Violence Against Children 
(GPEVAC) การรวมน้ีนำเสนอท้ังโอกาสและความท5าทายในการกำหนดนโยบายการวางแผนการจัดทำงบประมาณการ
เขียนโปรแกรมและการติดตามผลสำหรับเด็กเล็ก 

รูปท่ี 1  แสดงความสัมพันธ~ของการดูแลและสOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัยกับ กรอบงาน SDG  

แหล$งที่มา UNICEF Programme Division. (2017) UNICEF’S programme guidance for early childhood development. 

https://inee.org/system/files/resources/UNICEF_ECD_Programme_Guidance._September._2017.pdf  

อีก นัยยะ หนึ่งของความเกี่ยวข5องกับ SDG คือการจัดการเรียนรู5หรือการศึกษาเพื่อส?งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(education for sustainable development: ESD)19 หมายถึง การสร5างเด็กปฐมวัยที่พร5อมจะเติบโตเปCนผู 5นำการ
เปลี่ยนแปลงสู?การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต เปCนผู5ใหญ?ที่มีความยืดหยุ?นพร5อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร5างสรรคO 

 
19 UNESCO. (2012) Education for sustainable development. Paris: the United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization.  



7 
 

สามารถร?วมมือในการทำงานกับผู5อื่นในสังคม ควบคุมตนเองได5ดี เข5าใจความแตกต?างระหว?างบุคคล มีจิตใจเอ้ืออาทรต?อ
บุคคลท่ีอ?อนแอกว?า รักและปกปXองธรรมชาติ มีความยุติธรรม เข5าใจความพอเพียง และรักความสงบไม?ก?อความรุนแรงโลก
ในศตวรรษที่ 21 เต็มไปด5วยความท5าทายและปeจจัยเสี่ยงทั้งด5านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล5อม การเตรียม
ความพร5อมเด็กตั้งแต?ในระดับปฐมวัยซ่ึงเกิดในศตวรรษที่ 21 เพื่อให5สามารถเปCนผู5นำการเปลี่ยนแปลงสู?การพัฒนาที่ยั่งยืน
ได5ในอนาคต จึงเปCนเรื่องที่ท5าทายสำหรับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม?ว?าจะเปCน ผู5บริหาร 
ผู5จัดการ ผู5ดูแลเด็กหรือครูปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกระดับในการจัดการเรียนรู5หรือการศึกษาเพื่อส?งเสริมการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (education for sustainable development: ESD) 

แนวคิดที่นำเอาเรื่อง ทักษะแห?งศตวรรษที่ 21 เปCนหัวใจสำคัญของการเรียนรู5เพื่อการเตรียมความพร5อมเด็ก
สำหรับโลกแห?งอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปCนส?วนหนึ่งในเรื่องการจัดการเรียนรู5หรือการศึกษาเพื่อส?งเสริมการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (education for sustainable development: ESD)  ได5รับการพัฒนาโดยองคOกรต?าง ๆเช?น องคOการการศึกษา
วิทยาศาสตรOและวัฒนธรรมแห?งสหประชาชาติ (UNESCO) องคOการเพ่ือความร?วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 
20 ความร?วมมือเพ่ือทักษะแห?งศตวรรษท่ี 21 (P21) 21   การประเมินและการสอนทักษะแห?งศตวรรษท่ี 21 (ATC21S) เปCน
ต5น22,23 

ภาคีเพื่อทักษะแห?งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ได5เสนอกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู5
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework) โดยระบุถึงทักษะแห?งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ท่ี
เด็กและเยาวชนควรมีเพื่อให5สามารถเรียนรู5 ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได5อย?างมีคุณภาพในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ซ่ึง
กรอบความคิดน้ีได5รับการยอมรับและถูกนำมาใช5เปCนกรอบแนวทางในการจัดการเรียนรู5เพ่ือส?งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
อย?างแพร?หลายในระดับนานาชาติ   

ส?วนหนึ ่งในสาระวิชาหลักและทักษะด5านที ่สำคัญของทักษะแห?งศตวรรษที ่ 21 คือ 3R และ 4C ซึ ่ง 3R 
ประกอบด5วยการอ?าน (Reading) การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตรO (Arithmetic) และ 4C คือ ทักษะด5านการเรียนรู5
และนวัตกรรม (Learning and Innovation skills) ซึ่งประกอบด5วย การคิดสร5างสรรคOและสร5างนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) ก า รค ิ ด ว ิ เ ค ร า ะห O แ ละแก 5 ป e ญหา  (Critical Thinking and Problem Solving) ก า รส ื ่ อ ส า ร 
(Communication) และ การร?วมมือ (Collaboration) ซึ่งสาระวิชาหลักและทักษะ 3R และ 4C เหล?านี้สอดคล5องกับ
ยุทธศาสตรOที่ 1 การเสริมสร5างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยO และเปXาหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ?มวัยมีทักษะและความรู5

 
20 Ananiadou, K.; Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries; OECD 

Education Working Papers. Paris, France.  
21 Partnership for 21st Century Skills. (2009). P21 Framework Definitions; Partnership for 21st Century Skills. Washington, DC, USA. 
Available online: http://eric.ed.gov/?q=framework+for+21st+century+learning&id= ED519462.   
22 Willard, M; Wiedmeyer, C; Flint RW; Weedon, J; Woodward, R; Feldmand, I; Edwards, M. (2010). The Sustainability Professional: 2010 

Competency Survey Report; International Society of Sustainability Professionals. Portland, OR, USA. 
23 AT21CS. (2012) What are 21st-Century Skills? The University of Melbourne: Melbourne.  Australia. 
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ความสามารถที่จะเปCนฐานในการพัฒนาประเทศ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564)  

 

การดูแลและสOงเสริมการเรียนรู2เพ่ือเด็กปฐมวัยทุกคน  

ในหลายประเทศให5ความสำคัญกับการปฏิรูปการดูแลและการเรียนรู5เด็กปฐมวัย (Reform in early childhood 
care and education ) ได5สนับสนุนการลงทุนมากข้ึนรวมท้ังตระหนักถึงเน้ือหาการเรียนรู5ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามวิถีการ
เปล่ียนแปลงบริบทของมนุษยชาติ ทำให5มีความผันแปรเน้ือหาวิธีการเรียนรู5 การพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีค?อนข5างจะรวดเร็ว 
ดังน้ันการพัฒนาเด็กจึงก5าวข5ามผ?านการดูแลทำความเข5าใจธรรมชาติความต5องการของเด็กมาสู?คุณภาพการเรียนรู5ของเด็ก
ให5เท?าทันการเปล่ียนแปลงของโลก รวมท้ังการจัดการท่ีมีคุณภาพบนฐานระบบข5อมูลท่ีดี อย?างไรก็ตามการท่ีจะพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให5เร่ิมต5นเปCนผู5นำการเปล่ียนแปลงได5น้ัน จำเปCนท่ีบุคลากรท่ีเก่ียวข5องกับการให5บริการการดูแลและส?งเสริมการ
เรียนรู5เด็กปฐมวัยจะต5องมีความรู5ความเข5าใจในแนวทางในการจัดการดูแลและจัดประสบการณOการเรียนรู5ตามแนวทาง
เหล?าน้ันได5อย?างมีประสิทธิภาพ  

การปรับปรุงคุณภาพของระบบบริการการส?งเสริมการดูแลและการเรียนรู5เด็กปฐมวัยให5ได5ผลลัพธOท่ีดีแก?สังคม
โดยรวมน้ัน ต5องคำนึงถึงความครอบคลุมกลุ?มเด็กท้ังหมด โดยเฉพาะกลุ?มเด็กท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเข5าไม?ถึงระบบการ
พัฒนาเช?น กลุ?มเด็กเปราะบาง กลุ?มเด็กในครอบครัวท่ีมีภาวะวิกฤตไม?ม่ันคง กลุ?มเด็กในภาวะยากจน กลุ?มเด็กพิการ หรือ
กลุ?มเด็กพิเศษ ความก5าวหน5าในด5านวิทยาศาสตรOระบบประสาท ได5สร5างความรู5ความคิดใหม? ๆท่ีอธิบายความแตกต?างใน
วิถีการพัฒนาของเด็กและเยาวชน ความรู5ทางด5านชีวโมเลกุล จีโนมและ epigenetics ระบุว?ายีนเปCนพิมพOเขียว-ของ
สถาปeตยกรรมสมอง (brain architecture) พบว?าส่ิงแวดล5อมรอบตัวเด็กหลังคลอดจะส?งผลต?อการเช่ือมต?อเซลลOระบบ
ประสาทต?าง ๆให5ทำงานร?วมกันเปCนวงจรของระบบประสาท (brain circuit) หลักฐานทางประสาทวิทยาแสดงให5เห็นว?า 
ผู5ดูแลเด็กเปCนส่ิงแวดล5อมท่ีมีอิทธิพลสูงมากต?อเด็กปฐมวัย ปฏิสัมพันธOท่ีไม?ดีระหว?างผู5ดูแลเด็กกับเด็กจะสามารถทำลาย
วงจรประสาท (brain circuit) ซ่ึงจะบ?อนทำลายการเรียนรู5ตลอดชีวิตพฤติกรรมและสุขภาพกายและสุขภาพจิต24,25,26 เด็ก
กลุ?มเส่ียงท่ีตกอยู?ในภาวะยากลำบาก มีความเครียดสูง (toxic stress) จากปฏิสัมพันธOท่ีไม?ดีของผู5ดูแลน้ี ต5องการการแก5ไข

 
24 Fox, S.E.; Levitt, P.; Nelson, C.A. (2010). How the timing and quality of early experiences influence the development of brain 

architecture. Child Development, 81, 28–40. [PubMed: 20331653] 
25 Meaney, M.J. (2010). Epigenetics and the biological definition of gene × environment interactions. Child Development, 81, 41–79. 
[PubMed: 20331654] 
26 Shonkoff, J.P.; Boyce, W.T.; McEwen, B.S. (2009). Neuroscience, molecular biology, and the childhood roots of health disparities: 

Building a new framework for health promotion and disease prevention. Journal of the American Medical Association, 301, 2252–2259. 
[PubMed: 19491187] 



9 
 

โดยสร5างผู5ดูแลท่ีดี ส่ิงแวดล5อมท่ีดีอย?างเร?งด?วน ย่ิงรอนานเท?าไร ย่ิงแก5ปeญหาเพ่ือท่ีจะบรรลุผลในเชิงบวกในภายหลังได5ยาก
มากข้ึนเท?าน้ัน27,28  

ประเทศในสหภาพยุโรปให5ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการเด็กปฐมวัยโดยภาครัฐ เพ่ือให5เด็ก
ทุกคนมีโอกาสท่ีเท?าเทียมกันในการพัฒนาทักษะท่ีจำเปCนในการเตรียมความพร5อมเพ่ือเรียนต?อเน่ืองในโรงเรียน โดยเฉพาะ
อย?างย่ิงกลุ?มเด็กด5อยโอกาส หลายประเทศได5เพ่ิมเงินสนับสนุน และนำไปสู?การปรัยเปล่ียนกฎหมายให5รับรองการสนับสนุน
กลุ?มเด็กด5อยโอกาสน้ี รวมท้ังการปรับเปล่ียนความรู5ของผู5ให5บริการและการจัดห5องเรียนเม่ือสัดส?วนเด็กเหล?าน้ีกับเด็กปกติ
มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะนำไปสู?ทิศทางการบริหารจัดการ การเตรียมความรู5และทักษะบุคคลากร การจัดสรรทรัพยากร  
เคร่ืองมือ-กิจกรรมในการพัฒนาและการประเมินเด็ก29 เพ่ือให5ครอบคลุมการส?งเสริมสุขภาวะและการเรียนรู5แบบองคOรวม 
5 ด5านได5แก?  

การส?งเสริมสุขภาพกายและความปลอดภัย ได5แก? การดูแลการเจริญเติบโต โภชนาการ สุขอนามัย ท่ีดีเช?น การ
บริโภคอาหาร เส้ือผ5า ท่ีอยู?อาศัย ความสะอาด การปXองกันและรักษาโรค ได5รับการคุ5มครองความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
การทอดท้ิงหรือละเลยทางกาย ทางอารมณO หรือทารุณกรรมทางกาย เพศ และอารมณO การเฝXาระวังและช?วยเหลือจากผู5
เล้ียงท่ีมีภาวะวิกฤตหรือเส่ียงสูง (ติดคุก ติดยา โรคจิตประสาท กระทำหรือถูกกระทำความรุนแรง หย?าร5าง 

การส?งเสริมสุขภาพจิต โดยส?งเสริมปฏิสัมพันธOท่ีดีระหว?างเด็กกับผู5เล้ียงดู เปCนการเล้ียงดูท่ีให5ความรัก ความอบอุ?น 
การตอบสนองอย?างเหมาะสมตามวัย (mental well- being) ไม?สร5างความเครียด(toxic stress)  ด5วยการทอดท้ิงหรือ
ละเลยทางร?างกาย ทางอารมณO หรือทารุณกรรมทางร?างกาย เพศ และอารมณO   

การส?งเสริมพัฒนาการ (development) ท้ัง 4 ด5าน ได5แก? กล5ามเน้ือมัดใหญ? (gross motor) กล5ามเน้ือมัดเล็ก 
(fine motor) ด5านการส่ือสาร (language) และด5านสังคม (personal social)  

การส?งเสริมทักษะการเรียนรู5 โดยการส?งเสริมการเล?นเพ่ือการเรียนรู5ท่ีเหมาะสมตามวัย เล?นโดยมีปฏิสัมพันธOท่ีดี
กับผู5ดูแลและคนรอบข5าง เล?นโดยการจัดส่ิงแวดล5อมท่ีส?งเสริมการเรียนรู5และปลอดภัย  โดยให5ได5ทักษะการเรียนรู5 2 กลุ?ม
ทักษะ ได5แก? ทักษะพ้ืนฐานการเข5าถึงและประยุกตOใช5ความรู5 และมีความสามารถในการจัดการปeญหาและความท5าทาย
อย?างมีประสิทธิภาพ30,31 

• ทักษะพ้ืนฐานการเข5าถึงและประยุกตOใช5ความรู5 (foundational literacies) — กลุ?มทักษะพ้ืนฐานท่ี
จำเปCนต5องใช5ในการเรียนรู5และประยุกตOใช5ความรู5ท่ีมีความหลากหลาย เปล่ียนแปลงรวดเร็วในยุคปeจจุบัน

 
27 Knudsen, E.; Heckman, J; Cameron, J.L., Shonkoff, J. (2016). Economic, neurobiological, and behavioral perspectives on building 

America's future workforce. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103, 10155–62. 
28 Lupien, S.J.; McEwen, B.S.; Gunnar, M.R.; Heim, C. (2009) Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behavior, and cognition. 
Nature Reviews Neuroscience, 10:434–445. [PubMed: 19401723] 
29OECD. (2017). Starting strong 2017: Key OECD indicators on Early Childhood Education and Care. Paris: OECD. 
30 World Economic Forum. (2015). New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology. Geneva Switzerland 
31 Scott, LA., et al. (2017). 21st century learning for early childhood. Partnership for 21st century learning.  
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และอนาคต ได5แก? ทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู5และใช5ภาษา (Literacy) การคำนวณ (Numeracy) 
เทคโนโลยี (ICT Literacy) วิทยาศาสตรOและส่ิงแวดล5อม (Scientific and environmental Literacy) 
สังคม และวัฒนธรรม (Social-Cultural Literacy) และ การจัดการด5านการเงิน (Financial Literacy 
and Entrepreneurship)  

• ความสามารถในการจัดการปeญหาและความท5าทายอย?างมีประสิทธิภาพ (competencies) — กลุ?ม
ทักษะท่ีต5องนำมาใช5ใน ‘การจัดการกับปeญหา’ หรือความท5าทายท่ีต5องเจอในชีวิต ซ่ึงความท5าทาย
เหล?าน้ันจะมีความซับซ5อนข้ึนกว?าเม่ือเทียบกับความท5าทายในโลกเก?า โดยกลุ?มทักษะน้ีจะเปCนทักษะ
สำคัญท่ีใช5ร?วมกันในการวิเคราะหOปeญหาให5ถูกจุด (Critical Thinking) สร5างวิธีการแก5ปeญหาอย?าง
สร5างสรรคO (Creativity) รวมท้ังส่ือสารและทำงานร?วมกับผู5อ่ืน (Communication & Collaboration)  

การส?งเสริมทักษะควบคุมตนและความเปCนมนุษยOท่ีมีคุณภาพต?อสังคม เช?น การควบคุมตนเอง (self-control) 
ความยืดหยุ?น (resilience-adaptability)  ความเพียร ริเร่ิม มุ?งมานะ และกระทำกิจการให5บรรลุผล (grit-initiation-
persistence) ความใส?ใจและรับผิดชอบต?อเพ่ือนมนุษยO สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล5อม และสรรพส่ิงรอบตัว (social-
cultural- environmental awareness and responsibility)   

 

“ระบบการดูแลสุขภาวะและสOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัย (Early childhood care and education: ECCE) ท่ี

สอดคล2องกับวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน 2030”  

โดยสรุปในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจสังคมเปล่ียนแปลงไป ครอบครัวท่ีต5องทำงานทุกคน ครอบครัวเด่ียว ครอบครัว
แหว?งกลางท่ีมีจำนวนสูงมากข้ึน การเตรียมคนรองรับโลกอนาคตท่ีซับซ5อนมากข้ึน เหล?าน้ีส?งผลให5“ระบบการดูแลสุข

ภาวะและสOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัย (Early childhood care and education: ECCE)” เปCนระบบบริการทางสังคม
ท่ีมีความจำเปCน ระบบดังกล?าวต5องไม?ใช?ระบบบริการทางการศึกษาอย?างเดียว แต?ต5องระบบท่ีบูรณาการการศึกษา การ
ดูแลสุขภาวะ และการคุ5มครองเด็ก เข5าด5วยกัน ต5องมีจุดมุ?งหมายเพ่ือพัฒนาสุขภาวะ (ความเปCนอยู?ท่ีดี) ท้ังด5าน กาย 
สติปeญญา จิตใจอารมณO และสังคม สร5างทักษะการเรียนรู5ตลอดชีวิต การเรียนรู5ท่ีรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงรอบโลกท่ี
เปCนไปอย?างรวดเร็ว สร5างความสามารถในการรู5เท?าทันด5านสุขภาพ ส่ิงแวดล5อมเศรษฐกิจ สร5างความสามารถในการควบคุม
ตนเอง สร5างความยืดหยุ?นพร5อมรับการเปล่ียนแปลง ระบบบริการน้ีเด็กทุกกลุ?มต5องสามารถเข5าถึงได5 โดยเฉพาะกลุ?มเด็ก
เปราะบาง เด็กยากจน เพ่ือใช5ระบบในการลดความเหล่ือมล้ำและสร5างความยุติธรรมของสังคม ระบบบริการน้ีต5องเช่ือมต?อ
ความหลากหลายเข5าด5วยกันม่ันใจว?าในภาพรวมระบบบริการน้ีสามารถให5การดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ของเด็ก
ได5ต้ังแต?แรกเกิดถึงอายุ 6 หรือ 8 ปÄ ได5อย?างต?อเน่ือง ไม?มีรูช?องโหว?ของบริการ  
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บทที่ 3 วัตถุประสงค1/กรอบแนวคิดในการสังเคราะห1 

วัตถุประสงค~  เพ่ือสังเคราะหOภาพ “ระบบการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5ของเด็กปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน”  

โดยสังเคราะหOองคOประกอบ 5 ด5านของการพัฒนาศักยภาพได5แก?  

1. ข5อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อกำกับและส?งเสริม กระบวนการพัฒนาการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5ของเด็กปฐมวัย
เพ่ือบรรลุเปXาหมายเด็กท่ีพึงประสงคOตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน  ในผู5ให5บริการทุกกลุ?มบริการ  

2. แนวทางการพัฒนาการฝÄกอบรม เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติ สำหรับผู5ให5บริการทุกกลุ?มบริการเพื่อให5ทำงาน
บรรลุเปXาหมายเด็กท่ีพึงประสงคOตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน   

3. แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรในระบบบริการ ทั้งบุคลากรในระบบ โครงสร5างระบบ งบประมาณ ที่ครอบคลุม
ระดับการบริการเด็กปฐมวัยต?าง ๆ เพื่อบรรลุเปXาหมายเด็กที่พึงประสงคOตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในผู5
ให5บริการทุกกลุ?มบริการ 

4. แนวทางการพัฒนามาตรฐานการบริการ ต5นแบบกิจกรรมการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5 รวมทั้งการเผยแพร?
เพ่ือให5เกิดการใช5งาน 

5. แนวทางการพัฒนาระบบข5อมูลของเด็กปฐมวัยในระดับตำบล ที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยท้ังหมด โดยเฉพาะกลุ?ม
เด็กเปราะบาง กลุ?มเด็กพิเศษ กลุ?มเด็กพิการ กลุ?มเด็กยากจน กลุ?มเด็กในครอบครัวที่มีภาวะวิกฤต และเชื่อมโยง
การใช5ข5อมูลร?วมกันของหน?วยบริการในพื้นที่ระดับตำบลได5 เพื่อบรรลุเปXาหมายเด็กที่พึงประสงคOตามแนว
ทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน  ในผู5ให5บริการทุกกลุ?มบริการ 

 

กรอบแนวคิด  

จินตภาพ (imagery) ของ “ระบบการดูแลและสOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัยสูOการพัฒนาท่ีย่ังยืน” มาจากภาวะ

โลกาภิวัฒน~ท่ีนำสูOความไมOย่ังยืนของสังคมโลกและสังคมไทย และกุญแจแหOงความสำเร็จของการเปล่ียนแปลงภาวะน้ี 

(the key of success of transformation) จำเปÅนต2องเร่ิมท่ีปฐมวัย 

การเตรียมทรัพยากรมนุษยOเพ่ือให5ได5มนุษยOท่ีมีคุณภาพสำหรับสังคมท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามภาวะโลกาภิวัตนO
น้ัน  จำเปCนต5องเร่ิมต้ังแต?ปฐมวัย เน่ืองจาก 

1. สมองของเด็กปฐมวัยจะมีการพัฒนาอย?างมากทั้งโครงสร5างและหน5าที ่การทำงานการดูแลสุขภาวะและส?งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู5ท่ีดีในวัยน้ีจะส?งผลต?อสมองและนำไปสู?ศักยภาพและสุขภาวะตลอดชีวิต  

2. การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีของสังคมโลกเปCนไปอย?างรวดเร็วมาก ส?งผลท้ังเชิงบวกและเชิงลบ
ต?อวิถีชีวิตมนุษยOในสังคม การพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมแบบทุนนิยมมีการแข?งขันกันสูงส?งผลให5พ?อแม?กลายเปCนแรงงาน
ท่ีไม?สามารถเล้ียงดูลูกได5อย?างใกล5ชิด ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการเอารัดเอาเปรียบขยายช?องห?างความเหล่ือมล้ำทางสังคม เปCน
เหตุให5มีเด็กจำนวนหน่ึงเกิดอยู?ในครอบครัวท่ียากจนมาก เข5าไม?ถึงการบริการทางสังคม ส?งผลต?อโอกาสการพัฒนาต้ังแต?
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แรกเกิด การค5าเสรีส?งผลต?อการผลิตท่ีเกินความจำเปCนและการบริโภคนิยมท่ีทำลายสุขภาพจากผลของการโฆษณาสร5าง
ค?านิยมปลอม ส?งผลกระทบต?อส่ิงแวดล5อมท่ีถูกทำลาย มลพิษท่ีถูกสร5างข้ึนมาจากการผลิตและของเหลือท้ิงจากการบริโภค  
เหล?าน้ีเปCนผลเชิงลบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐิกจสังคมซ่ึงเรียกว?า “ภาวะการพัฒนาท่ีไม?ย่ังยืน” มีความจำเปCนต5อง
เตรียมเด็กรุ?นใหม?ให5มีความรู5ความสามารถท่ีเท?าทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมอนาคต มีความยืดหยุ?น
พร5อมรับการเปล่ียนแปลงโดยการสร5างทักษะศตวรรษท่ี 21 สองประการได5แก? ทักษะพ้ืนฐานการเข5าถึงและประยุกตOใช5
ความรู5 และทักษะในการจัดการปeญหาและความท5าทายอย?างมีประสิทธิภาพ  ต้ังแต?ปฐมวัย 

3. “ภาวะการพัฒนาท่ีไม?ย่ังยืน” ส?งผลให5สุขภาวะครอบครัวมีความเปราะบางท้ังทางกายภาพและทางจิตใจ เกิดความ
บกพร?องในการดูแลเด็กท้ังทางกายและจิตใจ ส?งผลเชิงลบต?อการพัฒนาสมองของเด็ก นำไปสู?ความต่ำศักยภาพ ความเส่ือม
ทางสุขภาพกายและใจ เม่ือเติบโตข้ึนไป รวมท้ังมีผลกระทบข5ามรุ?นในเจนเนอเรช่ันต?อไปด5วย เด็กจึงต5องได5รับการปกปXอง
คุ5มครองคู?ขนานกับการส?งเสริมการพัฒนา ต้ังแต?ปฐมวัย  

ดังน้ัน สังคมจึงต5องลงทุนกับการพัฒนา “ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย  (Early 
childhood care and education: ECCE) สู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ไม?ใช?การเตรียมพร5อมเด็กเพ่ือการเรียนระดับ
ประถมศึกษาเท?าน้ัน แต?เพ่ือพัฒนาและคุ5มครองเด็กแบบองคOรวม เพ่ือให5เด็กมีสุขภาวะ (ความเปCนอยู?ท่ีดี) ท้ังด5านกาย 
จิตใจอารมณO และสังคม เพ่ือเปCนพ้ืนฐานของสุขภาวะและศักยภาพในการเรียนรู5ตลอดชีวิตของเด็กเพ่ือพร5อมรับการ
เปล่ียนแปลงของโลกอนาคต “Early childhood care and education (ECCE) is more than preparation for 
primary school. It aims at the holistic development of a child’s social, emotional, cognitive and physical 
needs in order to build a solid and broad foundation for lifelong learning and wellbeing in the changing 
world.” 

ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย ต5องเปCนระบบท่ีบูรณาการการศึกษา การดูแลสุขภาวะ และ
การคุ5มครองเด็ก  สอดคล5องกับ เปXาหมายวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืนในเปXาหมายการศึกษา (SDG 4.2) เปXาหมายสุขภาพ (SDG 
3.2) เปXาหมายด5านอาหาร (SDG2.2) เปXาหมายด5านการคุ5มครอง (SDG16.2) นอกจากน้ันต5องเปCนระบบท่ีลดความเหล่ือม
ล้ำทางสังคมท่ีจุดเร่ิมต5นของชีวิต ต5องสามารถเข5าถึงได5โดยเด็กทุกกลุ?ม โดยเฉพาะกลุ?มเด็กเปราะบาง เด็กยากจน เด็กพิเศษ 
เพ่ือใช5ระบบในการลดความเหล่ือมล้ำและสร5างความเปCนธรรมของสังคม  (Addressing inequities early in life can 
convert a vicious cycle of inequality into a virtuous cycle) ดังน้ันต5องมีการสนับสนุนโดยภาครัฐหรือองคOกร
ท5องถ่ินหรือภาคเอกชนในด5านอุปสงคOหรืออุปทาน การสนับสนุนโดยภาครัฐหรือองคOกรท5องถ่ินหรือภาคเอกชนต5อง
สนับสนุนเพ่ือให5ได5รับบริการท่ีมีความต?อเน่ืองจากแรกเกิดถึง 6 หรือ 8 ปÄ  เช่ือมโยงสิทธิประโยชนO และความหลากหลาย
ของระบบบริการการดูแลและการส?งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู5อ่ืน ๆ (รูปท่ี 2 )  

โดยสรุประบบท่ีสมบูรณOของระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามรูปท่ี 2 
ต5องมีองคOประกอบท่ีสำคัญ 6 ประการได5แก?  

• องคOประกอบท่ี 1  เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาหมายผลลัพธOด5านสุขภาวะแบบองคOรวม (holistic approach)  
ครอบคลุมการส?งเสริมสุขภาพกาย สติปeญญา จิตใจอารมณO  และ สังคม   
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• องคOประกอบท่ี 2 เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาหมายผลลัพธOการเรียนรู5 ต5องการให5เด็กมีทักษะการเรียนรู5ด5วยตนเอง
ได5ตลอดชีวิต (lifelong learning) มีความรู5และทักษะการเรียนรู5ศตวรรษท่ี 21 (21 century skill) และ สอดคล5อง
กับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (education for sustainable development: ESD) เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงภาวะโลกาภิวัตนO  

• องคOประกอบท่ี 3 เปCนระบบบริการท่ีให5ความสำคัญกับการคุ5มครองเด็ก (child protection) การดูแลเด็กท่ีมี
บาดแผลทางใจ การดูแลเด็กท่ีได5รับประสบการณOไม?พึงประสงคOหรือได5รับการเล้ียงดูไม?เหมาะสม (trauma 
informed education and care) เพ่ือบรรลุผลลัพธOการเติบโตอย?างปลอดภัยท้ังทางกายและจิตใจ  

• องคOประกอบท่ี 4 เปCนระบบบริการท่ีครอบคลุมต้ังแต?แรกเกิดถึงอายุ 6 ปÄ (หรือก?อนเข5าสู?ระดับประถมศึกษา) หรือ
รวมช?วงเปล่ียนผ?าน 6-8 ปÄ  

• องคOประกอบท่ี 5 เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำของสังคม โดยเอ้ือกลุ?มเด็กจากครอบครัว
ยากจนให5เข5าถึงได5 โดยการสนับสนุนการจัดบริการหรือจัดสิทธิประโยชนOผู5รับบริการ    

• องคOประกอบท่ี 6 เปCนระบบบริการเพ่ือเด็กท้ังมวล เอ้ือต?อการเข5าถึงของกลุ?มเด็กทุกกลุ?ม โดยเฉพาะกลุ?มเด็กพิเศษ 
เด็กพิการ เด็กเปราะบางแบบต?าง ๆ (inclusive education and care) 

 

คำถามงานวิจัย: จากจินตภาพสูOการวิเคราะห~ศักยภาพในระบบปáจจุบัน และสังเคราะห~กระบวนการพัฒนาศักยภาพสูO

อนาคต 

ในสังคมไทยมีจุดอ?อนในระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามจินตภาพการดูแลและการส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยสู?
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (รูปท่ี 2 ) มากน5อยเพียงไร และ กระบวนการพัฒนาศักยภาพ (capacity building) ของระบบเพ่ือ
นำไปสู?จินตภาพระบบเปXาหมายดังกล?าวจะต5องเปCนอย?างไร  

 

จุดอOอนในระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเปÅนอยูOในปáจจุบัน ตามจินตภาพการดูแลและการสOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัยสูO

การพัฒนาท่ีย่ังยืน  

ได5มาจากการวิเคราะหOจุดอ?อนของศักยภาพของระบบท่ีเปCนอยู?ในสังคมไทย 4 ด5านในการบบรรลุองคOประกอบท้ัง 
6 ข5อเพ่ือก5าวสู? “ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ตามรูปท่ี 2  

จุดอ?อนของศักยภาพของระบบท่ีเปCนอยู?ในสังคมไทย 5 ด5านได5แก? การกำหนดนโยบาย  การพัฒนาบุคลากร การ
สนับสนุนทรัพยากร การกำหนดมาตรฐานบริการ  และระบบข5อมูลในการติดตามประเมินผล โดยวิเคราะหOศักยภาพระบบ
ท้ัง 5 ด5านน้ีใน 2 ระดับได5แก? ระดับนโยบายส?วนกลาง และ ระดับปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี   
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กระบวนการพัฒนาศักยภาพ (capacity building) ของระบบเพ่ือนำไปสูOจินตภาพระบบการดูแลสุขภาวะและ

สOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัยสูOการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

การสังเคราะหOเปCนกระบวนบูรณาการปeจจัยต?าง ต้ังแต?สองปeจจัยข้ึนไปเข5ามาเปCนองคOประกอบร?วมกัน เพ่ือให5เกิด
ส่ิงใหม?หรือเกิดปรากฏการใหม?หรือการบูรณาภาพ ในงานวิจัยน้ีปeจจัยนำเข5าจะมาจากผลการวิเคราะหOจุดอ?อนของ
ศักยภาพของระบบ  

ผลการสังเคราะหOต5องการให5เห็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพระบบ 5 ด5านเพ่ือนำสู?จินตภาพของระบบ ECCE 
towards SD  ได5แก? 

• นโยบายในการสนับสนุนท้ังในระดับท5องถ่ิน ระดับหน?วย และระดับชาติ ท้ังนโยบายการสนับสนุนการรับบริการ 
และนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู5ให5บริการ 

• การฝíกอบรมเตรียมและพัฒนาผู5ให5บริการประเภทต?าง ๆ 
• การจัดทรัพยากรสนับสนุน และชุดสิทธิประโยชนO  
• การกำหนดมาตรฐานการให5บริการ การติดตาม ประเมิน และระบบข5อมูล ในการบรรลุเปXาหมาย “ระบบการดูแล

สุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5เด็กปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน”  
• การพัฒนาระบบข5อมูลระดับพ้ืนท่ีและเช่ือมโยงการใช5ข5อมูลร?วมกันของหน?วยบริการในพ้ืนท่ีระดับตำบลได5 
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รูปท่ี 2  แสดง จินตภาพของ “ระบบการดูแลสุขภาวะและสOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัย สูOการพัฒนาท่ีย่ังยืน: ECCE for 

SDG ” จากการทบทวนวรรณกรรม 
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บทที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปCนการสังเคราะหOภาพกระบวนการพัฒนาศักยภาพของระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5
เด็กปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน (รูปท่ี 2 ) โดยข้ันตอนการสังเคราะหOภาพดังกล?าวประกอบด5วย 

1. การวิเคราะห~จุดอOอนของศักยภาพของระบบท่ีเปÅนอยูOในสังคมไทย 5 ด2าน เปCนปeจจัยนำเข5า ได5แก? การกำหนด
นโยบาย  การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การกำหนดมาตรฐานบริการ  และระบบข5อมูลในการ
ติดตามประเมินผล โดยวิเคราะหOศักยภาพระบบท้ัง 5 ด5านน้ีใน 2 ระดับได5แก? ระดับนโยบายส?วนกลาง และ ระดับ
ปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี  โดยแบ?งออกเปCน 4 ข้ันตอนได5แก?  
• การวิเคราะหOเอกสารเชิงนโยบาย  
• การวิเคราะหOข5อมูลการสำรวจผู5รับผิดชอบพ้ืนท่ีและระบบบริการ  ผู5จัดบริการ และผู5ปฏิบัติงานการดูแล

เด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีจริง 
• การวิเคราะหOเวทีการสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู5ของผู5บริหารจัดการและผู5ปฏิบัติงานการดูแลเด็ก

ปฐมวัย 
• การวิเคราะหOบทสัมภาษณOผู5ประกอบวิชาชีพการดูแลเด็กปฐมวัยโดยตรง 

1.1 การวิเคราะห~เอกสารเชิงนโยบาย  
ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะหOเน้ือหา (content analysis) ในเอกสารเชิงนโยบาย   

การดำเนินงาน  

• เอกสารเชิงนโยบายท่ีนำมาวิเคราะหOมีท้ังหมด 14 ฉบับ โดยแบ?งตามประเภทท่ีมาของเอกสารเปCน 4 กลุ?ม ได5แก?  
เอกสารกลุ?ม 1 กลุ?มระดับอุดมการณOของสังคม ได5แก? รัฐธรรมนูญแห?งราชอาณาจักรไทย 256032  ยุทธศาสตรOชาติ 20 

ปÄ พ.ศ.2560-257933  แผนยุทธศาสตรOเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติฉบับท่ี 12 ปÄ 2560-256434   

เอกสารกลุ?ม 2 กลุ?มให5ความสำคัญกับการศึกษาเปCนฐาน ได5แก? พระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก5ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545) ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2553) และฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562)35 แผนการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2560-

 
32 รัฐธรรมนูญแหTงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ราชกิจจานุเบกษา เลTม๑๓๔  ตอนที่๔๐ก ๖เมษายน๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF 

33 ยุทธศาสตร=ชาติดúานการพัฒนาและเสริมสรúางศักยภาพทรัพยากรมนุษย= http://nscr.nesdb.go.th/ 
34 แผนยุทธศาสตร=เศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติฉบับที่ 12 ปN 2560-2564 https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 
35 พระราชบัญญัต ิการศึกษาแหTงชาต ิพ.ศ. 2542 แกúไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 http://www.atg.go.th/law-03.html  (พรบ.
การศึกษาแหKงชาติ (atg.go.th) และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 T_0049.PDF (soc.go.th)) 
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257936 มาตรฐานการศึกษาแห?งชาติ 256137 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.256038 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน39 

เอกสารกลุ?ม 3 กลุ?มให5ความสำคัญกับภาวะสุขภาพเปCนฐาน เช?น แผนพัฒนาสุขภาพแห?งชาติฉบับท่ี 12 พ. ศ. 2560-
256440 มาตรฐานการปฏิบัติงานอนามัยแม?และเด็ก กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย41 ร?างเทศบัญญัติ/ข5อบัญญัติ 
ควบคุมกิจการให5บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ5านของผู5รับบริการ ร?างปÄ 2562แก5ไขเทศบัญญัติเดิมปÄ 2535 

เอกสารกลุ?ม 4 กลุ?มบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได5แก? พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 256242 
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-256443 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห?งชาติ 256244  

• ทำการวิเคราะหOจุดอ?อนของศักยภาพระบบ 5 ด5าน ได5แก? 1. ด5านนโยบาย 2. ด5านการกำหนดคุณสมบัติผู5ประกอบ
อาชีพ การฝíกอบรม การเตรียมและพัฒนาบุคลากรหรือผู5ประกอบอาชีพประเภทต?าง ๆ 3. ด5านการจัดทรัพยากร
สนับสนุน และชุดสิทธิประโยชนO และ 4-5 ด5านการกำหนดมาตรฐานการให5บริการ การติดตาม ประเมิน และ
ระบบข5อมูล ในการบรรลุเปXาหมาย “ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5เด็กปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ี
ย่ังยืน”  

• ในแต?ละด5านทำการวิเคราะหOจุดอ?อนในการบรรลุองคOประกอบท่ีสำคัญ 6 ประการเพ่ือบรรลุ “ระบบการดูแลสุข
ภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ท่ีสมบูรณO ได5แก?    

 

องค%ประกอบที่ 1  เปCนระบบบริการที่มุ?งเปXาหมายผลลัพธOด5านสุขภาวะแบบองคOรวม (holistic approach)  ครอบคลุม
การส?งเสริมสุขภาพกาย สติปeญญา จิตใจอารมณO  และ สังคม   

 
36 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแหTงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
37 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). มาตรฐานการศึกษาชาต ิ  http://www.sesa17.go.th/site/images/Publish2.pdf 
38 สำนักวิชาและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐.   
http://www.opes.go.th/sites/default/files/users/user1/60_0.pdf 
39 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2561). แนวทาง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย=การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ<ชุมนุมสหกรณ<การเกษตรแหKงประเทศไทย จำกัด  
40 กระทรวงสาธารณสุข (2559) แผนพัฒนาสุขภาพแหTงชาติฉบับที่ 12 พ. ศ. 2560-2564 
http://wops.moph.go.th/ops/oic/data/20161115144754_1_.pdf 
41 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย. คูKมือมาตรฐานการปฏิบัติงานอนามัยแมKและเด็ก http://hp.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index2  
42 พระราชบัญญัต ิการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. ๒๕๖๒ ราชกจิจานุเบกษา เลTม ๑๓๖ ตอนที ่๕๖ ก ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0005.PDF 
43 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
44 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหTงชาติ พ.ศ.2562  http://nich.anamai.moph.go.th/ 
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องค%ประกอบท่ี 2 เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาหมายผลลัพธOการเรียนรู5 ต5องการให5เด็กมีทักษะการเรียนรู5ด5วยตนเองได5ตลอด
ชีวิต (lifelong learning) มีความรู5และทักษะการเรียนรู5ศตวรรษท่ี 21 (21 century skill) และ สอดคล5องกับการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (education for sustainable development: ESD) เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงภาวะโลกาภิวัตนO  

องค%ประกอบท่ี 3 เปCนระบบบริการท่ีให5ความสำคัญกับการคุ5มครองเด็ก (child protection) การดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทาง
ใจ การดูแลเด็กท่ีได5รับประสบการณOไม?พึงประสงคOหรือได5รับการเล้ียงดูไม?เหมาะสม (trauma informed education and 
care) เพ่ือบรรลุผลลัพธOการเติบโตอย?างปลอดภัยท้ังทางกายและจิตใจ  

องค%ประกอบท่ี 4 เปCนระบบบริการท่ีครอบคลุมต้ังแต?แรกเกิดถึงอายุ 6 ปÄ (หรือก?อนเข5าสู?ระดับประถมศึกษา) หรือรวมช?วง
เปล่ียนผ?าน 6-8 ปÄ  

องค%ประกอบท่ี 5 เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำของสังคม โดยเอ้ือกลุ?มเด็กจากครอบครัวยากจนให5
เข5าถึงได5 โดยการสนับสนุนการจัดบริการหรือจัดสิทธิประโยชนOผู5รับบริการ    

องค%ประกอบท่ี 6 เปCนระบบบริการเพ่ือเด็กท้ังมวล เอ้ือต?อการเข5าถึงของกลุ?มเด็กทุกกลุ?ม โดยเฉพาะกลุ?มเด็กพิเศษ เด็ก
พิการ เด็กเปราะบางแบบต?าง ๆ (inclusive education and care) 

  
2. การวิเคราะห~ข2อมูลการสำรวจผู2รับผิดชอบพ้ืนท่ีและระบบบริการ  ผู2จัดบริการ และผู2ปฏิบัติงานการดูแลเด็ก

ปฐมวัยในพ้ืนท่ีจริง 

 

2.1.1 การสำรวจ 9 จังหวัด  

ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาเชิงพรรณนาแบบสำรวจ (survey) โดยใช5การสัมภาษณOโดยตรง และการตอบแบบสอบถามด5วย
ตนเอง และวิเคราะหOเชิงพรรณนา (descriptive analysis)  
การดำเนินงาน  

กลุOมประชากร  ท่ีจะได5รับการสัมภาษณOโดยตรง และตอบแบบสอบถามด5วยตนเองแบ?งเปCน 3 กลุ?ม ได5แก?  
• ผู2จัดการพ้ืนท่ี หมายถึง ผู5บริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีให5บริการปฐมวัย (ECCE) เช?น ผู5อำนวยการฝGายการศึกษา

เทศบาล และ หัวหน5าฝGายการศึกษาของ อบต. หัวหน5าฝGายพัฒนาชุมชน  
• ผู2จัดการบริการ หมายถึง ผู5จัดการบริการ ECCE ในระดับต?าง ๆ ท้ัง  6 กลุ?มบริการ ซ่ึงอาจเปCนหรือไม?เปCนผู5

ให5บริการด5วย เช?น ผู5จ5างพ่ีเล้ียงเด็กในครัวเรือน ผู5จัดการหรือผู5บริหารบริษัทจัดส?งพ่ีเล้ียง ผู5บริบาลทารกและ
เด็กไปตามบ5าน เจ5าของหรือผู5บริหารหรือครูใหญ?ของบ5านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี-ศูนยOพัฒนาเด็กเล็ก-สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย-โรงเรียนอนุบาล-สถานสงเคราะหO-มูลนิธิ  

• ผู2ให2บริการ  หมายถึง ผู5ให5บริการ ECCE แบ?งเปCน 6 กลุ?มได5แก? 1. ผู5รับเล้ียงเด็กตามบ5าน บ5านรับเล้ียงเด็ก
ขนาดเล็ก (< 6คน) ท่ีไม?ต5องจดทะเบียน หรือ ผู5บริบาลทารกและเด็กในครัวเรือนท่ีมาจากบริษัท 2. บ5านรับ
เล้ียงเด็ก เนอสเซอร่ี ท่ีลงทะเบียน 3. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยOเด็กเล็ก 4. อนุบาล เตรียมอนุบาล เตรียม
ประถม 5. สถานสงเคราะหO สถานคุ5มครองเด็กปฐมวัย สถานดูแลเด็กพิเศษ เด็กพิการ และ6.  รูปแบบอ่ืน ๆ  
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เคร่ืองมือ ใช5แบบสอบถาม 5 ชุดได5แก?  

แบบสอบถามชุดที่ 1 เรื ่องระบบข5อมูลของเด็กปฐมวัย หมายถึงระบบข5อมูลของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ที ่การ
จัดบริการต5องครอบคลุม ทั้งกลุ?มเด็กทั่วไปในกลุ?มเด็กยากจน เด็กเปราะบาง และเด็กกลุ?มเสี่ยง ได5ทั้งหมด แบบสอบถามน้ี
ใช5สำหรับผู5บริหารจัดการพ้ืนท่ี 

แบบสอบถามชุดที่ 2 เรื ่องระบบข5อมูลของทรัพยากรในระบบบริการ ทั้งโครงสร5างระบบ งบประมาณ และ
บุคลากรในระบบ แบบสอบถามน้ีใช5สำหรับผู5จัดการบริการในระดับต?าง ๆ ท้ัง  6 กลุ?มบริการ 

แบบสอบถามชุดที่ 3 เครื่องมือของการพัฒนาและคุ5มครองเด็ก ได5แก? การใช5มาตรฐานใหม?ของการพัฒนาสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย แผน หลักสูตร และ เครื่องมืออื่น ๆที่ใช5ในส?งเสริมการพัฒนา และคุ5มครองเด็ก แบบสอบถามนี้ใช5
สำหรับผู5ให5บริการ และผู5จัดการบริการ ท้ัง  6 กลุ?มบริการ 

แบบสอบถามชุดที่ 4 ระบบการเฝXาระวังติดตามผลลัพธOการพัฒนาสุขภาวะเด็กแบบองคOรวม การพัฒนาการ/
ทักษะการเรียนรู5 และทักษะมนุษยO การคุ5มครองเด็ก แบบสอบถามน้ีใช5สำหรับผู5ให5บริการ และผู5จัดการบริการ ท้ัง  6 กลุ?ม
บริการ 

แบบสอบถามชุดที่ 5 ความรับรู5ต?อนโยบายที่กำกับ และการปฏิบัติจริงต?อนโยบายนั้นของ หน?วยบริการ หน?วย
จัดการพื้นที่ เพื ่อตอบสนองต?อหน?วยควบคุมดูแลเช?น กระทรวงพัฒนาสังคม กรมส?งเสริมการปกครองส?วนท5องถ่ิน 
กระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายท่ีเก่ียวข5อง เปCนต5น   

 

พ้ืนท่ีดำเนินการสำรวจ  

เลือกศึกษาในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด โดย สุ?มพ้ืนท่ีเพ่ือดำเนินการสำรวจโดยการสัมภาษณOโดยตรงกับหน?วยบริหารพ้ืนท่ี 
หน?วยจัดบริการ ผู5ให5บริการ จังหวัดละ 2 ตำบล โดยเลือกตำบลอยู?ใน 1ใน3 ตำบลท่ีมีรายได5สูงสุด และอีก 1 ตำบลท่ีอยู?
ใน 1 ใน 3 ตำบลท่ีมีรายได5ต่ำสุดของจังหวัดน้ัน (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดง พ้ืนท่ีสำรวจข2อมูลโดยเลือกตำบลท่ีมีความเปÅนเมืองสูงสุดและต่ำสุดจาก 9 จังหวัด 

จังหวัด ตำบลในกลุOมตำบลรายได2สูง ตำบลในกลุOมตำบลรายได2ต่ำ 

กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง ทรายกองดินใต5 

กาญจนบุรี ลาดหญ5า แม?กระบุง 

นครปฐม ศาลายา กำแพงแสน 

นครสวรรคO นครสวรรคOตก บางพระหลวง 

พระนครศรีอยุธยา คานหาม เต?าเล?า 

เพชรบุรี คลองกระแชง โพไร?หวาน 

สมุทรปราการ ปากน้ำ บางกระเจ5า 

สมุทรสาคร ดอนไก?ดี หนองสองห5อง 

อำนาจเจริญ บุ?ง นาหมอม5า 

หมายเหต ุขXอมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560,  ซึ่งประมวลผลโดย สำนักพฒันาฐานขXอมูล จากการ

วิเคราะหvโดยใชXเทคนิคทางสถิติในการประมาณค$าจากขXอมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ร$วมกับขXอมูลสำ

มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553  

 

ข้ันตอนการสำรวจ  ลงพ้ืนท่ีเพ่ือดำเนินการสำรวจโดยการสัมภาษณOโดยตรงกับ ผู5ได5รับมอบหมายจากหน?วยบริหารพ้ืนท่ี 
หน?วยจัดบริการ ผู5ให5บริการ จังหวัดละ 2 ตำบล โดยเลือกตำบลท่ีมีความเปCนเมืองสูงสุดและต่ำสุดของจังหวัดน้ัน และส?ง
แบบสอบถามไปยังผู5จัดบริการ ผู5ให5บริการในหน?วยบริการต?าง ๆ โดยประสานงานกับหน?วยควบคุมดูแลท่ีเก่ียวข5องโดยตรง 
และให5ดำเนินการตอบด5วยตนเอง 
 
การวิเคราะห~ วิเคราะหOจุดอ?อนของศักยภาพระบบ โดยการวิเคราะหOแบบสอบถามท้ัง 5 ชุด ใน 6 ประเด็นก?อนนำข5อมูล
ไปประกอบในการสังเคราะหOภาพ “การพัฒนาศักยภาพสู?ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน” ตามลำดับดังน้ี 

ประเด็นท่ี 1 พ้ืนท่ี มีข5อมูลจำนวนเด็กปฐมวัยท้ังหมดต้ังแต?แรกเกิดถึง 7+ปÄของพ้ืนท่ีหรือไม?? สามารถระบุว?าเด็ก
ปฐมวัยแต?ละคนได5รับการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5ด5วยระบบประเภทใดหรือไม??  พ้ืนท่ีมีข5อมูลการจัดบริการ ECCEคลุม
การบริการ ECCE ทุกกลุ?มอายุหรือไม?? (องคOประกอบท่ี 4) 

ประเด็นท่ี 2 มีผู5จัดการบริการ (ผู5ประกอบกิจการเอง เจ5าของ หัวหน5าหน?วย) และผู5ให5บริการ ECCEในสังกัดอยู?
จริง ครอบคลุมการบริการเด็กปฐมวัยต้ังแต?แรกเกิดถึง 7+ปÄหรือไม?? ผู5ให5บริการ ECCE ประเภทต?างๆ มีคุณสมบัติเปCนไป
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ตามเกณฑO มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห?งชาติ หรือ เทศบัญญัติ/ข5อบัญญัติ ควบคุมกิจการให5บริการเล้ียงและดูแล
เด็ก หรือไม?  (องคOประกอบท่ี 4) 

ประเด็นท่ี 3 ผู5ให5บริการการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยประเภทต?าง ๆ (ECCE) ต้ังแต?แรกเกิดถึงอายุ 6ปÄ 
ได5รับการฝíกอบรมพัฒนาท้ังก?อนปฏิบัติงานและระหว?างปฏิบัติงาน ทุกกลุ?มหรือไม? (องคOประกอบท่ี 4) 

ประเด็นท่ี 4 มีการให5บริการท่ีมุ?งเปXาผลลัพธOสุขภาวะองคOรวมและทักษะการเรียนรู5ต?อเน่ืองตลอดชีวิต หรือไม?? 
(องคOประกอบท่ี 1-2) 

ประเด็นท่ี 5 ระบบบริการให5ความสำคัญกับการคุ5มครองเด็ก (child protection) การดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ 
การดูแลเด็กท่ีได5รับประสบการณOไม?พึงประสงคOหรือได5รับการเล้ียงดูไม?เหมาะสม (trauma informed education and 
care) เพ่ือบรรลุผลลัพธOการเติบโตอย?างปลอดภัยท้ังทางกายและจิตใจ และเปCนระบบบริการเพ่ือเด็กท้ังมวล เอ้ือต?อการ
เข5าถึงของกลุ?มเด็กทุกกลุ?ม โดยเฉพาะกลุ?มเด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กเปราะบางแบบต?าง ๆ (inclusive education and 
care) หรือไม?? (องคOประกอบท่ี 3 และ 6) 

ประเด็นท่ี 6 การจัดบริการได5รับการสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐ หรือองคOกรท5องถ่ินครอบคลุมต้ังแต?แรกเกิดถึง
อายุ 6ปÄหรือไม?? มีการสนับสนุนการจัดบริการหรือจัดสิทธิประโยชนOผู5รับบริการ เอ้ือกลุ?มเด็กจากครอบครัวยากจนให5
เข5าถึงได5  หรือไม??  (องคOประกอบท่ี 4 และ 5) 

 

2.1.2 การวิเคราะห~เวทีสัมมนาผู2บริหารจัดการและผู2ปฏิบัติงานการดูแลเด็กปฐมวัย 4 จังหวัด 

ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะหOเนื้อหา (content analysis) 4 ประเด็นจากการแสดงความเห็นในการจัดสัมมนากลุ?มได5แก? 
รูปแบบการจัดบริการเพื่อมุ?งเปXาหมายผลลัพธOการพัฒนาเด็กและนโยบาย-กฎหมาย-ที่เกี่ยวข5อง / คุณสมบัติผู5ประกอบ
อาชีพ หลักสูตรการฝíกอบรมเตรียมและพัฒนาบุคลากรหรือผู5ประกอบอาชีพประเภทต?าง ๆ/ การจัดทรัพยากรสนับสนุน 
และชุดสิทธิประโยชนO/ คุณภาพ/มาตรฐานการให5บริการ การติดตาม ประเมิน และระบบข5อมูล  

การดำเนินงาน  

• จัดสัมมนากลุ?ม ผู5ให5บริการและผู5มีส?วนร?วมในการดูแล พัฒนา และคุ5มครองเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ี จาก 4 จังหวัด
ได5แก? กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ผู5ให5บริการประกอบด5วย ครู/พ่ีเล้ียงท่ีทำงานใน
ศูนยOเด็กเล็ก ผู5นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และ อาสาพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยOจาก 4 จังหวัด และ
วิเคราะหOผล 

• วิเคราะหOประเด็นความสอดคล5องกับองคOประกอบการนำไปสู?“ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5
ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน” (ECCE TOWARDS SD)  
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2.1.3 การวิเคราะห~บทสัมภาษณ~ผู2ประกอบวิชาชีพการดูแลเด็กปฐมวัย  

ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะหOเน้ือหา (content analysis) จากการสัมภาษณOผู5ให5บริการประเภทต?าง ๆ จำนวน 10 ราย 
โดยแบ?งการวิเคราะหOเปCน 3 กลุ?ม ได5แก?กลุ?มรับเล้ียงเด็กตามบ5าน บ5านรับเล้ียงเด็กในระดับุชมชน กลุ?มครูปฐมวัยในศูนยO
พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล และกลุ?มผู5ดูแลเด็กในงานคุ5มครองเด็ก  

การดำเนินงาน  

• สัมภาษณOผู5ให5บริการประเภทต?าง ๆ จำนวน 10 ราย ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ได5แก? กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และนครปฐม  

• วิเคราะหOประเด็นความสอดคล5องกับองคOประกอบการนำไปสู?“ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5
ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน” (ECCE TOWARDS SD)  

 

2.1.4 การวิเคราะห~ข2อมูลปฐมวัยชุมชนเชิงลึก ตำบลสร2างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ และสังเคราะห~ภาพระบบการ

ดูแลและสOงเสริมการเรียนรู2เด็กปฐมวัย ระดับชุมชน 

ระเบียบวิธีวิจัย  การศึกษาเชิงพรรณนาแบบสำรวจ (survey) และวิเคราะหOเชิงพรรณนา (descriptive analysis) การ
วิเคราะหOเน้ือหา (content analysis) จากกลุ?มสัมมนา 4 ประเด็นจากการแสดงความเห็นในการจัดสัมมนากลุ?มได5แก? 
รูปแบบการจัดบริการเพ่ือมุ?งเปXาหมายผลลัพธOการพัฒนาเด็กและนโยบาย-กฎหมาย-ท่ีเก่ียวข5อง / คุณสมบัติผู5ประกอบ
อาชีพ หลักสูตรการฝíกอบรมเตรียมและพัฒนาบุคลากรหรือผู5ประกอบอาชีพประเภทต?าง ๆ/ การจัดทรัพยากรสนับสนุน 
และชุดสิทธิประโยชนO/ คุณภาพ/มาตรฐานการให5บริการ การติดตาม ประเมิน และระบบข5อมูล  

การดำเนินงาน  

• ทีมงานวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได5สำรวจกระบวนการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5เด็กปฐมวัย 
ในตำบลบ5านสร5างนกทาโดยใช5แบบสอบถามสำรวจ 50 คนก?อนจัดเวทีเสวนา  

• วิเคราะหOประเด็นความสอดคล5องกับองคOประกอบการนำไปสู?“ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5
ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน” (ECCE TOWARDS SD)  

• สังเคราะหOแนวทางการพัฒนากระบวนการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5เด็กปฐมวัย ในระดับชุมชน 
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1 การสังเคราะห~ภาพ“กระบวนการพัฒนาศักยภาพระบบเพ่ือนำไปสูOระบบการดูแลสุขภาวะและสOงเสริมการเรียนรู2

ปฐมวัยสูOการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 

 

ระเบียบวิธีวิจัย นำผลวิเคราะหOปeจจัยนำเข5ามาทำการสังเคราะหOภาพกระบวนการพัฒนาศักยภาพระบบ 4 ประเด็น เพ่ือ
นำไปสู?การบรรลุองคOประกอบ 6  ข5อท่ีสมบูรณO (3 องคOประกอบเปXาหมายผลลัพธO 3 องคOประกอบกระบวนการ) เพ่ือบรรลุ 
“ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ท่ีสมบูรณO   

กระบวนการพัฒนาศักยภาพของระบบ 5 ประเด็นได5แก? 

• นโยบายในการสนับสนุนท้ังในระดับท5องถ่ิน ระดับหน?วย และระดับชาติ ท้ังนโยบายการสนับสนุนการรับบริการ 
และนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู5ให5บริการ 

• การฝíกอบรมเตรียมและพัฒนาบุคลากรหรือผู5ประกอบอาชีพประเภทต?าง ๆ 
• การจัดทรัพยากรสนับสนุน และชุดสิทธิประโยชนO 
• มาตรฐานการให5บริการของเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ที่การจัดบริการต5องครอบคลุม ทั้งกลุ?มเด็กทั่วไปในกลุ?มเด็กยากจน 

เด็กเปราะบาง และเด็กกลุ?มเส่ียง ได5ทั้งหมด และระบบข5อมูลที่ดีของทรัพยากรในระบบบริการ ทั้งโครงสร5าง
ระบบและบุคลากรในระบบ ในระดับต?าง ๆ ทั้งระบบครัวเรือน ผู5ปกครองทดแทน พ่ีเลี้ยงบริบาลทารกและเด็กใน
ครัวเรือน บ5านรับเล้ียงเด็ก เนอสเซอร่ี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อนุบาล เตรียมอนุบาล เตรียมประถม และอ่ืน ๆ  

• การติดตาม ประเมิน และระบบข5อมูล 

     องคOประกอบ 6  ข5อ เพ่ือบรรลุ “ระบบการดูแลสุขภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ท่ีสมบูรณO  
ได5แก?  

องคOประกอบด5านเปXาหมายท่ี 1  เปXาหมายผลลัพธOด5านสุขภาวะ ต5องการให5เด็กได5รับการพัฒนาแบบองคOรวม (holistic 
approach)  ครอบคลุมการส?งเสริมสุขภาพกาย สติปeญญา จิตใจอารมณO  และ สังคม   

องคOประกอบด5านเปXาหมายท่ี 2 เปXาหมายผลลัพธOการเรียนรู5 ต5องการให5เด็กมีทักษะการเรียนรู5ด5วยตนเองได5ตลอดชีวิต 
(lifelong learning) มีความรู5และทักษะการเรียนรู5ศตวรรษท่ี 21 (21 century skill) และ สอดคล5องกับการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (education for sustainable development: ESD) เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงภาวะโลกาภิวัตนO  

องคOประกอบด5านเปXาหมายท่ี 3 เปXาหมายผลลัพธOด5านการคุ5มครอง ต5องการให5เด็กเติบโตอย?างปลอดภัยท้ังทางกาย
และจิตใจ เปCนระบบบริการท่ีให5ความสำคัญกับการคุ5มครองเด็กให5ปลอดภัย (child protection) และเปCนระบบท่ีสามารถ
ให5การฟåçนฟูสุขภาวะและศักยภาพการเรียนรู5ของเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ (trauma informed care) ชดเชยทดแทน
ความสัมพันธOเชิงบวกแก?เด็กท่ีได5รับประสบการณOไม?พึงประสงคOหรือได5รับการเล้ียงดูไม?เหมาะสมจากครอบครัวได5  

องคOประกอบด5านกระบวนการท่ี 4 กำหนดให5จัดระบบบริการครอบคลุมต้ังแต?แรกเกิดถึงอายุ 6 ปÄ (หรือก?อนเข5าสู?
ระดับประถมศึกษา) หรือรวมช?วงเปล่ียนผ?าน 6-8 ปÄ  
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องคOประกอบด5านกระบวนการ 5  กำหนดให5จัดระบบบริการเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำของสังคม โดยเอ้ือกลุ?มเด็กจาก
ครอบครัวยากจนให5เข5าถึงได5 โดยการสนับสนุนการจัดบริการหรือจัดสิทธิประโยชนOผู5รับบริการ    

องคOประกอบด5านกระบวนการ 6 กำหนดให5จัดระบบบริการเพ่ือเด็กท้ังมวล เอ้ือต?อการเข5าถึงของกลุ?มเด็กทุกกลุ?ม 
โดยเฉพาะกลุ?มเด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กเปราะบางแบบต?าง ๆ (inclusive education and care) 

 

2 ตรวจสอบและประเมินผลการสังเคราะห~ท่ีได2วOาสามารถนำไปใช2ประโยชน~ได2จริงมากน2อยเพียงใด และความ

เปÅนไปได2ในการขยายผล  โดยการนำเสนอผลการสังเคราะห~ไตOอสาธารณะและหนOวยงานท่ีเก่ียวข2อง หรือการ

พัฒนาโครงการนำรOองในการพัฒนาศักยภาพกระบวนการท่ีสอดคล2องกับผลการสังเคราะห~  
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บทที่ 5 ผลวิจัย 
 

5.1 ผลการวิเคราะห~นโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และแผนปฏิบัติการระดับชาติ 

 

ประเด็นท่ี 1 จุดอOอนนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน แผนปฏิบัติการระดับชาติ ในการพัฒนาศักยภาพ “ระบบการดูแล

สุขภาวะและสOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัย เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”  

นโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และแผนปฏิบัติการระดับชาติ เปCนเคร่ืองมือท่ีใช5กำกับ ทัศนคติเชิงอุดมการณO 
ความเช่ือ ความรู5 และการปฏิบัติ โดยผู5กำหนดหรือผู5ออกแบบนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน ท่ีจะทำให5ผู5ปฏิบัติมีทิศทาง
ไปในแนวทางเดียวกัน เช?น มีความรู5 ความเข5าใจ ความเช่ือ และทัศนคติในเร่ืองน้ีเฉพาะในมิติการศึกษา หรือการดูแล
สุขภาพ หรือ มิติบูรณาการ จะกำหนดนโยบาย กฎ มาตรฐาน หรือจะเลือกปฏิบัติตามความรู5 ความเข5าใจ ความเช่ือ และ
ทัศนคติน้ัน  

ในการวิเคราะหOนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน แผนปฏิบัติการระดับชาติ มุ?งสู?การพัฒนา “ระบบการดูแลสุข
ภาวะและส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”  หรือไม?น้ัน พิจารณาจากตัวช้ีวัด 6 องคOประกอบดังน้ี  

• ตัวช้ีวัด 1  เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาหมายผลลัพธOด5านสุขภาวะ ต5องการให5เด็กได5รับการพัฒนาแบบองคOรวม 
(holistic approach)  ครอบคลุมการส?งเสริมสุขภาพกาย สติปeญญา จิตใจอารมณO  และ สังคม   

• ตัวช้ีวัด 2 เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาหมายผลลัพธOการเรียนรู5 ต5องการให5เด็กมีทักษะการเรียนรู5ด5วยตนเองได5ตลอด
ชีวิต (lifelong learning) มีความรู5และทักษะการเรียนรู5ศตวรรษท่ี 21 (21 century skill) และ สอดคล5องกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (education for sustainable development: ESD) เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงภาวะโลกาภิวัตนO  

• ตัวช้ีวัด 3 เปCนระบบบริการท่ีให5ความสำคัญกับการคุ5มครองเด็ก (child protection) การดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทาง
ใจ การดูแลเด็กท่ีได5รับประสบการณOไม?พึงประสงคOหรือได5รับการเล้ียงดูไม?เหมาะสม (trauma informed 
education and care) เพ่ือบรรลุผลลัพธOการเติบโตอย?างปลอดภัยท้ังทางกายและจิตใจ  

• ตัวช้ีวัด 4 เปCนระบบบริการท่ีครอบคลุมต้ังแต?แรกเกิดถึงอายุ 6 ปÄ (หรือก?อนเข5าสู?ระดับประถมศึกษา) หรือรวมช?วง
เปล่ียนผ?าน 6-8 ปÄ  

• ตัวช้ีวัด 5 เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำของสังคม โดยเอ้ือกลุ?มเด็กจากครอบครัวยากจนให5
เข5าถึงได5 โดยการสนับสนุนการจัดบริการหรือจัดสิทธิประโยชนOผู5รับบริการ    

• ตัวช้ีวัด 6 เปCนระบบบริการเพ่ือเด็กท้ังมวล เอ้ือต?อการเข5าถึงของกลุ?มเด็กทุกกลุ?ม โดยเฉพาะกลุ?มเด็กพิเศษ เด็ก
พิการ เด็กเปราะบางแบบต?าง ๆ (inclusive education and care) 
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ผลการวิเคราะห~  (หมายเหตุ *  √ = มีความสอดคล2อง  × = ไมOมีความสอดคล2อง ± = ไมOชัดเจน)  

เอกสารเชิงนโยบาย 4 กลุ?มแบ?งได5เปXน 2 ระดับได5แก? ระดับ”นโยบาย แผนยุทธศาสตร~ กฎหมายระดับชาติ” และ
ระดับ “มาตรฐาน แผนปฏิบัติการ” 

เอกสารในระดับ “นโยบาย แผนยุทธศาสตร~ กฎหมายระดับชาติ” มีท้ังส้ิน 9 ฉบับ มีความสอดคล5องกันในการ
กำหนดให5ระบบบริการมุ?งเปXาหมายเด็กปฐมวัยท่ีพึงประสงคOด5านสุขภาวะแบบองคOรวมให5มีสุขภาพกาย และจิต อารมณO 
และสังคมท่ีสมบูรณO (9/9) กำหนดให5ระบบบริการมุ?งเปXาให5เด็ก มีพัฒนาการรอบด5านท่ีดีเหมาะสมตามวัยและความเฉพาะ
บุคคล บูรณาการการดูแลสุขภาวะเข5ากับการเรียนรู5 กระบวนการอยู?บนการสร5างความสุข เพ่ือเตรียมความพร5อมในการ
เข5าสู?วัยเรียนไม?เน5นการแข?งขัน เน5นการสร5างผู5เรียนรู5ท่ีมีความคิดสร5างสรรคO เปCนนักสร5างนวัตกรรม หมายถึงเด็กมีทักษะ
การเรียนรู5ต?อเน่ืองตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอย?างรวดเร็วของภาวะโลกาภิวัตนO มีความสามารควบคุมตนเอง  
เคารพคุณค?าบุคคลอ่ืนบนความเสมอภาคและความแตกต?างทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  (7/9) ยกเว5นแผนพัฒนาสุขภาพ
แห?งชาติ และ พรบ.คุ5มครองเด็กท่ีมิได5มีเปXาหมายในการสร5างทักษะการเรียนรู5ตลอดชีวิต)   

นอกจากน้ัน ในระดับ “นโยบาย แผนยุทธศาสตรO กฎหมายระดับชาติ” มีความสอดคล5องกันในการกำหนด
แนวทางให5มีการจัดระบบบริการครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึง 6 (หรือ 8 ปÄ) (8/9)  จัดให5องคOกรท5องถ่ินและเอกชนมีส?วนร?วม
ในการพัฒนา ชุมชนและครอบครัวมีส?วนร?วมในการจัดการ โดยมีมาตรฐานกำกับ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล 
ระบบบริการมีความเสมอภาค ไม?เหล่ือมล้ำ ผู5ขาดแคลนทุนทรัพยOต5องสามารถเข5าถึงได5  (ตารางท่ี 2 และ 3 ) 

อย?างไรก็ตามในประเด็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ “นโยบาย แผนยุทธศาสตรO กฎหมายระดับชาติ” มีจุดอ?อนใน
การกำหนดแนวทางให5ระบบบริการมีเปXาหมายด5านการคุ5มครองเด็กควบคู?ไปกับการพัฒนา โดยมีเพียง 3ใน 9 ฉบับเท?าน้ัน
ท่ีกำหนดไว5เปCนเปXาหมายผลลัพธOการพัฒนา  (ตารางท่ี 2 และ 3 ) 

เอกสารในระดับ “มาตรฐาน แผนปฏิบัติการ” (5 ฉบับ) ในประเด็นมุ?งผลลัพธOด5านสุขภาวะและการเรียนรู5มี
ความสอดคล5องกับ “นโยบาย แผนยุทธศาสตรO กฎหมายระดับชาติ” (4/5) อย?างไรก็ตามนโยบายในระดับ “มาตรฐาน 
แผนปฏิบัติการ” มีจุดอ?อนในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือให5ระบบบริการ ECCE สามารถดำเนินการด5านการคุ5มครอง
เด็กควบคู?ไปกับการพัฒนา (0/5) สามารถให5บริการครอบคลุมเด็กต้ังแต?แรกเกิดถึง 6 หรือ 8 ปÄ (2/5)  สามารถเอ้ือกลุ?ม
เด็กจากครอบครัวยากจนให5เข5าถึงได5 (2/5) สามรถให5บริการเพ่ือเด็กท้ังมวล เอ้ือต?อการเข5าถึงของกลุ?มเด็กทุกกลุ?ม 
โดยเฉพาะกลุ?มเด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กเปราะบางแบบต?าง ๆ (1/5)   (ตารางท่ี 2 และ 3 ) 

จุดอ?อนของ “มาตรฐาน แผนปฏิบัติการ” ดังกล?าว ทำให5เปCนจุดอ?อนของการดูแลเด็กแรกเกิดถึงอายุสามปÄ ผู5
ให5บริการในลักษณะท่ีเปCนการดูแลท่ีบ5านและการดูแลโดยผู5รับจ5างขนาดเล็กในชุมชนซ่ึงมักเปCนเพ่ือนบ5านยังขาดระบบการ
กำกับดูแล ขาดการส?งเสริมพัฒนาท่ีดี กลุ?มการบริการน้ีเข5าถึงกลุ?มเด็กเปราะบาง เด็กพิเศษได5สูงจึงเปCนการเสียโอกาสการ
ลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม ท้ัง ๆท่ีมีผู5ให5บริการอยู?แล5ว  

ในภาพรวม การถ?ายทอดนโยบายจาก “นโยบาย แผนยุทธศาสตรO กฎหมายระดับชาติ” มาสู?“มาตรฐาน 
แผนปฏิบัติการ” ซ่ึงจะกำหนดและกำกับทิศทางของการปฏิบัติจริงมีจุดอ?อนในการครอบคลุมการให5บริการตลอดช?วงอายุ
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แรกเกิดถึง 6หรือ 8 ปÄ การจัดกระบวนการคุ5มครองเด็กคู?ขนานกับการพัฒนา การจัดการเพ่ือเอ้ือต?อกลุ?มเด็กยากจน และ
การจัดบริการร?วมเพ่ือเด็กท้ังมวล (ตารางท่ี 2 และ 3 ) 

ตารางท่ี 2  แสดงผลสรุปการวิเคราะห~นโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน แผนปฏิบัติการระดับชาติ ตามตัวช้ีวัด 6 

องค~ประกอบของการพัฒนาสูO “ระบบการดูแลสุขภาวะและสOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัยสูOการพัฒนาท่ีย่ังยืน”   

นโยบาย แผนยุทธศาสตร~ กฎหมายระดับชาติ ตัวช้ีวัด 1-6 

1* 2** 3*** 4**** 5***** 6******** 

1. รัฐธรรมนูญแห?งราชอาณาจักรไทย 2560 √ √ √ ± √ √ 
2. ยุทธศาสตรOชาติ 20 ปÄ พ.ศ.2560-2579 √ √ × √ √ √ 

3. แผนยุทธศาสตรOเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ
ฉบับท่ี 12 ปÄ 2560-2564 

√ √ × √ √ × 

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก5ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545) ฉบับ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2553) และฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562) 

√ √ × √ √ √ 

5. แผนการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.2560-2579 √ √ × √ √ √ 

6. แผนพัฒนาสุขภาพแห?งชาติฉบับที่ 12 พ. ศ. 
2560-2564 

√ × × √ √ √ 

7. พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 
2562 

√ √ √ √ √ √ 

8. แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564 √ √ ± √ √ × 

9. พระราชบัญญัติ คุ5มครองเด็ก พ.ศ. 2546 √ × √ √ √ √ 

รวม 9/9 7/9 3/9 8/9 9/9 7/9 

มาตรฐาน แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 1-6 

1* 2** 3*** 4**** 5***** 6******** 

10. มาตรฐานการศึกษาแห?งชาติ 2561 × √ × × × × 

11. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561  √ √ × × × × 

12. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 √ √ × √ × × 

13. มาตรฐานการปฏิบัติงานอนามัยแม?และเด็ก 
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย 

√ × × ± √ √ 

14. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห?งชาติ √ √ ± √ √ × 

รวม  4/5 4/5 0 2/5 2/5 1/5 
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หมายเหตุ  

* ตัวช้ีวัด 1  เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาหมายผลลัพธOด5านสุขภาวะ ต5องการให5เด็กได5รับการพัฒนาแบบองคOรวม (holistic 
approach)  ครอบคลุมการส?งเสริมสุขภาพกาย สติปeญญา จิตใจอารมณO  และ สังคม   

** ตัวช้ีวัด 2 เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาหมายผลลัพธOการเรียนรู5 ต5องการให5เด็กมีทักษะการเรียนรู5ด5วยตนเองได5ตลอดชีวิต 
(lifelong learning) มีความรู5และทักษะการเรียนรู5ศตวรรษท่ี 21 (21 century skill) และ สอดคล5องกับการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (education for sustainable development: ESD) เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงภาวะโลกาภิวัตนO  

***ตัวช้ีวัด 3 เปCนระบบบริการท่ีให5ความสำคัญกับการคุ5มครองเด็ก (child protection) การดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ 
การดูแลเด็กท่ีได5รับประสบการณOไม?พึงประสงคOหรือได5รับการเล้ียงดูไม?เหมาะสม (trauma informed education and 
care) เพ่ือบรรลุผลลัพธOการเติบโตอย?างปลอดภัยท้ังทางกายและจิตใจ  

****ตัวช้ีวัด 4 เปCนระบบบริการท่ีครอบคลุมต้ังแต?แรกเกิดถึงอายุ 6 ปÄ (หรือก?อนเข5าสู?ระดับประถมศึกษา) หรือรวมช?วง
เปล่ียนผ?าน 6-8 ปÄ  

*****ตัวช้ีวัด 5 เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำของสังคม โดยเอ้ือกลุ?มเด็กจากครอบครัวยากจนให5เข5าถึง
ได5 โดยการสนับสนุนการจัดบริการหรือจัดสิทธิประโยชนOผู5รับบริการ    

******ตัวช้ีวัด 6 เปCนระบบบริการเพ่ือเด็กท้ังมวล เอ้ือต?อการเข5าถึงของกลุ?มเด็กทุกกลุ?ม โดยเฉพาะกลุ?มเด็กพิเศษ เด็ก
พิการ เด็กเปราะบางแบบต?าง ๆ (inclusive education and care) 
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ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห~เน้ือหาในนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน แผนปฏิบัติการระดับชาติ ตาม

ตัวช้ีวัด 6 องค~ประกอบของการพัฒนาสูO “ระบบการดูแลสุขภาวะและสOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัยสูOการพัฒนาท่ีย่ังยืน”   

 เอกสารกลุOม 1 นโยบายภาพรวมการพัฒนาประเทศ 

ผลวิเคราะห~ เน้ือหาท่ีเก่ียวข2อง 

ร ั ฐ ธ ร ร ม น ู ญ แ หO ง

ราชอาณาจักรไทย 2560 

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

√ 1 √ 2 √ 3± 4 √ 5√6 

 

ใ ห 5 ค ว า ม ส ำ ค ั ญ  ใ น
ความหมาย งานการศึกษา 
กำหนดระยะเวลาจัดการ 
12 ป Ä ไม ?ครอบคลุมแรก
เกิดถึงก?อนอนุบาล ในด5าน
การคุ 5มครองเด็กเล็กและ
ครอบครัวมีระบุในมาตรา 
71   
ส ำห ร ั บ ด 5 า นก า รด ู แ ล
สุขภาพครอบคลุมทุกช?วง
วัยแยกกล?าวในมาตรา55 
และอื ่น ๆโดยไม?ได5ระบุ
เฉพาะกลุ?มปฐมวัย 

ในมาตรา 65 กำหนดให5มีแผนยุทธศาสตรOขาติเปCนกรอบสำหรับจัดทำแผนพัฒนา
อื่น ๆ ดังนั้นการพิจารณาว?ารัฐธรรมนูญส?งเสริมระบบ ECCE – SDG หรือไม?นั ้นต5อง
พิจารณาในแผนยุทธศาสตรOชาติร?วมด5วย  

ในมาตรา 54 ได5กำหนดหน5าที่ของรัฐให5ต5องดําเนินการให5เด็กทุกคนได5รับการศึกษา
เปCนเวลา12ปÄ ตั้งแตOกOอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยOางมีคุณภาพโดยไมOเก็บ

คOาใช2จOาย ความหมายหมายถึงตั้งแต?ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปÄที่ 3 ซึ่งเปCนการขยาย
เวลาการให5โอกาสแก?เด็กเพิ่มขึ้นจากเดิมที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติมาตรา 17 
ได5กำหนดไว5 

สำหรับเด็กเล็กกำหนดไว5ว?ารัฐต5องดําเนินการให5เด็กเล็กได5รับการดูแลและพัฒนา
ก?อนเข5ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร?างกายจิตใจ วินัย อารมณO สังคม และสติปeญญาให5สม
กับวัยโดยส?งเสริมและสนับสนุนให5องคOกรปกครองส?วนท5องถิ่นและภาคเอกชนเข5ามีส?วน
ร?วมในการดําเนินการด5วย  

ในเรื่องเปXาหมายผลลัพธOกำหนดว?า “การศึกษาทั้งปวงต5องมุ?งพัฒนาผู5เรียนให5เปCน
คนดีมีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี ่ยวชาญได5ตามความถนัดของตน และมีความ
รับผิดชอบต?อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ”  

ในเรื่องการจัดการกำหนดว?า “รัฐต5องดําเนินการให5ประชาชนได5รับการศึกษาตาม
ความต5องการในระบบต?าง ๆรวมทั้งสOงเสริมให2มีการเรียนรู2ตลอดชีวิตและจัดให2มีการ

รOวมมือกันระหวOางรัฐองค~กรปกครองสOวนท2องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษา

ทุกระดับโดยรัฐมีหน5าที่ดําเนินการกํากับส?งเสริมและสนับสนุนให5การจัดการศึกษา
ดังกล?าวมีคุณภาพและได2มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว?าด5วยการศึกษาแห?งชาติซ่ึง
อย?างน5อยต5องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห?งชาติและการดําเนินการ
และตรวจสอบการดําเนินการให5เปCนไปตามแผนการศึกษาแห?งชาติด5วย” และ “ในการ
ดําเนินการให5เด็กเล็กได5รับการดูแลและพัฒนาหรือให5ประชาชนได5รับการศึกษา รัฐต2อง

ดําเนินการให2ผู2ขาดแคลนทุนทรัพย~ได2รับการสนับสนุนคOาใช2จOายในการศึกษาตาม

ความถนัดของตนให5จัดตั้งกองทุนเพื่อใช5ในการช?วยเหลือผู5ขาดแคลนทุนทรัพยOเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร5าง และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
โดยให5รัฐจัดสรรงบประมาณให5แก?กองทุนหรือใช5มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการ
ให5ผู5บริจาคทรัพยOสินเข5ากองทุนได5รับประโยชนOในการลดหย?อน”  
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     ในมาตรา 71 กำหนดให5รัฐพึงเสริมสร5างความเข5มแข็งครอบครัวส?งเสริมพัฒนาการ 
สร5างเสริมสุขภาพประชาชน ให5มีสุขภาพแข็งแรงจิตใจเข5มแข็ง รัฐบาลส?งเสริมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยOให5เปCนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพมีความสามารถสูงข้ึนรัฐพึงให5ความ
ช?วยเหลือแก?เด็กเยาวชนคนพิการผู5ยากไร5ผู5ด5อยโอกาสให5สามารถดำรงชีวิตได5อย?างมี
คุณภาพและคุ5มครองปXองกันมิให5บุคคลดังกล?าวถูกใช5ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย?างไม?เปCน
ธรรมรวมตลอดท้ังให5การบำบัดฟåçนฟูและเยียวยาผู5ถูกกระทำการดังกล?าวการศึกษาท้ัง
ปวงต5องมุ?งพัฒนาผู5เรียนให5เปCนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได5ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต?อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

     ในการดำเนินการให5เด็กเล็กได5รับการดูแลและพัฒนา หรือให5ประชาชนได5รับ
การศึกษา รัฐต5องดำเนินการให5ผู5ขาดแคลนทุนทรัพยOได5รับ การสนับสนุนค?าใช5จ?ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน  

     ในหมวดการปฏิรูปประเทศได5กำหนดไว5ใน มาตรา 258 (จ)  ให5สามารถเร่ิมดำเนินการ
ให5เด็กเล็กได5รับการดูแลและพัฒนาก?อนเข5ารับการศึกษาตามมาตรา 54 เพ่ือให5เด็กเล็ก
ได5รับการพัฒนาร?างกาย จิตใจ วินัย อารมณO สังคม และสติปeญญาให5สมกับวัย โดยไมOเก็บ

คOาใช2จOาย 

 

ย ุทธศาสตร ~ชาติ 20 ปr  

พ.ศ.2560-2579 

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

√ 1 √ 2 × 3√ 4 √5√6 

 

ให5ความสำคัญงาน พัฒนา
และเสริมสร5างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยO รองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของโลก ความเป∑นธรรมใน
ก า ร เ ข 5 า ถ ึ ง บ ร ิ ก า ร
สาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะส ํ าหร ับผ ู 5 มี

ยุทธศาสตรOชาติด5านการพัฒนาและเสริมสร5างศักยภาพทรัพยากรมนุษยO มีเปXาหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื ่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช?วงวัยให5เปCนคนดี เก?ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร5อมทั้งกาย ใจ สติปeญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด5าน และมี
สุขภาวะที่ดีในทุกช?วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต?อสังคมและผู5อื่น มัธยัสถO อดออม 
โอบอ5อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปCนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต5อง มี
ทักษะที่จำเปCนในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษO
ภาษาท5องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู5และการพัฒนาตนเองอย?างต?อเนื่องตลอดชีวิต สู?การ
เปCนคนไทยที่มีทักษะสูง เปCนนวัตกร นักคิด ผู5ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม? และอื่น ๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ยุทธศาสตรOชาติด5านการปรับเปลี่ยนค?านิยมและวัฒนธรรม การสร5างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม มีเปXาหมาย การพัฒนาที่ให5ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของ
ภาคส?วนต?าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท5องถิ่น มาร?วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร?วมคิดร?วมทํา เพื่อส?วนรวม การกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสู ?กลไกบริหารราชการแผ?นดินในระดับท5องถิ ่น การ
เสริมสร5างความเข5มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร5อมของ
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ร า ย ไ ด 5 น 5 อ ย แ ล ะ ก ลุ? ม
ผู5ด5อยโอกาส 

ประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล5อมให5เปCนประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชนOแก?ครอบครัว ชุมชน และสังคมให5นานที่สุด 
โดยรัฐให5หลักประกันการเข5าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย?างเปCนธรรมและ
ทั่วถึงการลดความเหลื่อมล้ำ สร5างความเปCนธรรมในทุกมิติสร5างความเปCนธรรมในการ
เข5าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู 5มีรายได5น5อยและกลุ?ม
ผู5ด5อยโอกาส 
 

แผนยุทธศาสตร~เศรษฐกิจ

และสังคมแหOงชาติฉบับท่ี 

12 ปr 2560-2564 

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

√ 1 √ 2 × 3√ 4 √5×6 

 
ให5ความสำคัญงานการบูร
ณาการศึกษา การดูแลสุข
ภาวะ การพัฒนาเด็กและ
กลุ?มคนยากจน ขาดความ
ชัดเจนในการกำหนดให5
งานปฐมวัยให5ความสำคัญ
กับการคุ5มครองเด็ก และ
การจ ัดการบร ิการแบบ 
inclusive   

ได2เน2นการเสริมสร2างศักยภาพของประชากรในทุกชOวงวัยให5เปCนทุนมนุษยOที่มี
ศักยภาพสูง ตั้งแต?การพัฒนากลุOมเด็กปฐมวัยให2มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทาง

สมอง ทักษะการเรียนรู2 ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให5เติบโตอย?างมีคุณภาพ 
การหล?อหลอมให5คนไทยมีค?านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของคนไทยทุกช?วงวัย มียุทธศาสตรO
ให5เห็นปeญหาความสำคัญของกลุ?มคนยากจนท่ีเปCนกลุ?มเส่ียงต?อการสร5างทรัพยากรมนุษยO  

เปXาหมายท่ี ๕ สถาบันทางสังคมมีความเข5มแข็งและมีส?วนร?วมในการพัฒนาประเทศ
เพิ ่มขึ ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน 
ส่ือมวลชน และภาคเอกชน 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให5มีทักษะความรู5และความสามารถในการดำรงชีวิตอย?างมี
คุณค?า ๓.๒.๑ ส?งเสริมให5เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ี
เหมาะสม๑) ให5ความรู5แก?พ?อแม?หรือผู5ดูแลเด็กในเร่ืองการมีโภชนาการท่ีเหมาะสม วิธีการ
เลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ5นพัฒนาการเด็กในช?วง ๐ –๓ ปÄแรก รวมทั้งสนับสนุนให5แม?เลี้ยงลูก
ด5วยนมแม?อย?างน5อย ๖เดือน ๒) กำหนดมาตรการสร5างความสมดุลระหว?างชีวิตและการ
ทำงานให5พ?อแม?สามารถเล้ียงดูบุตรได5ด5วยตนเองท้ังการจูงใจให5สถานประกอบการจัดให5มี
การจ5างงานที่ยืดหยุ?นรณรงคOให5ผู5ชายตระหนักและมีส?วนร?วมในการทำหน5าที่ในบ5านและ
ดูแลบุตรมากขึ้น ๓) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให5มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน5นการพัฒนาทักษะสำคัญด5านต?าง 
ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด5านความคิดความจำทักษะการควบคุมอารมณO ทักษะ
การวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู5จักประเมินตนเอง ควบคู?กับการยกระดับ
บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให5มีความพร5อมทั้งทักษะ ความรู5 จริยธรรม และ
ความเปCนมืออาชีพ ๔) สนับสนุนการผลิตส่ือสร5างสรรคOท่ีมีรูปแบบหลากหลายท่ีให5ความรู5
ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยอาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม?และเด็ก วิธีการ
พัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ๕) ผลักดันให5มีกฎหมายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให5ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู5เน5นการเตรียมความพร5อมเข5าสู?ระบบ
การศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให5มีพัฒนาการที่สมวัย และการเตรียมทักษะการอยู?
ในสังคมให5มีพัฒนาการอย?างรอบด5าน 
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เอกสารกลุOม 2 กลุOมให2ความสำคัญกับการศึกษาเปÅนฐาน 

ผลวิเคราะห~ เน้ือหาท่ีเก่ียวข2อง 

พระราชบัญญัติการศึกษา

แหOงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ท่ีแก2ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2545) ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ. 2553) และฉบับท่ี 

4 (พ.ศ. 2562) 

 

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

 

√ 1 √ 2 × 3√ 4 √5√6 

 

ใ ห 5 ค ว า ม ส ำ ค ั ญ  ใ น
ความหมาย งานการศึกษา 
กำหนดคุณภาพสอดคล5อง
องคOประกอบการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ยกเว5นองคOประกอบ
ด5านการคุ5มครองเด็ก สิทธิ
ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระยะเวลาจัดการ 12 ปÄ ไม?
ครอบคลุมแรกเกิดถึงก?อน
อนุบาล  
ส ำห ร ั บ ด 5 า นก า รด ู แ ล
สุขภาพครอบคลุมทุกช?วง
วัยแยกกล?าวในมาตรา55 
และอื ่น ๆโดยไม?ได5ระบุ
เฉพาะกลุ?มปฐมวัย 

 

      
     ในมาตรา 4 กำหนดให5 “การศึกษา” หมายความว?า กระบวนการเรียนรู5เพ่ือความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ?ายทอดความรู5 การฝíก การอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสร5างสรรคOจรรโลงความก5าวหน5า ทางวิชาการ การสร5างองคO
ความรู5อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล5อม สังคม การเรียนรู5และปeจจัยเก้ือหนุนให5 บุคคล
เรียนรู5อย?างต?อเน่ืองตลอดชีวิต  
     กำหนดให5การจัดการศึกษาต5องเปCนไปเพ่ือพัฒนาให5เปCนมนุษยOท่ีสมบูรณOท้ังร?างกาย 
จิตใจ สติปeญญา ความรู5 และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู?ร?วมกับผู5อ่ืนได5 อย?างมีความสุข (มาตรา 6) ด5านการเรียนรู5 มาตรา 8 
กำหนดให5การจัดการศึกษาให5ยึดหลักเปCนการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให5สังคม
มีส?วนร?วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู5ให5เปCนไป
อย?างต?อเน่ือง ในหมวด 4 การจัดการศึกษา (มาตรา 22-30) เน5นการจัดการศึกษา
ต?อเน่ืองตลอดชีวิตท่ีตอบสนองตามผู5เรียน  
ด5านสิทธิกำนหดให5อุดหนุนผู5เรียนและผู5จัดการศึกษาตามการศึกษาพ้ืนฐาน โดยมาตรา 
10 กำหนดให5การจัดการศึกษา ต5องจัดให5บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษา ข้ันพ้ืนฐานไม?น5อยกว?า 12 ปÄท่ีรัฐต5องจัดให5อย?างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม?เก็บ
ค?าใช5จ?าย และมาตรา 13 ให5บิดา มารดา หรือ ผู5ปกครอง มีสิทธิได5รับสิทธิประโยชนOใน
การสนับสนุนจากรัฐ ให5มีความรู5ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู และการให5การศึกษา
แก?บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู?ในความดูแล การอุดหนุนท้ังผู5เรียนและผู5จัดการศึกษายังกำหนด
ในมาตรา 46 60 และ61  
     มาตรา 18 กำหนดให5การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได5แก? 
ศูนยOเด็กเล็ก ศูนยOพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยOพัฒนาเด็กก?อนเกณฑO ของสถาบันศาสนา 
ศูนยOบริการช?วยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความต5องการพิเศษหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกช่ืออย?างอ่ืน  
     การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร?องทางร?างกาย จิตใจ สติปeญญา 
อารมณO สังคม การส่ือสารและการเรียนรู5 หรือมีร?างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล
ซ่ึงไม?สามารถพ่ึงตนเองได5 หรือไม?มีผู5ดูแลหรือด5อยโอกาส ต5องจัดให5บุคคลดังกล?าวมีสิทธิ
และโอกาสได5รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปCนพิเศษ การศึกษาสำหรับคนพิการให5จัดต้ังแต?
แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม?เสีย ค?าใช5จ?าย และให5บุคคลดังกล?าวมีสิทธิได5รับส่ิง
อำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช?วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑO
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และวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถ
พิเศษ ต5องจัดด5วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดย คำนึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน 
         ในมาตรา 4 กำหนดให5  “การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” หมายความว?า การศึกษาก?อน
ระดับอุดมศึกษา มาตรา 13 กำหนดให5บิดา มารดา หรือผู5ปกครองมีสิทธิได5รับสิทธิ
ประโยชนO การสนับสนุนจากรัฐ ให5มีความรู5ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู และการให5
การศึกษา แก?บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู?ในความดูแล รวมท้ังได5รับเงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับ
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู?ในความดูแลท่ีครอบครัวจัดให5  
      

แผนการศึกษาแหOงชาติ 

พ.ศ.2560-2579 

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

 

√ 1 √ 2 × 3√ 4 √5√6 

 
ให 5ความสำค ัญกับการ
ส ? ง เ ส ร ิ มการด ู แลและ
พัฒนาที่สมวัย ผู5เรียนให5มี
คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู5 ในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนนี้ถูกร?างขึ้นโดยหยิบยกความท2าทายที่เปÅนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 

ท้ังในส?วนท่ีเปCนแรงกดดันภายนอก ได5แก? การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคม
โลก อันเน่ืองจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู?อุตสาหกรรม 
4.0 (The Fourth Industrial Revolution) เปsาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค~การ

สหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศ
ไทยได5ให5สัตยาบัน ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี ่ยนแปลง
โครงสร5างประชากรที่ส?งผลให5ประเทศเข5าสู?สังคมสูงวัยอย?างสมบูรณOในอนาคตอันใกล5 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส?งผลให5ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อม
โทรมอย?างรวดเร็ว ปeญหาคุณภาพของคนไทยทุกช?วงวัย ปeญหาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับ ความเหลื่อมล้ำในด5านโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา ส?งผลกระทบต?อระบบการศึกษา ที่ต5องปรับเปลี่ยนให5สนองและรองรับความ
ท5าทายดังกล?าว จึงมีความจำเปCนที ่ประเทศไทยต5องปฏิรูปการศึกษา เพื ่อให5ระบบ
การศึกษาเปCนกลไกหลักของการขับเคล่ือนประเทศ ภายใต5รัฐธรรมนูญแห?งราชอาณาจักร
ไทยฉบับใหม? กรอบยุทธศาสตรOชาติระยะ 20 ปÄ (พ.ศ. 2560-2579) และกรอบทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

ดังนั้นในแผนการศึกษาแห?งชาติจึงได5ตั้งเปXาหมายผู5เรียนให5มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู5 ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด5วย 3Rs ได5แก? การอ?านออก 
(Reading) การเขียนได5 (Writing) และการคิดเลขเปCน (Arithmetic) 8Cs ได5แก? ทักษะ
ด5านการคิดอย?างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก5ปeญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ท ักษะด 5 านการสร 5 างสรรค Oและนว ัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด5านความเข5าใจต?างวัฒนธรรม ต?างกระบวนทัศนO (Cross – cultural 
Understanding) ท ักษะด 5านความร ?วมม ือ การทำงานเป Cนท ีม และภาวะผ ู 5นำ 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด5านการสื ่อสาร สารสนเทศ 
และการรู5เท?าทันส่ือ 
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แผนการศึกษาแหOงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได2กำหนดเปsาหมายการจัด

การศึกษาในระยะ 20 ปÄ 
ไว5ประกอบด5วย  
• การจัดบริการการศึกษาที่ประชากรทุกคนเข5าถึง (Access) กลุ?มเปXาหมายได5รับ

บริการทางการศึกษาอย?างเสมอภาคและเท?าเทียม (Equity) ทั้งกลุ?มปกติ ผู5มี
ความสามารถพิเศษ ผู5มีความบกพร?อง ด5านต?าง ๆ ผู5พิการ ผู5ด5อยโอกาส และผู5มี
ภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต?างกัน ได5รับโอกาสและการ
บริการทางการศึกษาอย?างเสมอภาคและเท?าเทียม 

• ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก5าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปCนพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) สนองตอบและก5าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการ
ทำงานของกำลังคนในประเทศให5สอดคล5องกับความต5องการของตลาดงาน 
สังคม และประเทศ และการสร5างเสริมการเติบโตท่ีเปCนมิตรกับส่ิงแวดล5อม  

• ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู5เรียนให5บรรลุขีดความสามารถและ
เต ็มตามศ ักยภาพ (Quality) เพ ื ่ อพ ัฒนาค ุณล ักษณะ ท ักษะ ความ รู5  
ความสามารถ และสมรรถนะของแต?ละบุคคลให5ไปได5ไกลที่สุดเท?าที่ศักยภาพ
และความสามารถของแต?ละบุคคลพึงมี  

• ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู5เรียนอย?างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที ่ค ุ 5มค?าและบรรลุเปXาหมาย 
(Efficiency) และส?งเสริมสนับสนุนให5ทุกภาคส?วนของสังคมที่มีศักยภาพและ
ความพร5อมเข5ามามีส?วนร?วมในการระดมทุนและร?วมรับภาระค?าใช5จ?ายเพ่ือ
การศึกษา  
 
โดยตั้งเปXาหมายให5ระบบการศึกษาเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปÄ ครอบคลุม ร5อยละ 

100 ในปÄ 2565 และยุทธศาสตรOที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช?วงวัยและการสร5าง
สังคมแห?งการเรียนรู5 มีแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยดังน้ี 
• ส?งเสริมให5เด็กเล็ก (0-2 ปÄ) ได5รับการดูแลและพัฒนาที่สมวัย รอบด5าน อย?างมี

คุณภาพและต?อเน่ือง 
• ปรับระบบการบริหารจัดการการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (0-2ปÄ) และการศึกษา

ปฐมวัย (3-5ปÄ) ให5มีคุณภาพและมาตรฐาน 
• พัฒนามาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ?มเปXาหมาย  
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45 กลุKมงานสKงเสริมการจัดการศึกษาทÅองถิ่น กองสKงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทÅองถิ่น กรมสKงเสริมการปกครองทÅองถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (2561) คูTมือการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศ ึ ก ษ า

แหOงชาติ 2561 

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

× 1 √ 2× 3 × 4×5 × 6 

 

เน 5นด 5านการศ ึกษา แต?
ต5องการผลลัพธOองคOรวม 
ให 5ความสำคัญของการ
พัฒนาการเรียนรู5อย?างรอบ
ด5าน 

ในมาตรฐานการศึกษาแห?งชาติ 2561 ผลลัพธOที ่พึงประสงคOของการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัยได5แก? “มีพัฒนาการรอบด5านและสมดุล สนใจเรียนรู5และกำกับตัวเอง
ให5ทำสิ่งต?าง ๆเหมาะสมตามช?วงวัยได5สำเร็จ โดยมีผลลัพธOที่พึงประสงคOของการศึกษา
หมายถึงคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศนOการพัฒนาประเทศสู?ความ
มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต5องธำรงความเปCนไทยและแข?งขันได5ในเวทีโลกน่ัน
คือเปCนคนดีมีคุณธรรมยึดค?านิยมร?วมของสังคมเปCนฐานในการพัฒนาตนให5เปCนบุคคลที่มี
คุณลักษณะ 3 ด5านโดยเปCนคุณลักษณะข้ันต่ำดังต?อไปน้ี 

 1 เปÅนผู2เรียนรู2ได5แก? เปCนผู5มีความเพียรใฝGเรียนรู5มีทักษะการเรียนรู5ตลอดชีวิต
เพื่อก5าวทันโลกยุคดิจิตอลและโลกอนาคต มีสมรรถนะที่เกิดจากความรอบรู5ด5านต?าง ๆ มี
สุนทรียะ รักและประยุกตOใช5ภูมิปeญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร5างงานหรือสัมมาอาชีพบน
พื้นฐานของความพอเพียง มีความมั่นคงในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีต?อตนเองครอบครัว
และสังคม  

2 เปÅนผู2รOวมสร2างสรรค~นวัตกรรมเปCนผู5มีทักษะทางปeญญาทักษะศตวรรษที่ 21 
ความฉลาดดิจิตอล ทักษะความคิดสร5างสรรคO ทักษะข5ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณา
การข5ามศาสตรO และมีคุณลักษณะของความเปCนผู5ประกอบการเพื่อร?วมสร5างสรรคOและ
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค?าให5กับตนเองและสังคม  

3 พลเมืองที่เข5มแข็งเปCนผู5ที่มีความรักชาติ รักท5องถิ่น รู5ถูกผิด มีจิตสำนึกเปCน
พลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณOและมีส?วนร?วมในการพัฒนาชาติบน
หลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท?าเทียมเสมอภาค รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล5อมให5ย่ังยืนและการอยู?ร?วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย?างสันติ 

โดยผลลัพธOที ่พึงประสงคO 3 ด5านที ่เหมาะสมตามช?วงวัยที ่มีความต?อเนื ่อง
เชื่อมโยงและสะสมตั้งแต?ระดับการศึกษาปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษา
จนถึงระดับอุดมศึกษา  

 
มาตรฐานการศึกษาระดับ

ปฐมวัย พ.ศ. 2561 

ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานนี้ถูกใช5ในงานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ในสังกัดองคOกร
ปกครองส?วนท5องถิ่น กระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกใช5ในงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย ในสังกัดองคOกรปกครองส?วนท5องถิ่น กระทรวงมหาดไทย45 เปCนคู?มือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของ กลุ?มงานส?งเสริมการจัดการศึกษาท5องถิ่น กองส?งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาท5องถ่ิน กรมส?งเสริมการปกครองท5องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
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ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

√ 1 √ 2 × 3 × 4×5 × 6 

 

เปCนมาตรฐานกำหนดการ
จัดบริการทางการศึกษา 
ไม?บูรณาการการดูแลและ
การเร ียนร ู 5  เน ื ้ อหาไม?
ครอบคลุมกลุ ?มเด็กทารก
แ ล ะ เ ต า ะ แ ต ะ  ไ ม?
กำหนดการทำงานกับกลุ?ม
เปราะบาง กลุ?มยากลำบาก 
กลุ?มยากจน ในมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

ซึ่งออกแบบการประเมินให5สอดคล5องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ โดยกำหนด
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน และให5ผลการประเมินเปCน 5 ระดับตั้งแต?
กำลังพัฒนา ถึง ยอดเย่ียม  3 มาตรฐาน ได5แก?  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็กมีพัฒนาการด5านร?างกาย อารมณO จิตใจ สังคม 
และสติปeญญา บรรลุตามเปXาหมาย ที่สถานศึกษากำหนดได5แก? มีพัฒนาการด5านร?างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได5 มีพัฒนาการด5านอารมณO 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณOได5 มีพัฒนาการด5านสังคม ช?วยเหลือตนเอง 
และเปCนสมาชิกที่ดีของสังคม มีพัฒนาการด5านสติปeญญา สื่อสารได5 มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู5ได5  

มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ เปXาหมายการประเมิน
ต5องการกำกับทิศทางของการพัฒนาระบบบริการไปสู?การมีการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ให5สอดคล5องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท5องถ่ิน 
จัดครูให5เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  มีการส?งเสริมให5ครูมีความเชี่ยวชาญด5านการ
จัดประสบการณOที่ส?งผลต?อคุณภาพเด็กเปCนรายบุคคล ตรงความต5องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให5มีชุมชนการเรียนรู5ทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล5อมอย?างปลอดภัย 
และมีสื่อเพื่อการเรียนรู5อย?างเพียงพอและหลากหลาย ให5บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู5เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณOเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและต?อเนื่อง มีการชี้แนะ
ระหว?างการปฏิบัติงานส?งผลต?อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการ
ปฏิบัติงานและเปaดโอกาสให5ผู5เกี่ยวข5องทุกฝGายมีส?วนร?วมจน เปCนแบบอย?างที่ดีและได5รับ
การยอมรับจากชุมชนและหน?วยงานท่ีเก่ียวข5อง 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณOที่เน5นเด็กเปCนสำคัญ เปXาหมายการประเมิน
ต5องการกำกับทิศทางของการพัฒนาระบบบริการไปสู?การจัดประสบการณOที่ส?งเสริมให5
เด็กมีพัฒนาการด5านร?างกาย อารมณO จิตใจ สังคม และสติปeญญาอย?างสมดุล เต็ม
ศักยภาพโดยความร?วมมือของพ?อแม?และครอบครัว ชุมชนและผู 5เกี ่ยวข5องและเปCน
แบบอย?างที่ดี สร5างโอกาสให5เด็กได5รับประสบการณOตรง เล?นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู5
ลงม ือทำและสร 5างองค Oความร ู 5ด 5วยตนเองอย?างม ีความสุข จ ัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล5อมในห5องเรียนที่เอื้อต?อการเรียนรู5โดยเด็กมีส?วนร?วมใช5สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด5วยวิธีการที่หลากหลาย โดย
ผู 5ปกครองและผู 5 เก ี ่ยวข5องมีส ?วนร?วมนำผลการประเมินที ่ได 5ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณOและพัฒนาเด็ก 
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46 สถาบันสKงเสริมการสอนวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี (สสวท.) (2563) กรอบการเรียนรูúและแนวทางการจัดประสบการณ=การเรียนรูúบูรณาการวิทยาศาสตร= 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร=ในระดับปฐมวัย.  กระทรวงศึกษาธิการ. http://www.ipst.ac.th และ http://earlychildhood.ipst.ac.th  

ห ล ั ก ส ู ต ร ก า ร ศ ึ ก ษ า

ปฐมวัย พ.ศ.2560 

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

√ 1 √ 2 × 3 √ 4×5 × 6 

 

เปCนหลักสูตรที่กำหนดการ
จัดบริการทางการศึกษา 
เน5นทักษะศตวรรษที ่ 21 
บ ูรณาการว ิทยาศาสตรO 
เ ท ค โ น โ ล ย ี  แ ล ะ
คณ ิ ตศ าสต ร O ใ น ร ะ ดั บ
ปฐมวัย ไม?บูรณาการการ
ดูแลและการเรียนรู5 เน้ือหา
ระบ ุ เ ฉพาะ  3-6 ป Ä  ไ ม?
กำหนดการทำงานกับกลุ?ม
เปราะบาง กลุ?มยากลำบาก 
กลุ?มยากจน  

ได5กำหนดเปXาหมายผลลัพธOในการจัดการศึกษาปฐมวัยไว5ว?า “ต2องพัฒนาเด็ก

ต้ังแตOแรกเกิด – 6 ปr ให2มีพัฒนาการด2านรOางกายอารมณ~ จิตใจ สังคม และ สติปáญญา

ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามมารถ และ ความแตกต?างระหว?างบุคคลเปCนการเตรียมความ
พร5อมที่จะเรียนรู5และสร2างรากฐานชีวิตให2พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสูOความเปÅนมนุษย~ท่ี

สมบูรณ~ เปCนคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต?อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ ประเทศชาติ” และได5กำหนดหลักการจัดบริการไว5ดังนี้ “หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยมุ?งเน5นพัฒนาเด็กทุกคนให5ได5รับการพัฒนาด5านรOางกายอารมณ~ จิตใจ สังคม 

และ สติปáญญา อย?างมีคุณภาพและต?อเนื่องได5รับการจัดประสบการณOการเรียนรู5อย?างมี
ความสุขและเหมาะตามวัย มีทักษะชีวิต และ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เปCนคนดีมีวินัยและสำนึกความเปCนไทยโดยความรOวมมือระหวOางสถานศึกษา 

พOอแมO ครอบครัว ชุมชน และทุกฝGายท่ีเก่ียวท่ีเก่ียวข5องกับการพัฒนาเด็ก” 
กรอบการเรียนรู2และแนวทางการจัดประสบการณ~การเรียนรู2บูรณาการ

วิทยาศาสตร~ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร~ในระดับปฐมวัย46 ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สถาบันส?งเสริมการสอนวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยี (สสวท.) 
ได5ให5ความสำคัญของการเตรียมเด็กปฐมวัยให5พร5อมกับการเปล่ียนแปลงของโลกเช?นกัน
ในบทนำว?า  

“สภาพสังคมและเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนแปลงอย?างมาก รวมท้ัง
วิทยาศาสตรOและเทคโนโลยีมีความเจริญก5าวหน5าข้ึนอย?างรวดเร็ว จึงได5เล็งเห็นถึงความ
จำเปCนในการส?งเสริมให5ครูปฐมวัยสามารถพัฒนาการจัดประสบการณOการเรียนรู5
วิทยาศาสตรO เทคโนโลยี และคณิตศาสตรO เพ่ือเตรียมความพร5อมให5เด็กปฐมวัย ให5มี
ทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู5และทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจะช?วยให5เด็กสามารถ
ดำรงชีวิตได5อย?างมีคุณภาพสอดคล5องกับสถานการณOในปeจจุบันและรองรับ การ
เปล่ียนแปลงในอนาคต” 

อย?างไรก็ตาม สสวท มุ?งเปXาเฉพาะเด็กอายุต่ำกว?า 3 ปÄ และ 3-6 ปÄ (หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว?า 3 ปÄ จัดขึ ้นสำหรับพ?อแม? ผู 5เลี ้ยงดูหรือ
ผู5เกี่ยวข5องกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เพื่อใช5เปCนแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและ
ส?งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู5อย?างเหมาะสมกับเด็กเปCนรายบุคคล)  
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เอกสารกลุOม 3 กลุOมให2ความสำคัญกับภาวะสุขภาพเปÅนฐาน 

ผลวิเคราะห~ เน้ือหาท่ีเก่ียวข2อง 

แ ผ น พ ั ฒ น า ส ุ ข ภ า พ

แหOงชาติฉบับที่ 12 พ. ศ. 

2560-2564 

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

√ 1 × 2 × 3 √ 4 √5 √ 6 
 
ให 5ความสำคัญตั ้งแต ?ใน
ครรภOมารดา ให5การศึกษา
ผ ? านพ ?อแม ? ผ ู 5 ด ู แล เ ด็ก 
ชุมชนท5องถ่ินมีส?วนร?วม  
 
ในเรื่องทั่วไปโดยหลักการ
มีความพยายามบูรณาการ 
ครอบคลุมกลุ?มเปราะบาง 
ครอบคลุมทุกกลุ?มอายุ แต?
ในเร ื ่ องเฉพาะ ก ับเ ด็ก
ปฐมว ัยกำหนดต ัวช ี ้ วัด
เพียงผลลัพธOสุขภาพและ
พัฒนาการทางกายและ
อารมณO เร่ืองอ่ืนไม?ชัดเจน     
 

อยู?ภายใต5แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติฉบับท่ี 12 และเปCนกลไก
เช่ือมต?อเปXาหมายยุทธศาสตรOชาติระยะ 20 ปÄและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห?งชาติ
ฉบับท่ี 12 ด5านสุขภาพโดยยึดการปรับโครงสร5างประเทศไทยไปสู?ประเทศไทย 4.0 และ
กรอบเปXาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน แผนน้ีได5ต้ังวิสัยทัศนOเพ่ือให5ระบบสุขภาพไทยเข5มแข็ง
เปCนเอกภาพเพ่ือคนไทยสุขภาพดี สร5างประเทศให5ม่ันคงม่ังค่ังและย่ังยืน โดยมีพันธกิจ
เสริมสร5างสนับสนุนและประสานให5เกิดการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนท้ังภาครัฐและ
เอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคมในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให5
เข5มแข็งรองรับกับบริบทการเปล่ียนแปลงในอนาคต มีเปXาหมายให5ประชาชน ชุมชน 
ท5องถ่ินและภาคีเครือข?ายมีความรู5รอบด5านสุขภาพเพ่ิมมากข้ึนคนไทยมีสุขภาพท่ีดีทุก
กลุ?มวัยลดการตายอันควรก?อนวัยอันควร 

พบการต้ังครรภOของวัยรุ?นไทยในช?วง 14 ปÄท่ีผ?านมามีเพ่ิมข้ึนจาก 36 ต?อ
ประชากร 1000 คนในพ.ศ. 2540 เปCน 51.2 ต?อประชากร 1000 คนในพ.ศ. 2556 มีแม?
อายุต่ำกว?า 20 ปÄ 133176 คนหรือร5อยละ 16.6 ของแม?ทุกกลุ?มอายุ พบวัยรุ?นทำแท5งปÄละ 
3 แสนคนและมีเด็กกำพร5าถูกทอดท้ิง 88730 คน สำหรับกลุ?มเด็ก 0-5 ปÄ ได5ให5
ความสำคัญกับปeญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน5อยกว?า 2,500 กรัมซ่ึงพบร5อยละ 9.0 การ
ขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดพบ 25.6 ต?อเด็กเกิดมีชีพพันคน การเล้ียงลูกด5วยนมแม?
อย?างเดียวพบได5เพียงร5อยละ 47.5 รวมท้ังพัฒนาการเด็กพบว?าเด็ก 0-5 ปÄมีพัฒนาการ
ล?าช5าร5อยละ 27.5  

แผนสุขภาพน้ีได5วางยุทธศาสตรOไว5 4 ข5อดังน้ี  ยุทธศาสตรOท่ี 1 เร?งการเสริมสร5าง
สุขภาพคนไทยเชิงรุกยุทธศาสตรOท่ี 2 สร5างความเปCนธรรมลดความเหล่ือมล้ำในระบบ
บริการสุขภาพยุทธศาสตรOท่ี 3 การพัฒนาและสร5างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกำลังคนด5านสุขภาพ ยุทธศาสตรOท่ี 4 การพัฒนาสร5างความเข5มแข็งในการอภิบาล
ระบบสุขภาพ ได5กำหนดให5มีมาตรการการดูแลเด็กปฐมวัยให2ร2อยละ 85 มีพัฒนาการท่ี

สมวัยเติบโตอยOางมีคุณภาพ  มีความฉลาดทางสติปáญญาโดยมี IQ เฉล่ีย 100 และร2อย

ละ 70 ของเด็กปฐมวัยมีคะแนนพัฒนาการทางอารมณ~สูงกวOาคOามาตรฐาน 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

อ น า ม ั ย แ ม O แ ล ะ เ ด็ ก 

กระทรวงสาธารณสุข 

กรมอนามัย47 

 

กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยเห็นความสำคัญที่จะให5แม?-ลูกปลอดภัย
จากการตั้งครรภOและการคลอดลูก ได5รับการเลี้ยงดูให5เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย มี
ระดับเชาวนOปeญญาเทียบเท?ามาตรฐานสากล ใช5นโยบาย 9 ข5อ เพื่อยกระดับ สุขภาพสตรี
และเด็ก ประกอบด5วย 1) สร5างพ?อแม?คุณภาพ ก?อนมีบุตรเข5ารับบริการตรวจร?างกายและ
รับความรู 5ในโรงเรียนพ?อแม? 2) สร5างการเข5าถึงบริการอย?างเท?าเทียม โดยให5หญิง 
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47 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย. คูTมือมาตรฐานการปฏิบัติงานอนามัยแมTและเด็ก http://hp.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index2  

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

√ 1 × 2 × 3 ±4 √5 √ 6 
 
ให 5ความสำคัญตั ้งแต ?ใน
ครรภOมารดา ให5การศึกษา
ผ ? านพ ?อแม ? ผ ู 5 ด ู แล เ ด็ก 
ชุมชนท5องถ่ินมีส?วนร?วม  
 
ขาดการบูรณาการกับงาน
การศึกษาและงานคุ5มครอง
เด็ก ครอบคลุมถึงอายุ 42-
60เดือน ไม?ชัดเจนในเรื่อง
การเรียนรู5ทักษะศตวรรษ
ที ่ 21 และเรื ่องคุ 5มครอง
เด็ก    
 

ตั ้งครรภOทุกคนฝากครรภOเร็วและมา เปCนคู ?ได5ทุกที ่ทุกสิทธ์ิ 3) สร5างเด็กปลอดโรค
พันธุกรรมและโรคติดเชื้อโดยแม?ขณะตั้งครรภOได5รับการตรวจเลือด และเพื่อ ปXองกัน
โรคธาลัสซีเมีย เอดสO เอ¿อ ได5รับยาเสริมไอโอดีนและวิตามินเสริมธาตุเหล็ก 4) สร5างภูมิ
ต5านทานทางสังคมแก?เด็ก ผ?านการเลี้ยงดูของพ?อแม? ด5วยความรักความผูกพันได5กินนม 
แม?ตั้งแต?แรกเกิดและอาหารตามวัย 5) สร5างเด็กฉลาดทางปeญญาและอารมณO ด5วยการ
เลี้ยงดูที่ถูกต5องเหมาะสมของพ?อ-แม?ผ?าน กระบวนการกิน กอด เลOน เลOา 6) เด็ก อายุ 9. 
18, 30, 42 เดือน ได5รับการคัดกรอง และส?งเสริมพัฒนาการ หากพัฒนาการ ล?าช5าได5รับ
การแก5ไข 7) เด็กได5รับการฝíกทักษะชีวิต ผ?านการจัดกิจกรรมในคลินิกเด็กดีและศูนยOเด็ก
เล็กคุณภาพ 8) สตรีและเด็กได5รับบริการ ฝากครรภOคุณภาพ ห5องคลอดคุณภาพ คลินิก
เด็กดีคุณภาพและศูนยOเด็กเล็กคุณภาพ และ 9) ชุมชนท5องถิ่น รOวมสร2างเด็กไทยแข็งแรง 

ฉลาด อารมณ~ดี และมีความสุข มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส?งต?อ ตัวชี้วัด
ต?าง ๆ และมีระบบข5อมูล  

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรฐานกำกับการปฏิบัติงานของเจ5าหน5าทาง
การแพทยOและสาธารณสุขซ่ึงในกระบวนการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5ของเด็กปฐมวัย
จะเปรียบเสมือน 3 งาน ได5แก?  
-งานสร5างองคOความรู 5เปCนมาตรฐานด5านสุขภาพและพัฒนาการ นำไปสู ?การจัดการ
ฝíกอบรมผู5ดูแลเด็กได5แก? พ?อแม? ครู-ครูพ่ีเล้ียงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและประเภทอ่ืน 
-งานการประเมินผลลัพธOได5แก?ภาวะสุขภาพและระดับพัฒนาการ ซึ่งผลการประเมินน้ี
หน?วยงานอื่น ๆสามารถใช5ประโยชนOในการประเมินงานของแต?ละหน?วยได5หากมีการ
เชื่อมโยงระบบข5อมูลเครือข?ายท่ีดี มีการเก็บข5อมูล วิเคราะหOข5อมูลเพื่อดูผลสำเร็จของ
คลินิกเด็กดีคุณภาพได5แก? ร5อยละเด็กพัฒนาการล?าช5าได5รับการกระตุ5นและติดตาม
พัฒนาการ ร5อยละการได5รับการคัดกรองพัฒนาการเด็กและการชั่ง น้ำหนัก/วัดส?วนสูง 
ร5อยละเด็กที่มีการพัฒนาการปกติ และสงสัยล?าช5า ร5อยละเด็กที่มีพัฒนาการไม?สมวัย
ได5รับการดูแลและส?งต?อตามขั้นตอน ร5อยละเด็กที่ได5รับวัคซีนครบตามช?วงวัยและการ
ได5รับเฝXาระวังภาวะแทรกซ5อนจากการแพ5วัคซีน ร5อยละของเด็กได5รับการตรวจฟeนและ
เด็กท่ีมีปeญหาฟeนผุได5รับการส?งต?อท่ีเหมาะสม 
-งานเชิงรับในการให5บริการสุขภาพและรับการส?งต?อการแก5ไขปeญหาสุขภาพและ
พัฒนาการในระดับรุนแรงจากหน?วยงานการดูแลเด็กปฐมวัยอ่ืน ๆ  

กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดบริการเปCนผู5ดูแลเด็กโดยตรงบ5างในบางส?วนงาน 
และเปCนการพัฒนาต5นแบบเพื่อสร5างองคOความรู5สู?การขยายผลต?อไปเช?น สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห?งชาติ ศูนยOอนามัยแม?และเด็ก หรือในโรงพยาบาลบางแห?ง 
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เอกสารกลุOม 4 กลุOมบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผลวิเคราะห~ เน้ือหาท่ีเก่ียวข2อง 

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พ.ศ. 2560-2564 

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

 

√ 1 √ 2 ± 3 √ 4√ 5 × 6 

 

      เปCนแผนท่ีออกมาภายหลังการแต?งต้ังคณะอนุกรรมการประสานและส?งเสริมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในตามพระราชบัญญัติส?งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห?งชาติพ.ศ. 
2550 

 มีเปXาหมายหลักให5เด็ก “มีทักษะ พัฒนาการสมวัย แข็งแรง EQ สูง แก5ปeญหา
เปCน วินัยดี มีคุณธรรม” สอดคล5องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตรOท่ี 1 การเสริมสร5างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยO โดยมีหน่ึงในเปXาหมาย
สำคัญให5เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และสอดรับกับแผนการศึกษาแห?งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรOท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช?วงวัยและการสร5างสังคม
แห?งการเรียนรู5 ซ่ึงมีวัตถุประสงคOให5เด็กทุกคนมีการพัฒนารอบด5านตามวัยอย?างมีคุณภาพ 
และได5รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

พระ ร าช บัญญ ั ติ  ก า ร

พัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 

2562 

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

√ 1 √ 2 √ 3 √ 4√ 5 √ 6 

  

เป Cนกฎหมายท ี ่ เก ิด ข้ึน
หลังสุด มีความพยายามท่ี
จะบูรณาการงานของแต?
ล ะภาค ี เ ค ร ื อ ข ? า ย เ ข5 า
ด 5 วยก ัน แต ?จ ุด เร ิ ่ มต5น
เพ ? ง เล ็ ง ไปท ี ่ การจ ัดทำ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยให5
สอดคล5องกับกฎหมายว?า
ด 5วยการศึกษาแห?งชาติ 
ย ุ ท ธศ าสตร O ช า ติ  และ
แผนการปฏิรูปประเทศทำ
ให 5ย ังคงให 5ความสำคัญ
ระบบการพัฒนาปฐมวัยใน

ในมาตรา 17 ได5กำหนดให5คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยซ่ึง
คณะกรรมการแต?งตั้ง จัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยให5สอดคล5องกับกฎหมายว?าด5วย
การศึกษาแห?งชาติ ยุทธศาสตรOชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศกำหนดแนวทางบูรณา
การการทำงานร?วมกันระหว?างหน?วยงานของรัฐ องคOกรปกครองส?วนท5องถิ่น ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข5องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการบูรณาการการ
จัดบริการในแต?ละช?วงรอยต?อของเด็กปฐมวัย จัดทำแผนงบประมาณและแผนการ
ดำเนินงานประจำปÄแบบบูรณาการของหน?วยงานของรัฐและองคOกรปกครองส?วนท5องถ่ิน
ที่เกี่ยวข5องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของ
หน?วยงานของรัฐ องคOกรปกครองส?วนท5องถิ ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมท่ี
เกี่ยวข5องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย จัดทำสมรรถนะและตัวช้ีวัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมี สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาเปCนหน?วยงานหลักในการประสานภาคีเครือข?าย 

กำหนดเปXาหมายผลลัพธOการพัฒนาท้ังเด็กในช?วงท่ียังเปCนตัวอ?อนในครรภO
ตลอดจนช?วงปฐมวัยไว5ในมาตรา 5 โดยกำหนดให5 
• มารดาได5รับการดูแลในระหว?างต้ังครรภOเพ่ือให5บุตรท่ีอยู?ในครรภOมีสุขภาวะและ

พัฒนาการท่ีดี  
• ให5เด็กปฐมวัยอยู?รอดปลอดภัยและได5รับความคุ5มครองให5พ5นจากการล?วงละเมิด

ไม?ว?าในทางใด 
• ให5เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีดีรอบด5านท้ังทางร?างกาย จิตใจ วินัย อารมณO สังคม 

และสติปeญญาให5สมกับวัย เพ่ือให5เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู5อย?างต?อเน่ือง
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รูปบริการทางการศึกษา
เปCนหลัก  
มีเนื้อหาพยายามเชื่อมโยง
งานการศ ึกษา ส ุขภาพ 
แ ล ะ ก า ร ค ุ 5 ม ค ร อ ง 
ครอบคลุมแรกเกิดถึงอายุ
เปลี ่ยนผ?านสู ?วัยเรียน ให5
ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ก ั บ ก ลุ? ม
เปราะบาง  ครอบคลุม
ผลลัพธOทางกาย สติปeญญา 
จิตใจอารมณO  สังคม และ
ทักษะการเร ียนร ู 5ตลอด
ช ีว ิตและเตรียมร ับการ
เปล ี ่ยนแปลงของส ังคม
อนาคต และท ักษะการ
ควบคุมตนเอง  
 
 

ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู5อย?างสอดคล5องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต?ละ
บุคคลและความต5องการจำเปCนพิเศษ 

• สร5างคุณลักษณะให5เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝGดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝGรู5 มีความคิด
สร5างสรรคO และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายได5 

• บ?มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให5เคารพคุณค?าของบุคคลอ่ืน มีจิตวิญญาณของ
การอยู?ร?วมกันในสังคมอย?างเสมอภาค และมีจิตสำนึกในความเปCนพลเมืองไทย
และพลโลก 

• ให5ผู5ดูแลเด็กปฐมวัยได5รับความรู5 ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

            พ.ร.บ.ยังกำหนดผู5รับผิดชอบและหลักการจัดระบบบริการไว5ในมาตรา6 โดยให5 
“หน?วยงานของรัฐ องคOกรปกครองส?วนท5องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมท่ี
เก่ียวข5อง มีภารกิจร?วมกันดำเนินการเพ่ือให5มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดำเนินการให5
เปCนไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามท่ี
คณะกรรมการกำหนด รวมท้ังส?งเสริมให5ผู5ดูแลเด็กปฐมวัยจัดให5เด็กปฐมวัยซ่ึงอยู?ในความ
ดูแลได5รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” 
และในมาตรา 7  “บิดา มารดา และผู5ปกครองมีหน5าท่ีจัดให5เด็กปฐมวัยซ่ึงอยู?ในความดูแล
ได5รับการพัฒนาตามแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ใน 
มาตรา8   “การจัดการเรียนรู5ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต5องเปCนไปเพ่ือเตรียมความ
พร5อมของเด็กปฐมวัย แต?ต5องไมOเปÅนการจัดการเรียนรู2ท่ีมุOงเน2นการสอบแขOงขันระหวOาง

เด็กปฐมวัย” 
 

มาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแหOงชาติ 

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

√ 1 √ 2 ±3 √ 4√ 5 × 6 

 

เน้ือหามีความชัดเจนท่ี
ต5องการให5มาตรฐาน
ครอบคลุมการดูแลเด็ก
ต้ังแต?แรกเกิดถึง ก?อนเข5า
ประถมศึกษา มองผลลัพธO
การจัดการเปCนองคOรวม 

     มาตรฐานน้ีกำหนดให5สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหมายถึงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
หมายถึง สถานท่ีรับดูแล พัฒนา จัดประสบการณOเรียนรู5และการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ครอบคลุมต้ังแต?ทารกแรกเกิดถึง 6 ปÄ หรือก?อนเข5าเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปÄท่ี 1 ท่ีใช5ช่ือหลากหลายรวมทุกสังกัดในประเทศไทย ได5แก? 
ศูนยOพัฒนาเด็กก?อนวัยเรียน (สำนักพัฒนาสังคม กทม.) ศูนยOเด็กเล็กในโรงพยาบาล 
สถานรับเล้ียงเด็กเอกชน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยO ) ศูนยO
พัฒนาเด็กเล็กองคOกรปกครองส?วนท5องถ่ิน และ โรงเรียนอนุบาล 
     มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห?งชาติ เปCนมาตรฐานกลางของประเทศใช5แทน
มาตรฐานศูนยOเด็กเล็กแห?งชาติ (ซ่ึงเปCนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 
2554) เพ่ือให5ทุกหน?วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ 
ใช5เปCนแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพ รวมถึงใช5เปCน
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และต5องการบูรณาการ
มาตรฐานด5านต?าง ๆข5า
ด5วยกัน โดยเฉพาะอย?างย่ิง
ด5านสุขภาพ โภชนาการ 
การจัดสภาพแวดล5อมเพ่ือ
ความปลอดภัย อย?างไรก็
ตามด5านการเรียนรู5ขาด
ความชัดเจนในการ
เช่ือมโยงกับการเรียนรู5เพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (ESD: 
education for 
sustainable 
development) และไม?
ชัดเจนในการปกปXอง 
คุ5มครองเด็ก(ขณะท่ี พรบ 
ปฐมวัยกำหนดให5เด็ก
ปฐมวัยอยู?รอดปลอดภัย
และได5รับความคุ5มครองให5
พ5นจากการล?วงละเมิดไม?
ว?าในทางใด) 

ขาดมาตรฐานตัวช้ีวัดใน
เร่ืองการจัดการความ
เหล่ือมล้ำ ขาดเน้ือหาการ
ดูแลเด็กกลุ?มเปราะบาง
และมีบาดแผลทางใจ 
(childhood trauma) 
(ขณะท่ี พรบ ปฐมวัย
กำหนด บ?มเพาะเจตคติ
ของเด็กปฐมวัยให5เคารพ
คุณค?าของบุคคลอ่ืน มีจิต
วิญญาณของการอยู?
ร?วมกันในสังคมอย?างเสมอ

เคร่ืองมือประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากต5นสังกัด และ
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคOการมหาชน)  
     มาตรฐานน้ีประกาศใช5ในปÄ 2562 ได5ให5เหตุผลท่ีต5องมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห?งชาติไว5ว?า “ในปeจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยต้ังแต?แรกเกิดถึงอายุ 6 ปÄ ท่ีมี
พัฒนาการไม?สมวัยเปCนจำนวนมาก นับเปCนวิกฤตร5ายแรงต?อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
มนุษยO”และกล?าวถึง ข5อจำกัดของการใช5มาตรฐานเดิมคือครอบคลุมเฉพาะเด็กอายุ 2-5 
ปÄ เท?าน้ัน ไม?ครอบคลุมเด็กปฐมวัยต้ังแต?แรกเกิดถึงก?อนเข5าประถมศึกษา” “สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยส?วนใหญ?ยังต5องใช5หลายมาตรฐานทำให5ผู5ปฏิบัติสับสนและต5องทำงานซ้ำซ5อน 
และยังไม?ได5นำผลการประเมินไปพัฒนาเท?าท่ีควร” จึงเปCนการแสดงความต้ังใจของฝGาย
ผู5จัดทำตามนโยบายของภาครัฐท่ีจะพัฒนามาตรฐานระบบบริการนำไปสู?การจัดบริการ
กลุ?มเด็กอายุต่ำกว?า 2 ปÄ ด5วย  

การผลักดันการใช5มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ ได5สร5างเครื่องมือประเมิน 
และระบบสารสนเทศ เพื่อนำสู?เปXาหมาย ในรายละเอียดของมาตรฐานได5กำหนด3ด5าน
เช?นกัน ในการประเมินจะแสดงผลเปCน 4 ระดับตั้งแต?ปรับปรุงถึงดีมาก มาตรฐานท่ี
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการบริการ การจัดการกายภาพ หลักสูตรและ การจัดการข5อมูล 
และตัวบ?งช้ีได5แก? 

มาตรฐานด5านท่ี 1 คือการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีตัวบ?งช้ีดังน้ี 
• การบริหารจัดการอย?างเปCนระบบทั้งทางกายภาพ หลักสูตรและ การจัดการ

ข5อมูล  
• การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภท โดยระบุการกำหนดอัตราส?วนครู/ผู5ดูแล 

: เด็ก(คน) จำนวนเด็กในกลุ?มกิจกรรมโดย ต่ำกว?า 1 ปÄ 1 : 3 กลุ?มละไม?เกิน 6 
คน ต่ำกว?า 2ปÄ 1 : 5 กลุ?มละไม?เกิน 10 คน ต่ำกว?า 3 ปÄ 1 : 10 กลุ?มละไม?เกิน 
20 คน และ 3 ปÄ - ก?อนเข5า ป.1 1 : 15 กลุ?มละไม?เกิน 30 คน  

• การบริหารจัดการสภาพแวดล5อมเพื่อความปลอดภัยทั้งภายใน ภายนอกอาคาร 
ครุภัณฑO อุปกรณO เครื่องใช5 ของเล?น จัดการการเดินทางอย?างปลอดภัย มีระบบ
ปXองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปXองกัน
อัคคีภัย/ภัยพิบัติตามืความเส่ียงของพ้ืนท่ี 

• การจัดการเพื ่อส?งเสริมสุขภาพและการเรียนรู 5 โดยการจัดการเพื ่อส?งเสริม
สุขภาพ เฝXาระวังการเจริญเติบโตของเด็กและดูแลการเจ็บปGวยเบื้องต5น มีแผน
และดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปÄ และปXองกัน
ควบคุมโรคติดต?อ อาคารต5องมีพ้ืนท่ีใช5สอยเปCนสัดส?วนตามกิจวัตรประจำวันของ
เด็กที่เหมาะสมตามช?วงวัย และการใช5ประโยชนO จัดให5มีพื้นท่ี/มุมประสบการณO 
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ภาค และมีจิตสำนึกใน
ความเปCนพลเมืองไทยและ
พลโลก) 

 

และแหล?งเรียนรู5ในห5องเรียนและนอกห5องเรียน จัดบริเวณห5องน้ำ ห5องส5วม ท่ี
แปรงฟeน/ล5างมือให5เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช5งานของ
เด็ก จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบ
อาหาร น้ำดื่มน้ำใช5 กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค จัดอุปกรณOภาชนะ
และเครื่องใช5ส?วนตัวให5เพียงพอกับการใช5งานของเด็กทุกคน และดูแลความ
สะอาดและปลอดภัยอย?างสม่ำเสมอ 

• ส?งเสริมการมีส?วนร?วมของครอบครัวและชุมชน โดยมีการสื ่อสารเพื ่อสร5าง
ความสัมพันธOและความเข5าใจอันดีระหว?างพ?อแม?/ผู5ปกครองกับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเก่ียวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัด
กิจกรรมที่พ?อแม?/ผู5ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส?วนร?วมและดำเนินงานให2

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปÅนแหลOงเรียนรู2แกOชุมชน เร่ืองการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
นอกจากนั้นในมาตรฐานด5านท่ี 2 ยังแสดงถึงระบบบริการที่ผสมผสานการดูแล

และพัฒนาหรือการเรียนรู5ของเด็ก = care and education โดยกำหนดให5ระบบบริการ
ต5อง 
• มีแผนการจัดประสบการณOการเรียนรู5ที่สอดคล5องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

มีการดำเนินงานและประเมินผล 
• จัดพ้ืนท่ี/มุมประสบการณOการเรียนรู5และการเล?นท่ีเหมาะสมอย?างหลากหลาย  
• จัดกิจกรรมส?งเสริมพัฒนาการทุกด5านอย?างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กท่ี

เรียนรู5ด5วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธO และการเล?น 
• เลือกใช5สื ่อ/อุปกรณO เทคโนโลยี เคร่ืองเล?นและจัดสภาพแวดล5อมภายใน-

ภายนอก แหล?งเรียนรู5 ท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 
• เฝXาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเปCนระยะ เพื่อใช5ผลในการจัดกิจกรรม

พัฒนาเด็กทุกคนให5เต็มตามศักยภาพ 
• การสOงเสริมพัฒนาการด2านรOางกายและดูแลสุขภาพ โดยให5เด็กอายุ 6 เดือน

ขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ5วนในปริมาณที่เพียงพอ และส?งเสริมพฤติกรรม
การกินที่เหมาะสม จัดกิจกรรมให5เด็กได5ลงมือปฏิบัติอย?างถูกต5องเหมาะสมใน
การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็ก
ประจำวัน ความสะอาดของร?างกาย ฟeนและช?องปากเพื่อคัดกรองโรคและการ
บาดเจ็บ เฝXาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเปCนรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการอย?างต?อเนื่อง จัดให5มีการตรวจสุขภาพร?างกาย ฟeนและช?องปาก 
สายตา หู ตาม กำหนด 
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• การสOงเสริมพัฒนาการด2านสติปáญญา ภาษาและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรม
ส?งเสริมให5เด็กได5สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั ้งคำถาม สืบเสาะหาความรู5 
แก5ปeญหา จินตนาการ คิดสร5างสรรคO โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต?าง
ของเด็ก จัดกิจกรรมและประสบการณOทางภาษาที่มีความหมายต?อเด็ก เพื่อการ
ส่ือสารอย?างหลากหลาย ฝíกฟeง พูด ถาม ตอบ เล?าและสนทนาตามลำดับข้ันตอน
พัฒนาการ จัดกิจกรรมปลูกฝeงให5เด็กมีนิสัยรักการอ?านให5เด็กมีทักษะการดูภาพ 
ฟeงเรื่องราว พูดเล?า อ?าน วาด/เขียน เบื้องต5น ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/
ผู 5ด ูแลเด็ก เปCนตัวอย?างของการพูด และการอ?านที ่ถ ูกต5อง จัดให5เด ็กมี
ประสบการณOเรียนรู5เกี ่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต?าง ๆ สถานที่และธรรมชาติ
รอบตัวด 5วยว ิธ ีการที ่ เหมาะสมกับว ัยและพัฒนาการ จัดก ิจกรรมและ

ประสบการณ~ด2านคณิตศาสตร~และวิทยาศาสตร~เบ้ืองต2นตามวัย โดยเด็กเรียนรู5
ผ?านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด5วยตนเอง 

• การสOงเสริมพัฒนาการด2านอารมณ~ จิตใจ-สังคม ปลูกฝáงคุณธรรมและความ

เปÅนพลเมืองดี โดยสร5างความสัมพันธOที่ดีและมั่นคง ระหว?างผู5ใหญ?กับเด็ก จัด
กิจกรรมสร5างเสริมความสัมพันธOที่ดีระหว?างเด็กกับเด็ก และการแก5ไขข5อขัดแย5ง
อย?างสร5างสรรคO จัดกิจกรรมส?งเสริมให5เด็กมีความสุข แจ?มใส ร?าเริง ได5
แสดงออกด5านอารมณOความรู5สึกที่ดีต?อตนเอง โดยผ?านการเคลื่อนไหวร?างกาย 
ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด จัดกิจกรรมและประสบการณO ปลูกฝeง
คุณธรรมให5เด็กใฝGดี มีวินัย ซื่อสัตยO รู5จักสิทธิและหน5าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี 
รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด5วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และ
พัฒนาการ 

• การสOงเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผOานให2ปรับตัวสูOการเชื่อมตOอในขั้นถัดไป โดย
จัดกิจกรรมกับผู 5ปกครองให5เตรียมเด็กก?อนจากบ5านเข5าสู ?สถานพัฒนา เด็ก
ปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช?วงปฐมนิเทศให5เด็กค?อยปรับตัวในบรรยากาศ
ที่เปCนมิตร จัดกิจกรรมส?งเสริมการปรับตัวก?อนเข5ารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน
แต?ละข้ัน จนถึงการเปCนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปÄท่ี 1 

     สำหรับการดูแลเพื่อเด็กทั้งมวล (inclusive child care) นั้นได5ถูกกำหนดให5เปCนการ
ดูแลที่มีคุณภาพสูงกว?ามาตรฐาน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมเกณฑOดังกล?าวได5ตามบริบท 
เช?นสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต5องการพิเศษ 
ฯลฯ ไม?ได5กำหนดคุณภาพไว5ในมาตรฐานน้ี  
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ประเด็นที่ 2 การฝrกอบรมเตรียมบุคลากรเข2าสูOระบบ มุOงสูOการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร2อมทำงานใน “ระบบการดูแลสุข

ภาวะและสOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัย เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”  หรือไมO 

พบว?าการจัดบริการการดูแลและส?งเสริมการเรียนรู5เด็กปฐมวัยในระบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีรูปแบบ 

ต?าง ๆ ดังน้ี  

• เปCนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่ กทม.มีจำนวน 375 แห?ง ในพื้นที่ส?วนภูมิภาคมีจำนวน 1,225 แห?ง 
สถานรับเล้ียงเด็กกลางวันของกรุงเทพฯมหานคร 10 แห?ง 

• เปCนศูนยOพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 18943 แห?ง ในกรุงเทพฯมหานครเปCน
ศูนยOพัฒนาเด็กก?อนวัยเรียนกทม. 297 แห?ง และศูนยOพัฒนาเด็กเล็กน?าอยู?คู?นมแม? 8 แห?ง เปCนศูนยOเด็ก
เล็กในโรงพยาบาลกทม. และศูนยOเด็กเล็กในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขต?างจังหวัดจำนวนรวม 48 
แห?ง  

• เปCนโรงเรียนอนุบาลในสังกัดสพฐ กระทรวงศึกษาธิการ. 27094 แห?งและของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
3240 แห?ง เปCนโรงเรียนอนุบาลในสังกัด กรุงเทพฯมหานคร 329 แห?ง เปCนโรงเรียนอนุบาลท5องถ่ิน 
1701 แห?ง 

การฝÄกอบรมเตรียมบุคลากรเข5าสู?ระบบ มุ?งสู?การพัฒนาบุคลากรเพ่ือพร5อมทำงานใน “ระบบการดูแลสุขภาวะและ
ส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัย เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”  หรือไม?น้ัน พิจารณาจากตัวช้ีวัด 6 ข5อดังน้ี  

• ตัวช้ีวัด 1  พัฒนาบุคลากรให5มีทักษะในการดูแลด5านสุขภาวะเด็กแบบองคOรวม (holistic approach)  ครอบคลุม
การส?งเสริมสุขภาพกาย สติปeญญา จิตใจอารมณO  และ สังคม  หรือไม? 

• ตัวช้ีวัด 2 พัฒนาบุคลากรให5มีทักษะในการส?งเสริมเด็กให5มีทักษะการเรียนรู5ด5วยตนเองได5ตลอดชีวิต (lifelong 
learning) มีความรู5และทักษะการเรียนรู5ศตวรรษท่ี 21 (21 century skill) และ สอดคล5องกับการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (education for sustainable development: ESD) เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงภาวะโลกาภิ
วัตนO หรือไม? 

• ตัวช้ีวัด 3 พัฒนาบุคลากรให5มีทักษะในการคุ5มครองเด็ก (child protection) การดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ การ
ดูแลเด็กท่ีได5รับประสบการณOไม?พึงประสงคOหรือได5รับการเล้ียงดูไม?เหมาะสม (trauma informed education 
and care) หรือไม? 

• ตัวช้ีวัด 4 พัฒนาบุคลากรให5สามารถจัดบริการ ครอบคลุมการจัดบริการต้ังแต?แรกเกิดถึงอายุ 6 ปÄ (หรือก?อนเข5าสู?
ระดับประถมศึกษา) หรือรวมช?วงเปล่ียนผ?าน 6-8 ปÄ  

• ตัวช้ีวัด 5  พัฒนาบุคลากรให5สามารถจัดบริการโดยเอ้ือกลุ?มเด็กจากครอบครัวยากจนให5เข5าถึงได5  
• ตัวช้ีวัด 6  พัฒนาบุคลากรให5สามารถจัดบริการเพ่ือเด็กท้ังมวล เอ้ือต?อการเข5าถึงของกลุ?มเด็กทุกกลุ?ม โดยเฉพาะ

กลุ?มเด็กพิเศษ เด็กเปราะบางแบบต?าง ๆ(inclusive education and care)  
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ผลการวิเคราะห~  (หมายเหตุ *  √ = มีความสอดคล2อง  × = ไมOมีความสอดคล2อง ± = ไมOชัดเจน)  

ได5มีการควบคุมคุณภาพบุคคลากรด5วยการกำหนดคุณสมบัติ การฝíกอบรมก?อนทำงาน และการฝíกอบรมพัฒนา
ระหว?างการปฏิบัติงาน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู5บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน5าระดับปฐมวัย/ผู5ดำเนินกิจการ ให5มี
วุฒิทางการศึกษาไม?ต่ำกว?าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือสาขาท่ีเก่ียวข5อง หรือหากวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีไม?ตรงตามท่ีกำหนดต5องมีประสบการณOในการทำงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย?างต?อเน่ืองมาแล5วไม?น5อย
กว?า 2 ปÄและผ?านการฝíกอบรมไม?ต่ำกว?า 45 ช่ัวโมง สำหรับครู/ผู5ดูแลเด็กท่ีทำหน5าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กถูก
กำหนดให5มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสมโดยเปCนผู5ท่ีทำหน5าท่ีครู มีใบประกอบวิชาชีพครู มีวุฒิทางการศึกษาไม?ต่ำกว?า
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัยหรือสาขาท่ีเก่ียวข5อง  

สำหรับผู5ที่ทำหน5าที่ผู5ช?วยครู กรณีที่วุฒิการศึกษาต่ำกว?าปริญญาตรี ต5องมีอายุไม?ต่ำกว?า 18 ปÄ มีประสบการณO
ทำงานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย?างต?อเนื่อง ไม?น5อยกว?า 2ปÄหรือผ?านการฝíกอบรมเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามท่ี
ส?วนราชการรับรองหรืออยู?ในระหว?างการอบรมดังกล?าวภายในระยะเวลา 1ปÄ   

สำหรับผู5ประกอบกิจการบริการเลี้ยงและดูแลเด็ก  ต5องผ?านการอบรม หลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัย
อย?างน5อย 210 ชั่วโมง หรือ มีประสบการณOในการทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ปฐมวัยไม?น5อยกว?าสามปÄ โดยมี
หนังสือรับรอง และผ?านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กอย?างน5อย 420 ชั่วโมง  สำหรับผู5ให5บริการกำหนด
คุณสมบัติไว5คือ มีอายุไม?ต่ำกว?า 18 ปÄ จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปÄ มีความรู5และประสบการณOเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแล
เด็ก ได5แก?มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด5านการแพทยO การสาธารณสุข หรือด5านการศึกษา (สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ และผ?านการอบรม หลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัย จำนวน 
210 ชั่วโมง หากไม?จบปริญญาตรี ต5องมีวุฒิการศึกษาภาคบังคับเก5าปÄ และผ?านการอบรมหลักสูตรการ เลี้ยงและดูแลเด็ก
อย?างน5อย 420 ชั่วโมง หรือ มีประสบการณOในการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน หรือ สถานรับเลี้ยงเด็กไม?น5อยกว?า
หน่ึงปÄ โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบัน หรือสถานประกอบการ  

พบว?าหลักสูตร 210 และ 420 ชั่วโมงนั้นให5ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะทั้งในเด็กเล็กอายุต่ำกว?า 3 ปÄและ 3-
6 ปÄ  โดยมีจุดอ?อนในเน้ือหาในการส?งเสริมทักษะการเรียนรู5 การคุ5มครองเด็ก ความรู5ด5านสิทธิประโยชนO และแนวทางการ
ดูแลเด็กท้ังมวล (inclusive child care)  

สำหรับหลักสูตรครูปฐมวัยนั้นมีความชัดเจนในการส?งเสริมทักษะการเรียนรู5 และแนวทางการดูแลเด็กทั้งมวล 
(inclusive child care) แต?ยังคงมีจุดอ?อนในเน้ือหาการคุ5มครองเด็ก (ตารางท่ี 4 และ 5) 

จุดอ?อนของการพัฒนากลุ?มผู5ให5บริการเด็กเล็กก?อนอายุ สามปÄหรือสามปÄนี้ มีหลายประการเช?น การกำหนด
คุณวุฒิผู5ให5บริการเลี้ยงและดูแลเด็กในร?างเทศบัญญัติ/ข5อบัญญัติ ควบคุมกิจการให5บริการเลี้ยงและดูแลเด็ก ร?างปÄ 2562
แก5ไขเทศบัญญัติเดิมปÄ 2535 และ ผู 5ช?วยครู ในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ ่งหากไม?ได5รับการอบรมตามท่ี
กำหนดให5สามารถรับรองจากการปฏิบัติงานมาอย?างน5อย 1 ปÄ ทำให5 การควบคุมคุณภาพก?อนการทำงานทำได5ยาก และ
คุณภาพจากการพัฒนาระหว?างการทำงานข้ึนกับสถานท่ีทำงานซ่ึงไม?ได5กำหนดมาตรฐานของสถานท่ีทำงานซ่ึงใช5เปCนหน?วย
รับรองได5 
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ที่สำคัญคือผู5ดูแลเด็กตามบ5าน และสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีเด็กในการดูแลน5อยกว?า 6 คนนั้นไม?มีหน?วยงานใดท่ี
ติดตามกำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพโดยตรง  

ตารางที่ 4 แสดงผลสรุปการวิเคราะห~การฝrกอบรมเตรียมบุคลากรเพื่อพร2อมทำงานใน “ระบบการดูแลสุขภาวะและ

สOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัย เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”   

นโยบาย แผนยุทธศาสตร~ กฎหมายระดับชาติ ตัวช้ีวัด 1-6 

1* 2** 3*** 4**** 5***** 6******** 

1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562  √ √ ± ± ± ± 
2. ร?างเทศบัญญัติ/ข5อบัญญัติ ควบคุมกิจการ

ให5บริการเลี ้ยงและดูแลเด็ก ร?างปÄ 2562
แก5ไขเทศบัญญัติเดิมปÄ 2535 

√ ±  ± ± × ± 

3. ตัวอย?าง หลักสูตรต่ำกว?า 210 ช่ัวโมง ศูนยO
ฝíกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 
สภากาชาด48  

√ × × × × × 

4. ตัวอย?างหลักสูตร 210 ช่ัวโมง คณะ
พยาบาลศาสตรO 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรO49 

√ ± ± × × × 

5. ตัวอย?าง หลักสูตร 420 ช่ัวโมง โรงเรียนบ5าน
เด็กไทย หลักสูตรผู5ดูแลเด็กเล็ก (Child 
Care Professional)  

√ ± ± × × × 

6. ตัวอย?างหลักสูตร ครุศาสตรOบัณฑิต 
(หลักสูตร 4ปÄ) ปÄ2562 จุฬาลงกรณO
มหาวิทยาลัย50   

√ √ × √ × √ 

7. ตัวอย?างหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  

√ √ × √ √ √ 

รวม 7/7 3/7 0/7 2/7 1/8 2/8 

หมายเหตุ  

 

48 ศูนย<ฝ®กอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาด. หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก Baby Sitter 

 http://www.training.redcross.or.th/page.php?c=course-detail&cid=24 
49คณะพยาบาลศาสตร< มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร<. (2559). หลักสูตรประกาศนียบัตรผูúดูแลเด็ก. https://www4.tu.ac.th/images/images/pdf/news0002.pdf 
50 จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย. (2562). หลักสูตร ครุศาสตร=บัณฑิต (หลักสูตร 4ปN) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562. https://www.edu.chula.ac.th 
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* ตัวช้ีวัด 1  เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาหมายผลลัพธOด5านสุขภาวะ ต5องการให5เด็กได5รับการพัฒนาแบบองคOรวม (holistic 
approach)  ครอบคลุมการส?งเสริมสุขภาพกาย สติปeญญา จิตใจอารมณO  และ สังคม   

** ตัวช้ีวัด 2 เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาหมายผลลัพธOการเรียนรู5 ต5องการให5เด็กมีทักษะการเรียนรู5ด5วยตนเองได5ตลอดชีวิต 
(lifelong learning) มีความรู5และทักษะการเรียนรู5ศตวรรษท่ี 21 (21 century skill) และ สอดคล5องกับการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (education for sustainable development: ESD) เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงภาวะโลกาภิวัตนO  

***ตัวช้ีวัด 3 เปCนระบบบริการท่ีให5ความสำคัญกับการคุ5มครองเด็ก (child protection) การดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ 
การดูแลเด็กท่ีได5รับประสบการณOไม?พึงประสงคOหรือได5รับการเล้ียงดูไม?เหมาะสม (trauma informed education and 
care) เพ่ือบรรลุผลลัพธOการเติบโตอย?างปลอดภัยท้ังทางกายและจิตใจ  

****ตัวช้ีวัด 4 เปCนระบบบริการท่ีครอบคลุมต้ังแต?แรกเกิดถึงอายุ 6 ปÄ (หรือก?อนเข5าสู?ระดับประถมศึกษา) หรือรวมช?วง
เปล่ียนผ?าน 6-8 ปÄ  

*****ตัวช้ีวัด 5 เปCนระบบบริการท่ีมุ?งเปXาเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำของสังคม โดยเอ้ือกลุ?มเด็กจากครอบครัวยากจนให5เข5าถึง
ได5 โดยการสนับสนุนการจัดบริการหรือจัดสิทธิประโยชนOผู5รับบริการ    

******ตัวช้ีวัด 6 เปCนระบบบริการเพ่ือเด็กท้ังมวล เอ้ือต?อการเข5าถึงของกลุ?มเด็กทุกกลุ?ม โดยเฉพาะกลุ?มเด็กพิเศษ เด็ก
พิการ เด็กเปราะบางแบบต?าง ๆ (inclusive education and care) 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห~รายละเอียดเน้ือหา การฝrกอบรมเตรียมบุคลากรเพ่ือพร2อมทำงานใน “ระบบการดูแล

สุขภาวะและสOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัย เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”    

ผลวิเคราะห~ เน้ือหาท่ีเก่ียวข2อง 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 2562  
 
ผลวิเคราะห=ตัวช้ีวัด 1-6* 

√ 1 √ 2 ±3 ± 4± 5 ± 6 
 
-ใ ห $ ค ว ามส ำค ั ญก ั บ ว ุ ฒิ

ปริญญาตรีอนุบาลศึกษาหรือ

ปฐมวัยในผู$บริหาร ครู โดยไมE
ต$องอบรมเพิ ่มเติมด$านการ

ดูแล เปKดโอกาสวุฒิป. ตรีสาย
การด ูแลเช Eนก ัน แต Eต $อง

ฝOกอบรมด$านปฐมวัยเพ่ิม  

-ความรู$และความสามารถใน
การทำงานบูรณาการ การ

ดูแลเด็กโดยเฉพาะวัยทารก 
การคุ$มครองเด็ก และจัดการ

inclusive care ได$หรือไมEน้ัน

ขึ้นกับหลักสูตรอนุบาลศึกษา
หรือปฐมวัย และรายวิชาท่ี

เกี่ยวข$องกับเด็กปฐมวัยที่ใช$
ในการเรียนเพิ่มเติมของผู$จบ 

ป ตรีสาขาอ่ืน ๆ  

-สำหรับวิชาชีพผู $ด ูแลเด็ก 
ขึ ้นกับประสบการณdที ่ได$รับ

ใ นก า รท ำ ง าน  2 ป f ห รื อ
หลักสูตรปฐมวัย 1 ปf แตEละ

หลักสูตร  
 

ได5กำหนดผู5บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน5าระดับปฐมวัย/ผู5ดำเนินกิจการ ให5
มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสมและบริหารงานอย?างมีประสิทธิภาพ โดยมีวุฒิทาง
การศึกษาไม?ต่ำกว?าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย กรณีที่มี
วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เก่ียวข5อง (จิตวิทยา แพทยO พยาบาล สาธารณสุข คหก
รรม) ต5องมีการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข5องกับเด็กปฐมวัยอย?างน5อย 3 หน?วยกิต 
(ไม?ต่ำกว?า 45 ชั่วโมง) กรณีที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม?ตรงตามที่กำหนดต5อง
มีประสบการณOในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย?างต?อเนื่องมาแล5ว
ไม?น5อยกว?า 2 ปÄและผ?านการฝíกอบรมไม?ต่ำกว?า 45 ช่ัวโมง 
 
สำหรับครู/ผู5ดูแลเด็กที่ทำหน5าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กถูกกำหนดให5มี
คุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสมโดยเปCนผู5ที่ทำหน5าที่ครู มีใบประกอบวิชาชีพครู มี
วุฒิทางการศึกษาไม?ต่ำกว?าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย
หรือกรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี ่ยวข5อง (ครูสาขาอื่นที่ไม?ใช?เอกปฐมวัย 
จิตวิทยา แพทยO พยาบาล สาธารณสุข คหกรรม ต5องมีการศึกษารายวิชาท่ี
เก่ียวข5องกับเด็กปฐมวัยอย?างน5อย 3 หน?วยกิต (ไม?ต่ำกว?า 45 ช่ัวโมง)  
 
ผู5ที่ทำหน5าที่ผู5ช?วยครู กรณีท่ีวุฒิการศึกษาต่ำกว?าปริญญาตรี ต5องมีอายุไม?ต่ำกว?า 
18 ปÄ มีประสบการณOทำงานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย?างต?อเน่ือง ไม?น5อยกว?า 2ปÄหรือ
ผ?านการฝíกอบรมเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามที่ส?วนราชการ
รับรองหรืออยู?ในระหว?างการอบรมดังกล?าวภายในระยะเวลา 1ปÄ 
 
โดยทั้งครู/ผู5ดูแลเด็กได5รับการพัฒนาต?อเนื่องระหว?างประจำการ อย?างน5อยปÄละ 
20 ช่ัวโมง 
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รOางเทศบัญญัติ/ข2อบัญญัติ 

ควบคุมกิจการให2บริการ

เลี ้ยงและดูแลเด็ก ร Oางปr 

2562แก2ไขเทศบัญญัติเดิม

ปr 2535 
 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

 √1 ± 2 ± 3 ± 4× 5 ±6 

 

-คำเรียก “กิจการให5บริการ
เ ล้ียงและด ูแลเด ็ก” ขาด
ความสำคัญของการเรียนรู5 
พ ัฒนา อาจหมายถ ึงการ
ให5บริการครอบคลุมเด็กอายุ
ที่ยังไม?เข5าสู?สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย อนุบาล 
-การฝíกอบรมให5ความสำคัญ
กับการจัดตั้งสถานฝíกอบรม
จากทั้งสายการดูแลและสาย
การศึกษา 
-ความรู5และความสามารถใน
การทำงานบูรณาการ การ
ดูแลและการส?งเสร ิมการ
เรียนรู 5โดยเฉพาะวัยทารก 
การคุ5มครองเด็ก และจัดการ
inclusive care ได 5หร ือไม?
น้ันข้ึนกับหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

ได5กำหนดคุณสมบัติ สำหรับผู5ประกอบกิจการบริการเลี้ยงและดูแลเด็ก  จัดให5มี
ระบบการจัดเก็บข5อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู5ดำเนินการ 
จัดให5มีรายชื่อบุคลากร หรือสถานบริการ สาธารณสุข สำหรับการให5คำปรึกษา
ในกรณีฉุกเฉิน  มีอายุไม?ต่ำกว?ายี่สิบห5าปÄบริบูรณO มีความรู5หรือประสบการณO
เกี ่ยวกับการเลี ้ยงและดูแลเด็ก โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด5าน
การแพทยO การสาธารณสุข หรือด5านการศึกษา (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 
หรือ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ และผ?านการอบรม หลักสูตร
การเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยอย?างน5อย 210 ชั่วโมง หรือ มีประสบการณOในการ
ทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ปฐมวัยไม?น5อยกว?าสามปÄ โดยมีหนังสือ
รับรอง และผ?านการอบรมหลักสูตรการเล้ียงและดูแลเด็กอย?างน5อย 420 ช่ัวโมง   
 
สำหรับผู5ให5บริการกำหนดคุณสมบัติไว5คือ มีอายุไม?ต่ำกว?า 18 ปÄ จบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปÄ มีความรู5และประสบการณOเก่ียวกับการเล้ียงและดูแลเด็ก ได5แก?  
-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด5านการแพทยO การสาธารณสุข หรือด5าน
การศึกษา (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน 
ๆ และผ?านการอบรม หลักสูตรการเล้ียงและดูแลเด็กปฐมวัย จำนวน 210 ช่ัวโมง 
ท่ีจัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก หรือ กรมอนามัย หรือส?วนราชการท่ีเก่ียวข5อง 
หรือโรงเรียนเอกชนท่ีได5รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรท่ี
กำหนด   
-มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับเก5าปÄ และผ?านการอบรมหลักสูตรการ เล้ียงและดูแล
เด็กอย?างน5อย 420 ช่ัวโมง ท่ีจัดโดยส?วนราชการท่ีเก่ียวข5อง หรือโรงเรียนเอกชน
ท่ีได5รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว5 หรือ มี
ประสบการณOในการเล้ียงและดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน หรือ สถานรับเล้ียงเด็ก
ไม?น5อยกว?าหน่ึงปÄ โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบัน หรือสถาน
ประกอบการ  
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ตัวอยOาง หลักสูตรต่ำกวOา 

210 ช่ัวโมง ศูนย~ฝñกอบรม

ปฐมพยาบาลและสุขภาพ

อนามัย สภากาชาด 

 
ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

 √1 × 2 × 3 × 4× 5 ×6 

-ผู5ผ?านการฝíกอบอรมยังไม?มี
คุณสมบัติในการประกอบ
อาชีพ เนื ่องจากอายุน5อย
กว?า 18 ปÄ และจำนวนช่ัวโมง
การฝíกไม?ถึง 420 ช่ัวโมง 
-ให 5ความหมาย “พ ี ่ เล ี ้ยง
เด็ก” ซึ ่งด5อยค?ากว?า คำว?า 
“ผู5ดูแลเด็กที่ทำหน5าที่หลัก
ในการดูแลและพัฒนาเด็ก” 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 2562  

-ความครอบคลุมอายุเด็กท่ี
สามารถให 5บร ิการได 5 ไม?
ชัดเจน  
-ไ ม ? ม ี เ น ื ้ อ ห า ด 5 า น ก า ร
คุ5มครองเด็กและ inclusive 
care  
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร baby sitter ได5ให5ข5อมูลว?าเปCน  “หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กเปCนหลักสูตร
สำหรับประชนทั่วไป และผู5ที่สนใจในงานพี่เลี้ยงเด็ก ให5ความรู5 ความสามารถ 
และทักษะในการเลี้ยงดูทารกและเด็กก?อนวัยเรียน พร5อมนำความรู5ไปใช5ในการ
ประกอบอาชีพสำหรับผู5ว?างงาน หรือดูแลคนในครอบครัวได5อย?างมีประสิทธิภาพ  
และได5 วุฒิบัตรหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก อายุ 3 ปÄ อายุ รับฝíกอายุ 15-60 ปÄ โดยมี
เนื้อหาการอบรมเน5นในเรื่อง “ความสำคัญของพี่เลี้ยงเด็กต?อการพัฒนาการเด็ก 
ความสะอาดของพ่ีเล้ียงเด็กและการปXองกัน การแพร?กระจายเช้ือโรค การอุ5มเด็ก 
อาหารสำหรับทารก การกระตุ5นและส?งเสริมพัฒนาการเด็ก ด5านอารมณOและ
สังคม การสังเกตอาการเด็ก การดูแลสุขภาพเด็ก”  
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ตัวอยOาง หลักสูตร 210 

ช่ัวโมงคณะพยาบาล

ศาสตร~ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร~ 

 
 
ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

 √ 1 ± 2 ±3 ×4× 5 ×6 

 
-ใช5คำว?า “ประกาศนียบัตร
ผู5ดูแลเด็ก” หลักสูตรเน5น
กลุ?มเด็กอายุต่ำกว?า 3 ปÄ 
เน้ือหาครอบคลุมเร่ืองสิทธิ
เด็ก แต?ไม?มีรายวิชาเฉพาะท่ี
บ?งบอกการดูแลเด็กพิเศษ 
เด็กเปราะบาง หรือเด็กท่ีมี
บาดแผลทางใจ (trauma 
informed care)  
-ให5ความสำคัญท้ังการดูแล 
และการเรียนรู5 แต?ยังไม?
ชัดเจนด5านการส?งเสริมการ
เรียนรู5ตลอดชีวิตและการ
ส?งเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21  
 

ประกาศนียบัตรผู5ดูแลเด็ก กำหนดคุณสมบัติผู5เรียน ดังนี้ จบมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท?าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง อายุ 18 
ปÄข้ึนไป การอบรมภาคทฤษฎี ๑๒๐ ช่ัวโมง - การอบรมภาคปฏิบัติ ๑๐๐ ช่ัวโมง  
 
-แนวคิด เทคนิคการดูแลเด็กและครอบครัว การเจริญเติบโต พัฒนาการและการ
ประเมิน – ทิศทางและแนวโน5มความสำคัญของผู5ดูแลเด็กและบทบาทของผู5ดูแล
เด็ก  
- ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม กฎหมายที ่เกี ่ยวข5อง สิทธิเด็ก - กฎหมายท่ี
เก่ียวข5องกับผู5ดูแลเด็กและสถานรับเล้ียงเด็ก  
- แนวคิดและเทคนิคเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย - การสื่อสารและแนวทางให5
คำปรึกษาผู5ปกครอง - การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแต?ละช?วงวัย - 
การประเมินการเจริญเติบโตและการแปลผล รายวิชาการดูแลสุขนิสัย อนามัย 
และปeญหาที่พบได5บ?อยในเด็กปฐมวัย - แนวคิดการดูแลสุขนิสัยและสุขอนามัย – 
โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย - ปeญหาพฤติกรรมท่ีพบบ?อยและแนวทางการปรับ
พฤติกรรมที่ไม?เหมาะสม - โรคและปeญหาที่พบบ?อยในเด็กและแนวทางการ
ปXองกัน  
-รายวิชา หลักสูตร และกิจกรรมการส?งเสริมพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัย - 
หลักสูตรและการศึกษาในเด็กปฐมวัย - ๖ กิจกรรมหลักสำหรับเด็กปฐมวัยและ
การวัดประเมินผลเด็ก – การจัดทำส่ือเพ่ือส?งเสริมพัฒนาการ - นิทานสำหรับเด็ก
ปฐมวัย/เทคนิคการเล?านิทาน รายวิชา การดูแล ปXองกัน ส?งเสริมสุขภาพในเด็กท่ี
มีปeญหาเบี่ยงเบนเล็กน5อย และการช?วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน - การดูแล ปXองกัน และ
ส?งเสริมในเด็กปฐมวัยอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต5น - การดูแลเด็กท่ี
เจ็บปGวยเล็กน5อย - หลักการช?วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รายวิชาฝíกปฏิบัติ ฝíกปฏิบัติ ณ 
ศูนยOพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตรO มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรO 
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ตัวอยOาง หลักสูตร 420 

ช่ัวโมง โรงเรียนบ2าน

เด็กไทย หลักสูตรผู2ดูแลเด็ก

เล็ก (Child Care 

Professional) 420 

ช่ัวโมง ทฤษฎี 100 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติ 320 ช่ัวโมง  

สามารถใช2ในการอบรมผู2

จบการศึกษาภาคบังคับ 9 

ปr และประกอบวิชาชีพ

ผู2ดูแลเด็กได2ตามเทศ

บัญญัติ  โรงเรียนจัดต้ังข้ึน

ต้ังแตO พ.ศ.2541 ได2รับ

ใบอนุญาตจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

  √1 ±2 ± 3 ×4× 5 ×6 

 

 
หลักสูตรเน5นกลุ?มเด็กอายุต่ำ
กว?า 3 ปÄ ไม?มีรายวิชา
เฉพาะท่ีบ?งบอกการดูแลเด็ก
พิเศษ เด็กเปราะบาง หรือ
เด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ 
(trauma informed care)  
-ไม?ชัดเจนด5านการส?งเสริม
การเรียนรู5ตลอดชีวิตและ
การส?งเสริมทักษะศตวรรษท่ี 
21  
 

หลักสูตรผู5ดูแลเด็กเล็ก (Child Care Professional) 420 ช่ัวโมง ทฤษฎี 
100 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 320 ช่ัวโมง  สามารถใช5ในการอบรมผู5จบการศึกษาภาคบังคับ 
9 ปÄ และประกอบวิชาชีพผู5ดูแลเด็กได5ตามเทศบัญญัติ  โรงเรียนจัดต้ังข้ึนต้ังแต? 
พ.ศ.2541 ได5รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  
เน้ือหาการอบรมเน5นในเร่ือง  
“คุณสมบัติผู2ดูแลเด็ก ระเบียบในการทำงานท่ัวไป วัฒนธรรมการดูแลเด็กตOาง 

ๆ วิเคราะห~ข2อดี เสียของ การดูแลเด็ก ตOางวัฒนธรรม การดูแลเด็กใน

ชีวิตประจำวัน” 

     -ภาคเด็กทารก การอุ5มเด็กท?าต?าง ๆ และการทำความสะอาดร?างกาย การ
นอนของเด็ก การดูแล ทำความสะอาดของใช5 ภาชนะ ของเล?น ขวดนม เตียงและ
เบาะ การฆ?าเช้ือโรคแบบต?าง ๆ ปeญหาท่ีพบบ?อยในเด็กทารก ข5อควรระวังในการ
ดูแลเด็กทารก การเล?น และการเลือกของเล?นให5เหมาะสมกับวัยของเด็ก การดูแล
เด็กในชีวิตประจำวัน  
   -ภาคเด็กวัยเตาะแตะ การทำความสะอาดร?ายกายในเด็กวัยเตาะแตะ การจัด
เวลานอน เวลาเล?นในแต?ละวัน ข5อระวังในการเลือกของเล?นและของใช5 พ้ืนฐาน
การจัดกิจกรรมประจำวันให5เด็กวัยเตาะแตะ การเตรียมตัวในการเดินทาง และ 
การเดินทางพร5อมเด็ก เทคนิคการฝíกขับถ?ายในเด็ก ตัวอย?างกิจกรรมประจำวัน
ของเด็ก วัยเตาะแตะ 
   -การสOงเสริมพัฒนาการ และการประเมิน พัฒนาการตามวัยเด็ก วัยทารก (ใน
ครรภOมารดา จนถึง 1 ปÄ) 1-2 ขวบ 2-3 ขวบ พัฒนาการเด็ก วัยเตาะแตะ การ
ส?งเสริมพัฒนาการ และการประเมิน      
   - โภชนาการเด็กวัยทารก นมแม? นมผสม อาหารเสริม รวมถึงเทคนิคการเลิก
นมแม? เลิกขวดนม (นมแม? เปรียบเทียบ นมผสม ข5อดี ข5อเสีย วิธีเตรียม และเก็บ
รักษา อาหารเสริมตามวัย การเตรียมอาหารเสริม และการจัดม้ืออาหาร การฝíก
ระเบียบวินัย ในการทานอาหาร การเลิกนมแม? การเลิกขวดนม การฝíกให5ด่ืมนม
จากแก5ว) โภชนาการเด็กวัยเตาะแตะ ถึงวัยก?อนเรียน (อาหาร 5 หมู? การเก็บ
รักษาอาหาร เทคนิคการเตรียมอาหารให5ประหยัดเวลา การเลือกใช5ภาชนะ 
อุปกรณO ของให5 ท่ีเหมาะสม การทำความสะอาดอาหารและภาชนะอย?างถูก
สุขอนามัย ข5อแนะนำในการจัดเมนูอาหารใน หน่ึงวัน ปeญหาท่ีพบบ?อยในการ
รับประทานอาหารของเด็ก)  
     -การดูแลเด็กยามเจ็บปôวย, โรคท่ีพบบ?อยในวัยเด็ก และการดูแล (ภูมิคุ5มกัน
โรค และโรคท่ีพบบ?อยในเด็กทารก และการดูแล โรคท่ีพบบ?อยในเด็กวัย 1 ขวบ
ข้ึนไปและการดูแล ข5อควรระมัดระวังในการให5ยาการเก็บรักษา วิธีอ?านฉลากยา) 
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การปXองกันอุบัติเหตุพ้ืนฐาน และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต5น (อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน
บ?อยในเด็ก และการปXองกัน การปฐมพยาบาลเด็กในกรณี มีแผลชนิดต?าง ๆ 
กระดูกหัก ของเข5าตา เข5าจมูก ปาก ของติดคอ การปฐมพยาบาลเด็กในกรณี
แมลง สัตวO กัดต?อย  
    -การปฐมพยาบาลเด็ก ในกรณี จมน้ำ, กินสารพิษ ข5อควรระวังในการปฐม
พยาบาล) การช?วยชีวิตพ้ืนฐาน (ทฤษฎีการช?วยชีวิตพ้ืนฐาน หลักการท่ัวไป ฝíก
ปฏิบัติติ การช?วยชีวิตพ้ืนฐานในกรณีต?าง ๆ ข5อสรุป และ ข5อควรระมัดระวัง) 
 

ตัวอยOางหลักสูตรครุศาสตร~

บัณฑิต (หลักสูตร 4ปr) 

ปr2562 จุฬาลงกรณ~

มหาวิทยาลัย  
 

ผลวิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

 √1 √ 2 × 3 √4×5√ 6 

 

มีเนื ้อหาบูรณาการเรื ่องสุข
ภาวะและการเร ียนร ู 5  มุ? ง
ผลลัพธ Oเด ็กแบบองคOรวม 
ด5านการเรียนรู 5มีเรื ่องการ
เร ียนร ู 5ตลอดชีว ิต ท ักษะ
ศตวรรษ21 เช ?น STEAM 
ภาษา ส่ิงแวดล5อมการเรียนรู5 
เรื่อง inclusive มีเรื่องเด็กท่ี
มีความต5องการพิเศษ  
ขาดความชัดเจนในเรื่องการ
คุ 5มครองเด็ก การดูแลเด็ก
เปราะบาง (ขึ้นกับเนื้อหาใน
วิชาเด็กที ่ม ีความต5องการ
พิเศษ ซึ ่งเปCนวิชาบังคับ) 
trauma informed care, 
resilience และเร ื ่องส ิทธิ
ประโยชนOเด ็กปฐมวัย ซ่ึง

ด2านการดูแลสุขภาวะ 

     วิชาบังคับ 
พัฒนาการ การเล?น และการเรียนรู5ของเด็กปฐมวัย/ การส?งเสริมสุขภาวะของ
เด็กปฐมวัย/ การมีส?วนร?วมของครอบครัวในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ด2านการศึกษา พัฒนาการ การเรียนรู2 

     วิชาบังคับ 
พื ้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย/ ศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก
ปฐมวัย/ การส?งเสริมภาษาและการรู5หนังสือขั้นต5นสำหรับเด็กปฐมวัย/ การ
พัฒนาการเรียนรู5คณิตศาสตรOวิทยาศาสตรO และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย/  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศึกษาปฐมวัย/ การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
     วิชาเลือก 
กิจกรรมพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับครูประถมศึกษา/ การสอนภาษาไทยเปCน
ภาษาต?างประเทศ/ สิ่งแวดล5อมศึกษา/ เพศศึกษา / กิจกรรมการเคลื่อนไหว
สำหรับเด็กเล็ก/ ศิลปะการช?างสำหรับครู / ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ / การ
ออกแบบของเล?นเพ่ือการศึกษา / ศิลปะสำหรับเด็กเล็ก/ คียOบอรOดข้ันต5น/  
ลีลาประกอบดนตรี/ ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย/ กฎหมายการศึกษา 
การศึกษาทางเลือกเพื่อส?งเสริมการเรียนรู5ตลอดชีวิต/ แหล?งเรียนรู5เพื่อส?งเสริม
การเรียนรู5ตลอดชีวิต/ จิตวิทยาการสอนเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ด2านการบริหารจัดการ สิทธิประโยชน~ การคุ 2มครอง กลุ Oมเด็กพิเศษ เด็ก

เปราะบาง  

     วิชาบังคับ 
การปฏิบัติงานของครูปฐมวัย/ วิธีวิทยาการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย/ 
นวัตกรรมการสอนและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย/ การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มี
ความต5องการพิเศษ/ การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
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อาจมีความแตกต?างจากวิชา
กฎหมายการศึกษา 
 

     วิชาเลือก 
จิตวิทยาการสอนเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 

ต ั ว อย O า งหล ั ก ส ู ต ร 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  

 

วิเคราะห~ตัวช้ีวัด 1-6* 

 √1 √ 2 × 3 √4√5 √6 

 

มีเนื ้อหาบูรณาการเรื ่องสุข
ภาวะและการเร ียนร ู 5  มุ? ง
ผลลัพธ O เด็กแบบองคOรวม 
ด5านการเรียนรู 5มีเรื ่องการ
เร ียนร ู 5ตลอดชีว ิต ท ักษะ
ศตวรรษ21 เช ?น STEAM 
ภาษา ส่ิงแวดล5อมการเรียนรู5 
มีรายวิชาให5ความสำคัญกับ
การดูแลและการศึกษากลุ?ม
เด็กน5อยกว?า 3 ปÄ  
   เรื่อง inclusive ไม?ชัดเจน 
มีเร ื ่องจิตวิทยาเด็กพิเศษ 
ส ว ั ส ด ิ ก า ร แ ล ะ ก า ร
สงเคราะหOเด็ก 
เปCนวิชาเลือก  

ขาดความชัดเจนในเรื่อง
การคุ 5มครองเด็ก การดูแล
เด ็ก เปราะบาง  trauma 
informed care  
 

ด2านการดูแลสุขภาวะ 

     หมวดวิชาเฉพาะด2าน 
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม /กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็ก
ปฐมวัย/การเล?นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย/การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย/
จิตวิทยาพัฒนาการและอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย/  
     หมวดวิชาเลือก 

การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กก?อนประถมศึกษา/ การสังเกตพฤติกรรมเด็ก/ 
นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย/หุ?นสำหรับเด็กปฐมวัย/ บุคลิกภาพครูปฐมวัย/  
สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก/ ส่ิงแวดล5อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย/ 
การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล/ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย/การ
เตรียมความพร5อมเพื่อการเรียนรู5ของเด็กปฐมวัย/กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย /หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย/สุขวิทยาจิต/  
/โรคเด็กและการปXองกัน/สวัสดิการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย/โภชนาการและการ
จัดบริการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย / 
ด2านการศึกษา พัฒนาการ การเรียนรู2 

     หมวดวิชาเฉพาะด2าน 
การศึกษาปฐมวัย/ การจัดการศึกษาระดับบริบาล /เด็กปฐมวัยกับทักษะทาง
ภาษา/ เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรO/เด็กปฐมวัยกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรO/ เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา/หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย/ ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 
     หมวดวิชาเลือก 

กิจกรรมนาฏศิลป√สำหร ับเด ็กปฐมวัย/ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวันสำหรับเด็ก/ /ความคิดสร5างสรรคOของเด็กปฐมวัย  /ทักษะการคิด
สำหรับเด็กปฐมวัย/การประดิษฐOของเล?นประเภทตุƒกตาสำหรับเด็กปฐมวัย/การ
ตัดเย็บเบื้องต5นสำหรับครูปฐมวัย/คอมพิวเตอรOสำหรับเด็กปฐมวัย/ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและสื ่อสารการศึกษาปฐมวัย/การศึกษาผลงานวิจัยเกี ่ยวกับเด็ก
ปฐมวัย/ การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย /การศึกษาแบบเรียนรวม / 
 การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย/ นาฏศิลป√และละครสำหรับเด็ก / 
ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย / การเล?นเคร่ืองดนตรีสำหรับครูปฐมวัย/ 
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ด2านการบริหารจัดการ สิทธิประโยชน~ การคุ 2มครอง กลุ Oมเด็กพิเศษ เด็ก

เปราะบาง  

     หมวดวิชาเฉพาะด2าน 
การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/การให5การศึกษาแก?ผู5ปกครองเด็ก
ปฐมวัย/จิตวิทยาพัฒนาการและอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย/ การจัดและพัฒนา
โปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย 
     หมวดวิชาเลือก 

พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต?างวัฒนธรรม/ จิตวิทยาเด็กพิเศษ/ 
สวัสดิการและการสงเคราะหOเด็ก 
  

 

ประเด็นท่ี 3 การสนับสนุนทรัพยากรในระบบบริการ ทั้งบุคลากร โครงสร2าง และการดำเนินกิจการ  สอดคล2องตOอการ

ทำงานใน “ระบบการดูแลสุขภาวะและสOงเสริมการเรียนรู2ปฐมวัย เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”  หรือไมO  

ได5ทำการวิเคราะหOโดยพิจารณา 3 ตัวชี้วัดว?ามีความสอดคล5องกับ 6 องคOประกอบ ของระบบการดูแลสุขภาวะ
และส?งเสริมการเรียนรู5ปฐมวัยสู?การพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือไม? ดังน้ี   

1. มีการสนับสนุนทรัพยากรในระบบบริการ ท้ังบุคลากร โครงสร5าง และการดำเนินกิจการ  หรือการจัดสิทธิ
ประโยชนOเพ่ือให5ได5รับการบริการปฐมวัย สำหรับเด็กท่ัวไปอายุต้ังแต?แรกเกิด ถึงอายุ 3ปÄหรือไม?  

2. มีการสนับสนุนทรัพยากรในระบบบริการ ท้ังบุคลากร โครงสร5าง และการดำเนินกิจการ หรือการจัดสิทธิประโยชนO
เพ่ือให5ได5รับการบริการปฐมวัย สำหรับเด็กท่ัวไปอายุต้ังแต? 3-6 ปÄหรือไม? (รวมท้ังกรณีท่ียังไม?ได5เข5าสู?ระบบการ
เรียนประถมศึกษาท่ีอายุ 6-8 ปÄหรือไม??   

3. มีการสนับสนุนทรัพยากรในระบบบริการ ท้ังบุคลากร โครงสร5าง และการดำเนินกิจการ  เพ่ิมเติมเปCนพิเศษสำหรับ
กลุ?มเด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กยากจน เด็กได5รับการเล้ียงดูไม?เหมาะสม เด็กเปราะบางแบบต?าง หรือการจัดสิทธิ
ประโยชนOเพ่ิมเติมเปCนพิเศษเพ่ือให5ได5รับการบริการปฐมวัย หรือไม??   
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ผลการวิเคราะห~   

พบว?าในกลุ?มแรกเกิด ถึงอายุ 3ปÄ มีการจัดสิทธิประโยชนOชดเชยรายได5มารดาประมาณ 3 เดือนแรกในกลุ?มแรงงาน
ในระบบประกันสังคมและรัฐ แต?ไม?มีการจ?ายชดเชยรายได5ในมารดากลุ?มนอกระบบ  

พบว?ามีการจ?ายเงินอุดหนุนการเล้ียงดูเด็กในกลุ?มแรงงานในระบบประกันสังคม กลุ?มยากจนรายได5ครอบครัวเฉล่ีย
ต่ำกว?า 1 แสนต?อคนต?อปÄ ได5รับเงินอุดหนุนต้ังแต?แรกเกิดถึงอายุ 6 ปÄ โดยไม?มีเงือนไขในการจัดระบบการเล้ียงดู สำหรับ
กลุ?มเด็กพิการมีการสนับสนุนเบ้ียยังชีพเพ่ิมเติมต้ังแต?แรกเกิดหากได5รับการวินิจฉัยและลงทะเบียน แต?ไม?มีระบบการ
สนับสนุนโดยตรงแก?ผู5ให5บริการรับจ5างเล้ียงเด็กตามบ5านหรือเปaดบ5านรับเล้ียงเด็ก โดยในกลุ?มบริการน้ีไม?มีการสนับสนุนท้ัง
ทรัพยากรในระบบบริการ ท้ังบุคลากร โครงสร5าง และการดำเนินกิจการ   

เม่ืออายุ 2ปÄ – 3 ปÄ มีการจัดบริการศูนยOพัฒนาปฐมวัย เร่ิมมีการจ?ายจากภาครัฐสนับสนุนการจัดบริการท้ัง
บุคลากร โครงสร5าง และการดำเนินกิจการ   เม่ืออายุ 3-6ปÄ มีการจัดรูปแบบโรงเรียนอนุบาล เปCนบริการท่ีทับซ5อนแต?มุ?ง
เปXาหมายท่ีการศึกษาเปCนหลัก โดยภาครัฐสนับสนุนการจัดบริการท้ังบุคลากร โครงสร5าง และการดำเนินกิจการ   อย?างไรก็
ตามการสนับสนุนภาคอุปสงคOในลักษณะเงินอุดหนุนการเล้ียงดูเด็กแก?คนยากจนไม?ได5เช่ือมโยงเง่ือนไขให5ต5องรับบริการ
การพัฒนาจากศูนยOพัฒนาปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาล 

การสนับสนุนภาคอุปทานน้ีไม?มีนโยบายการสนับสนุนเพ่ิมเติมแก?หน?วยบริการท่ัวไปในการดูแลเด็กกลุ?มเฉพาะ
เช?น เด็กพิเศษ เด็กพิการ และเด็กกลุ?มเปราะบางต?างๆ แต?มีกำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาเปCนรูปแบบเฉพาะเช?น 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนยOการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะหO ทำให5หน?วยบริการปกติจัดการบริการแบบ 
inclusive แก?เด็กพิเศษ เด็กพิการ และเด็กเปราะบางได5อย?างมีข5อจำกัด ไม?สอดคล5องกับนโยบาย  
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห6รายละเอียดเน้ือหาสิทธิประโยชน6 การสนับสนุนทรัพยากรในระบบบริการ ท้ังบุคลากร โครงสรEาง และการดำเนินกิจการ  เพียงพอ

ตHอการพัฒนาสูH “ระบบการดูแลสุขภาวะและสHงเสริมการเรียนรูEปฐมวัย เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”   

ผลวิเคราะห6 เน้ือหาท่ีเก่ียวขEอง 

1. มีการสนับสนุนทรัพยากรในระบบบริการ ทั ้งบุคลากร 

โครงสรEาง และการดำเนินกิจการ  หรือการจัดสิทธิประโยชน6

เพื่อใหEไดEรับการบริการปฐมวัย สำหรับเด็กทั่วไปอายุตั้งแตHแรก

เกิด ถึงอายุ 3ปXหรือไมH  

 

-พบว&าใน 3 ป,แรกหลังเกิด มีระบบการอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กโดย

การจ&ายเงินชดเชยรายไดDมารดาประมาณ 3 เดือนแรกในกลุ&ม

แรงงานในระบบประกันสังคมและรัฐ แต&ไม&มีการจ&ายชดเชยรายไดD

ในมารดากลุ&มนอกระบบ 

-.ในกลุ &มแรงงานในระบบประกันสังคม กลุ &มยากจนรายไดD

ครอบครัวเฉลี่ยต่ำกว&า 1 แสนต&อคนต&อป, ไดDรับเงินอุดหนุนตั้งแต&

แรกเกิดถึงอายุ 6 ป, โดยไม&มีเงือนไขในการจัดระบบการเล้ียงดู 

-ไม&มีระบบการสนับสนุนโดยตรงแก&ผูDใหDบริการรับจDางเลี้ยงเด็กตาม

บDานหรือเปUดบDานรับเลี ้ยงเด็ก แต&มีการสนับสนุนระบบบริการ

สุขภาพใหDติดตามส&งเสริมพัฒนาการเด็ก ตรวจคัดกรองพัฒนาการ

ล&าชDาและส&งต&อเพ่ือฟYZนฟู รวมท้ังการ ใหDความรูDแก&ครอบครัว 

สิทธิแรงงานในการลาหยุดคลอดบุตรโดยไดEรับการชดเชยรายไดEเต็มจำนวน ตามพระราชบัญญัติ 

คุEมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

    ใหDลูกจDางซ่ึงเป]นหญิงมีครรภ_มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ_หน่ึงไม&เกิน98 วัน หมายความรวมถึง

วันลาเพ่ือตรวจครรภ_ก&อนคลอดบุตรดDวย ใหDนับรวมวันหยุดท่ีมีในระหว&างวันลาดDวย และมีสิทธิรับ

เงินสงเคราะห_บุตรเหมาจ&ายเดือนละ 600 บาทต&อบุตรหน่ึงคนอายุต้ังแต&แรกเกิดจนถึง 6 ป,

บริบูรณ_ จำนวนคราวละไม&เกิน 3 คน  หากเป]นผูDประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 จ&ายเงิน

สมทบมาแลDวไม&นDอยกว&า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน 

 

สิทธิประโยชน6เงินอุดหนุนเล้ียงดูเด็ก: โครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิด   

กลุHมเด็กในครอบครัวยากจน  โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เป]น

นโยบายท่ีสำคัญของรัฐบาลโดยอุดหนุนใหDกับเด็กแรกเกิดถึง 6 ป, ท่ีอยู&ในครัวเรือนยากจนหรือเส่ียง

ต&อความยากจน โดยเร่ิมตDนโครงการเม่ือ 1 ตุลาคม 2558 ต&อมาเม่ือวันท่ี 26 มี.ค.2562 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาใหDเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอายุ 0 – 6 ป, 

และขยายฐานรายไดDครัวเรือนเฉล่ียของกลุ&มเปgาหมายไม&เกิน 100,000 บาท ต&อคน ต&อป, โดยใหDเงิน

อุดหนุนการเล้ียงดูบุตร 600 บาทต&อเดือน   

สำหรับพ&อ/แม&ท่ีเป]นผูDประกันตนในงานประกันสังคม ม33/ม39 จะไดDรับเงินสงเคราะห_บุตร 600 

บาทต&อเดือน  
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 สิทธิประโยชน6ทางดEานสุขภาพ: งานอนามัยมารดาและเด็กปฐมวัยตามหลักประกันสุขภาพถEวน

หนEา (Universal Health Coverage - UC) 

เด็กปฐมวัยไดDรับการกำหนดค&าการดูแลรักษาส&งเสริมสุขภาพรายหัวเท&ากับผูDใหญ&ในระบบ

ประกันสุขภาพซึ่งรวมทั้งบริการการตรวจประเมินพัฒนาการและการส&งเสริมพัฒนาการซึ่งเป]น

ประเด็นทับซDอนแยกออกไดDยากจากระบบการศึกษา กระตุDนพัฒนาการการเรียนรูD โดยเฉพาะใน

กลุ&มเด็กท่ีอายุนDอยกว&า 3 ป,  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห&งชาติ (สปสช.) ไดDกำหนดชุดสิทธิประโยชน_ในระบบ

หลักประกันสุขภาพ แห&งชาติใหDกับเด็กไทย ครอบคลุมทั้งบริการรักษาพยาบาลที่คุDมครองเด็กที่ปกติ

หรือเด็กที่มีความผิดปกติตั้งแต&แรกเกิด และการรักษาโรคทั่วไป การรักษาโรคเฉพาะทาง การ

ส&งเสริมสุขภาพและปgองกันโรค บริการวัคซีน และบริการส&งเสริมสุข ภาพช&องปากและฟnนใหDกับ

เด็กไทยทุกคน 

ในกลุ&มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ป, สิทธิประโยชน_จะรวมถึงทารกท่ีอยู&ในครรภ_ โดยจะไดDรับการดูแล

ต้ังแต&มารดาเขDารับการฝากครรภ_ในคร้ังแรกขณะท่ีมีอายุครรภ_ไม&เกิน 12 สัปดาห_ และต&อเน่ืองตาม

ระบบฝากครรภ_คุณภาพจนถึงคลอด มีการประเมินความเส่ียงของครรภ_ การใหDวัคซีน การใหDยา

เสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดีน เป]นตDน  

ต&อมาในช&วงเด็กเล็กอายุ 1-18 เดือน สิทธิประโยชน_ดDานสุขภาพน้ี เนDนท่ีการตรวจพัฒนาการ

ต&าง ๆ ของเด็ก เช&น การตรวจสุขภาพ ประเมินการเจริญเติบโตของร&างกายท่ีตDองเป]นไปตามช&วงวัย 

วัดรอบศีรษะเพ่ือเฝgาระวังความผิดปกติของสมอง การเฝgาระวังภาวะโภชนาการ การตรวจสุขภาพ

ในช&องปากและทาฟูลออไรด_ การใหDยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ใหDคำปรึกษาพ&อแม&ในการดูแลเด็ก รวมถึง

การกระตุDนพัฒนาการในกรณีพบเด็กท่ีมีพัฒนาการล&าชDา ไม&สมวัย 



60 
 

การบริการดDานวัคซีนเสริมสรDางภูมิคุDมกันโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห&งชาติ (สปสช.) ไดD

กำหนดสิทธิ ประโยชน_ท่ีครอบคลุมเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 15 ป, โดยเป]นไปตามแผนงานการใหD

ภูมิคุDมกันของประเทศ  

 

2.ม ีการสนับสนุนทรัพยากรในระบบบริการ ทั ้งบ ุคลากร 

โครงสรEาง และการดำเนินกิจการ หรือการจัดสิทธิประโยชน6

เพื่อใหEไดEรับการบริการปฐมวัย สำหรับเด็กทั่วไปอายุตั้งแตH 3-6 

ป Xหร ือไมH  (รวมท ั ้ งกรณีท ี ่ย ั งไม H ได E เข Eาส ู H ระบบการเร ียน

ประถมศึกษาท่ีอายุ 6-8 ปXหรือไมH?   

 

สิทธิประโยชน6ทางการศึกษา: นโยบายเรียนฟรี 15 ปX 

      รัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 54  กำหนดไวDว&ารัฐตDองดำเนินการใหDเด็กทุก

คนไดDรับการศึกษาเป]นเวลา 12 ป,ตั้งแต&ก&อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย&างมีคุณภาพโดย

ไม&เก็บค&าใชDจ&าย 

     ต&อมามีคำสั่งหัวหนDาคณะรักษาความสงบแห&งชาติ ที ่ 28/2559 เรื ่อง ใหDจัดการศึกษา ข้ัน

พื้นฐาน 15 ป,โดยไม&เก็บค&าใชDจ&าย มีผลบังคับใชDตั้งแต&วันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดย “การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 15 ป,” หมายความว&า การศึกษาตั้งแต&ระดับก&อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถDามี) ระดับ

ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาป,ที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือ เทียบเท&า 

และใหDหมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห_ดDวย โดย “การศึกษาพิเศษ” 

หมายความว&า การจัดการศึกษาใหDแก&บุคคลซึ่งมีความผิดปกติ อย&างหนึ่งอย&างใด ซึ่งจำเป]นตDองจัด

การศึกษาใหDเป]นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต&าง ๆ ในการสอน ตามลักษณะความตDองการ

และความจำเป]นของแต&ละบุคคล “การศึกษาสงเคราะห_” หมายความว&า การจัดการศึกษาใหDแก&เด็ก

ที่ตกอยู&ในภาวะยากลำบาก หรืออยู&ในสถานภาพที่ดDอยกว&าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป]นการกุศล 

เพ่ือใหDมีชีวิตและความเป]นอยู&ท่ีดีข้ึน มีพัฒนาการท่ีถูกตDองและเหมาะสมกับวัย 
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 การศึกษาในระบบ –อนุบาล ศพด อปท (อายุ 2-5 ปX) 

ค&าจัดการเรียนการสอน คนละ 815 บาทต&อภาคเรียน คนละ 1700 บาทต&อป, 

ค&าหนังสือ  คนละ 200 บาท ต&อป, คนละ 200 บาท ต&อป, 

ค&าอุปกรณ_การเรียน คนละ 100 บาทต&อภาคเรียน คนละ 200 บาทต&อป, 

ค&าเคร่ืองแบบนักเรียน คนละ 300 บาทต&อป, คนละ 300 บาทต&อป, 

ค&ากิจกรรมพัฒนาผูDเรียน คนละ 215 บาทต&อภาคเรียน คนละ 430 บาทต&อป, 

ค&าอาหารกลางวัน 20 บาทต&อวัน 200-280วันต&อ

ป, ข้ึนกับประเภทของโรงเรียน 

20 บาทต&อวัน 245 วันต&อป, 

ค&านม 7.37 บาท ต&อวัน 260-280วัน

ต &อป ,  ข ึ ้ นก ับประเภทของ

โรงเรียน 

7.37 บาท ต&อวันจำนวน 260 

วันต&อป, 

กระทรวงศึกษาธิการไดEรายงานจำนวนนักเรียนท่ีไดDรับการสนับสนุนค&าใชDจ&ายในการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานในป,การศึกษา 2562 จำนวนท้ังส้ิน 6,855,053 โดยเป]นระดับก&อนประถมศึกษา 

984,940 คน โดยเป]นการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ 8578 คน 

โดยจัดโดยครอบครัว 605 คนและจัดโดยสถานประกอบการ 7973 คน  กระทรวงศึกษาธิการ ไดD

จัดทำแผนโยบายเรียนฟรี 15 ป, อย&างมีคุณภาพ ในป, 2562 เป]นการขยายโอกาสทางการศึกษา

ใหDแก&เด็กยากจน และเด็กดDอยโอกาสท่ัวประเทศ โดย ในป, 2562 การศึกษาก&อนประถมศึกษาไดD

เงินอุดหนุนการศึกษา 5 หมวดดDวยกัน ไดDแก&ในภาคเรียนท่ี 1 ค&าเคร่ืองแบบ 300 บาทค&าหนังสือ 

200 บาทค&าอุปกรณ_การเรียน 100 บาทค&าจัดการเรียนการสอน 3596 บาทค&ากิจกรรมพัฒนา

ผูDเรียน 215 บาทรวม 4411 บาท ภาคเรียนท่ี 2 ไดDค&ารายหัว 3596 บาทค&าอุปกรณ_การเรียน 100 

บาทค&ากิจกรรมพัฒนาผูDเรียน 215 บาทรวม 3,911 บาท รวม 8,322 บาท51 

 
51 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2562) แนวทางการดeเนินงานตาม ตั้งแต2ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปAงบประมาณพ.ศ.2562 
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พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 

        บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชน และไม&สูงกว&าระดับ

ปริญญาตรีไดDรับเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินค&าเล&าเรียน ตามประเภทและไม&เกินอัตราท่ี

กระทรวงการคลังกำหนด โดย “สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว&า โรงเรียนในสังกัดหรือ

อยู&ในกำกับของส&วนราชการอ่ืน หรือองค_การของรัฐบาลท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิ โรงเรียนในสังกัดส&วน

ราชการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีการจัดระดับช้ันเรียนในสังกัดส&วน

ราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว&าดDวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนในระบบ

ตามกฎหมายว&าดDวยโรงเรียนเอกชน 

         ผูDมีสิทธิไดDรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรไดDเพียงคนท่ีหน่ึง ถึงคนท่ีสาม ผูDมีสิทธิ

ผูDใดมีบุตรเกินสามคนและต&อมาบุตรคนหน่ึงคนใดในจำนวนสามคนตาย กายพิการจนไม&สามารถเล&า

เรียนไดD หรือเป]นคนไรDความสามารถ คนเสมือนไรDความสามารถท่ีมิไดDศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีสิทธิ

ไดDรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรวิกลจริตหรือจิตฟnvนเฟYอนไม&สมประกอบก&อนอายุครบ

ย่ีสิบหDาป,บริบูรณ_ ใหDผูDน้ันมีสิทธิไดDรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา ของบุตรเพ่ิมข้ึนอีกเท&าจำนวน

บุตรท่ีตาย กายพิการ หรือเป]นคนไรDความสามารถ คนเสมือนไรDความสามารถวิกลจริตหรือจิตฟnvน

เฟYอนไม&สมประกอบน้ัน โดยใหDนับบุตรคนท่ีอยู&ในลำดับถัดไปก&อน 

 

3.ม ีการสนับสนุนทร ัพยากรในระบบบริการ ทั ้งบ ุคลากร 

โครงสรEาง และการดำเนินกิจการ  เพิ่มเติมเปzนพิเศษสำหรับ

กลุHมเด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กยากจน เด็กไดEรับการเลี้ยงดูไมH

เหมาะสม เด็กเปราะบางแบบตHาง หรือการจัดสิทธิประโยชน6

เพ่ิมเติมเปzนพิเศษเพ่ือใหEไดEรับการบริการปฐมวัย หรือไมH 

สิทธิประโยชน6คนพิการ:  กลุHมเด็กพิการ 

กลุHมเด็กพิการ ไดDเบ้ียยังชีพ เดือนละ 1000 บาท เงินสงเคราะห_คร้ังละ 3000 บาท ไม&เกิน 3 คร้ังต&อ

ป, 

 

ระบบสงเคราะห6และคุEมครองเด็กในกลุHมเด็กท่ีประสบความยากลำบากหรือไดEรับการเล้ียงดูไมH

เหมาะสม  
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     กลุ&มเด็กที่ประสบความยากลำบากหรือไดDรับการเลี้ยงดูไม&เหมาะสม ไดDถูกกำหนดใหDไดDรับการ

ช&วยเหลือตาม พรบ คุDมครองเด็ก โดยเป]นงบการสงเคราะห_หรืองบโครงการผ&านกองทุนคุDมครองเด็ก 

เด็กที่พึงไดDรับการสงเคราะห_ (มาตรา 32) พรบ คุDมครองเด็ก ไดDแก& 1) เด็กเร&ร&อนหรือเด็กกำพรDา 2) 

เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 3) เด็กที่ผูDปกครองไม&สามารถอุปการะเลี้ยงดูไดDดDวย

เหตุผลใด ๆ เช&น ถูกจำคุก กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บปwวยเรื้อรัง ยากจน เป]นผูDเยาว_ หย&า ถูกท้ิง

รDาง เป]นโรคจิต หรือโรคประสาท 4) เด็กท่ีผูDปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม&เหมาะสมอัน

อาจส&งผลกระทบต&อพัฒนาการทางร&างกายหรือจิตใจของเด็กที ่อยู &ในความปกครองดูแล 

5) เด็กที่ไดDรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใชDเป]นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหา ประโยชน_โดยมิ

ชอบ ถูกทารุณกรรมหรือตกอยู&ในภาวะอ่ืนใดอันอาจเป]นเหตุใหDเด็กมีความประพฤติเส่ือมเสีย ในทาง

ศีลธรรมอันดี หรือเป]นเหตุใหDเกิดอันตรายแก&กายหรือจิตใจ 6) เด็กพิการ 7) เด็กที่อยู&ในสภาพ

ยากลำบาก 8) เด็กที่อยู&ในสภาพที่จำตDองไดDรับการสงเคราะห_ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และเด็ก

ที่พึงไดDรับการคุDมครองสวัสดิภาพ (มาตรา 40) ไดDแก& เด็กที่ถูกทารุณกรรม เด็กที่เสี่ยงต&อการกระทำ

ผิด เด็กท่ีอยู&ในสภาพท่ีจำตDองไดDรับการคุDมครองสวัสดิภาพตามท่ีกำหนดใน กฎกระทรวง 

  

ศูนย6การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ Hมเป{าหมายพิเศษ (ศกพ.) ไดDรับ

มอบหมายจากสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน ใหDส&งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา นอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับคนพิการ ตามประเภทความพิการที่กระทรวงศึกษาธิการไดDแบ&ง 

ไวD 9 ประเภท คือ บุคคลที่มีความบกพร&องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร&องทางการไดDยิน 

บุคคลที่มีความบกพร&องทางสติปnญญา บุคคลที่มีความบกพร&องทางร&างกาย ฯ บุคคลที่มีความ

บกพร&องทางการเรียนรูD บุคคลที่มีความบกพร&องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร&องทาง

พฤติกรรม หรือ อารมณ_บุคคลออทิสติก บุคคลพิการ 
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      โรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย_การศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห_เป]นสถานศึกษาที่มี

ลักษณะพิเศษจากสถานศึกษาท่ัวไป โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 4 ประเภทไดDแก&โรงเรียนโสตศึกษา 

โรงเรียนบกพร&องทางร&างกายหรือสุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนบกพร&องทาง

สติปnญญา  

         ศูนย_การศึกษาพิเศษเป]นสถานศึกษาที่ใหDบริการฟYZนฟูสมรรถภาพเด็กพิการตั้งแต&แรกเกิด

หรือแรกพบความพิการและบริการเด็กพิการประเภทต&างๆเป]นการจัดทำแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล individualized education program 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือบEานเรียน(Home School) คือการจัด “โรงเรียนในบDาน” 

หรือ “Home School” เป]นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีแบบแผน สำหรับเด็กท่ีเป]น

สมาชิกในครอบครัว โดยกิจกรรมส&วนใหญ&เกิดขึ้นในบDาน และมีพ&อแม&หรือผูDดูแลทดแทน ทำหนDาท่ี

เป]นครูหรือผูDกำกับกิจกรรม  “Home School” มีความหลากหลาย ขึ้นอยู&กับ ความเชื่อ และ

แรงจูงใจของพ&อแม&ผูDดูแลทดแทน ทั้งแนวหลักสูตรที่คลDายคลึงกับที่โรงเรียนจัดใหD หรือ หลักสูตร 

“ชีวิต” ที่มุ&งเนDนการพัฒนาความสมบูรณ_ทั้งร&างกายและจิตใจ ดDานการเรียนการสอนมีหลายแนว 

เช&น การสอนแบบมีตารางสอนและแผนการสอนที่ชัดเจน จนถึงการสอนแบบไม&มีโครงสรDางชัดเจน 

โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดเงินอุดหนุนการศึกษา 5 หมวดดDวยกัน ไดDแก&ในภาคเรียนที่ 1 ค&า

เครื่องแบบ 300 บาทค&าหนังสือ 200 บาทค&าอุปกรณ_การเรียน 100 บาทค&าจัดการเรียนการสอน 

3596 บาทค&ากิจกรรมพัฒนาผูDเรียน 215 บาทรวม 4411 บาท ภาคเรียนที่ 2 ไดDค&ารายหัว 3596 

บาทค&าอุปกรณ_การเรียน 100 บาทค&ากิจกรรมพัฒนาผูDเรียน 215 บาทรวม 3,911 บาท รวม 8,322 

บาท  

การจัดการศึกษาโดยสถานพยาบาล เป]นศูนย_การเรียนสำหรับเด็กเจ็บปwวยเรื้อรัง ตัวอย&างเช&นท่ี

โรงพยาบาลชลบุรี 
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• ประเด็นที่ 4 และ 5 มีมาตรฐานการบริการ และมีระบบข8อมูลเพื่อใช8ในการบริหารจัดการ การประเมิน การ

กำกับติดตาม องคEประกอบ 6 ข8อของ ระบบการดูแลและสHงเสริมการเรียนรู8ปฐมวัยสูHการพัฒนาที่ยั ่งยืน

หรือไมH 

เดิมหน(วยบริการปฐมวัยแต(ละแห(งจะมีระบบข:อมูลแตกต(างกันไป แต(ในป?จจุบันในระดับประเทศ การพัฒนา

ระบบข:อมูลเด็กปฐมวัยได:ถูกกำหนดไว:ในมาตรา 18 ของ “พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒” โดย

กำหนดให:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน:าที่เปQนสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการ และมีความรับผิดชอบ

ในการสำรวจและเก็บรวบรวมข:อมูลเด็กปฐมวัยเพื่อจัดทำฐานข:อมูล รวมทั้งติดตามสถานการณX เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และ

เผยแพร(ข:อมูลและสถิติเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย นอกจากน้ันในยุทธศาสตรXสำหรับเด็กปฐมวัยของคณะกรรมการนโยบายการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหHงชาติ  ได:กำหนดให:มีการพัฒนาระบบข:อมูลของเด็กปฐมวัยสอดคล:องกับการบริการ 4 ด:านได:แก(

การบริการด:านสุขภาพการเจ็บปZวยและการป[องกันโรค การบริการด:านพัฒนาการเด็ก การบริการด:านการศึกษา และการ

บริการด:านสังคม การขับเคลื่อนการบูรณาการข:อมูลระดับประเทศดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการประสานและสHงเสริม

การพัฒนาเด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการเด็กปฐมวัยแห(งชาติ  

ได:สืบค:นระบบข:อมูลจากเอกสารต(าง ๆและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับระบบข:อมูลเด็กปฐมวัยในระดับ

ท:องถิ่นและในระดับประเทศ ได:แก( ระบบข:อมูลจำนวนประชากรเด็กปฐมวัย ระบบข:อมูลสุขภาวะและพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย ระบบข:อมูลข:อมูลเด็กปฐมวัยที่มีความเสี่ยง เด็กพิการ เด็กพิเศษ เด็กกลุ(มเปราะบาง และระบบข:อมูลการ

จัดบริการการดูแลและส(งเสริมการเรียนรู:เด็กปฐมวัยประเภทต(างๆ และทำการวิเคราะหXโดยพิจารณา 4 ตัวชี้วัดว(ามีความ

สอดคล:องกับ 6 องคXประกอบ ของระบบการดูแลสุขภาวะและส(งเสริมการเรียนรู:ปฐมวัยสู(การพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังน้ี   

1. ในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีมีระบบข:อมูลจำนวนเด็กปฐมวัยต้ังแต(แรกเกิดถึงอายุ 6 ป_ (หรือก(อนเข:าสู(ระดับ

ประถมศึกษา) หรือรวมช(วงเปล่ียนผ(าน 6-8 ป_ หรือไม(? (องคXประกอบท่ี 4) 

2. ในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีมีระบบข:อมูลจำนวนเด็กปฐมวัยในกลุ(มเด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กยากจน เด็กได:รับ

การเล้ียงดูไม(เหมาะสม เด็กเปราะบางแบบต(าง หรือไม(? (องคXประกอบท่ี 3-5-6) 

3. ในระดับประเทศและพ้ืนท่ีมีระบบข:อมูลการจัดบริการ ECCE ครอบคลุมการบริการเด็กปฐมวัยต้ังแต(แรกเกิดถึง 

7+ป_หรือไม(? ข:อมูลผู:ให:บริการ  ครอบคลุมการบริการเด็กปฐมวัยต้ังแต(แรกเกิดถึง 7+ป_หรือไม(? ข:อมูลผู:รับบริการ 

ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคนและสามารถระบุว(าเด็กแต(ละคนได:รับการดูแลและส(งเสริมการเรียนรู:ด:วยระบบใด

หรือไม(?   (องคXประกอบท่ี 4)  

4. ในระดับประเทศและพ้ืนท่ีมีมาตรฐานการจัดบริการ ECCE ของทุกประเภท และมีระบบข:อมูลเพ่ือใช:ในการ

ติดตามผลลัพธXตามมาตรฐานท่ีกำหนด ท่ีครอบคลุมสุขภาวะองคXรวม การส(งเสริมทักษะการเรียนรู:ตลอดชีวิต การ

คุ:มครองเด็กหรือไม( (องคXประกอบท่ี 1-2-3-4) 
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ผลการวิเคราะหE 

พบว(า ในระดับประเทศมีระบบข:อมูลจำนวนเด็กปฐมวัยต้ังแต(แรกเกิดถึงอายุ 6 ป_ (หรือก(อนเข:าสู(ระดับ

ประถมศึกษา) หรือรวมช(วงเปล่ียนผ(าน 6-8 ป_ และพ้ืนท่ีสามารถใช:ระบบข:อมูลได:ง(าย (องคXประกอบท่ี 4) 

ในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีมีระบบข:อมูลจำนวนเด็กปฐมวัย ในกลุ(มเด็กพิเศษ เด็กพิการ มีหลายระบบ

ซ้ำซ:อน สามารถสืบค:นได:เฉพาะบางหน(วยงานท่ีกำหนดไว:ในแต(ละระบบ สำหรับระบบข:อมูลเด็กยากจนมีหลายระบบ แต(

ละระบบมีนิยามแตกต(างกัน ขาดความสอดคล:องกัน สามารถสืบค:นได:เฉพาะบางหน(วยงานท่ีกำหนดไว:ในแต(ละระบบ และ

มีการพัฒนาระบบข:อมูลเด็กได:รับการเล้ียงดูไม(เหมาะสม เด็กเปราะบางแบบต(างๆแต(ยังไม(มีการใช:งานในวงกว:าง 

(องคXประกอบท่ี 3-4-5-6) 

มีการพัฒนาระบบข:อมูลผู:ให:บริการกลุ(มบ:านรับเล้ียงเด็กท่ีลงทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง

มนุษยX ศูนยXพัฒนาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนอนุบาล มีการบันทึกข:อมูลศักยภาพระบบเพ่ือใช:ในการบริหารจัดการ

(องคXประกอบท่ี 4) มีการบันทึกผลลัพธXแสดงผลสุขภาวะองคXรวม การส(งเสริมทักษะการเรียนรู:ตลอดชีวิต แต(ไม(มีระบบ

ข:อมูลของกลุ(มเล้ียงเด็กตามบ:าน และบ:านรับเล้ียงเด็กขนาดเล็ก ซ่ึงให:การดูแลกลุ(มเด็กแรกเกิดถึงสามป_ แต(สามารถ

ติดตามระดับพัฒนาการเด็กได:โดยใช:ระบบข:อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในการประเมินและติดตามภาวะสุขภาพและ

พัฒนาการได: (องคXประกอบท่ี 1-2-3-4)  

ระบบข%อมูลเป,นการออกแบบโดยส5วนกลาง การบันทึกข%อมูลกระทำโดยส5วนงานต5างๆในพ้ืนท่ีโดยแยกส5วน

เช5นงานสาธารณสุข งานศูนยJพัฒนาเด็กปฐมวัย งานอนุบาลเป,นต%น ในส5วนท%องถ่ินไม5พบว5ามีการนำเอาข%อมูลท้ังหมด

มาบูรณาการเพ่ือให%รู%ถึงสถานการณJเด็กปฐมวัยท้ังหมดในพ้ืนท่ีน้ัน  
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะห6ความสอดคล9องของระบบข9อมูลกับ 6 องค6ประกอบ ของระบบการดูแลสุขภาวะและสBงเสริมการเรียนรู9ปฐมวัยสูBการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ผลวิเคราะห6 เน้ือหาท่ีเก่ียวข9อง 
1.ในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีมีระบบข9อมูลจำนวนเด็กปฐมวัยต้ังแตB
แรกเกิดถึงอายุ 6 ปS (หรือกBอนเข9าสูBระดับประถมศึกษา) หรือรวมชBวงเปล่ียน
ผBาน 6-8 ปS และพ้ืนท่ีสามารถใช9ระบบข9อมูลได9งBาย(องค6ประกอบท่ี 4) 

 

ข9อมูลจำนวนประชากรเด็กปฐมวัย 
ข"อมูลประชากรเด็กปฐมวัยสามารถสืบค"นได"จาก  สำนักบริหารการ

ท ะ เ บ ี ย น  ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง  ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
http://www.population.moe.go.th/52 ซึ่งสามารถสืบค"นเด็กปฐมวัยแยกอายุ
รายปHและเพศได"ถึงรายจังหวัดและรายท"องถ่ินของแตLละจังหวัด  

 
ตัวอยLางการสืบค"นข"อมูลท้ังประเทศ  

จำนวนเด็กปฐมวัยของท้ังประเทศ ชาย หญิง รวม 
อายุน"อยกวLา 1 ปH 307196 290908 598104 
อายุ 1 ปH 340084 320774 660858 
อายุ 2 ปH 359505 338794 698299 
อายุ 3 ปH 363348 343769 707117 
อายุ 4 ปH 377210 358459 735669 
อายุ 5 ปH 400675 378529 779204 
อายุ 6 ปH 409890 386454 796344 
อายุ 7 ปH 438548 415366 853914 
 รวม  2996456 2833053 5829509 

 
 

 
52  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.population.moe.go.th/ 
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ตัวอยLางการสืบค"นข"อมูลรายจังหวัด: กรุงเทพมหานคร 
 

จำนวนเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร ชาย หญิง รวม 
อายุน"อยกวLา 1 ปH 38154 35850 74004 
อายุ 1 ปH 43070 40774 83844 
อายุ 2 ปH 45528 43610 89138 
อายุ 3 ปH 46543 44134 90677 
อายุ 4 ปH 48594 46524 95118 
อายุ 5 ปH 52164 49209 101373 
อายุ 6 ปH 53550 50089 103639 
อายุ 7 ปH 57603 55636 113239 
 รวม  385206 365826 751032 

 
ตัวอยLางการสืบค"นข"อมูลจำนวนเด็กปฐมวัยของเทศบาลเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
  

จำนวนเด็กปฐมวัยของเทศบาลเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  

ประชากร ชาย หญิง รวม 
อายุน"อยกวLา 1 ปH 95 70 165 
อายุ 1 ปH 107 109 216 
อายุ 2 ปH 135 119 254 
อายุ 3 ปH 122 101 223 
อายุ 4 ปH 124 108 232 
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อายุ 5 ปH 151 131 282 
อายุ 6 ปH 132 128 260 
อายุ 7 ปH 157 152 309 
 รวม  1023 918 1941 

 
ต ัวอย Lางการสืบค "นข "อม ูลจำนวนเด ็กปฐมวัยของตำบลสร"างนกทาจังหวัด
อำนาจเจริญ  

 
จำนวนเด็กปฐมวัยของตำบลสร9างนกทาจังหวัดอำนาจเจริญ  

ประชากร ชาย หญิง รวม 
อายุน"อยกวLา 1 ปH 34 29 63 
อายุ 1 ปH 29 28 57 
อายุ 2 ปH 37 28 65 
อายุ 3 ปH 34 35 69 
อายุ 4 ปH 27 34 61 
อายุ 5 ปH 48 31 79 
อายุ 6 ปH 35 25 60 
อายุ 7 ปH 42 41 83 
 รวม  286 251 537 
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2.ในระดับประเทศและระดับพื้นที่มีระบบข9อมูลจำนวนเด็กปฐมวัย ในกลุBม
เด็กพิเศษ เด็กพิการ มีหลายระบบซ้ำซ9อน สามารถสืบค9นได9เฉพาะบาง
หนBวยงานท่ีกำหนดไว9ในแตBละระบบ 
 
-ระบบข9อมูลเด็กยากจนมีหลายระบบ แตBละระบบมีนิยามแตกตBางกัน ขาด
ความสอดคล9องกันสามารถสืบค9นได9เฉพาะบางหนBวยงานที่กำหนดไว9ในแตB
ละระบบ  
 
-มีการพัฒนาระบบข9อมูล เด็กได9รับการเลี้ยงดูไมBเหมาะสม เด็กเปราะบาง
แบบตBางๆแตBยังไมBมีการใช9งานในวงกว9าง (องค6ประกอบท่ี 3-4-5-6) 
 

1.ข9อมูลเด็กพิการ เด็กพิเศษ  ระบบข"อมูล คนพิการใน ฐานข"อมูลคนพิการมีความ
ซ้ำซ"อน เก็บโดยหลายหนLวยงาน ใช"นิยามความพิการท่ีแตกตLางกัน การเข"าถึงข"อมูล
ทำได"ยาก ในสLวนพ้ืนท่ีและท"องถ่ินเองยังไมLมีระบบบูรณาการข"อมูล แตLเก็บซ้ำซ"อน
หลายระบบตามความต"องการของสLวนกลางและการสนับสนุนสิทธิประโยชน_ตLาง ๆ  
เชLน ฐานข"อมูลการออกบัตรคนพิการ ศูนย_ข"อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมสLงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Ecard.dep.go.th) แตLบุคคลท่ัวไปไมL
สามารถเข"าถึงระบบข"อมูลได" ฐานข"อมูลของเขตการศึกษาและโรงเรียนได"แกL ระบบ
สารสนเทศด"านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห_ ในระบบบริหารจัดการ
ข"อมูลโรงเรียนรวม (Special Education Technology : SET)53  สืบค"นได"จาก
http://specialbasic.specialset.bopp.go.th/specialbasic/report_guest.php
?p=12df&&report=2t ซ่ึงเก็บรวบรวมข"อมูลความพิการรายบุคคลแยกประเภท 10 
ประเภท แยกรายโรงเรียน เขตการศึกษา และจังหวัด ประเภทความพิการ 10 
ประเภทได"แกL 1.บกพรLองทางการเห็น (1.1 บอด      1.2 เลือนราง)  2. บกพรLอง
ทางการได"ยิน (2.1 หูหนวก   2.2 หูตึง) 3. บกพรLองทางสติปÄญญา 4. บกพรLองทาง
รLางกายหรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 5. บกพรLองทางการเรียนรู" 6. บกพรLอง
ทางการพูดและภาษา 7. บกพรLองทางพฤติกรรมหรืออารมณ_ 8. ออทิสติก 9. พิการ
ซ"อน 10.ไมLระบุประเภทความพิการ  

 
 
 

 
53 ระบบสารสนเทศดJานการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะหP (Special Education Technology : SET)  งานขJอมูลสารสนเทศ กลุ\มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานhttp://specialbasic.specialset.bopp.go.th/specialbasic/report_guest.php?p=12df&&report=2t 
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          ตัวอยLางรายงานรวม 255 เขตการศึกษาซ่ึงรายงานเด็กพิการวันท่ี 20 กค 
2563 ระดับช้ันอนุบาลจำนวน 2608 ราย ป1จำนวน 13325 ราย และ ป2 จำนวน 
42128 ราย ประเภทความพิการท่ีพบจำนวนสูงข้ึนมากเม่ือเข"าสูLระดับประถมศึกษา 
คือความบกพรLองทางการเรียนรู"หรือประเภทท่ี 5  

 
  

  
          

 
 

2.ข9อมูลกลุBมเด็กเปราะบาง เด็กด9อยโอกาส เด็กยากจน และเด็กในภาวะวิกฤต 
จากข"อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหLงชาติ (สศช.) ซ่ึงระบุวLาเด็กและเยาวชนในชLวงอายุ 0-18 ปHท่ีอยูLนอกระบบ
การศึกษามีจำนวนรวมประมาณ 1.4 ล"านคน ซ่ึงคิดเปÉนร"อยละ 10 ของกลุLมเด็กและ
เยาวชนรวมของประเทศ นอกจากน้ีข"อมูลจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ระบุวLาเด็กด"อยโอกาสในระบบการศึกษาในปÄจจุบันมีจำนวน
ประมาณ 4.7 ล"านคน ซ่ึงคิดเปÉนร"อยละ 33 ของเด็กและเยาวชนท้ังหมดของประเทศ 
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รวมจำนวนของเด็กด"อยโอกาสนอกระบบการศึกษาและเด็กกลุLมเส่ียงในระบบ
การศึกษาคิดเปÉนร"อยละ 43.57 ของเด็กและเยาวชนท้ังหมดของประเทศ จึงมีความ
จำเปÉนในการพัฒนาระบบฐานข"อมูลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเก็บรวบรวม
ข"อมูลเก่ียวกับเด็กด"อยโอกาสอยLางเปÉนระบบ พร"อมท้ังสนับสนุนกระบวนการทำงาน
ของหนLวยงานภาครัฐในการดูแลเด็กด"อยโอกาสนอกระบบการศึกษาและเด็กกลุLม
เส่ียงในระบบการศึกษา 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
มนุษย6 มีระบบข"อมูลที่จัดเก็บ 4 ฐานใหญL ได"แกL ฐานข"อมูลเด็กปกติโดยเด็กปฐมวัย
ชLวงอายุ 0-6 ปHที่อยูLในสถานรับเลี้ยงเด็กได"แกLศูนย_เด็กเล็กเอกชนและสถานรับเลี้ยง
และพัฒนาเด็ก ฐานข"อมูลเด็กที่มีปÄญหาต"องได"รับการสงเคราะห_และคุ"มครองใน
สถานรับเลี้ยงเด็กรูปแบบตLาง ๆเชLน สถานสงเคราะห_บ"านพักเด็กและครอบครัว 
สถานสงเคราะห_คนพิการเปÉนต"น ฐานข"อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานและสร"างระบบคุ"มครองทางสังคมให"กับเด็กแรกเกิดท่ี
ยากจน เพื่อให"ได"รับการเลี้ยงดูอยLางมีคุณภาพและสLงเสริมให"มีพัฒนาการสมวัย โดย
มีการจLายเงินอุดหนุนให"เด็กแรกเกิดท่ีเกิดระหวLางหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2558  

นอกจากนั้น ปH 2549 องค_การทุนเพื่อเด็กแหLงสหประชาชาติ ประเทศไทย 
รLวมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได"จัดตั้งระบบเฝÖาระวังการคุ"มครอง
เด ็ก (CPMS : Child Protection Monitoring System) นำร Lองให "ก ับองค _กร
ปกครองสLวนท"องถิ่น พร"อมกับจัดเตรียมองค_ประกอบตLาง ๆ ในการตอบสนองตLอ
ระบบการคุ"มครองเด็ก รวมถึงการเพิ่มศักยภาพให"กับเจ"าหน"าที่ระดับจังหวัด และ
คณะกรรมการคุ"มครองเด็กจังหวัด อีกทั้งได"ดำเนินการสร"างความตระหนักรู"ในเรื่อง
การคุ"มครองเด็กในทุก ๆ ระดับ โดยได"เลือกพื้นที่นำรLองในพื้นที่ที่ประสบภัยสึนามิ 



73 
 

จำนวน 6 จังหวัด ได"แกL จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง 
จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง  

ในปH 2556 ศูนย_วิจัยและติดตามความเปÉนธรรมทางสุขภาพคณะแพทย_
ศาสตร_ มหาวิทยาลัยนเรศวร 54ได"ดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข"อมูลและ
สารสนเทศเพื ่อการดูแลเด็กด"อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ Lมเสี ่ยงในระบบ
การศึกษา ทางคณะวิจัยได"ทดลองโดยให"หนLวยงานในสังกัดกระทรวงตLาง ๆท่ี
เกี่ยวข"องทั้ง 4 กระทรวงในจังหวัดแมLฮLองสอน (ใน 3 อำเภอ ได"แกL อำเภอเมือง 
อำเภอแมLสะเรียง และอำเภอปาย) ทดลองใช"ระบบฐานข"อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
การดูแลเด็กด"อยโอกาส โดยหนLวยงานที่เข"ารLวมในการทดลองครั้งนี้ประกอบด"วย
ศูนย_การศึกษาพิเศษ จำนวน 3 แหLง องค_กรปกครองสLวนท"องถิ ่น จำนวน 4 
โรงพยาบาลแมLสะเรียง อำเภอแมLสะเรียง จังหวัดแมLฮLองสอน และหนLวยงานสังกัด
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย_ จำนวน 2 แหLง ได"แกL สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย_จังหวัดแมLฮLองสอน และสำนักงานพัฒนา
สังคมท่ี 43 แมLเหาะ อำเภอแมLสะเรียง จังหวัดแมLฮLองสอน ไมLแนLชัดวLาในปÄจจุบัน
การขยายผลของงานช้ินน้ีอยูLในฐานของระบบใด 

ตLอมาปH 2557 สำนักงานสLงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ_เด็ก เยาวชน 
ผู"ด"อยโอกาส และผู"สูงอายุ (สท.) ได"ดำเนินโครงการา ฐานข9อมูลการคุ9มครองเด็ก 
ระบบการเฝuาระวังและการชBวยเหลือเด็ก (Child Protection Monitoring and Response 
System – CPMRS)  เปÉนระบบการเฝÖาระวัง และระบบการชLวยเหลือเด็กระดับตำบล และ
เพ่ือให"เด็กกลุLมเปÖาหมายได"รับการเฝÖาระวังและได"รับการชLวยเหลือคุ"มครองสวัสดิ
ภาพ ประกอบด"วย ระบบยLอย ๒ ระบบ ท่ีเช่ือมโยงกัน ได"แกL   

 
54 ศูนยPวิจัยและติดตามความเปnนธรรมทางสุขภาพคณะแพทยPศาสตรP มหาวิทยาลัยนเรศวร (2556) โครงการพฒันาระบบฐานข/อมูลและสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กด/อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ?มเสี่ยงในระบบการศึกษา  
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o ระบบการเฝÖาระวังเพ่ือการคุ"มครองเด็ก (Child Protection Monitoring System: 
CPMS) คือ ระบบสารสนเทศท่ีได"รับการออกแบบมาเพ่ือให"ทราบวLาเด็กคนใด
ตกเปÉนเหย่ือ หรือมีความเส่ียงในระดับตLาง ๆ  จากการปลLอยปละละเลย การ
ทารุณกรรมและการแสวงหาผลประโยชน_ ครอบคลุมเด็กท่ีมีอายุต่ำกวLา ๑๘ 
ปH ทุกคน รวมท้ังสามารถจำแนกความเส่ียงในระดับตLาง ๆ (เหย่ือความเส่ียง
สูง ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงต่ำ) ซ่ึงจะติดตามความสำคัญของปÄญหา
การคุ"มครองเด็กและยังสามารถนำมาใช"เปÉนจุดเร่ิมต"นในการสLงตLอการ
บริการทางการคุ"มครองเด็ก (เด็กท่ีถูกปลLอยปละละเลย ถูกกระทำความ
รุนแรง และถูกแสวงหาผลประโยชน_) ได"อยLางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

o ระบบการชLวยเหลือเด็ก (Child Protection Response System: CPRS) 
คือ ระบบบริการทางการคุ"มครองเด็ก ท่ีมีการให"บริการเช่ือมโยงอยLางเปÉน
ระบบ ภายใต"แนวคิดการสร"างผู"จัดการรายกรณี (Case Manager – CM) 
ระดับตำบล เพ่ือทำหน"าท่ีสLงตLอเด็กกลุLมเส่ียง หรือเด็กท่ีต"องการการคุ"มครอง
ในพ้ืนท่ี ไปยังทีม           สหวิชาชีพ (Multi-Disciplinary Team) ระดับจังหวัด 
เพ่ือให"เด็กได"รับการคุ"มครองสวัสดิภาพได"อยLางมีประสิทธิภาพ  
 
อยLางไรก็ตามระบบข"อมูลคุ"มครองเด็กดังกลLาวเปÉนได"เพียงโครงการนำรLอง

ที่ยังไมLเกิดการขยายผลเปÉนการปฏิบัติที่ครอบคลุมเด็กที่มีความเสี่ยงในทุกพื้นที่ได"
อยLางแท"จริง ในปH 2559 กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีแผนจัดทำสถานการณ_เด็ก
ปฐมวัยทั่วประเทศโดยเน"นให"มีการเก็บข"อมูลที่เปÉนปÄจจุบันผLานทางคณะกรรมการ
สLงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดโดยมีการบูรณาการเก็บข"อมูลรLวมกันของ 
4 หนLวยงานในระดับพื้นที่ได"แกLสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงาน
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สLงเสริมการปกครองท"องถิ ่นจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย_จังหวัดเพื่อให"ได"ฐานข"อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติ
และเปÉนฐานข"อมูลท่ีเปÉนปÄจจุบันและอ"างอิงตLอไป  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย_ยังได"จัดต้ังระบบ
ฐานข"อมูลสารสนเทศสถานการณ_ด"านเด็กของประเทศไทย (child intelligence) ซ่ึง
ผู"ใช"สามารถเข"าถึงข"อมูลได"หลายประเภทเชLน จำนวนเด็กท่ีอยูLในครอบครัวอุปถัมภ_ 
ท่ีได"รับเงินชLวยเหลือ จำนวนเด็กท่ีเกิดจากแมLติดเช้ือ HIV และเข"าถึงข"อมูลรายภาค
และจังหวัดได"แตLยังเปÉนระยะเร่ิมต"นและข"อมูลนำเข"ายังขาดความสมบูรณ_ครบถ"วน
ในบางตัวแปร55  

ตัวอยLางระบบฐานข"อมูลสารสนเทศสถานการณ_ด"านเด็กของประเทศไทย 
(child intelligence) 
            

 
 
 

 
55 ระบบฐานขJอมูลสารสนเทศสถานการณPดJานเด็กของประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยP http://203.155.29.247/ChildIntelligence/index.php 

 



76 
 
3.มีระบบข9อมูลผู9ให9บริการ การให9บริการและผลลัพธ6การให9บริการ  
-ในแตBละระบบมีข9อมูลเฉพาะเด็กปฐมวัยที่มารับบริการในระบบนั้น ไมBมี
ภาพรวมเด็กปฐมวัยที ่แสดงให9เห็นถึงการรับบริการประเภทตBางๆใน
ฐานข9อมูลเดียวกัน  
-มีการบันทึกข9อมูลศักยภาพระบบเพื่อใช9ในการบริหารจัดการ(องค6ประกอบ
ท่ี 4) 
 
4.มีการบันทึกผลลัพธ6แสดงผลสุขภาวะองค6รวม การสBงเสริมทักษะการ
เรียนรู9ตลอดชีวิต การคุ9มครองเด็กในระบบ ECD ระบบข9อมูลพัฒนาการ 
(องค6ประกอบท่ี 1-2-3-4) 
 
 

1. ระบบบันทึกข9อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหBงชาติ (ECD) 

 
การพัฒนาระบบข"อมูลเด็กปฐมวัยได"ถูกกำหนดไว"ในมาตรา 18 ของ 

“พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562” โดยกำหนดให"สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาทำหน"าที่เปÉนสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหLงชาติ และมีความรับผิดชอบในการสำรวจและเก็บรวบรวม
ข"อมูลเด็กปฐมวัยเพื่อจัดทำฐานข"อมูล รวมทั้งติดตามสถานการณ_ เกี ่ยวกับเด็ก
ปฐมวัย และเผยแพรLข"อมูลและสถิติเก่ียวกับเด็กปฐมวัย นอกจากนั้นในยุทธศาสตร_
สำหรับเด็กปฐมวัยของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหLงชาติ  ได"
กำหนดให"มีการพัฒนาระบบข"อมูลของเด็กปฐมวัยสอดคล"องกับการบริการ 4 ด"าน
ได"แกLการบริการด"านสุขภาพการเจ็บปòวยและการปÖองกันโรค การบริการด"าน
พัฒนาการเด็ก การบริการด"านการศึกษา และการบริการด"านสังคม โดยให"มีการบูร
ณาการข"อมูลระดับประเทศโดยคณะอนุกรรมการประสานและสLงเสริมการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการปฐมวัยแหLงชาติ  

ในข"อตกลงระหวLางหนLวยงานได"กำหนดให" หนBวยงาน 4 หนBวยเปÑน
เลขานุการรBวมของคณะกรรมการปฐมวัยระดับจังหวัดได9แกB พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงมนุษย6จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และ มีหน"าท่ี
ต"องรายงานข"อมูล สถานการณ_เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครตาม
แบบจัดเก็บข"อมูล ให"แกLกรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายในวันท่ี 30 เมษายน โดย
เปÉนข"อมูลย"อนหลัง 1 ปH ตามปH พ.ศ. และต"องเปÉน ข"อมูลท่ีได"รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการสLงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร 4 เลขานุการรLวม จะต"องบันทึกข"อมูลสถานการณ_ เด็กปฐมวัย
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ระดับจังหวัดผLานระบบบันทึกข"อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหLงชาติ หรือ ระบบ    ECD56 (https://ecd.dcy.go.th) 
เพ่ือให"กรมกิจการเด็กและเยาวชนประมวลผลข"อมูลและจัดทำรายงานและ
ข"อเสนอแนะเชิงนโยบายแกL คณะกรรมการสBงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหBงชาติ (กดยช.) หรือคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย แหBงชาติ (ก.พ.ป.) หรือ
คณะรัฐมนตรี ตLอไป 

ระบบสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ เปÉนระบบ
ฐานข"อมูลท่ีต้ังใจให"เปÉนฐานข"อมูลกลางท่ีหนLวยงานท่ีเก่ียวข"องต"องนำข"อมูลเข"า และ
ใช"ข"อมูลในการดำเนินกิจการตLาง ๆตLอไป แตLในทางปฏิบัติถูกขับเคล่ือนหลักโดย 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย_ ได"
กำหนดให"เปÉนระบบข"อมูลท่ีจัดเก็บข"อมูลท่ีเก่ียวข"องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให"
เปÉนไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหLงชาติ แบLงเปÉน 2 สLวน ได"แกL  

สBวนท่ี 1 ระบบฐานข"อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท่ัวประเทศ ซ่ึงเปÉนหนLวยให"บริการแกLเด็กปฐมวัยท่ีเข"ารับการดูแลพัฒนาและ
จัดการศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเปÉนหนLวยบันทึกข"อมูลเข"าสูLระบบโดยตรง 
ข"อมูลท่ีต"องนำเข"าระบบ ได"แกL  

1. ข"อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด"Lวย ข"อมูลท่ัวไป (ท่ีต้ัง รูปภาพ จำนวนห"องเรียน 
ฯลฯ) ข"อมูลบุคลากรรายบุคคล ข"อมูลเด็กรายบุคคล  

2. ข"อมูล การประเมินคุณภาพของการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ซ่ึงผลการประเมินจะต"องได"รับการตรวจสอบและรับรอง

 
56 ระบบบันทึกขJอมลูสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห\งชาติ https://ecd.dcy.go.th      
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ความถูกต"องจากหนLวยงานต"นสังกัดในระดับพ้ืนท่ี (ซ่ึงระบบสารสนเทศน้ีได"
ออกแบบให"สถานบริการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดได"ใช"ในการประเมินตนเองตาม
ข"อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหLงชาติ)  

โดยข"อมูลท้ังหมดจะถูกสLงตLอให"แกLหนLวยงานสLวนกลางระดับ กรม/
กระทรวง และจัดทำรายงา(นเสนอตLอผู"บริหารประเทศ ระบบข"อมูลมีเปÖาหมายท่ีจะ
ใช"เพ่ือพิจารณาถึงคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาพรวมของประเทศ สังกัด
ใด ภาคไหน พ้ืนท่ีใด สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหLงไหนท่ีมีระดับคะแนนประเมินอยูLใน
ระดับต"องปรับปรุง จะต"องสLงเสริมสนับสนุน ทรัพยากร พัฒนาให"มีการยกระดับให"มี
คุณภาพตLอไป และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหLงใดท่ีมีการพัฒนาดีมาก ก็จะเปÉน 
Best Practice ของประเทศ สามารถตอบโจทย_การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอาเซียน 
หรือ ระดับสากลตLอไป 

สBวนที ่  2 ระบบรายงานสถานการณ_เด ็กปฐมวัยระดับจ ังหว ัดและ
กรุงเทพมหานคร สำหรับเลขานุการคณะอนุกรรมการสLงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมีบทบาทหน"าที ่จะต"องจัดทำข"อมูล
สถานการณ_เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมมหานครทุกปH จะนำเข"าข"อมูลเข"า
สูLระบบ (ย"อนหลัง 1 ปH ตามปH พ.ศ.) ประกอบด"วยข"อมูลทั่วไปด"าน ประชากร และ
ข"อมูลเด็กปฐมวัย สถานการณ_เด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
สถานการณ_การเสียชีวิตของเด็ก และมาตรการ/วิธีการสLงเสริม/พัฒนา/แก"ไขปÄญหา 
จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลข"อมูล ระดับภาค และภาพรวมของประเทศ
พร"อมกับเปรียบเทียบ การดำเนินงานของแตLละจังหวัด จากคLาเฉล่ียท่ีได"จากข"อมูลท่ี
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งประเทศบันทึกข"อมูล เข"าสูLระบบฐานข"อมูล และแสดงผล
การวิเคราะห_ข"อมูลสารสนเทศ ในรูปแบบของรายงานสรุปข"อมูล และการแสดงผล
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ข"อมูล ในรูปแบบภาพ (Infographic) และสLวนกลางจะประมวลผลเปÉนภาพของ
ประเทศ จัดทำรายงาน และหรือข"อเสนอแนะเชิงนโยบาย แกLคณะกรรมการสLงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหLงชาติ (กดยช.) หรือคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
แหLงชาติ (ก.พ.ป.) หรือคณะรัฐมนตรี พิจารณาจัดทำเปÉน นโยบายแนวปฏิบัติ และ
รูปแบบการสLงเสริม สนับสนุนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ให"ได"รับการ
สLงเสริม ให"มีพัฒนาการสมวัย ท้ังด"านรLางกาย อารมณ_ สังคม และสติปÄญญา 

แม"มีความพยายามในการสร"างฐานข"อมูลรLวม แตLยังคงเปÉนข"อมูลของสถาน
บริการเด็กปฐมวัยในระบบท่ีมีการรองรับการจัดต้ัง ไมLใชLระบบข"อมูลเด็กปฐมวัยใน
พ้ืนท่ีอยLางแท"จริง การเรียกใช"ข"อมูลจากระบบยังถูกจำกัดการใช"เฉพาะข"อมูลใน
สังกัดของตนเอง ไมLสามารถดูข"อมูลข"ามฝòายได" เชLน โรงเรียนอนุบาลไมLสามารถดู
ข"อมูลศูนย_พัฒนาเด็กตLางสังกัดได" ข"อจำกัดการใช"ข"อมูล ยกเว"นประธาน
คณะกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัดเทLาน้ัน ท่ีระเบียบได"เปúดโอกาสให"สามารถใช"ข"อมูล
ข"ามสังกัดได" รายละเอียดได"กำหนดในคูLมือดังน้ี 

“หนLวยงาน 4 เลขานุการรLวม สามารถดูข"อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีอยูLใน
กำกับดูแล ภายในจังหวัดตนเองและไมLสามารถดูข"อมูลของสังกัดอ่ืนได" สิทธ์ิการ
เข"าถึงข"อมูลของผู"ใช"งานระบบฐานข"อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานชาติ 57 

 
57 คู\มือการใชJงานระบบฐานขJอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาต ิกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยP https://ecd.dcy.go.th/index.php/faq 
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2.ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย6พัฒนาเด็กเล็กขององค6กรปกครองสBวน
ท9องถ่ิน (CCIS) กรมสBงเสริมการปกครองสBวนท9องถ่ิน ระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาศูนย_พัฒนาเด็กเล็กขององค_กรปกครองสLวนท"องถ่ิน (CCIS)58 ใช"ในการเก็บ
ข"อมูลสารสนเทศท่ีสำคัญเชLน ข"อมูลเด็กปฐมวัยในศูนย_พัฒนาเด็กเล็ก ช่ือสกุล อายุ
ปÄจจุบันเลขประจำตัวเด็กเล็ก เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก สัญชาติ เช้ือชาติเพศ 
วันเดือนปHเกิด ศาสนา ท่ีอยูLเด็ก ข"อมูลครู ช่ือสกุลครูผู"สอน เลขประจำตัวประชาชน 
13 หลัก อัตราเงินเดือน วุฒิการศึกษา ข"อมูลท่ัวไปข"อมูลผู"ปกครองช่ือบิดามารดา 
สถานภาพครอบครัว ปÄจจุบันอาศัยอยูLในความดูแลของพLอแมLญาติผู"ปกครองท่ีเปÉน
บุคคลอ่ืน ท่ีอยูLปÄจจุบันของผู"ปกครอง หมายเลขโทรศัพท_ ข"อมูลด"านการเงิน ข"อมูล
พ้ืนฐานข"อมูลด"านนักเรียน ข"อมูลด"านอาคารสถานท่ี  

   ตัวอยLางฐานข"อมูล CCIS 

            
ท่ีมา http://ccis.dla.go.th/ 

 

 
58 กรมส%งเสริมการปกครองท.องถิ่น. (2562) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาท.องถิ่น กองส%งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท.องถิ่น ปAงบประมาณ พ.ศ.2562  
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3.ระบบสารสนเทศการศึกษาท9องถ่ิน (LEC: local education center) (ท่ีมา 
http://lec.dla.go.th/)  กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย_เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได"จัดเก็บข"อมูลเด็กปฐมวัย ต้ังแตLอายุ 1-2 ปH
ในการเตรียมอนุบาล และอายุ 3-6 ปHสำหรับช้ันอนุบาล โดยมีข"อมูล 4 ฐานได"แกL
ฐานข"อมูลนักเรียน โดยเน"นไปท่ีระบบสารสนเทศฐานข"อมูลของนักเรียนเพ่ือให"
หนLวยงานท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาและนอกสังกัดแตLจัดให"มีการเรียนการสอนเชLน
กรุงเทพฯโรงเรียนเอกชนสามารถทำการบันทึกข"อมูลได"ใช"เพ่ือให"เงินอุดหนุนแกL
สถานศึกษา ฐานข"อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ฐานข"อมูลข"าราชการและ
บุคลากรอ่ืน ฐานข"อมูลหนLวยงานและสถานศึกษา  

การศึกษาในระบบโรงเรียนมีหนLวยงานท่ีเก่ียวข"องได"แกL สำนักงาน
คณะกรรมการสLงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
4.ระบบฐานข9อมูลสถานรับเล้ียงเด็กภาครัฐและเอกชน กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติคุ"มครองเด็กสถานรับเล้ียงเด็กหมายถึง
สถานท่ีรับเล้ียงและพัฒนาเด็กท่ีมีอายุไมLเกิน 6 ปHบริบูรณ_และมีจำนวนต้ังแตL 6 คน
ข้ึนไปซ่ึงเด็กไมLเก่ียวข"องเปÉนญาติกับเจ"าของหรือผู"ดำเนินการ ท้ังน้ีไมLรวมถึง
สถานพยาบาลหรือโรงเรียนท้ังของรัฐและเอกชน ในมาตรา 52 ได"กำหนดไว"วLาผู"ใด
จะจัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็กจะต"องขอรับใบอนุญาตตLอผู"วLาราชการจังหวัด ผู"วLา
ราชการจังหวัดและคณะกรรมการคุ"มครองเด็กจังหวัดจะมีหน"าท่ีกำกับดูแลและ
สLงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานรับเล้ียงเด็กในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  กรม
กิจการเด็กและเยาวชนได"พัฒนาฐานข"อมูลสถานรับเล้ียงเด็กท่ีมีจำนวนเด็กต้ังแตL 6 
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คนข้ึนไป59 โดยสามารถสืบค"นแยกประเภทของสถานรับเล้ียงเด็ก ระบุพ้ืนท่ีราย
จังหวัดอำเภอ จำนวนเด็กท่ีให"บริการ อายุต่ำสุดอายุสูงสุด คLาบริการ อยLางไรก็ตาม
ไมLมีระบบฐานข"อมูลของผู"รับเล้ียงเด็กท่ีมีจำนวนเด็กน"อยกวLา 6 คน  

          ตัวอยLางลักษณะเว็บไซต_ของ ฐานข"อมูลสถานรับเล้ียงเด็กภาครัฐและเอกชน 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

 

ท่ีมา  http://203.155.29.200/nursery_new/Content/Guest/Search.asp 

 

 

 
 

 
59 ฐานขJอมูลสถานรับเลี้ยงเด็กภาครัฐและเอกชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://203.155.29.200/nursery_new/Content/Guest/Search.aspx 
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5.ระบบข9อมูลสุขภาวะและพัฒนาการเด็กปฐมวัยต้ังแตBแรกเกิดถึง6ปS 
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย60มีข"อมูลต้ังแตLในครรภ_มารดา ในขณะ

คลอด และหลังคลอดในคูLมือสุขภาพ61,62 ได"แกL ภาวะการต้ังครรภ_ของมารดา การ
เจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ การให"วัคซีนปÖองกันโรค การดูแลสุขภาพชLองปาก การ
ประเมินและสLงเสริมพัฒนาการโดยครอบครัว  แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เพ่ือการเฝÖาระวังติดตามพัฒนาการเด็ก มีการออกแบบคูLมือสุขภาพ แตกตLางกันใน
แตLละสถานบริการ กรมสุขภาพจิตได"พัฒนาคูLมือเฝÖาระวังและสLงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM)63 เน"นการประเมินและบันทึกข"อมูลพัฒนาการเด็กตามวัย ตาม
คูLมือเฝÖาระวังและสLงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  ตามชLวงอายุของเด็กท่ี
ให"บริการ แบLงเปÉนคูLมือท่ีใช"สำหรับประเมินพัฒนาการเด็กในชLวงอายุน"อยกวLา 2 ปH 
และ ชLวงอายุมากกวLา 2 ปH โดยครู/ผู"ดูแลเด็กสามารถปรึกษาและทำงานรLวมกับ 
เจ"าหน"าท่ีสาธารณสุข ท่ี รพ.สต. / รพช. / รพท. / รพศ. ซ่ึงกระจายตัวครอบคลุม  
พ้ืนท่ีลักษณะตLาง ๆกันได" ในกรณีท่ีมีพัฒนาการไมLสมวัย ครู/ผู"ดูแลเด็กต"องมีทักษะ
และความสามารถในการฝ†กทักษะเด็กเร่ืองน้ันและให"คำแนะนำให"พLอแมL ผู"ปกครอง 
ให"ฝ†กบLอย ๆ เปÉนเวลา 1 เดือน แล"วทำการประเมินซ้ำพร"อมสLงพบเจ"าหน"าท่ี
สาธารณสุข ท่ี รพ.สต. / รพช. / รพท. / รพศ.และติดตามผล  

การบันทึกข"อมูลสุขภาพในสมุดสุขภาพ การบันทึกพัฒนาการตามระบบ 
DSPM การบันทึกข"อมูลสุขภาพและพัฒนาการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
แตกตLางกันตามแตLลักษณะสถานบริการ และไมLสามารถใช"ในการติดตามเด็กท่ีได"รับ

 
60 สํานักส\งเสริมสุขขภาพ กรมอนามัย. (2556) คู\มือมาตรฐานศูนยPเด็กเล็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

61 ขJอมูลสุขภาพรายบุคคล Personal Health record (PHR) https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php 

62 โครงสรJางมาตรฐานขJอมูลดJานการแพทยPและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข version 2.3 (2560) https://spd.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/2.43file_Structure_2560-11-08_V2.3.pdf 

63 กระทรวงสาธารณสุข. (2562) คู\มือเฝçาระวังและส\งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย. สำนักงานกิจการโรงพิมพPองคPการสงเคราะหPทหารผ\านศึก 
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การบริการในสถานบริการท่ีแตกตLางกันแม"อยูLในพ้ืนท่ีเดียวกัน นอกจากน้ันข"อมูล
สุขภาพและข"อมูลพัฒนาการยังไมLสามารถเช่ือมโยงกับหนLวยงานนอกเหนือหนLวย
สุขภาพเชLนหนLวยการพัฒนาสังคม หนLวยการศึกษา ไมLสามารถใช"ข"อมูลในการ
ติดตามสุขภาวะการพัฒนารายบุคคลโดยไมLสามารถติดตามดูข"อมูลรายบุคคลต้ังแตL
ในครรภ_จนตลอดวัยเด็กและวัยรุLน ตัวอยLางการบันทึกข"อมูลสุขภาพและพัฒนาการ
โดยใช"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปÉนการบันทึกเด็กเพียงบางคนเทLาน้ัน ไมL
สามารถครอบคลุมเด็กในพ้ืนท่ีเดียวกันท้ังหมดอยLางเปÉนระบบได"  
ตัวอยLางการบันทึกข"อมูลพัฒนาการในจังหวัดอำนาจเจริญ  
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5.2 การวิเคราะห-ข/อมูลการสำรวจโดยใช/แบบสัมภาษณ-โดยตรงตDอผู/บริหารจัดการและผู/ปฏิบัติงานการดูแลเด็ก
ปฐมวัย  

 

5.2.1 ผลการวิเคราะห- การสำรวจการปฏิบัติงานในระบบการดูแลและสDงเสริมการเรียนรู/ปฐมวัย ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด  

 ได#ดำเนินการสำรวจการปฏิบัติงานจริงใน 9 จังหวัดรวม 19 พ้ืนท่ี (ตารางท่ี 8) โดยสำรวจความคิดเห็นโดยทำการ

สัมภาษณJ ผู#จัดการพ้ืนท่ี ผู#จัดการบริการ/ผู#ให#บริการ  ประเภทตOางๆ รวม 101 ราย การกระจายตัวของผู#ให#ข#อมูลประเภท

ตOางๆในแตOละพ้ืนท่ีแสดงในตารางท่ี 8 ตารางท่ี 14 และ ตารางท่ี 10 

ตารางท่ี  8 แสดงจำนวนผู/จัดการพ้ืนท่ี ผู/จัดการบริการ/ ผู/ให/บริการในสังกัด ผู/ให/บริการ ท่ีทำการสำรวจ   

 จังหวัด ตำบล ผู/จัดการ
พ้ืนท่ี 

ผู/จัดการบริการ/ ผู/
ให/บริการในสังกัด 

ผู/ให/บริการ 

1 กรุงเทพ แขวงวังทองหลาง/ แขวงทรายกองดินใต# 2 5/49 10 

2 กาญจนบุรี ต.ลาดหญ#า/ต.แมOกระบุง 2 6/37 10 

3 นครปฐม ต.ศาลายา/ ต.กำแพงแสน 3 9/69 16 

4 นครสวรรค- ต.นครสวรรคJตก/ ต.บางพระหลวง 2 6/25 11 

5 อยุธยา ต.คานหาม/ ต.ปลายกลัด 2 7/40 11 

6 เพชรบุรี ต.คลองกระแชง/ ต.โพไรOหวาน 2 7/51 10 

7 สมุทรปราการ ต.ปากน้ำ/ ต.บางกะเจ#า 2 6/21 12 

8 สมุทรสาคร ต.ดอนไกOดี/ ต.โรงเข# 2 6/28 13 

9 อำนาจเจริญ ต.บุOง/ ต.นาหมอม#า 2 4/23 8 

รวม 19 56/343 101 

 

ตารางท่ี 9  แสดงประเภทผู/ได/รับมอบหมายให/เป̂นผู/ให/ข/อมูลหลักในกลุDมผู/จัดการพ้ืนท่ี 

ตำแหนDงผู/ให/ข/อมูล จำนวน ร/อยละ 

นักวิชาการการศึกษา 7 36.8 

ผู#อำนวยการกองการศึกษา 5 26.3 

นักพัฒนาชุมชน 3 15.8 

ฝdายปกครอง 3 15.8 

พยาบาล 1 5.3 

รวม 19  
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ตารางท่ี 10  แสดงประเภทผู/จัดบริการ และผู/ให/บริการท่ีให/ข/อมูล 

ผู/จัดบริการ จำนวน ร/อยละ 

ผู#เล้ียงเด็กเอง/ผู#จ#างพ่ีเล้ียงเด็กแบบอิสระ (ไมOข้ึนกับบริษัท) ในครัวเรือน  12 21.4 

เจ#าของหรือผู#บริหารบ#านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ขนาดเล็ก  2 3.6 

เจ#าของหรือผู#บริหารบ#านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ีท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความ   

2 

3.6 

เจ#าของหรือผู#บริหารหรือครูใหญO/เปgนครูหรือพ่ีเล้ียงของ ศูนยJพัฒนาเด็กเล็ก-

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

19 

33.9 

เจ#าของหรือผู#บริหารหรือครูใหญO/เปgนครูหรือพ่ีเล้ียงของ โรงเรียนอนุบาล 

เตรียมอนุบาล เตรียมประถม  

16 

28.6 

เจ#าของหรือผู#บริหารหรือครูใหญO/เปgนครูหรือพ่ีเล้ียงของ สถานสงเคราะหJ-

มูลนิธิ   

2 

3.6 

อ่ืนๆ     3 5.4 

รวม  56  

ผู/ให/บริการ จำนวน ร/อยละ 

ครู/ผู#บริหาร โรงเรียน 36 35.6 

ครู/ครูพ่ีเล้ียง/หัวหน#าศูนยJและผู#บริหารศูนยJพัฒนาเด็กปฐมวัย 39 38.6 

บ#านรับเล่ียงเด็ก เนอสเซอร่ี 6 5.9 

อ่ืนๆ  20 19.8 

รวม 101  

 

ประเภท 1 ผู#เล้ียงเด็กเองแบบอิสระ  16 

ประเภท 2  ผู#บริบาลทารกและเด็กในบริษัทจัดสOงพ่ีเล้ียง ไปตามบ#าน 1 

ประเภท 3 ครูหรือพ่ีเล้ียงของบ#านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ขนาดเล็กท่ีไมOข้ึนทะเบียน 3 

ประเภท 4 ครูหรือพ่ีเล้ียงของบ#านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ท่ีข้ึนทะเบียน 3 

ประเภท 5 ครูหรือพ่ีเล้ียงของ ศูนยJพัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  38 

ประเภท 6 เจ#าของหรือผู#บริหารของ  โรงเรียนอนุบาล 32 

ประเภท 7 ครูหรือพ่ีเล้ียงของ สถานสงเคราะหJ-มูลนิธิ  4 

ประเภท 8 อ่ืนๆ 4 
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ประเด็นที่ 1 พื้นท่ี มีข/อมูลจำนวนเด็กปฐมวัยทั้งหมดตั้งแตDแรกเกิดถึง 7+ปcของพื้นที่หรือไมD? สามารถระบุวDาเด็ก
ปฐมวัยแตDละคนได/รับการดูแลและสDงเสริมการเรียนรู/ด/วยระบบประเภทใดหรือไมD?  พ้ืนท่ีมีข/อมูลการจัดบริการ ECCE
คลุมการบริการ ECCE ทุกกลุDมอายุหรือไมD? (องค-ประกอบท่ี 4) 

ข/อมูลจำนวนเด็กปฐมวัย จากการสัมภาษณ-ผู/จัดการพ้ืนท่ี 19 พ้ืนท่ีสำรวจ 

พบวOา ร#อยละ 68.4 ของผู#จัดการพ้ืนท่ี (19 พ้ืนท่ีสำรวจ) สามารถค#นหาข#อมูลจำนวนเด็กปฐมวัยของพ้ืนท่ีได#ในระบบ

ข#อมูลท่ีมีอยูOในระดับตำบลหรือเขต แตOสOวนใหญOเปgนจำนวนเด็กท่ีอยูOในบริการ ECCE ประเภทบ#านรับเล้ียงเด็กท่ีได#รับการ

ลงทะเบียน ศูนยJพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาล  ขณะท่ีภาพรวมของจำนวนเด็กปฐมวัยท่ีมีอยูOนอกระบบบริการ

เหลOาน้ี จะไมOสามารถสืบค#นได# (ตารางท่ี 11 ) 

อยOางไรก็ตามเม่ือได#สืบค#นข#อมูลประชากรปฐมวัยจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

http://www.population.moe.go.th/ พบวOาสามารถสืบค#นจำนวนเด็กปฐมวัยแยกอายุรายป{ได#งOาย ตามตารางท่ี 12  ซ่ึง

ผู#บริหารพ้ืนท่ีควรจะมีข#อมูลเพ่ือใช#ในการติดตามเด็กปฐมวัยท้ังหมดในชุมชน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยท่ีอยูOนอกระบบการ

บริการศูนยJพัฒนาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนอนุบาล   

 

ข/อมูลการจัดบริการ ECCE จากการสัมภาษณ-ผู/จัดการพ้ืนท่ี 19 พ้ืนท่ีสำรวจ 

ผู#จัดการพ้ืนท่ีท้ัง 19 พ้ืนท่ีสำรวจ สามารถสืบค#นได#เเฉพาะในกลุOมบ#านรับเล้ียงเด็กท่ีจดทะเบียน ศูนยJพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย และโรงเรียนอนุบาลเทOาน้ัน (ตารางท่ี 11)  เชOนเดียวกับการสืบค#นในระบบ ecd 

((http://203.155.29.200/nursery_new/Content/Guest/Search.aspx  ตารางท่ี 12  ) สามารถสืบค#นได#เเฉพาะใน

กลุOมบ#านรับเล้ียงเด็กท่ีจดทะเบียน ศูนยJพัฒนาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนอนุบาลเทOาน้ัน แตOมีรายละเอียดท่ีมากกวOาดังใน

ตารางท่ี 13  

การสำรวจในกลุOมผู#จัดบริการและผู#ให#บริการจะพบวOามีผู#ให#บริการประเภทตOางๆ ครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึง 6 ป{ 

ต้ังแตOการรับจ#างเล้ียงเด็กในบ#าน การเปÜดบ#านรับเล้ียงเด็ก การดูแลเด็กในศูนยJพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล 

การศึกษาพิเศษ และมูลนิธิ โดยมีรายละเอียดการบริการเชOน จำนวนเด็กท่ีดูแล จำนวนเด็กพิเศษ อัตราสOวนผู#ดูแลตOอเด็ก 

การศึกษาและพัฒนาของผู#ดูแลเด็ก การสนับสนุนจากรัฐ และการเรียกเก็บเงินจากผู#รับบริการ ได#แสดงในตารางท่ี 14    

ร#อยละ 94.7 ของผู#จัดการพ้ืนท่ี (18/19 พ้ืนท่ีสำรวจ) มีข#อมูลการจัดบริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซ่ึงให#การดูแล

ต้ังแตOอายุ 3 ป{ข้ึนไปและมีข#อมูลจำนวนเด็กท่ีรับบริการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ข#อมูลจำนวนเด็กระหวOาง 17-291 คน  

ขณะท่ีพบข#อมูลในระบบ ECD ร#อยละ 79 (15/19 พ้ืนท่ี) ข#อมูลจำนวนเด็กระหวOาง 7-350 คน 

ร#อยละ 47.4ของพ้ืนท่ีสำรวจ มีการจัดบริการการศึกษากOอนวัยเรียนในรูปโรงเรียนอนุบาล ขณะท่ีพบข#อมูลใน

ระบบ ECD ร#อยละ 61 (11/19 พ้ืนท่ี)   
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ตารางท่ี 11 แสดงจำนวนและร/อยละของพ้ืนท่ีท่ีผู/จัดการพ้ืนท่ีสามารถสืบค/นข/อมูลจำนวนเด็กท่ีเข/ารับบริการ ECCE 
ของผู/ดูแลเด็กประเภทตDาง ๆใน 19 พ้ืนท่ีสำรวจ 

 

 

  



90 
 

ตารางท่ี 12 แสดงการจำนวนเด็ก 0-5+ปc และ 6-7+ปc ใน 19 พ้ืนท่ีสำรวจ ข/อมูลจากระบบ สำนักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.population.moe.go.th/ 

 จังหวัด ตำบล จำนวนเด็ก0-5+ จำนวนเด็ก6-7+ 

1 กรุงเทพ แขวงวังทองหลาง 1160 1604 

2 กรุงเทพ แขวงทรายกองดินใต# 1288 1789 

3 กาญจนบุรี ต.ลาดหญ#า 877 1212 

4 กาญจนบุรี ต.แมOกระบุง 252 331 

5 นครปฐม ต.ศาลายา 617 875 

6 นครปฐม ต.กำแพงแสน 170 237 

7 นครสวรรค- ต.นครสวรรคJตก 987 1432 

8 นครสวรรค- ต.บางพระหลวง 121 182 

9 อยุธยา ต.คานหาม 389 553 

10 อยุธยา ต.ปลายกลัด 235 338 

11 เพชรบุรี ต.คลองกระแชง 318 493 

12 เพชรบุรี ต.โพไรOหวาน 356 469 

13 สมุทรปราการ ต.ปากน้ำ 1746 2517 

14 สมุทรปราการ ต.บางกะเจ#า 313 406 

15 สมุทรสาคร ต.ดอนไกOดี 439 576 

16 สมุทรสาคร ต.โรงเข# 706 969 

17 อำนาจเจริญ ต.บุOง 198 289 

18 อำนาจเจริญ ต.นาหมอม#า 220 304 
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ตารางท่ี 13 แสดงผู/ให/บริการ ECCE ประเภทตDางๆใน 19 พ้ืนท่ีสำรวจจากระบบข/อมูล ECD (กย 63) 
http://203.155.29.200/nursery_new/Content/Guest/Search.aspx 

       ช่ือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ชOวงอายุท่ี

รับเล้ียง 

จำนวน

เด็ก 

จำนวนพ่ี

เล้ียง/

ผู#ดูแลเด็ก 

กรุงเทพ 
แขวงวัง

ทองหลาง 

1 ถนอมพิศเบบ้ีโฮม 0-3 19 6 

2 โรงเรียนสุเหรOาลาดพร#าว 4-6 24 3 

3 อะตอมเนอสเซอร่ี 0-6 22 6 

4 แอค เซจ เบบ้ี แครJ 1-3 7 1 

5 บ#านเราเนอสเซอร่ี 1-6 14 4 

6 บ#านครูเนอสเซอร่ี 1-6 8 2 

7 โมสทJ เนอสเซอร่ี 0-3 15 2 

8 บ#านครูแดง (วังทองหลาง) 1-6 27 5 

9 ลิทเท่ิล สมารJทท่ี 1-4 6 2 

10 คิโด# 21 0-6 13 4 

กรุงเทพ 
แขวงทราย

กองดินใต# 

1 

ศูนยJพัฒนาเด็กกOอนวัยเรียนชุม

ชนกมาลุลอิสลาม 2-6 350 34 

2 

โรงเรียนบ#านแบนชะโด (เสียง วิฑู

รชาติ อุปถัมภJ) 4-6 25 2 

กาญจนบุรี ต.ลาดหญ#า 

1 วัดทุOงลาดหญ#าลาดหญ#าวิทยา 3-6 239 7 

2 

วัดกาญจนบุรีเกOา อุดมราษฎรJ

วิทยา 3-6 25 3 

3 อนุบาลเมฆบัณฑิต 3-6 201 9 

4 ศพด.ทต.ลาดหญ#า 2-5 60 3 

5 บ#านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 4-6 16 2 

6 อนุบาลคOายสุรสีหJ 3-6 155 8 

7 ศพด.คOายสุรสีหJ 0-3 30 5 

กาญจนบุรี ต.แมOกระบุง 
1 ศพด.ปลายดินสอ 2-5 10 1 

2 ศพด.วัดต#นมะพร#าว 2-5 26 2 

นครปฐม ต.ศาลายา * * * * * 

นครปฐม 
ต.

กำแพงแสน 

* * * * * 
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นครสวรรค- 
ต.

นครสวรรคJ

ตก 

1 สมารJทคิดสJ 0-6 98 12 

2 อนุบาลนครสวรรคJ 4-6 353 27 

3 

ศพด.ร.ร.เทศบาลวัดชOองคีรีสิทธิว

ราราม 2-3 28 2 

4 

รร.เทศบาลวัดชOองคีรีศรีสิทธิวรา

ราม 3-6 121 5 

5 วัดทOาทอง 4-6 46   

6 แสงสวรรคJ 3-6 34 2 

7 ศพด.ชุมชนชอนตะวัน 2-3 10   

8 ศพด.ร.ร.เทศบาลวัดสุคตวราราม - 36 2 

นครสวรรค- 
ต.บางพระ

หลวง 

1 วัดทOาล#อ 4-6 7 1 

2 วัดหัวถนน 4-6 16 2 

อยุธยา ต.คานหาม 

1 ศพด.วัดคานหาม 3-4 25 1 

2 ศพด.วัดโคกมะยม 3-5 34 3 

3 ศพด.เชาวนJวัศ 3-5 78 6 

อยุธยา ต.ปลายกลัด * * * * * 

เพชรบุรี 
ต.คลอง

กระแชง 

1 อรุณประดิษฐ 0-1 529 22 

2 ศพด.ทม.เพชรบุรี (ศูนยJวัดโคก) 2-4 25 2 

3 รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทรJ - 134 7 

เพชรบุรี 
ต.โพไรO

หวาน 

* * * * * 

สมุทรปราการ ต.ปากน้ำ 

1 สุมานัน 3-6 47 3 

2 สุวิชา 2-3   3 

3 เซนตJราฟาแอล 2-6 287 23 

4 อนุบาลสุวิชา 2-3   3 

5 เฉลิมไฉไลวิทยา 2-5 30 4 

6 ศรีวิทยาปากน้ำ 2-6 363 74 

7 ศพด.ทน.สมุทรปราการ 2-5 131 6 

8 รร.เทศบาล 3 คลองตาเค็ด 3-6 39 3 

9 รร.เทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภJ 3-6 171 10 

10 รร.เทศบาล 2 วัดใน 3-6 143 6 

11 รร.เทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร 3-6 38 4 
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สมุทรปราการ ต.บางกะเจ#า 1 ศพด.บางกะเจ#า 2-5 44 4 

สมุทรสาคร ต.ดอนไกOดี 
1 บ#านดอนไกOดี 3-6 151 1 

2 ขนิษฐาเนอสเซอร่ี 0-5 13 2 

สมุทรสาคร ต.โรงเข# 1 วัดโรงเข# 4-6 18 1 

  2 บ#านโรงเข# 4-6 14 2 

อำนาจเจริญ ต.บุOง 

1 อนุบาลอำนาจเจริญ 4-5 236 14 

2 เมืองอำนาจเจริญ 3-6 106 4 

3 บ#านดอนแดง 5-6 3 2 

4 ศพด.บ#านอOางใหญO 2-5 24 1 

5 ศพด.บ#านดอนหวาย 2-5 64 2 

6 ศพด.วัดเทพมงคล 2-5 147 4 

7 ศพด.เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 2-6 129 5 

8 

ศูนยJดูแลเด็กกOอนวัยเรียน รพ.

อำนาจเจริญ 0-3 7   

อำนาจเจริญ ต.นาหมอม#า 
1 บ#านหนองเรือ - 10 1 

2 บ#านนาคำสามัคคี - 9 1 

หมายเหตุ * = ไมOมีข#อมูลในระบบ 
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2.มีผู/จัดการบริการ (ผู/ประกอบกิจการเอง เจ/าของ หัวหน/าหนDวย) และผู/ให/บริการ ECCEในสังกัดอยูDจริง ครอบคลุม
การบริการเด็กปฐมวัยต้ังแตDแรกเกิดถึง 7+ปcหรือไมD? ผู/ให/บริการ ECCE ประเภทตDางๆ มีคุณสมบัติเป̂นไปตามเกณฑ- 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหDงชาติ หรือ เทศบัญญัติ/ข/อบัญญัติ ควบคุมกิจการให/บริการเล้ียงและดูแลเด็ก 

หรือไมD  (องค-ประกอบท่ี 4) 

 

ผู/จัดการบริการ (ผู/ประกอบกิจการเอง เจ/าของ หัวหน/าหนDวย) และผู/ให/บริการ ECCEในสังกัด 

ผลการสำรวจผู#จัดการบริการ ประเภทตOางๆ 56 ราย ในแตOละรายมีผู#ให#บริการในสังกัดของตนเองรวมท้ังส้ิน 346 ราย  

ดังในตารางท่ี 14  พบวOา ภาพรวมของระบบ ECCE ใน 19 พ้ืนท่ี มีการจัดบริการต้ังแตOแรกเกิดถึงกOอนเข#าประถมศึกษา

โดยท่ี ร#อยละ 78.9 ของผู#ให#บริการเปgนการให#บริการเด็กอายุ 3 -6 ป{ ซ่ึงอยูOในศูนยJพัฒนาเด็กปฐมวัย และ โรงเรียน

อนุบาล มีผู#ให#บริการเด็กอายุ 0-3 ป{ ในรูปแบบการรับเล้ียงท่ีบ#านหรือเปÜดเปgนบ#านรับเล้ียงเด็กเพียงร#อยละ 9.6 

ผู#จัดบริการประเภทรับเล้ียงเด็กตามบ#าน และเปÜดบ#านรับเล้ียงเด็กขนาดเล็ก (จำนวนเด็กน#อยกวOา 6 คน) รวมจำนวน 

14 รายใน 19 พ้ืนท่ี เปgนการให#บริการด#วยตนเอง 13 ราย มีรายเดียวท่ีมีผู#ให#บริการรOวมรวมเปgน 2 คน รวมท้ังส้ินมีผู#ให#

บริการ 15 ราย ไมOมีรายใดจบปริญญาตรีหลักสูตรครูปฐมวัย หรืออ่ืนๆตามเกณฑJข#อกำหนด มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหOงชาติ หรือ เทศบัญญัติ/ข#อบัญญัติ ควบคุมกิจการให#บริการเล้ียงและดูแลเด็ก ตารางท่ี 14 และ ตารางท่ี 15 

พบวOา มีผู#จัดบริการประเภท เจ#าของหรือผู#บริหารของบ#านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยJ จำนวน 2 ราย ใน 19 พ้ืนท่ี มีผู#ให#บริการรวม 18 ราย เปgนครูปฐมวัย 3 ราย พ่ี

เล้ียงเด็ก/ ผู#ดูแลเด็ก รวม 15 ราย ผู#ให#บริการท้ัง 2 หนOวยมีคุณสมบัติเปgนไปตามมข#อกำหนด (มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย แหOงชาติ หรือ เทศบัญญัติ/ข#อบัญญัติ ควบคุมกิจการให#บริการเล้ียงและดูแลเด็ก)  ตารางท่ี 14 และ ตารางท่ี 15 

ข#อมูลในระบบ ECD ตารางท่ี พบ บ#านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยJ ท่ีรับเด็กต้ังแตOแรกเกิดถึง 6ป{ หรือ 1-6 ป{ จำนวน 12 ราย เปgนของภาครัฐและองคJท#องถ่ิน 2 ราย 

นอกน้ันเปgนภาคเอกชนท้ังส้ิน   

สำหรับผู#ให#บริการในระดับศูนยJพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมจำนวน 109 รายใน 19 พ้ืนท่ี เปgนครูพ่ีเล้ียงมากกวOาครูปฐมวัย 

1.8 เทOา ขณะท่ีในระดับโรงเรียนอนุบาลตรงกันข#ามกันคือ ครูปฐมวัยมากกวOาครูพ่ีเล้ียง 1.8 เทOา  ตารางท่ี 14 และ ตาราง

ท่ี 15 

  



95 
 

ตารางท่ี 14 แสดงอัตราสDวนของประเภทผู/ดูแลเด็กในหนDวยจัดบริการประเภทตDางๆจากการสำรวจผู/จัดบริการ 

ผู/จัดบริการ ผู/ให/บริการท่ีอยูDในสังกัดของผู/จัดบริการ 

ประเภท
ครูปฐมวัย 

ประเภท
ผู/ดูแล
เด็ก/พ่ี
เล้ียง 

รวม 
(ร/อยละ) 

อัตราสDวน 
ครู:พ่ี
เล้ียง 

ผู/เล้ียงเด็กเอง/ผู/จ/างพ่ีเล้ียงเด็กแบบอิสระ (ไมDข้ึนกับ
บริษัท) ในครัวเรือน (12ราย)  0 13 

13 (3.8) 
0 

เจ/าของหรือผู/บริหารบ/านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี 
ขนาดเล็ก (2ราย) 0 2 

2 (0.6) 
0 

เจ/าของหรือผู/บริหารบ/านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ีท่ีข้ึน
ทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ  
(2ราย) 3 15 

18 (5.2) 

1:5 

เจ/าของหรือผู/บริหารหรือครูใหญD/เป̂นครูหรือพ่ีเล้ียง
ของ ศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   (19 
ราย) 39 70 

109 (31.5) 

1:1.8 

เจ/าของหรือผู/บริหารหรือครูใหญD/เป̂นครูหรือพ่ีเล้ียง
ของ โรงเรียนอนุบาล เตรียมอนุบาล เตรียมประถม 
(16 ราย) 105 59 

164 (47.4) 

1:0.6 

เจ/าของหรือผู/บริหารหรือครูใหญD/เป̂นครูหรือพ่ีเล้ียง
ของ สถานสงเคราะห--มูลนิธิ  (2ราย) 18 10 

28 (8.1) 
1:0.6 

อ่ืนๆ    ( 3 ราย)  5 7 12 (3.5) 1:1.4 

รวม (56 ราย) 170 176 346 1:1 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการสำรวจผู/จัดบริการประเภทตDางๆในพ้ืนท่ีสำรวจ 

 กลุDมท่ี 1 กลุDมท่ี 2 กลุDมท่ี 3 กลุDมท่ี 4 กลุDมท่ี 5 กลุDมท่ี 6 

 กลุDมผู/เล้ียง
เด็กแบบ
อิสระใน
ครัวเรือน 
(12 ราย) 
กลุDมบ/านรับ
เล้ียงเด็ก
ขนาดเล็ก (2 
ราย) 

กลุDมบ/านรับ
เล้ียงเด็ก
เอกชน ท่ีข้ึน
ทะเบียนกับ
กระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ 
(2 ราย)  

กลุDมศูนย-
พัฒนาเด็ก
เล็ก-สถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (19 
ราย)    

กลุDม
โรงเรียน
อนุบาล (16 
ราย)    

กลุDมมูลนิธิ ให/
การดูแลกลุDม
เด็กเปราะบาง 
(2ราย )   

กลุDมอ่ืนๆ (2 
ราย: บ/าน
เล้ียงทดแทน 
การศึกษา
พิเศษ)    
 

ให/การดูแลเด็ก
จำนวน    

1-4 ราย 

เฉล่ีย 1.36 

ราย  

 

22 และ 94 

ราย  

 

9-394 ราย 

เฉล่ีย 76 ราย 

8-358 ราย 

เฉล่ีย 137 

ราย  

 

15 และ 54 

ราย 

2 และ 91 

ราย 

 

จำนวนเด็ก
พิเศษ 

ไมOมี ไมOมี 0-5 ราย   

เด็กพิเศษ: 

เด็กปกติ = 

1:34- 1:78 

เฉล่ีย 1:69  

ประเภทของ

เด็กพิเศษท่ี 

พัฒนาการ

ลOาช#า (71%) 

และสมาธิส้ัน 

(29%)  

0-5 ราย 

เฉล่ีย 1.13 

ราย  

เด็กพิเศษ: 

เด็กปกติ อยูO

ในชOวง 1:7.8 

ถึง 1:180 

เฉล่ีย 1:122  

ประเภทของ

เด็กพิเศษท่ี

ระบุในการ

สำรวจได#แกO 

พัฒนาการ

ลOาช#า (40%) 

พัฒนาการ

ด#านภาษา

และการพูด

เด็กพิเศษ: เด็ก

ปกติ 1:2.5 ถึง 

1:3.4 ประเภท

ของเด็กพิเศษ

ท่ีระบุในการ

สำรวจได#แกO 

กล#ามเน้ืออOอน

แรง 

พัฒนาการ

ลOาช#า และ

สมาธิส้ัน 

(20%) 

 

 สัดสOวน ครู

และครูพ่ีเล้ียง 

1 คน: เด็ก 

เทOากับ 1:1 

ถึง 1:15 เฉล่ีย 

1: 7.8  
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ลOาช#า (40%)  

และสมาธิ

ส้ัน (20%) 

จำนวนเด็กกลุDม
เปราะบางหรือ
กลุDมท่ี 
ครอบครัวมี
ภาวะวิกฤต 

ไมOมี ไมOมี ไมOมี ไมOมี ไมOมี ไมOมี 

อัตราสDวน
ผู/ดูแลเด็ก: เด็ก 

1:1 ถึง 1:2 1:6.2 ถึง 1:7.3  

 

1:6 ถึง 

1:27.5 เฉล่ีย 

1: 13.2 

1:4.4 ถึง 

1:36 เฉล่ีย 

1: 13.4  

 

1 คน: เด็ก 

เทOากับ 1:1 ถึง 

1:3.9 เฉล่ีย 1: 

2.5 

 

การศึกษา
ผู/ดูแลเด็ก 

ต่ำกวOา

ปริญญาตรี

ท้ังหมด 

 

ครูปฐมวัยจบป.

ตรี พ่ีเล้ียงเด็ก

จบต่ำกวOาป.ตรี 

67% จบ

ปริญญาตรี 

33%  

ครู:พ่ีเล้ียง= 

1:5 

ครูปฐมวัย: พ่ี

เล้ียง = 1:1.8 

ครูปฐมวัย

จบป.ตรีหรือ

สูงกวOา 95% 

ครูพ่ีเล้ียง

จบป.ตรีหรือ

สูงกวOา 47%  

 

ครูปฐมวัย: 

ครูพ่ีเล้ียง 

=1.8:1  

ครูปฐมวัย

จบป.ตรีหรือ

สูงกวOา 99% 

ครูพ่ีเล้ียงจบ

ปริญญาตรี

หรือสูงกวOาร 

35.6%  

 

ครูปฐมวัย: ครู

พ่ีเล้ียง =1.8:1  

ครูปฐมวัย

จบป.ตรีและ

สูงกวOาท้ังหมด  

ครูพ่ีเล้ียงจบป.

ตรีและสูงกวOา 

20%  

 

ครูปฐมวัย: ครู

พ่ีเล้ียงเทOากับ 

1:1.4  

ครูปฐมวัย

จบป.ตรีและ

สูงกวOาท้ังหมด  

ครูพ่ีเล้ียง

จบป.ตรีหรือ

สูงกวOาร#อยละ 

14.3%  

อบรมตDอเน่ือง
ระหวDาง
ปฏิบัติงาน 
>=20ชม.ตDอปc 

ไมOมี อยOางน#อย 20 

ช่ัวโมงตOอป{ 

63% ของครู

ปฐมวัยและ

47% ของครู

พ่ีเล้ียง 

81% ของครู

ปฐมวัย 

44% ครูพ่ี

เล้ียง 

  

100% ของครู

ปฐมวัย 20% 

ครูพ่ีเล้ียง 

  

60% ของครู

ปฐมวัย 0% 

ครูพ่ีเล้ียง 

  

งบประมาณ
จากรัฐหรือ
ท/องถ่ิน 

ไมOมี ไมOมี มีจาก

หนOวยงานต#น

สังกัด 

มีจาก

หนOวยงาน

ต#นสังกัด  

มีจาก

หนOวยงานท่ี

เก่ียวข#อง  

 

มีจาก

หนOวยงานท่ี

เก่ียวข#อง  
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การเรียกเก็บ
เงินจาก
ผู/รับบริการ 

คOาจ#างเล้ียงดู

รายเดือน 

3000-4000 

บาท รายวัน 

80-130 บาท 

คOาอาหาร

กลางวัน 20 

บาทตOอคนตOอ

ม้ือ และ คOา

นม 

เก็บเงินจาก

ผู#รับบริการ 

รายการท่ีพบ

บOอยได#แกO 

อาหารเสริม ( 

นม ) อาหาร

กลางวัน 

สนับสนุนการ

จัดการเรียน

การสอน คOา

หนังสือ คOาจ#าง

รายวัน คOา

ประกัน

อุบัติเหตุ 

 

เก็บเงินจาก

ผู#รับบริการ 

รายการท่ีพบ

บOอยได#แกO คOา

ประกัน

อุบัติเหตุ 

200-390 

บาท   

 

เก็บเงินจาก

ผู#รับบริการ 

รายการท่ี

พบบOอย

ได#แกO คOา

ประกันอุบัติ 

ประมาณ 

180-260 

บาท  คOา

เทอมรวม

คOาอาหาร

กลางวัน คOา

หนังสือ และ

คOา

เคร่ืองแบบ

นักเรียน 

 เก็บเงินจาก

ผู#รับบริการ

บ#าง ใน

รายการ

กิจกรรม

พัฒนาผู#เรียน  
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ตารางท่ี 16 แสดงการบริหารจัดการของผู/จัดบริการเพ่ือมุDงเปäาสุขภาวะและการเรียนรู/ 

ข"อกำหนด ผู"เล้ียงเด็ก

ตามบ"าน

หรือบ"านรับ

เล้ียงเด็ก- 

ขนาดเล็ก

(12+2=14) 

บ"านรับ

เล้ียงเด็ก-

ข้ึน

ทะเบียน 

(2) 

ศูนยF

พัฒนาเด็ก

เล็ก-

ปฐมวัย    

(19) 

โรงเรี

ยน

อนุบา

ล 

(16) 

สถาน

สงเครา

ะหF-

มูลนิธิ  

(2) 

อ่ืน

ๆ     

( 

3) 

รวบรวมและจัดเก็บ ข0อมูลในการบริหารจัดการ ข0อมูล

เก่ียวกับเด็ก และ ได0นำข0อมูลท่ีจัดเก็บไปใช0ประโยชนA  
0 2 18 13 1 2 

มีแผนการจัดการเพ่ือสKงเสริมสุขภาพ การเรียนรู0  1 2 18 15 2 2 

เฝQาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก โดยมีการช่ังน้ำหนัก 

วัดความยาว/สKวนสูง และการบันทึก อยKางน0อยทุก 3 

เดือน 

5 2 18 16 2 1 

มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจ

สุขภาพประจำปY  
2 1 17 14 2 1 

จัดให0มี อาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอตามวัยทุกวัน 4 2 18 16 2 2 

มีการจัดการดูแลเด็ก เจ็บป\วย  เบ้ืองต0น มียาและ

เวชภัณฑAสามัญประจำบ0าน  และอุปกรณAท่ีจำเป_น

สำหรับปฐมพยาบาลเบ้ืองต0น   มีการอบรมปฐม

พยาบาลและฝaกชKวยชีวิตเบ้ืองต0น   (CPR) 

1 1 14 14 2 3 

มีการปQองกันควบคุมโรคติดตKอ เชKน การตรวจคัดกรอง

และแยกเด็กเป_นไข0หรือโรคมือเท0าปาก 
2 1 18 15 2 2 

จัดให0มีของเลKนปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(มอก.) มีจำนวนเพียงพอ และ เหมาะสมตาม พัฒนาการ

ของเด็กตามวัย      

2 2 16 10 2 1 

มีแผน และดำเนินการเพ่ือความปลอดภัยท่ีครอบคลุม

โครงสร0างอาคารบริเวณท่ีต้ัง ภายใน  ภายนอกอาคาร  วัสดุ

อุปกรณA ทุกชนิด รวมท้ังปiจจัยท่ีเก่ียวข0อง       

1 2 18 14 2 2 

มีแผน และดำเนินการเฝQา ระวังความปลอดภัยของเด็ก

จากบุคคลท้ังภายในและภายนอก            
2 2 17 14 2 2 
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3.ผู/ให/บริการการดูแลและสDงเสริมการเรียนรู/ปฐมวัยประเภทตDาง ๆ (ECCE) ต้ังแตDแรกเกิดถึงอายุ 6ปc ได/รับการ
ฝåกอบรมพัฒนาท้ังกDอนปฏิบัติงานและระหวDางปฏิบัติงาน ทุกกลุDมหรือไมD (องค-ประกอบท่ี 4) 

 

ผลการสำรวจกลุDมผู/จัดการบริการ 56 รายและผู/ให/บริการในสังกัดรวม 343ราย 

 พบวOา กลุOมเลี้ยงดูเด็กซึ่งเปgนกลุOมที่ให#บริการทารกจนถึงประมาณ 3 ป{ เปgนกลุOมที่ได#รับการพัฒนาน#อยที่สุด ไมOมี

ระบบที่ชัดเจนในการฝëก พัฒนาผู#เลี้ยงดูเด็ก กOอนปฏิบัติงาน ระหวOางปฏิบัติงาน และไมOมีการตรวจสอบตามมาตรฐานการ

พัฒนาวิชาชีพตOอเน่ือง โดยมีรายละเอียดประเด็นตOาง ๆดังน้ี (ตารางท่ี 15) 

• ครูปฐมวัยจบปริญญาตรีมากกวOาร#อยละ 90 ผู#ดูแลเด็กในกลุOมศูนยJพัฒนาเด็กกOอนวัยเรียน โรงเรียน และ บ#านรับเล้ียงเด็กท่ี

ขึ้นทะเบียนจบปริญญาตรีมากกวOาร#อยละ 35 และเรียนรู#ตOอเนื่อง 20 ชมตOอป{มากกวOาร#อยละ 75 แตOกลุOมพี่เลี้ยงเด็กตาม

บ#าน หรือพ่ีเล้ียงของบ#านรับเล้ียงเด็กขนาดเล็กท่ีไมOข้ึนทะเบียน ไมOจบปริญญาตรี และไมOเข#าสูOการเรียนรู#ตOอเน่ือง 

• กลุOมพ่ีเล้ียงเด็กตามบ#าน หรือพ่ีเล้ียงของบ#านรับเล้ียงเด็กขนาดเล็กท่ีไมOข้ึนทะเบียน รวม 15 รายจาก พ้ืนท่ีสำรวจ 

จบการศึกษาต่ำกวOาปริญญาตรีท้ังหมด ไมOมีผู#จบปริญญาตรีหรือสูงกวOา และพบวOาท้ังหมดไมOมีการเรียนรู#ตOอเน่ือง

ระหวOางการปฏิบัติงานข้ันต่ำ (การเก็บเวลาเรียนรู# 20 ชมตOอป{)  

• ผู#จัดการบริการในกลุOมบ#านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอร่ี ท่ีข้ึนทะเบียน 2 ราย มีผู#ดูแลเด็กท้ังส้ิน 18 ราย จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวOาท้ังหมด อัตราสOวน ครูและผู#ดูแลเด็ก ตOอเด็กเฉล่ียอยูOท่ี 1:6.5 และพบวOาท้ังหมดมีการ

เรียนรู#ตOอเน่ืองระหวOางการปฏิบัติงานข้ันต่ำ (การเก็บเวลาเรียนรู# 20 ชมตOอป{)  

• ผู#จัดการบริการในกลุOมศูนยJพัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 19 ราย มีครูปฐมวัย 39 คน จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวOาท้ังหมด 37 คน (94.9%) ผู#ดูแลเด็ก 70 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูง

กวOาท้ังหมด 33 คน (47.1%) อัตราสOวน ครูและผู#ดูแลเด็ก ตOอเด็กเฉล่ียอยูOท่ี 1:13.2 และพบวOาร#อยละ 63 ของครู

ปฐมวัยและร#อยละ 47 ของครูพ่ีเล้ียง มีการเรียนรู#ตOอเน่ืองระหวOางการปฏิบัติงาน (การเก็บเวลาเรียนรู# 20 ชมตOอ

ป{)  

• ผู#จัดการบริการในกลุOมโรงเรียนอนุบาล16 ราย มีครูปฐมวัย 105 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวOา

ท้ังหมด 104 คน (99%) ผู#ดูแลเด็ก 59 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวOาท้ังหมด 21 คน (35.6%) 

อัตราสOวน ครูและผู#ดูแลเด็ก ตOอเด็กเฉล่ียอยูOท่ี 1:13.4 และพบวOาร#อยละ 81 ของครูปฐมวัยและร#อยละ 44 ของ

ครูพ่ีเล้ียง มีการเรียนรู#ตOอเน่ืองระหวOางการปฏิบัติงาน (การเก็บเวลาเรียนรู# 20 ชมตOอป{)  

• ผู#จัดการบริการในกลุOมสถานสงเคราะหJ-มูลนิธิ ศูนยJการศึกษาพิเศษ และอ่ืน ๆ 5 ราย มีตำแหนOงครูปฐมวัย 23 

คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวOาท้ังหมด ตำแหนOงผู#ดูแลเด็ก 17 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือสูงกวOาท้ังหมด 3 คน (17.6%) อัตราสOวน ครูและผู#ดูแลเด็ก ตOอเด็กเฉล่ียอยูOท่ี 1:7.8  และพบวOาร#อยละ 91.3 

ของครูปฐมวัยและร#อยละ 11.8 ของครูพ่ีเล้ียง มีการเรียนรู#ตOอเน่ืองระหวOางการปฏิบัติงาน (การเก็บเวลาเรียนรู# 

20 ชมตOอป{)  
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4.ผู/จัดการบริการและผู/ให/บริการมุDงเปäาผลลัพธ-เด็กให/มีสุขภาวะองค-รวมและทักษะการเรียนรู/ตDอเน่ืองตลอดชีวิต 
หรือไมD? (องค-ประกอบท่ี 1-2) 

 

ผลสำรวจผู/จัดการบริการ56 ราย (ครอบคลุมผู/ให/บริการ 343 ราย) 

ผลท่ีได#พบวOา กลุOมศูนยJพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุOมโรงเรียนอนุบาล และกลุOมบ#านรับเล้ียงเด็กท่ีลงทะเบียนมีการ

รวบรวมจัดเก็บข#อมูลวางแผนสOงเสริมสุขภาพ การเรียนรู# เฝíาระวังการเจริญเติบโต แผนจัดการโภชนาการ การเจ็บปdวย

ปฐมพยาบาล การปíองกันโรคติดตOอมากกวOาร#อยละ 80  ในขณะท่ี กลุOมรับจ#างเล้ียงเด็กตามบ#าน บ#านรับเล้ียงเด็กขนาด

เล็กตามชุมชน มีการรวบรวมและจัดเก็บข#อมูล ขาดการวางแผนเพ่ือสOงเสริมสุขภาพ การเรียนรู#ในสัดสOวนท่ีต่ำกวOามากทุก

เร่ือง ดังตารางท่ี 16 

ผลสำรวจผู/ให/บริการ 101 ราย (ตารางท่ี 17 และ รูปท่ี 3) 

ผลท่ีได#พบวOา กลุOมรับจ#างเล้ียงเด็กตามบ#าน บ#านรับเล้ียงเด็กขนาดเล็กตามชุมชนขาดการ ใช#เคร่ืองมือตOางๆ ใน

การติดตามคุณภาพ การทำแผนการเรียนรู# การจัดการสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย ดังผลแสดงในรูปท่ี   แสดง

ร#อยละของการใช#เคร่ืองมือของการพัฒนาและคุ#มครองเด็ก 12 เคร่ืองมือใน 6 กลุOมบริการ 

เคร่ืองมือของการพัฒนาและคุ#มครองเด็ก ท่ีใช#ในการสำรวจได#แกOเคร่ืองมือดังน้ี 
1. เครื ่องมือที ่ใช#ประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหOงชาติ พ.ศ.2562”      

www.once.go.th 

2. หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสอดคล#องกับ หลักสูต รการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 

http://www.opes.go.th/   และ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหOงชาติ พ.ศ.2562”   www.once.go.th 

3. เลือกใช#สื่อ /อุปกรณJ เทคโนโลยี เครื่องเลOนและจัดสภาพแวดล#อมภายใน ภายนอก แหลOงเรียนรู# ที่เพียงพอ เหมาะสม 

ปลอดภัย ตาม คู OมือศูนยJพัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ศูนยJวิจัยเพื ่อสร#างเสริมความปลอดภัยและปíองกันการบาดเจ็บ 

http://www.csip.org   ค ู O ม ื อการจ ั ดการ เ ร ี ยนร ู # วิ ทยาศาสตร Jปฐมว ั ย  ตามหล ั กส ู ตรการศ ึ กษาปฐม วัย   

http://www.opes.go.th/ และ   มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหOงชาติ พ.ศ.2562     www.once.go.th 

4. บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให#ความปลอดภัย และ คุ#มครองเด็ก ตามคูOมือศูนยJพัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย 

ศูนยJวิจัยเพื่อสร#างเสริมความปลอดภัยและปíองกันการบาดเจ็บในเด็ก   http://www.csip.org  และ มาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย แหOงชาติ พ.ศ.2562 www.once.go.th 

5. การ เฝíาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และจัดให#มี อาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัยทุกวัน   มีเครื่องชั่งน้ำหนัก

และเครื่องวัดความยาว/   สOวนสูงที่ได#มาตรฐาน   มีการบันทึกข#อมูลน้ำหนัก สOวนสูงลงในกราฟการเจริญเติบโตเปgน

รายบุคคลอยOางตOอเนื่องอยOางน#อยทุก ๓ เดือน   มียา และเวชภัณฑJสามัญประจำบ#านและอุปกรณJที่จำเปgนสำหรับปฐม

พยาบาลเบื้องต#น   มีการ อบรมปฐมพยาบาลและฝëกชOวยชีวิตเบื้องต#น (CPR) ตาม คูOมือการพัฒนาสูOองคJกรสOงเสริม เด็กไทย 

เ ต ิ บ โ ต เ ต็ ม ศ ั ก ย ภ า พ .  ก ร ม อ น า ม ั ย   ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  http://www.mhso.moph.go.th/   
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http://nutrition.anamai.moph.go.th/  และ "มาตรฐานสถานพ ัฒนาเด ็กปฐมว ัย  แห O งชาต ิ  พ .ศ .2562 "   

www.once.go.th 

6. มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำป{ และปíองกันควบคุมโรคติดตOอ ตาม แนวทางการ

ปíองกันควบคุมโรคติดตOอในศูนยJเด็กเล็ก (สำหรับครูและผู#ดูแล เด็ก) สำนักโรคติดตOอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณส ุข http://moungkham.go.th/ และ “มาตรฐานสถานพ ัฒนาเด ็กปฐมว ัย แห Oงชาต ิ  พ.ศ.2562 "   

www.once.go.th 

7. สOงเสริมพัฒนาการด#านรOางกาย สมวัย 5 ด#าน และดูแลสุขภาพ เฝíาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเปgนระยะ ตาม 

คู OมือเฝíาระวังและสOงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual DSPM 

(ทารกแรกเกิดถึง อายุ 5 ป{)  http://nich.anamai.moph.go.th/ และ "มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหOงชาติ พ.ศ.

2562 “www.once.go.th 

8.ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของรOางกาย ฟúน และ ชOองปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

โดยใช# บันทึกการตรวจความสะอาดของรOางกาย   แบบการคัดกรองสุขภาพเด็ก  แบบบันทึกความสะอาดฟúน    แบบ

บันทึกอาการเจ็บปdวย  : สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหOงชาติ  http://nich.anamai.moph.go.th/ บันทึกการบาดเจ็บของเด็ก

เปgนรายบุคคล :  ศูนยJวิจัยเพื่อสร#างเสริมความปลอดภัยและปíองกันการบาดเจ็บ  http://www.csip.org และ“มาตรฐาน

สถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย แหOงชาติ พ.ศ.2562”   www.once.go.th 

9. การสOงเสริมพัฒนาการด#านจิตใจ-สังคม ปลูกฝúงคุณธรรมและความเปgนพลเมืองดี ตาม หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ http://www.opes.go.th/ และ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหOงชาติ 

พ.ศ.2562”   www.once.go.th 

10. การจัดประสบการณJการเรียนรู#ที่สOงเสริมทักษะคณิตศาสตรJ และวิทยาศาสตรJแบบบูรณาการ คูOมือการจัดการเรียนรู#

วิทยาศาสตรJปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   กระทรวงศึกษาธิการ  http://www.opes.go.th/ 

และ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหOงชาติ พ.ศ.2562”   www.once.go.th 

11. จัดกิจกรรมสOงเสริมให#เด็กมีความสุข แจOมใส รOาเริง มีความรู#สึกดีตOอตนเอง แสดงออกด#านอารมณJโดยผOานการเคลื่อนไหว

ร Oางกาย ศ ิลปะ ดนตร ี ตามความสนใจ และความถนัด ตาม หล ักส ูตร การศ ึกษาปฐมว ัย พ ุทธศ ักราช 2560 

กระทรวงศึกษาธิการ http://www.opes.go.th/ และ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหOงชาติ พ.ศ.2562”   

www.once.go.th 

12. แผนการจัดประสบการณJการเรียนรู#เพ่ือปลูกฝúงให#เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและคOานิยมท่ีพึงประสงคJตามวัย โดยบูรณา

การกับสาระการเรียนรู# ตาม หลักสูตรก า ร ศึก ษ า ป ฐ ม วัย พุทธ ธ ศักร า ช 2 5 6 0 ก ร ะ ท ร ว ง ศึก ษ า ธิก าร 

http://www.opes.go.th/ และ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหOงชาติ พ.ศ.2562” www.once.go  

การบันทึกข/อมูลการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู/ในระบบข/อมูล 

ผลกลุOมกลุOมศูนยJพัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการบันทึกการประเมินผลสูงสุดท่ีร#อยละ 68.4 ในระบบ 

EDC กลุOมโรงเรียนอนุบาลบันทึกร#อยละ 39 ในระบบ LEC และกลุOมบ#านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอร่ีท่ีจดทะเบียน บันทึกผล
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ร#อยละ 33 ในระบบ EDC รูปท่ี 3   แสดงการติดตามผลลัพธJการพัฒนาเด็ก โดยการลงระบบบันทึกข#อมูลสารสนเทศการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหOงชาติ  ของกลุOมผู#จัดบริการและกลุOมผู#ให#บริการ ประเภทตOาง ๆ ) 

 

ตารางท่ี 17 แสดงการบริหารจัดการข/อมูลอยDางเป̂นระบบ (รวบรวมและจัดเก็บ ใช#ประโยชนJ จัดทำรายงานผล และเปgน

ปúจจุบัน ) ของกลุDมผู/ให/บริการ ประเภทตDางๆ 

     

ประเภทผู/ให/บริการ 

การบริหารจัดการข/อมูลอยDางเป̂น
ระบบ 

*N *0 *1 *2 *3 

ประเภท 1 ผู/เล้ียงเด็กเองแบบอิสระ  16 12 3 0 1 

ประเภท 2  ผู/บริบาลทารกและเด็กในบริษัทจัดสDงพ่ีเล้ียง ไปตามบ/าน 1 1 1 0 0 

ประเภท 3 ครูหรือพ่ีเล้ียงของบ/านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ขนาดเล็ก
ท่ีไมDข้ึนทะเบียน 3 0 0 0 0 

ประเภท 4 ครูหรือพ่ีเล้ียงของบ/านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ท่ีข้ึน
ทะเบียน 3 0 2 0 1 

ประเภท 5 ครูหรือพ่ีเล้ียงของ ศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  38 0 3 8 27 

ประเภท 6 เจ/าของหรือผู/บริหารของ  โรงเรียนอนุบาล 32 0 0 4 28 

ประเภท 7 ครูหรือพ่ีเล้ียงของ สถานสงเคราะห--มูลนิธิ  4 0 1 0 3 

ประเภท 8 อ่ืนๆ 4 1 0 1 3 

รวม 99 14 10 13 63 

       

หมายเหตุ   N =จำนวน  0=  ไมOมีการรวบรวมและจัดเก็บข#อมูลอยOางเปgนระบบ  1= รวบรวมและจัดเก็บข#อมูลอยOางเปgน

ระบบ 2= รวบรวมและจัดเก็บข#อมูลอยOางเปgนระบบ นำข#อมูลที่จัดเก็บไปใช#ประโยชนJ 3= รวบรวมและจัดเก็บข#อมูลอยOาง

เปgนระบบ นำข#อมูลที่จัดเก็บไปใช#ประโยชนJและประมวลผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำป{ 

4= รวบรวมและจัดเก็บข#อมูลอยOางเปgนระบบ นำข#อมูลที่จัดเก็บไปใช#ประโยชนJและประมวลผลการดำเนินงานและจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำป{ และ บริหารจัดการข#อมูลท่ีเปgนระบบอยOางครบถ#วนถูกต#องและเปgนปúจจุบัน 
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รูปท่ี 3  แสดงการติดตามผลลัพธ-การพัฒนาเด็ก โดยการลงระบบบันทึกข/อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหDงชาติ  ของกลุDมผู/ให/บริการ ประเภทตDาง ๆ 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงการใช/เคร่ืองมือของการพัฒนาและคุ/มครองเด็ก 12 เคร่ืองมือใน 6 กลุDมบริการ 
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5.ระบบบริการให/ความสำคัญกับการคุ/มครองเด็ก (child protection) การดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ การดูแลเด็กท่ี
ได/รับประสบการณ-ไมDพึงประสงค-หรือได/รับการเล้ียงดูไมDเหมาะสม (trauma informed education and care) เพ่ือ
บรรลุผลลัพธ-การเติบโตอยDางปลอดภัยท้ังทางกายและจิตใจ และเป̂นระบบบริการเพ่ือเด็กท้ังมวล เอ้ือตDอการเข/าถึง
ของกลุDมเด็กทุกกลุDม โดยเฉพาะกลุDมเด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กเปราะบางแบบตDาง ๆ (inclusive education and 
care) หรือไมD? (องค-ประกอบท่ี 3 และ 6) 

 

ผลการสำรวจผู/จัดการพ้ืนท่ีในเร่ือง ระบบข/อมูลเด็กท่ีมีความเส่ียง และความเปราะบาง 17 ประเภท 

ได#สำรวจความสามารถของผู#จัดการพ้ืนท่ีในระดับตำบลในการสืบค#นข#อมูลท่ีบOงบอกถึงจำนวนเด็กท่ีมีความเส่ียง 

และกลุOมเด็กเปราะบางปฐมวัย 17 ประเภท (รูปท่ี 5 แสดงร#อยละของตำบลท่ีผู#รับผิดชอบในการจัดการระบบการดูแลเด็ก

ปฐมวัยสามารถสืบค#นจำนวนเด็กท่ีมีความเส่ียงและต#องรับการคุ#มครองเด็กประเภทตOาง ๆได#  ) ได#แกO(1)จำนวนเด็กท่ีไมOมี

สถานะทางทะเบียนราษฎรJ (เชOน สถานะ G ในระบบของ ศธ., อยูOในระหวOางการพิสูจนJสถานะบุคคล, อ่ืน ๆ) (2)จำนวนเด็ก

ติดตามแรงงานตOางชาติ (ข้ึนทะเบียน) (3)จำนวนเด็กท่ีเข#าเมืองผิดกฎหมายหรือติดตามผู#ปกครองเข#าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

(4) จำนวนเด็กยากจน (ท่ีได#รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดและท่ีไมOได# (5) จำนวนเด็กท่ีอยูOกับผู#ปกครองท่ีหยOา

ร#างหรือแยกทางกันอยูO (6) จำนวนเด็กท่ีอยูOกับผู#ปกครองท่ีติดสารเสพติด/ขายยาเสพติด (7) จำนวนเด็กท่ีอยูOกับผู#ปกครอง

ท่ีติดคุก/กOออาชญากรรม (8) จำนวนเด็กท่ีอยูOกับผู#ปกครองท่ีมีความรุนแรง (9) จำนวนเด็กท่ีอยูOกับผู#ปกครองท่ีมีปúญหา

สุขภาพจิต/โรคจิต (10) จำนวนเด็กท่ีได#รับการเล้ียงดูทดแทนโดยเครือญาติเปgนผู#เล้ียงดูหลัก (11)เด็กเรOรOอน (12)เด็กท่ีถูก

ทอดท้ิงหรือไมOมีผู#อุปการะเล้ียงดูหลัก (13) เด็กท่ีถูกทารุณกรรมหรือถูกเล้ียงดูแบบจงใจละเลยตOอส่ิงจำเปgนในชีวิต (14) 

จำนวนเด็กท่ีถูกใช#เปgนเคร่ืองมือในการกระทำหรือแสวงหาประโยชนJโดยมิชอบ (เชOน เด็กท่ีถูกนำไปขอทาน เด็กท่ีถูกนำไป

ชกมวย ) (15) จำนวนเด็กพิการทางกายหรือสมอง (16) จำนวนเด็กติดเช้ือ HIV (17) จำนวนเด็กท่ีเข#าอยูOในบ#านพักเด็กและ

ครอบครัว สถานสงเคราะหJ สถานคุ#มครอง ผลพบวOา  

1. ร/อยละ 40-60 ของพ้ืนท่ีสำรวจ มีระบบข/อมูลแสดงการค/นพบติดตาม เด็กยากจน เด็กพิการ  
 โดยพบวOา13 ใน 19 ตำบล (68.4%) สามารถค#นหาข#อมูลเด็กที่มีความยากจนทั้งที่ลงทะเบียนในโครงการเงิน

อุดหนุนทารกแรกเกิดและที่ใช#นิยามความยากจนที่แตกตOางกันอีก และข#อมูลเด็กพิการ ได# 8 ใน 19 ตำบล (42.1%) 

สำหรับกลุOมอื่นนั้น สOวนใหญOในระบบข#อมูลเด็กปฐมวัยปúจจุบันไมOสามารถค#นหาได# ไมOพบการใช#เคร่ืองมือบันทึกข#อมูลเด็ก

กลุOมเส่ียง (CPMRS) ในระดับชุมชนในทุกพ้ืนท่ี 

2. ร/อยละ 5-16ของพื้นที่สำรวจ  มีระบบข/อมูลแสดงการค/นพบติดตาม เด็กที่ผู/ปกครองใช/สารเสพติด มีคดีผิด
กฎหมาย หยDาร/างแยกทาง มีปîญหาสุขภาพจิต เป^นแรงงานข/ามชาติ เป^นเครือญาติไมDใชDพDอแมD เด็กที่ติดเช้ือ 
HIV ไมDมีสถานะทางทะเบียนราษฎร-  

 โดยพบวOามีรายงานจำนวนเด็กที่ผู#ปกครองใช#สารเสพติด มีคดีผิดกฎหมาย หยOาร#างแยกทาง มีปúญหาสุขภาพจิต 

เปgนแรงงานข#ามชาติ เปgนเครือญาติไมOใชOพOอแมO ร#อยละ 5-16 ของตำบลทั้งหมด มีรายงานจำนวนเด็กที่ติดเชื้อ HIV ไมOมี

สถานะทางทะเบียนราษฎรJ ร#อยละ 5 ของตำบลท้ังหมด 
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3. ไมDมีรายงานจำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เรDรDอน ถูกทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชน- ต/องถูกสDงไปอยูDในสถาน
สงเคราะห- สถานคุ/มครอง และอ่ืน ๆ เลย และไมDพบการใช/ระบบบันทึกข/อมูลเด็กกลุDมเส่ียง  
 

รูปท่ี 5  แสดงร/อยละของพ้ืนท่ีสำรวจท่ีผู/รับผิดชอบในการจัดการระบบการดูแลเด็กปฐมวัยสามารถสืบค/นจำนวนเด็ก
ท่ีมีความเส่ียงและต/องรับการคุ/มครองเด็กประเภทตDาง ๆได/ (N=19) 
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ผลการสำรวจผู/จัดการบริการ 56 ราย ในการรายงานเด็กในความดูแลของตนวDาเป^นเด็กพิเศษ โดยผู/ให/บริการ
ประเภทตDางๆ  

 เด็กพิเศษถูกรายงานในกลุOมผู#ให#บริการระดับศูนยJพัฒนาเด็กกOอนวัยเรียนและโรงเรียนอนุบาล แตOไมOถูกรายงานใน

การกลุOมบ#านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอร่ีและผู#รับจ#างเล้ียงเด็กท่ีบ#านและบ#านรับเล้ียงเด็กขนาดเล็ก ในการสำรวจน้ีพบวOา 

• กลุOมเจ#าของหรือผู#บริหารบ#านรับเลี้ยงเด็ก-เนอสเซอร่ี และ ผู#เลี้ยงเด็กเองหรือเปgนผู#จ#างพี่เลี้ยงเด็กแบบอิสระ 

หรือเปgนขนาดเล็กท่ีไมOข้ึนทะเบียน และกลุOมบ#านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอร่ีท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความความมั่นคงของมนุษยJ รวม 16 หนOวย รายงานวOาไมOมีเด็กพิเศษในการดูแลเลย ในการสำรวจ

ผู#ให#บริการในการสOงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด#วย Developmental Surveillance and Promotion 

Manual  DSPM ผลพบวOา ไมOมีหนOวยใดปฏิบัติ DSPM เลย 

• กลุOมเจ#าของหรือผู#บริหารหรือครูใหญO ศูนยJพัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รายงาน มีเด็กพิเศษใน

การดูแล 6ใน19 หนOวย (31.5%) 

• สำหรับกลุOมเจ#าของหรือผู#บริหารหรือครูใหญO โรงเรียนอนุบาล เตรียมอนุบาล หรือเตรียมประถมรายงาน มี

เด็กพิเศษในการดูแล 6ใน16 หนOวย (37.5%) 

• สำหรับผู#บริหารหรือครูใหญO สถานสงเคราะหJ-มูลนิธิ ศูนยJการศึกษาพิเศษ รายงาน มีเด็กพิเศษในการดูแล 2

ใน5 หนOวย (40%) เด็กพิเศษที่รายงานได#แกO กล#ามเนื้ออOอนแรง สมาธิสั้น ไมOอยูOนิ่ง , พัฒนาการช#ากวOาวัย 

ลOาช#าทางภาษา พูดช#า แยกตัวไมOเข#ากลุOม  

• คิดสัดสOวนกับเด็กปกติเฉพาะหนOวยท่ีมีรายงานเทOากับ 61 รายใน 3779 ราย (1.6%) 
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6.การจัดบริการได/รับการสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐ หรือองค-กรท/องถ่ินครอบคลุมต้ังแตDแรกเกิดถึงอายุ 6ปcหรือไมD? มี
การสนับสนุนการจัดบริการหรือจัดสิทธิประโยชน-ผู/รับบริการ เอ้ือกลุDมเด็กจากครอบครัวยากจนให/เข/าถึงได/  หรือไมD?  
(องค-ประกอบท่ี 4 และ 5) 

 

ผลการสำรวจผู/จัดการบริการ 56 ราย ในเร่ืองทรัพยากรสนับสนุนระบบบริการครอบคลุมการจัดและให/บริการแกDกลุDม
เด็กต้ังแตDแรกเกิดถึง 6 ปc 

• ร#อยละ 85-100 ของกลุOมศูนยJพัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  กลุOมโรงเรียนอนุบาล ได#รับการสนับสนุน

งบประมาณด#าน อาหารเสริม ( นม ) อาหารกลางวัน ตOอคนตOอม้ือ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตOอคน

ตOอป{ คOาหนังสือตOอป{ อุปกรณJการเรียนตOอป{ เคร่ืองแบบนักเรียนตOอป{ และกิจกรรมพัฒนาผู#เรียนตOอป{ ร#อยละ 20 

ของกลุOมน้ีได#รับการสนับสนุนคOาประกันอุบัติเหตุ  

• ร#อยละ 40-60 ของกลุOมอ่ืน ๆ (สถานสงเคราะหJ-มูลนิธิ ศูนยJการศึกษาพิเศษ) ได#รับการสนับสนุนงบประมาณด#าน 

อาหารเสริม ( นม ) อาหารกลางวัน ตOอคนตOอม้ือ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตOอคนตOอป{ คOาหนังสือตOอ

ป{ อุปกรณJการเรียนตOอป{ เคร่ืองแบบนักเรียนตOอป{ และกิจกรรมพัฒนาผู#เรียนตOอป{  

• สำหรับกลุOมพ่ีเล้ียงเด็กตามบ#าน หรือพ่ีเล้ียงของบ#านรับเล้ียงเด็กขนาดเล็กท่ีไมOข้ึนทะเบียน และกลุOมบ#านรับเล้ียง

เด็ก-เนอสเซอร่ี ไมOได#รับการสนับสนุนงบประมาณท้ังจากสOวนกลางและสOวนท#องถ่ินในทุกหมวด (รูปท่ี 6  แสดง

การได#รับสนับสนุนงบประมาณหมวดตOาง ๆจากสOวนกลางหรือท#องถ่ินของผู#ให#บริการเด็กปฐมวัยประเภทตOาง ๆ) 

 
รูปท่ี 6  แสดงการได/รับสนับสนุนงบประมาณหมวดตDาง ๆจากสDวนกลางหรือท/องถ่ินของผู/ให/บริการเด็กปฐมวัย
ประเภทตDาง ๆ 
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู/ให/บริการประเภทตDางๆ  

กลุDมท่ี 1 “ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบ โครงสร#าง งบประมาณและบุคลากร หนOวยงานต#นสังกัด ควรมีการจัดสรรให#

อยOางเพียงพอและเหมาะสม ตามความเหมาะสมและความต#องการของชุมชนและสถานศึกษา” “การจัดซ้ือเร่ืองนม 

อาหารกลางวัน บางคร้ังลOาช#าเอง ได#เงินไมOพอกับจำนวนเด็กเพ่ิมข้ึน ทางโรงเรียนต#องสำรองจOายไปกOอน ซึงเปgนภาระของ

โรงเรียน” “ในสOวนของปฐมวัย อยากให#มีการอำนวยความสะดวกในเร่ืองของเงินชOวยเหลือและบริบทการจัดกิจกรรม” 

“ไมOได#ทำประกันอุบัติเหตุมาประมาณ 2 ป{ เน่ืองจาก บริษัทไมOรับทำในงบประมาณเดิม” 

“พัฒนาระบบรายรับเปgนเงินบริจาค” “พัฒนาระบบการกรองน้ำในโรงเรียน การตรวจน้ำด่ืม มีหนOวยงานมาตรวจ น้ำ

ด่ืม น้ำใช# "พัฒนาระบบบริหารจัดการเปgนไปตามระบบมาตรฐานแหOงชาติ " โครงสร#างระบบงบประมาณและบุคลากรท่ี

ดำเนินได#ตามระเบียบมาตรฐานและข#อมูลเปgนไปตามความเปgนจริง” 

กลุDมท่ี 2 “มีการดำเนินการเร่ืองระบบข#อมูลของทรัพยากรในระบบบริการ ข#อมูลในการบริหารจัดการ ข#อมูลเด็ก อยากให#

ครูศูนยJเด็กเล็กในกทม. มีสวัสดิการเหมือนครูศูนยJเด็กเล็กตOางจังหวัด” “ศูนยJพัฒนาเด็กเล็กบ#านศาลายาดำเนินเร่ืองระบบ

ข#อมูลทรัพยากรในระบบบริการ ท้ังโครงสร#าง ระบบ งบ ประมาณ และบุคลากรในระบบตามเกณฑJมาตรฐานและ

ข#อกำหนดตOางๆ อยOางครบถ#วน” “ไมOพบปúญหา เน่ืองจาก อบต.ให#การสนับสนุน” 

“ปúญหาขาดบุคลากร” “อยากให#กรมเพ่ิมงบประมาณเพ่ือจ#างบุคลากรเพ่ือดูแลเด็กในศูนยJพัฒนาเด็กเล็ก 

เน่ืองจากมีเด็กมากถึง 60 คน (ตอนน้ีมีครู 1 คน พ่ีเล้ียง 3 คน)” “สัดสOวนของครูไมOสอดคล#องกับจำนวนนักเรียน (มีครู

น#อยกวOา) ศูนยJแก#ไขด#วยการจ#างครูมาสอนจึงทำให#มีคOาใช#จOายท่ีมาก ทำให#การบริหารจัดการเงินด#านอ่ืนๆ ได#รับ

ผลกระทบ” “งบประมาณดูแลเด็กเพียงพอ มีข#อจำกัดเร่ืองสถานท่ี บุคลากรน#องไมOคOอยเพียงพอ” “มีปúญหาด#านบุคลลา

กรเปgนอยOางย่ิง เน่ืองจากครูปฐมวัยรายได#น#อยและมีการลาออกเม่ือสอบได#”  

“ครูจบป.ตรี 5 ป{ ควรจะได#เงินเดือน 15,800 บาท แตOปúจจุบันเงินเดือนครู 13,000 บาท”  

“ไมOมีให#ได#รับการอบรม”  

“มีโรงเรียนอนุบาลจัดต้ังข้ึนมาใหมOทำให#มีปúญหาด#านการจัดริการ”  

“บริการรถรับสOง/การบริการจากเทศบาล / กล#องวงจรปÜด / แอรJ”   งบประมาณสำหรับการจัดซ้ือผลิตภัณฑJทำ

ความสะอาดไมOเพียงพอ” “ห#องน้ำสำหรับคุณครูและเด็กใช#รวมกัน อยากให#มีการแยกห#องน้ำสำหรับผู#ใหญOกับเด็ก”  

กลุDมท่ี 3 ผู#รับบริการ “ให#การดูแลดี บ#านมีการปíองกันยุงมีมุ#งลวด ปรับปรุงสภาพบ#านให#พร#อมกับการเล้ียงเด็ก”  “บ#าน

รับเล้ียงเด็กจะให#ผู#ปกครองเตรียมอาหาร ยา และอุปกรณJสOวนตัวมาเอง” 

ผู#ให#บริการ “ได#คOาจ#างเดือนละ 4,000 บาทตOอเดือน ไมOรวมวันหยุดเสารJ-อาทิตยJ” “ไมOเพียงพอ ดูแลเหมือนลูก” 

“ไมOต#องการความชOวยเหลือจากรัฐ เล้ียงดูดีแล#ว”  
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กลุDมท่ี 5 “ระบบการบริหารไมOควรเน#นเร่ืองเกณฑJมากเกินไป แตOควรเน#นเร่ืองสุขภาพจิตของบุคลากรมากกวOา อยOางน#อย

เช็คสุขภาพจิตบุคลากรทางการศึกษาอยOางน#อยป{ละ 1 คร้ัง, โรงเรียนทุกโรงเรียนต#องมีนักจิตและครูแนะแนว ควรเปล่ียน

เกณฑJ ไมOใชOเปล่ียนคน ระบบการเรียนรู#เปล่ียนไปแล#ว” 

5.2.2 การวิเคราะห-เวทีสัมมนาผู/บริหารจัดการและผู/ปฏิบัติงานการดูแลเด็กปฐมวัย 4 จังหวัด 

การวิเคราะหJเน้ือหา (content analysis) การวิเคราะหJเน้ือหา (content analysis) จากการแสดงความเห็นใน

การจัดสัมมนากลุOม 4 จังหวัดได#แกO กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ผู#ให#บริการประกอบด#วย 

ครู/พ่ีเล้ียงท่ีทำงานในศูนยJเด็กเล็ก ผู#นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และ อาสาพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยJจาก 4 

จังหวัด จำนวน 52 คน พบวOาผู#เข#ารOวมมาจากกทม 25 ชุมชน(ร#อยละ 48.1) นครปฐม 9 ชุมชน (ร#อยละ17.3) 

สมุทรปราการ 8 ราย (ร#อยละ 15.4) สมุทรสาคร 10 ชุมชน (ร#อยละ 19.2) โดยวิเคราะหJประเด็นความสอดคล#องกับ

“ระบบการดูแลสุขภาวะและสOงเสริมการเรียนรู#ปฐมวัยสูOการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (ECCE TOWARDS SD) 6 ประเด็น ได#แกO 

  ประเด็นท่ี 1 เปgนผู#ให#บริการประเภทใด ดูแลเด็กกลุOมอายุใด มีคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพเปgนไปตามเกณฑJ 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหOงชาติ หรือ เทศบัญญัติ/ข#อบัญญัติ ควบคุมกิจการให#บริการเล้ียงและดูแลเด็ก หรือไมO  

(องคJประกอบท่ี 4) 

ประเด็นท่ี 2 ได#รับการติดตามให#มีการพัฒนาอบรมตOอเน่ืองในระหวOางการปฏิบัติงาน หรือมีการพัฒนาตนเองเพ่ือ

การเปgนผู#ดูแลเด็กอยOางไร (องคJประกอบท่ี 4) 

ประเด็นท่ี 3 ให#บริการท่ีมุOงเปíาผลลัพธJสุขภาวะองคJรวม (กาย สติปúญญา จิตใจอารมณJ  สังคม) หรือไมO? 

(องคJประกอบท่ี 1) และ ใช#กิจกรรมสOงเสริมพัฒนาการตามวัยหรือการเรียนรู#ท่ีทำให#เด็กชอบ สนุก ไมOเครOงเครียด เชOนผOาน

การเลOน เลOานิทาน ให#เด็กได#ปฏิบัติด#วยตนเอง หรือไมO? (องคJประกอบท่ี 1-2) 

ประเด็นท่ี 4 ให#ความสำคัญกับการคุ#มครองเด็ก (child protection) การดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ จากทางบ#าน 

เพ่ือบรรลุผลลัพธJการเติบโตอยOางปลอดภัยทางกายและจิตใจ (องคJประกอบท่ี 3) 

ประเด็นท่ี 5 เอ้ือตOอการเข#าถึงของกลุOมเด็กทุกกลุOม โดยเฉพาะกลุOมเด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กเปราะบางแบบตOาง ๆ 

หรือไมO? (องคJประกอบท่ี 6) 

ประเด็นท่ี 6 ได#รับการสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐ หรือองคJกรท#องถ่ิน? (องคJประกอบท่ี 4 และ 5) 

 ผลพบวOา ผู#ดูแลเด็กปฐมวัยในสังคมไทยมีอยูOจริงต้ังแตOการดูแลเด็กทารกแรกเกิดจนเติบโตเข#าสูOการเรียนระดับ

ประถมศึกษา ผู#ดูแลเด็กท่ีดูแลเด็กทารกและเด็กเล็กท่ีอายุต่ำกวOา 3 ป{มีท้ังในรูปแบบพ่ีเล้ียงเด็กตามบ#าน เปÜดบ#านตัวเองรับ

เล้ียงเด็ก กลุOมน้ีไมOมีเงินสนับสนุนจากรัฐ ไมOมีวุฒิครูปฐมวัย ไมOเข#าถึงระบบการฝëกอบรมพัฒนาบุคลากร แตOผู#ดูแลเด็กมี

เปíาหมายในการดูแลให#มีสุขภาวะแบบองคJรวม รวมท้ังมีทักษะการเรียนรู# กลุOมบริการน้ีมีสOวนชOวยจัดบริการแกOกลุOมเด็กใน

ครอบครัวยากจน สOวนใหญOต#องการการสนับสนุนจากภาครัฐ  
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          ผู#ดูแลเด็กในระดับศูนยJพัฒนาเด็กปฐมวัย เข#าใจในบทบาทของการสOงเสริมสุขภาวะแบบองคJรวม การสOงเสริมการ

เรียนรู#ของเด็ก การคุ#มครอง และ การดูแลเด็กทุกกลุOมท้ังเด็กพิเศษ และเด็กเปราะบาง  ครูเหลOาน้ีได#รับการพัฒนาตOอเน่ือง

ท้ังกOอนและในระหวOางประกอบอาชีพ ในการบริการได#รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แตOมีการเรียกเก็บคOาใช#จOายเพ่ิมเติมจาก

ผู#รับบริการ ท้ังท่ีเปgนหนOวยงานของรัฐและเอกชน ผู#ดูแลเด็กแสดงถึงทัศนคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพการเปgนผู#ดูแลเด็ก 

ให#การดูแลเพ่ือบรรลุเปíาหมายสุขภาวะแบบองคJรวม กระตุ#นการเรียนรู#และพัฒนาการเด็ก และเปgนท่ีพ่ึงพิงของครอบครัว

ท่ีมีปúญหา 

         ผลการวิเคราะหJความสอดคล#องกับองคJประกอบของระบบบการดูสุขภาวะและเสริมสร#างการเรียนรู#ปฐมวัยสูOการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน และ เน้ือหาจากการสัมมนาดังแสดงในตารางท่ี 18 

 

ตารางท่ี 18 แสดงผลการวิเคราะห-ความสอดคล/องกับองค-ประกอบของระบบบการดูสุขภาวะและเสริมสร/างการ
เรียนรู/ปฐมวัยสูDการพัฒนาที่ยั่งยืน ของกลุDมผู/รับจ/างเลี้ยงเด็กตามบ/าน บ/านรับจ/างเลี้ยงเด็กหรือศูนย-รับเลี้ยงเด็กหรือ
เนอสเซอร่ีในชุมชนสำหรับเด็กแรกเกิดถึงสองขวบคร่ึงปc จากการสัมมนากลุDม 

ประเด็นการวิเคราะห- เน้ือหาการสัมภาษณ- 

1.เป^นผู /ให /บร ิการประเภทใด 
ดูแลเด็กกลุDมอายุใด มีคุณสมบัติ
ในการประกอบวิชาชีพเป^นไป
ตามเกณฑ-  มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหDงชาติ หรือ 
เทศบัญญัติ/ข/อบัญญัติ ควบคุม
กิจการให/บริการเลี้ยงและดูแล
เด็ก หรือไมD  (องค-ประกอบท่ี 4) 

• 37 ชุมชน (ร#อยละ71.2) ขณะนี้มีปúญหา แมOที่ไมOสามารถเลี้ยงลูกท่ี

อายุตั้งแตOแรกเกิดถึงสองขวบครึ่งด#วยตนเอง โดยมี 3ชุมชนที่สOง

เด็กให#คนรับจ#างเลี้ยง สOวนใหญOผู#เลี้ยงทดแทนเปgนยาย 13 ราย 

(ร#อยละ 25) ยOา 7 ราย (ร#อยละ13.5) นอกนั้นเปgน ตา ปูd และอื่นๆ

ตามลำดับ 

• มี 30 ชุมชน (ร#อยละ57.7) ที่ภายในชุมชนมีบ#านรับจ#างเลี้ยงเด็ก

หรือศูนยJรับเลี้ยงเด็กหรือเนอสซารี่ ที่รับเด็กตั้งแตO แรกเกิดถึงสอง

ขวบคร่ึง ซ่ึงในจำนวนน้ีพบวOา เปgนแบบ 

-มี 16 ชุมชนมีบ#านรับจ#างเล้ียงเด็กท่ีเปgนบ#านชาวบ#านท่ัวไป 

-มี 5 ชุมชนมีชาวบ#านเปÜดเปgนเนอสเซอร่ี มีปíายช่ือ นOาจะมีการจดทะเบียน  

-มี 1 ชุมชนมีเอกชน คนภายนอกชุมชนเข#ามาจัดตั้งเปgนเนอสเซอรี่ มีปíาย

ช่ือ นOาจะมีการจดทะเบียน  

-มี 11 ชุมชนมีศูนยJเด็กเล็กท่ีขยายการรับเด็กอายุท่ีต่ำกวOาสองขวบคร่ึง  

-มี  2 ชุมชนมีโรงเรียนอนุบาลท่ีขยายการรับเด็กอายุท่ีต่ำกวOาสองขวบคร่ึง  

• เด็กอายุต่ำสุดท่ีรับเล้ียงคือ ต้ังแตOแรกเกิด 

• 13 ชุมชน มีผู#เล้ียง สOวนใหญO มีความรู#ระดับมัธยมต#นหรือต่ำกวOา  

2.ได /ร ับการต ิดตามให /ม ีการ
พัฒนาอบรมตDอเนื่องในระหวDาง

• มีบ#านรับเลี ้ยงเด็กในชุมชน 14 ชุมชน ที ่ได#ร ับการฝëกอบรม 

ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงบริการ จากหนOวยงาน  
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การปฏิบัติงานอยDางน/อย 20 ชม 
ตDอปc (องค-ประกอบท่ี 4) 

 

3.ให/บริการที่มุDงเปäาผลลัพธ-สุข
ภาวะองค-รวม (กาย สติปîญญา 
จิตใจอารมณ-  สังคม) หรือไมD? 
(องค -ประกอบท ี ่  1) และ ใช/
กิจกรรมสDงเสริมพัฒนาการตาม
วัยหรือการเรียนรู/ที ่ทำให/เด็ก
ชอบ สนุก ไมDเครDงเครียด เชDน
ผDานการเลDน เลDานิทาน ให/เด็ก
ได/ปฏิบัติด/วยตนเอง หรือไมD? 
(องค-ประกอบท่ี 2) 

• ชุมชนมีความเห็นวOา คุณภาพในการดูแลเด็ก (กิน นอน สุขภาพ) 

อยูOในระดับ  ดีมากจำนวน 4 (ร#อยละ 7.7) ระดับ ดีจำนวน 18 

(ร#อยละ 34.6)       

• ชุมชนมีความเห็นวOา คุณภาพในการกระตุ#นพัฒนาการ (เลOนกับเด็ก 

จัดการเรียนรู#) อยูOในระดับ  ดีมากจำนวน 4 (ร#อยละ7.7) ระดับ ดี

จำนวน 16 (ร#อยละ 30.8)       

• ชุมชนมีความเห็นวOา คุณภาพในการดูแลแบบให#ความรักความ

อบอุOนกับเด็ก อยูOในระดับ  ดีมากจำนวน 7 (ร#อยละ13.5) ระดับ ดี

จำนวน 18 (ร#อยละ 34.6)       

 

4.ใ ห / ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ก ั บ ก า ร
ค ุ / ม ค ร อ ง เ ด ็ ก  ( child 
protection) การดูแลเด็กที ่มี
บาดแผลทางใจ จากทางบ/าน 
เพื ่อบรรลุผลลัพธ-การเติบโต
อย Dางปลอดภ ัยทางกายและ
จิตใจ (องค-ประกอบท่ี 3) 

• ชุมชนรายงานวOามีการลงโทษด#วยการตี พบรอยฟกช้ำนOาสงสัยวOา

เปgนการลงโทษรุนแรง 1 ราย  

 

5.เอื้อตDอการเข/าถึงของกลุDมเด็ก
ทุกกลุ Dม โดยเฉพาะกลุ Dมเด็ก
พิเศษ เด็กพิการ เด็กเปราะบาง
แ บ บ ต D า ง  ๆ  ห ร ื อ ไ มD ? 
(องค-ประกอบท่ี 6) 

• มีเด็กแรกเกิดถึงสองขวบคร่ึงที่ยากจนเข#ารับบริการบ#านรับจ#าง

เลี้ยงเด็กหรือศูนยJรับเลี้ยงเด็กหรือเนอสเซอรี่ในชุมชน จำนวน 13 

ชุมชน 

 

6.ได/รับการสนับสนุนทรัพยากร
จากรัฐ หรือองค-กรท/องถิ ่น? 
หรือต/องเรียกเก็บคDาบริการเอง 
(องค-ประกอบท่ี 4 และ 5) 

• คOาใช#จOายตDอเดือนท่ีเรียกเก็บโดยประมาณ 0-7500 บาท 

• ชุมชนมีความต#องการปรับปรุงบ#านรับจ#างเลี้ยงเด็กหรือศูนยJรับ

เลี้ยงเด็กหรือเนอสเซอร่ี ในด#านสิ่งแวดล#อม (ร#อยละ40.9)  ด#าน

บร ิการ (ร #อยละ25)  ด #านการศึกษา (ร #อยละ18.2)  ด #าน

งบประมาณ (ร#อยละ9.1)  ด#านการเพิ่มจำนวนบุคลากร (ร#อยละ

6.8)  
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ตารางท่ี 19 แสดงผลการวิเคราะห-ความสอดคล/องกับองค-ประกอบของระบบบการดูสุขภาวะและเสริมสร/างการ
เรียนรู/ปฐมวัยสูDการพัฒนาท่ีย่ังยืน ของกลุDมศูนย-พัฒนาเด็กปฐมวัย จากการสัมมนากลุDม 

ประเด็นการวิเคราะห- เน้ือหาการสัมภาษณ-ก 

1.เป^นผู /ให/บริการประเภทใด 
ด ู แ ล เ ด ็ ก ก ล ุ D ม อ า ยุ ใ ด  มี
ค ุณสมบ ัต ิ ในการประกอบ
ว ิชาช ีพเป ^นไปตามเกณฑ-  
มาตรฐานสถานพ ัฒนาเด็ก
ปฐมว ัยแหDงชาต ิ หร ือ เทศ
บัญญัติ/ข/อบัญญัติ ควบคุม
กิจการให/บริการเลี้ยงและดูแล
เด็ก หรือไมD  (องค-ประกอบท่ี 
4) 

• มี 38 ชุมชน (ร#อยละ73.1) ที่ภายในชุมชนมีศูนยJเด็กเล็กในชุมชนท่ี

รับเด็กต้ังแตOเด็กสองขวบคร่ึงข้ึนไป ซ่ึงในจำนวนน้ีพบวOา เปgนแบบ 

-มี 16 ชุมชนเปgนศูนยJเด็กเล็กของชุมชน  

-มี 18 ชุมชนเปgนศูนยJเด็กเล็กของหนOวยงานรัฐ  

-มี 2 ชุมชนเปgนศูนยJเด็กเล็กของเอกชน   

-มี 7 ชุมชนเปgนโรงเรียนอนุบาลท่ีขยายการรับเด็กอายุ สองขวบคร่ึง   

• เด็กอายุต่ำสุดท่ีเข#าศูนยJเด็กเล็กคือ ต้ังแตOแรกเกิด 

• 14 ชุมชน มีครู พี่เลี้ยง สOวนใหญOมีความรู#ระดับ ปริญญาตรีหรือสูง

กวOา 

2.ได/ร ับการติดตามให/ม ีการ
พ ัฒนาอบรมต D อ เ น ื ่ อ ง ใ น
ระหวDางการปฏิบัติงานอยDาง
น / อ ย  20 ช ม  ต D อ ปc  
(องค-ประกอบท่ี 4) 

• มีศูนยJเด็กเล็กในชุมชน 37 ชุมชน ได#รับการฝëกอบรม ตรวจสอบ

คุณภาพ ปรับปรุงบริการ จากหนOวยงาน  

 

3.ให/บริการที่มุDงเปäาผลลัพธ-สุข
ภาวะองค-รวม (กาย สติปîญญา 
จิตใจอารมณ-  สังคม) หรือไมD? 
(องค-ประกอบที ่  1) และ ใช/
ก ิจกรรมสDงเสร ิมพัฒนาการ
ตามวัยหรือการเรียนรู/ที ่ทำให/
เด็กชอบ สนุก ไมDเครDงเครียด 
เชDนผDานการเลDน เลDานิทาน ให/
เด ็ ก ได /ปฏ ิบ ั ต ิ ด / วยตนเอง 
หรือไมD? (องค-ประกอบท่ี 2) 

• ชุมชนมีความเห็นวOา คุณภาพในการดูแลเด็ก (กิน นอน สุขภาพ) อยูO

ในระดับ  ดีมากจำนวน 18 (ร#อยละ 34.6) ระดับ ดีจำนวน 19 (ร#อย

ละ 36.5)       

• ชุมชนมีความเห็นวOา คุณภาพในการกระตุ#นพัฒนาการ (เลOนกับเด็ก 

จัดการเรียนรู#) อยูOในระดับ  ดีมากจำนวน 17 (ร#อยละ32.7) ระดับ 

ดีจำนวน 19 (ร#อยละ 36.5)       

• ชุมชนมีความเห็นวOา คุณภาพในการดูแลแบบให#ความรักความ

อบอุOนกับเด็ก อยูOในระดับ  ดีมากจำนวน 20 (ร#อยละ38.5) ระดับ ดี

จำนวน 14 (ร#อยละ 26.9)       

 

4.ใ ห / ค ว ามส ำค ัญก ั บ ก า ร
คุ/ ม ค ร อ ง เ ด ็ ก  ( child 
protection) การดูแลเด็กที่มี
บาดแผลทางใจ จากทางบ/าน 

• ชุมชนรายงานวOาศูนยJเด็กเล็กมีการลงโทษในระดับท่ีถูกวิธีเหมาะสม 

• มีเด็กสองขวบครึ่งขึ้นไปที่ยากจน เข#ารับบริการจากศูนยJ

เด็กเล็กในชุมชน จำนวน 26 ชุมชน 
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เพื ่อบรรลุผลลัพธ-การเติบโต
อยDางปลอดภัยทางกายและ
จิตใจ (องค-ประกอบท่ี 3) 
 

• ชุมชนมีความต#องการปรับปรุงบ#านรับจ#างเลี้ยงเด็กหรือ

ศูนยJรับเลี้ยงเด็กหรือเนอสเซอรี่ ในด#านสิ่งแวดล#อม (ร#อย

ละ26.9)  ด#านบริการ (ร#อยละ15.4)  ด#านการศึกษา (ร#อย

ละ17.3) ด#านงบประมาณ (ร#อยละ15.4)  ด#านการเพ่ิม

จำนวนบุคลากร (ร#อยละ7.7)  

 

5.เอื ้อตDอการเข/าถึงของกลุDม
เด็กทุกกลุDม โดยเฉพาะกลุDมเด็ก
พิเศษ เด็กพิการ เด็กเปราะบาง
แ บ บ ต D า ง  ๆ  ห ร ื อ ไ มD ? 
(องค-ประกอบท่ี 6) 
 

ผลการสำรวจกลุ;มเด็กเปราะบาง  
การสำรวจกลุOมเด็กเปราะบาง 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 

สมุทรปราการ จำนวน 94 คน โดยการสOงแบบสอบถามไปยังหนOวยบริหาร

พ้ืนท่ี หนOวยจัดบริการ ผู#ให#บริการ โดยประสานงานกับหนOวยควบคุมดูแลท่ี

เก่ียวข#องโดยตรง ได#ข#อมูลจากการสำรวจ จำนวน 94 คน กรุงเทพมหานคร 

26 ราย สมุทรสาคร 20 ราย สมุทรปราการ 48 ราย ผลการดำเนินงาน 

• กลุOมเด็กเปราะบางที่มีอายุ สองขวบครึ่งขึ้นไป ขณะนี้เด็กยังไมOเข#า

เรียนในศูนยJเด็กเล็ก จำนวน 56 คน (ร#อยละ 59.6)  

• สาเหตุท่ีกลุOมเด็กเปราะบางยังไมOได#เข#าเรียนศูนยJเด็กเล็ก  

o มี 14 ราย ไมOสามารถจOาย คOาเรียน (คOาดูแล) รายวัน หรือ

รายเดือน หรือรายเทอม   

o มี 13 ราย ไมOสามารถจOายคOาเส้ือผ#า คOาอุปกรณJอ่ืนๆได#  

o มี 12 ราย ศูนยJเด็กเล็กอยูOไกล ไมOมีผู#รับสOง 

o มี 8 ราย ไมOสามารถจOายคOาประกันอุบัติเหตุได# 

o มี 7 ราย ไมOสามารถจOายคOาอาหารได# 

o มี 7 ราย ไมOสามารถจOายคOาเดินทางได# 

o มีความต#องการความชOวยเพื่อเข#าสูOระบบการดูแลในศูนยJ

เด็กเล็ก 

o ต#องการทุนการศึกษาให#แกOเด็กในอนาคต 

o ต#องการในเร่ืองของอาชีพ ท่ีอยูOอาศัย ของผู#เล้ียงดู 

o ต#องการชOวยเหลือด#านอุปกรณJการเรียน ชุดนักเรียน 

o ต#องการให#ชOวยเด็กได#เข#าเรียนตามระบบ 

o ต#องการเรื่องเงินคOาใช#จOายรายเดือนซึ่งไมOสามารถจOายได#

ตลอด  

o ต#องการชOวยด#านสุขภาพเด็กปdวยบOอย  

o อยากให#มีหนOวยงาน เข#ามาชOวยเหลือคุยเร่ืองชีวิตเด็ก  
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o ขาดบุคคลพาไปเข#าเรียน  

o ต#องการชOวยเหลือคOาใช#จOายตOางๆ ที่เกิดขึ้นภายในศูนยJเด็ก

เล็ก 

o บุคคลากรเพื่อชOวยเหลือเด็กให#ได#เข#าเรียนตามระบบจะ

ได#รับการพัฒนาท้ังด#านรOางกาย ด#านสังคม 

o รายรับไมOเพียงพอกับรายจOาย อยากมีรายได#เพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือท่ีจะได#เก็บเตรียมให#เด็กในการศึกษาเลOาเรียน 

o สนับสนุนคOาเล้ียงดู/คOาอาหาร/คOาท่ีอยูOอาศัย 

6.ได/รับการสนับสนุนทรัพยากร
จากรัฐ หรือองค-กรท/องถิ ่น? 
หรือต/องเรียกเก็บคDาบริการเอง 
(องค-ประกอบท่ี 4 และ 5) 

• ได#คOาอุปกรณJ อาหาร นม คOาเรียน 

• เรียกเก็บเพ่ิม คOาแรกเข#า โดยประมาณ 0-3,250 บาท คOาใช#จOายตDอ
เดือนท่ีเรียกเก็บโดยประมาณ 0-2,500 บาท 
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5.2.3 การวิเคราะห-บทสัมภาษณ-ผู/ประกอบวิชาชีพการดูแลเด็กปฐมวัย  

การวิเคราะหJเน้ือหา (content analysis) จากการสัมภาษณJผู#ให#บริการประเภทตOาง ๆ จำนวน 10 ราย ในพ้ืนท่ี 

4 จังหวัด ได#แกO กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยวิเคราะหJประเด็นความสอดคล#องกับ

“ระบบการดูแลสุขภาวะและสOงเสริมการเรียนรู#ปฐมวัยสูOการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (ECCE TOWARDS SD) 6 ประเด็น  

ประเด็นท่ี 1 เปgนผู#ให#บริการประเภทใด ดูแลเด็กกลุOมอายุใด มีคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพเปgนไปตามเกณฑJ 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหOงชาติ หรือ เทศบัญญัติ/ข#อบัญญัติ ควบคุมกิจการให#บริการเล้ียงและดูแลเด็ก หรือไมO  

(องคJประกอบท่ี 4) 

ประเด็นท่ี 2 ได#รับการติดตามให#มีการพัฒนาอบรมตOอเน่ืองในระหวOางการปฏิบัติงาน หรือมีการพัฒนาตนเองเพ่ือ

การเปgนผู#ดูแลเด็กอยOางไร (องคJประกอบท่ี 4) 

ประเด็นท่ี 3 ให#บริการท่ีมุOงเปíาผลลัพธJสุขภาวะองคJรวม (กาย สติปúญญา จิตใจอารมณJ  สังคม) หรือไมO? 

(องคJประกอบท่ี 1) และ ใช#กิจกรรมสOงเสริมพัฒนาการตามวัยหรือการเรียนรู#ท่ีทำให#เด็กชอบ สนุก ไมOเครOงเครียด เชOนผOาน

การเลOน เลOานิทาน ให#เด็กได#ปฏิบัติด#วยตนเอง หรือไมO? (องคJประกอบท่ี 1-2) 

ประเด็นท่ี 4 ให#ความสำคัญกับการคุ#มครองเด็ก (child protection) การดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ จากทางบ#าน 

เพ่ือบรรลุผลลัพธJการเติบโตอยOางปลอดภัยทางกายและจิตใจ (องคJประกอบท่ี 3) 

ประเด็นท่ี 5 เอ้ือตOอการเข#าถึงของกลุOมเด็กทุกกลุOม โดยเฉพาะกลุOมเด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กเปราะบางแบบตOาง ๆ 

หรือไมO? (องคJประกอบท่ี 6) 

ประเด็นท่ี 6 ได#รับการสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐ หรือองคJกรท#องถ่ิน? (องคJประกอบท่ี 4 และ 5) 

ผลพบวOา ผู#ดูแลเด็กปฐมวัยในสังคมไทยมีอยูOจริงต้ังแตOการดูแลเด็กทารกแรกเกิดจนเติบโตเข#าสูOการเรียนระดับ

ประถมศึกษา ผู#ดูแลเด็กท่ีดูแลเด็กทารกและเด็กเล็กท่ีอายุต่ำกวOา 3 ป{มีท้ังในรูปแบบพ่ีเล้ียงเด็กตามบ#าน เปÜดบ#านตัวเองรับ

เล้ียงเด็ก ในอัตราสOวน ผู#ดูแล:เด็กต่ำ เทOากับ 1:1 ถึง 1:2 และเล้ียงท้ังเวลากลางวัน กลางคืน หรือเล้ียงในวันหยุดได#ตาม

ความต#องการของผู#ปกครอง ผู#ดูแลหน่ึงคนอาจใช#เวลาการเล้ียงดูเด็กหน่ึงคนเล้ียงจนสามารถเข#าสูOการดูแลระดับตOอไปได# 

ผู#ดูแลเด็กดังกลOาวมีอยูOจริงในชุมชนท่ีเศรษฐานะไมOดี แม#การเล้ียงดูมีคOาใช#จOาย 100-200 บาทตOอวัน ผู#ดูแลประเภทน้ีไมOมี

เงินสนับสนุนจากรัฐ ไมOมีวุฒิครูปฐมวัย ไมOเข#าถึงระบบการฝëกอบรมพัฒนาบุคลากร แตOมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลเด็กให#บรรลุ

เปíาหมายสุขภาวะแบบองคJรวม กระตุ#นการเรียนรู#และพัฒนาการเด็ก และเปgนท่ีพ่ึงพิงของครอบครัวท่ีมีปúญหา เชOนปúญหา

เล้ียงเด่ียวและต#องทำงาน ปúญหาความขัดแย#งในครอบครัว ดังตัวอยOางในกรณี 1-3   

          ผู#ดูแลเด็กในระดับศูนยJพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาลท่ีได#รับการสัมภาษณJ 5 ราย แม#สOวนหน่ึงไมOได#มีการ

ฝëกอบรมตามวุฒิท่ีกำหนดกOอนการประกอบอาชีพ แตOได#รับการพัฒนาในภายหลัง มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด เข#าใจ

ในบทบาทของการสOงเสริมสุขภาวะแบบองคJรวม การสOงเสริมการเรียนรู#ของเด็ก การคุ#มครอง และ การดูแลเด็กทุกกลุOมท้ัง

เด็กพิเศษ และเด็กเปราะบาง  ครูเหลOาน้ีได#รับการพัฒนาตOอเน่ืองท้ังกOอนและในระหวOางประกอบอาชีพ ในการบริการได#รับ
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การสนับสนุนจากภาครัฐ แตOมีการเรียกเก็บคOาใช#จOายเพ่ิมเติมจากผู#รับบริการ ท้ังท่ีเปgนหนOวยงานของรัฐและเอกชน ผู#รับ

การสัมภาษณJท้ัง 5 รายแสดลถึงทัศนคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพการเปgนผู#ดูแลเด็ก ให#การดูแลเพ่ือบรรลุเปíาหมายสุข

ภาวะแบบองคJรวม กระตุ#นการเรียนรู#และพัฒนาการเด็ก และเปgนท่ีพ่ึงพิงของครอบครัวท่ีมีปúญหา 

         ผลการวิเคราะหJความสอดคล#องกับองคJประกอบของระบบบการดูสุขภาวะและเสริมสร#างการเรียนรู#ปฐมวัยสูOการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน และ เน้ือหาจากการสัมภาษณJดังแสดงในตาราง 20 

ตารางท่ี 20 แสดงผลการวิเคราะห-ความสอดคล/องกับองค-ประกอบของระบบบการดูสุขภาวะและเสริมสร/างการ
เรียนรู/ปฐมวัยสูDการพัฒนาท่ีย่ังยืน จากการสัมภาษณ-ผู/แลเด็กแบบรับเล้ียงตามบ/าน และเปòดบ/านรับเล้ียงเด็ก จำนวน 
3 ราย  

ประเด็นการวิเคราะห- เน้ือหาการสัมภาษณ- 

 เป^นผู/ให/บริการประเภท
ใด ดูแลเด็กกลุDมอายุใด มี
คุณสมบัติในการประกอบ
วิชาชีพเป^นไปตามเกณฑ- 
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหDงชาติ หรือ 
เทศบัญญัติ/ข/อบัญญัติ 
ควบคุมกิจการให/บริการ
เลี้ยงและดูแลเด็ก หรือไมD  
(องค-ประกอบท่ี 4) 

“แม#วOาจะเคยเปgนพี่เลี้ยงเด็กมาเพียง 3 ราย (7 เดือน – 1 ขวบครึ่ง – 2ขวบครึ่ง) แตO

รวมแล#วครูแอนดูแลน#องแตOละคนไมOน#อยกวOาคนละ 2 – 3ป{” “ถึงจะเรียนจบช้ัน

ประถม 6 แตOเพราะสนใจในส่ือรุOนใหมO  จึงได#ใช#ไลนJ เฟสบุคสJ และอินตราแกรมของตน

สื่อสารแจ#งความประสงคJในการดูแลผู#สูงวัยและเด็กเล็กทางโลกโซเชี่ยล ซ่ึงทำให#รOวม

10ป{ท่ีผOานมา มีงานดูแลเด็กและคนชราเข#ามามิได#ขาด” (ครูแอน พ่ีเล้ียงเด็กตามบ/าน) 

“คนน้ีเปgนคนท่ีสองจ#า คนแรกฉันเล้ียงเขามาต้ังแตOแรกเกิดเลย เล้ียงจนโต 2 ขวบ คนน้ี

ก็เหมือนกันเล้ียงต้ังแตOคลอดออกมาเลยละ วันน้ีขวบนึงแล#ว”      “แม#จะเรียนไมOจบ

ช้ันประถม 6  แตOครูน#อยก็อาศัยประสบการณJจากการเล้ียงลูกเล้ียงหลานมาแล#วหลาย

ตOอหลายคน มารับจ#างดูแลเด็กๆเพ่ือนบ#าน” (ครูน/อย พ่ีเล้ียงนำเด็กมาเล้ียงท่ีบ/าน) 
“เล้ียงเด็กมาแล#ว 4 ราย รายแรกเล้ียงต้ังแตO 3 เดือน ถึง 2 ขวบคร่ึง รายสองต้ังแตOระ

ถม1 – ประถม 6 (ฝากดูแลให#พOอแมOในชOวงหลังเลิกเรียน) รายท่ีสามเล้ียงต้ังแตO 6 

เดือน ถึง 2 ขวบคร่ึง และรายลOาสุด วัย 3 ขวบ” (ครูเล็ก ครูพ่ีเล้ียงเด็ก) 

ได/รับการติดตามให/มีการ
พัฒนาอบรมตDอเนื ่องใน
ระหวDางการปฏิบัต ิงาน
อยDางน/อย 20 ชม ตDอปc 
(องค-ประกอบท่ี 4) 

“หากมีเวลาและโอกาสก็อยากจะไปศึกษาหาความรู#ในเร่ืองของการปฐมพยาบาล การ

ดูแลเด็กๆยามปdวยไข#"  

“การหาความรู#เพิ่มเติมครูแอนจะอาศัยการแลกเปลี่ยนประสบการณJจริงจากเพื่อนๆใน

วิชาชีพเดียวกันทางสื่อโซเชี่ยลทั้งทางไลนJทางเฟสบุคสJ ซึ่งรวมทั้งความรู#ที่แชรJกันมา

จากแหลOงขOาวความรู#ท่ีเช่ือถือได#ทางส่ือออนไลนJ” 

“อยากไปเรียนเปgนพยาบาลดูแลเด็กๆ ตอนวัยรุOนอยากเรียนแตOพOอแมOไมOมีตังคJสOงเสีย” 

ให/บริการที่มุDงเปäาผลลัพธ-
ส ุขภาวะองค-รวม (กาย 
สติปîญญา จิตใจอารมณ-  
ส ั ง ค ม )  ห ร ื อ ไ มD ? 
(องค-ประกอบที ่ 1) และ 

“หลายคนชอบฟúงนิทานก็จะเลOาจากหนังสือท่ีมีคุณพOอคุณแมOน#องเตรียมไว# แตOจะเลOาให#

สนุกๆออกแอคช่ันด#วยนะ บางคนก็ชอบให#เลOานิทานกOอนจะนอน เราก็จะเลOนแบบ

สบายๆให#น#องเพลินแล#วก็จะได#หลับอยOางมีความสุข” 

ผู#หญิงก็ชอบเลOนทำกับข#าว เลOนขายของ เลOนตัวตOอ “สOวนน#องผู#ชายก็จะออกแนวบู©ๆ

หนOอย เราก็เลOนตOอสู#กับเขาบ#าง ก็แล#วแตOวOาเขาจะชอบอะไร” 
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ใ ช / ก ิ จ ก ร ร ม ส D ง เ ส ริ ม
พัฒนาการตามว ัยหรือ
การเรียนรู/ท่ีทำให/เด็กชอบ 
สนุก ไมDเครDงเครียด เชDน
ผDานการเลDน เลDานิทาน 
ให / เด ็ ก ได /ปฏ ิบ ัต ิ ด / วย
ต น เ อ ง  ห ร ื อ ไ มD ? 
(องค-ประกอบท่ี 1-2) 

“การเห็นเด็กท่ีเราดูแลเค#ากินเกOงข้ึน ตัวโต แข็งแรงข้ึน เดินเกOง พูดเกOงข้ึนทำให#เราปล้ืม

เราดีใจ เหมือนวOาเรามีสOวนทำให#เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นๆ นี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให#เรายัง

อยากอยูOในอาชีพน้ีตOอไปคOะ” 

“ไมOเคยมีเร่ืองกลุ#มใจคOะ เพราะเราเล้ียงพวกเขาด#วยความรัก ไมOใชOวOาเล้ียงไปง้ันๆ ให#

หมดไปวันๆ “ 

“เด็กด้ือเด็กซนก็ปกติ ก็ปลOอยให#เขาเลOน มันเปgนเร่ืองธรรมชาติของเขา เขาจะร้ือของ

เลOนก็ร้ือสิ เด๋ียวเราก็เก็บเอง จะดุเขาทำไม เขาก็คือเด็ก มันก็คือวัยของเขา จะด้ือจะซน

ก็ตามวัย” 

ให /ความสำค ัญก ับการ
ค ุ / ม ค ร อ ง เ ด ็ ก  ( child 
protection)  ก า รด ู แ ล
เด็กที ่ม ีบาดแผลทางใจ 
จากทางบ/าน เพื ่อบรรลุ
ผลลัพธ-การเติบโตอยDาง
ปลอดภ ัยทางกายและ
จิตใจ (องค-ประกอบท่ี 3) 

          …“นอนกOอนนะ เด๋ียวแมOจ́าจะเอานมมาให#นะ” 

          “มีพOอของเด็กท่ีแยกทางกับภรรยาเอาลูกมาฝากเล้ียงต้ังแตOเด็กวัย3เดือน ถึง 2 

ขวบคร่ึง เราเล้ียงให#เขาทุกวันเพราะพOอของเด็กทำงานทุกวัน มารับลูกตอนเย็นๆทุกวัน 

สOวนแมOของเด็กก็มีมาเย่ียมบ#างซ้ือขนมมาให#บ#าง บางวันจะพาลูกเขาออกไปเท่ียว เราก็

จะโทรหาพOอของเด็กวOาอนุญาตม้ัย เขาก็จะอนุญาตทุกคร้ังนะวOาโอเคให#แมOเด็กพาไป

ได#” 

“ตอนน้ีเด็กไปอยูOกับพOอของเขากับเมียใหมOของพOอแล#ว”   

เอื้อตDอการเข/าถึงของกลุDม
เด็กทุกกลุ Dม โดยเฉพาะ
กลุDมเด็กพิเศษ เด็กพิการ 
เด็กเปราะบางแบบตDาง ๆ 
หรือไมD? (องค-ประกอบท่ี 
6) 
 

ท่ีผOานมาครูหนOอยได#รับความรู#และทักษะในหลายตOอหลายเร่ือง ท้ังเร่ืองการพัฒนาการ

เด็ก เร่ืองไอคิวอีคิว แตOหัวข#อท่ีสนใจท่ีสุดก็คือเร่ืองของเด็กพิเศษ(Special Child) 

“เพราะเร่ิมมีเด็กพิเศษมาเรียนกับเราท่ีน่ี เราก็ได#แตOดูแลไมOให#เขาเกิดอันตราย ส่ิงท่ีเรา

อยากจะเรียนรู#เพ่ิมเติมก็คือการเรียนการสอนของเด็กกลุOมน้ีเม่ือต#องเรียนและอยูO

รOวมกันกับเด็กปกติ” ซ่ึงครูหนOอยเห็นวOามีความจำเปgนสำหรับบ#านเรามาก เหตุเพราะ

ยังมีผู#ปกครองหลายทOานท่ีติดเง่ือนไขหลายๆอยOางทำให#ไมOสามารถพาลูกท่ีเปgนเด็ก

พิเศษไปเข#าเรียนในโรงเรียนท่ีเฉพาะเจาะจงของเด็กพิเศษได# การเรียนรOวมกับเด็กปกติ

ก็คงต#องใช#องคJความรู#อีกหลายๆอยOาง 

ไ ด / ร ั บ ก า ร ส น ั บ ส นุ น
ทร ัพยากรจากร ัฐ หรือ
อ ง ค - ก ร ท / อ ง ถ ิ ่ น ? 
(องค-ประกอบท่ี 4 และ 5) 

“มารับจ#างดูแลเด็กๆเพ่ือนบ#านวันละ 100 บาท” “คิดแคOน้ันแหละ ก็เพ่ือนบ#านกัน 

ชOวยๆกัน คOาใช#จOายของเด็กแตOละคนมันสูงอยูOแล#ว” 

“อยากจะให#ทางรัฐบาลมาเอาใจใสOชาวบ#านในชุมชนให#มากกวOาน้ี ให#มาอุดหนุนเร่ือง

อาหารเสริม เร่ืองนม เร่ืองสุขภาพของเด็กในชุมชน ถ#าเปgนไปได#ให#มาสนับสนุนเร่ือง

การศึกษาของพวกเขาด#วย” 

“ เด็กๆในชุมชนจะได#มีความหวังมีอนาคตที่ดีเทียมหน#าเทียมตากับเด็กๆในเมือง"  เพ่ือ

พวกเขาจะได#มีกำลังใจในการทำประโยชนJแกOชาติบ#านเมืองตOอไป” 

“อยากจะฝากให#รัฐบาลมาชOวยอุดหนุนโรงเรียนหรือศูนยJเด็กเล็กในชุมชน” 
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เน้ือหาการสัมภาษณ-ผู/แลเด็กแบบรับเล้ียงตามบ/าน และเปòดบ/านรับเล้ียงเด็ก จำนวน 3 ราย  

1.ครูรัศมี อาจหาญ (ครูแอน)  พ่ีเล้ียงเด็กตามบ/าน 

ด#วยความที่เติบโตมาในครอบครัวใหญOที่มีทั้งผู#สูงวัยและเด็กเล็ก ครูแอนจึงคุ#นเคยกับการดูแล

น#องๆและคุณตาคุณยายในฐานะลูกสาวคนโตผู#ขยันขันแข็งและเป{¨ยมด#วยความรักความหOวงใย

ทุกคนในบ#าน 

ถึงจะเรียนจบช้ันประถม 6 แตOเพราะสนใจในส่ือรุOนใหมO  จึงได#ใช#ไลนJ เฟสบุคสJ และอิน

ตราแกรมของตนสื่อสารแจ#งความประสงคJในการดูแลผู#สูงวัยและเด็กเล็กทางโลกโซเชี่ยล ซึ่งทำ

ให#รOวม10ป{ท่ีผOานมา มีงานดูแลเด็กและคนชราเข#ามามิได#ขาด 

แม/วDาจะเคยเป̂นพ่ีเล้ียงเด็กมาเพียง 3 ราย (7 เดือน – 1 ขวบคร่ึง – 2ขวบคร่ึง) แตD
รวมแล/วครูแอนดูแลน/องแตDละคนไมDน/อยกวDาคนละ 2 – 3ปc เมื่อถามถึงเทคนิคการดูแลที่ทำให#น#องมีความสุขสนุกสนาน  

“แอนชอบสอนน#องร#องเพลงคOะ เด็กๆจะชอบกันมาก แล#วก็ชอบทำทOาขำๆตลกๆให#น#องได#สนุกได#หัวเราะ”  

“หลายคนชอบฟúงนิทานก็จะเลOาจากหนังสือท่ีมีคุณพOอคุณแมOน#องเตรียมไว# แตOจะเลOาให#สนุกๆออกแอคชั่นด#วยนะ 

บางคนก็ชอบให#เลOานิทานกOอนจะนอน เราก็จะเลOนแบบสบายๆให#น#องเพลินแล#วก็จะได#หลับอยOางมีความสุข” 

ครูแอนบอกวOาอยูOที่ของเลOนที่ที่บ#านของน#องด#วยวOามีอะไรบ#าง แล#วก็อยูOที่น#องเปgนชายหรือหญิง ผู#หญิงก็ชอบเลOน

ทำกับข#าว เลOนขายของ เลOนตัวตOอ “สOวนน#องผู#ชายก็จะออกแนวบู©ๆหนOอย เราก็เลOนตOอสู#กับเขาบ#าง ก็แล#วแตOวOาเขาจะชอบ

อะไร” 

การหาความรู#เพิ่มเติมครูแอนจะอาศัยการแลกเปลี่ยนประสบการณJจริงจากเพื่อนๆในวิชาชีพเดียวกันทางส่ือ

โซเช่ียลท้ังทางไลนJทางเฟสบุคสJ ซ่ึงรวมท้ังความรู#ท่ีแชรJกันมาจากแหลOงขOาวความรู#ท่ีเช่ือถือได#ทางส่ือออนไลนJ 

สOวนเรื่องรายได# แนOนอนเธอมีความพึงพอใจในระดับหนึ่งในฐานะเป^นพี่เลี้ยงเด็กที่รับงานเอกชนดูแลเด็กท่ี
บ/านของผู/วDาจ/าง “ก็อยูOท่ีการตกลงกันแตOแรกคOะ เรื่องรายได#ตOอเดือน เรื่องวันหยุด เรื่องสวัสดิการอื่นๆ ถ#าโอเคกันท้ังสอง

ฝdายก็ตกลงตามน้ัน” ถึงแม#จะมีรายได#และมีงานอยOางตOอเน่ืองท่ีทำให#การดำรงชีพอยูOได#อยOางไมOขัดสน แตOครูแอนยอมรับวOา

ส่ิงท่ีหลOอเล้ียงใจให#อยูOในอาชีพน้ีมาได# ก็คือการได#เห็นรอยย้ิมได#ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆ 

หากมีเวลาและโอกาสก็อยากจะไปศึกษาหาความรู#ในเร่ืองของการปฐมพยาบาล การดูแลเด็กๆยามปdวยไข#  “เวลา

เห็นเด็กเปgนไข#ไมOสบายปวดท#อง หรือเปgนหวัด เราจะไมOสบายใจทุกครั้ง อยากจะให#เขาหายไวๆ ที่ผOานมาก็มีคุณพOอคุณแมO

ของน#องคอยให#กำลังใจเรา แล#วพาน#องไปหาหมอ” 

“การเห็นเด็กที่เราดูแลเค#ากินเกOงขึ้น ตัวโต แข็งแรงขึ้น เดินเกOง พูดเกOงขึ้นทำให#เราปลื้มเราดีใจ เหมือนวOาเรามี

สOวนทำให#เขามีพัฒนาการท่ีดีข้ึนๆ น่ีคือส่ิงสำคัญท่ีทำให#เรายังอยากอยูOในอาชีพน้ีตOอไปคOะ” 
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2.บุญศรี โสภา (ครูน/อย) อายุ 56 ปc                            

พ่ีเล้ียง (นำเด็กมาเล้ียงท่ีบ/าน) …“นอนกOอนนะ เด๋ียวแมOจ́าจะเอานมมาให#นะ” 

ก#าวแรกท่ียOางเท#าเข#าไปในบ#านของครูน#อย ก็พบวOา

เธอกำลังจะเดินไปเอาขวดนมมาปíอนเด็กน#อยวัยขวบเศษใน

เปล ครูน#อยบอกวOาเธอมักเรียกตัวเองวOา “แมOจ́า”ในยามท่ี

ดูแลเด็กๆ 

“แมOจ́ามาแล#วจ#า เอานมมาให#กินแล#ว” น#องนนคว#าขวดนม

จากมือแมOจ́าแล#วนอนดูดอยOางมีความสุข  

แม/จะเรียนไมDจบชั้นประถม 6  แตDครูน/อยก็อาศัยประสบการณ-จากการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาแล/วหลายตDอหลายคน 
มารับจ/างดูแลเด็กๆเพ่ือนบ/านวันละ 100 บาท เปgนรายได#เสริมชOวยสามีสูงวัยท่ีรับงาน(แยกขยะรีไซเคิล)มาทำท่ีบ#าน 

คงเพราะเพื่อนบ#านเห็นวOาครูน#อยใจดีใจเย็น เลี้ยงหลานๆจนโตเปgนหนุOมเปgนสาวกันหมดแล#ว ทั้งตนเองก็เพิ่งมีลูก

คนแรก ในขณะที่ยังทำงานหาเงินกันทั้งผัวท้ังเมีย แถมไมOมีญาติผู#ใหญOดูแลให# การไหว#วานให#ครูน#อยชOวยจึงเปgนที่พึ่งที่ดี

ท่ีสุดในยามน้ี ซ่ึงครูน#อยก็ยินดีแม#คOาตอบแทนเพียงวันละ100 บาท 

 “คิดแคOนั้นแหละ ก็เพื่อนบ#านกัน ชOวยๆกัน คOาใช#จOายของเด็กแตOละคนมันสูงอยูOแล#ว ฉันเลี้ยงหลานมาฉันรู# อยOาง

คOาผ#าอ#อมอาทิตยJละ 300 บาท คOานมอาทิตยJละไมOต่ำกวOา 100 -200 บาท เด็กย่ิงโตย่ิงต#องใช#จOายเยอะ” 

 “ก็ดีนะ เปgนรายได#เสริมให#ที่บ#าน แล#วก็ไมOต#องไปทำงานไกลๆ เลี้ยงเด็กที่บ#านนี่แหละ ฉันมันแกOแล#วด#วยไง ไมO

อยากออกไปไหนหรอก” 

ถ/าไมDนับวันเวลาของการเลี้ยงหลานตนเอง ก็ถือได/วDาครูน/อยมีประสบการณ-การเป^นพีเลี้ยงเด็กอาชีพมาแล/ว 3 ปc 
สำหรับเด็กน/อย 2 ราย 

“คนนี้เปgนคนที่สองจ#า คนแรกฉันเลี้ยงเขามาตั้งแตOแรกเกิดเลย เลี้ยงจนโต 2 ขวบ คนนี้ก็เหมือนกันเลี้ยงตั้งแตOคลอด

ออกมาเลยละ วันน้ีขวบนึงแล#ว” ครูน#อยเลOาให#ฟúงอยOางย้ิมแย#มแจOมใส 

 “อยูOกับเด็กๆเราก็รักเราก็ผูกพัน อยูOกับเขาทั้งวันบางทีก็เหนื่อย บางทีก็อยากไปเที่ยวที่ไหนบ#าง แตOพอตกเย็นพOอ

แมOเขามารับ เราก็เหงา เราก็คิดถึงนะ” 

เมื่อถามวOาอยากเรียกร#องอะไรกับภาครัฐบ#างมั้ย ครูน#อยกลับบอกวOาตนเองไมOได#อยากได#อะไร แตOอยากจะให#ทาง

รัฐบาลมาเอาใจใสOชาวบ#านในชุมชนให#มากกวOานี้ ให#มาอุดหนุนเรื่องอาหารเสริม เรื่องนม เร่ืองสุขภาพของเด็กในชุมชน ถ#า

เปgนไปได#ให#มาสนับสนุนเรื่องการศึกษาของพวกเขาด#วย เด็กๆในชุมชนจะได#มีความหวังมีอนาคตที่ดีเทียมหน#าเทียมตากับ

เด็กๆในเมือง  เพ่ือพวกเขาจะได#มีกำลังใจในการทำประโยชนJแกOชาติบ#านเมืองตOอไป 
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3.ครูรัตติมา คลังภักดี  ( ครูเล็ก ) วัย 48 ปc “ครูพ่ีเล้ียงเด็ก 

ประสบการณJ รับเด็กมาดูแลท่ีบ#านตนเองมารOวม10ป{ เล้ียงเด็กมาแล#ว 4 ราย รายแรกเล้ียงต้ังแตO 3 เดือน ถึง 2 

ขวบคร่ึง รายสองต้ังแตOระถม1 – ประถม 6 (ฝากดูแลให#พOอแมOในชOวงหลังเลิกเรียน) รายท่ีสามเล้ียงต้ังแตO 6 เดือน ถึง 2 

ขวบคร่ึง และรายลOาสุด วัย 3 ขวบ 

          จากการท่ีเราได#คุยด#วย ได#เฝíาดูการดูแลเด็กของครูเล็ก เราพบวOาน่ีคือความเปgนธรรมชาติอยOางย่ิง เหมือนดังคน

เปgนแมOใจดีคนหน่ึงท่ีดูแลลูกอยOางยินดีและมีความสุข 

สำหรับครูเล็กแล#ว เราอยากจะถOายทอดทุกถ#อยคำของครูเล็ก 

เพ่ือให#รู#ถึงความจริงใจใสซ่ือของเธอ เหมือนท่ีเรารู#สึกได# 

“ไมOเคยมีเร่ืองกลุ#มใจคOะ เพราะเราเล้ียงพวกเขาด#วยความรัก 

ไมOใชOวOาเล้ียงไปง้ันๆ ให#หมดไปวันๆ “ 

“เด็กด้ือเด็กซนก็ปกติ ก็ปลOอยให#เขาเลOน มันเปgนเร่ือง

ธรรมชาติของเขา เขาจะร้ือของเลOนก็ร้ือสิ เด๋ียวเราก็เก็บเอง จะดุเขา

ทำไม เขาก็คือเด็ก มันก็คือวัยของเขา จะด้ือจะซนก็ตามวัย” 

“เล้ียงเด็กมาจะ10ปc เคยมีปîญหาอะไรกับพDอแมDของเด็กม้ัยครับ ? “ 

“ไมOเคยมีเลย มีแตOมาบอกวOาพ่ีชOวยเอาลูกของผมไปเล้ียงหนOอย พ่ีเล้ียงดี  ชOวงรับเล้ียงเด็กใหมOๆก็แคOเขามาฝากดู

เพราะพ่ีเล้ียงออกไปยังหาใหมOไมOได# แตOพอฝากเราแคO2วัน เด็กก็ติดเราแจเลย พOอของเขาเลยบอกวOา ง้ันมารับจ#างเปgนพ่ี

เล้ียงเหอะ ก็เลยรับเล้ียงเด็กมาต้ังแตOวันน้ัน” 

“เราคิดวันละ 200 บาท ไมOกล#าคิดแพง เราก็ซ้ือข#าวซ้ือขนมเล้ียงเด็กด#วยเหลือแคOหน่ึงร#อยบาท แตOตอนน้ีแมOเขา

ซ้ืออาหารขนมให#ลูกด#วย เราเลยเหลือ200 บาท” 

“เคยมีคนบอกวOาจะเล้ียงลูกคนอ่ืนทำไมไมOเห็นจะได#อะไร เราวOาก็จริงนะไมOคOอยเหลือเทOาไหรOแถมยังต#องระวัง

ไมOให#ลูกเขาได#รับอันตรายด#วย แตOสุดท#ายก็รับเล้ียงอยูOดี เราอยูOใกล#เด็กๆแล#วเราสบายใจเราไมOเหงา” 

“จริงๆเราไมOเดือดร#อนหรอกแฟนของเรายังทำงาน เปgนรายได#หลักของท่ีบ#านอยูOแล#ว” 

เม่ือถามวOาเคยเล้ียงเด็กของครอบครัวท่ีมีปîญหาบ/างม้ัย ครูเล็กเลOาวOา มีพOอของเด็กท่ีแยกทางกับภรรยาเอาลูกมา

ฝากเล้ียงต้ังแตOเด็กวัย3เดือน ถึง 2 ขวบคร่ึง เราเล้ียงให#เขาทุกวันเพราะพOอของเด็กทำงานทุกวัน มารับลูกตอนเย็นๆทุกวัน 

สOวนแมOของเด็กก็มีมาเย่ียมบ#างซ้ือขนมมาให#บ#าง บางวันจะพาลูกเขาออกไปเท่ียว เราก็จะโทรหาพOอของเด็กวOาอนุญาตม้ัย 

เขาก็จะอนุญาตทุกคร้ังนะวOาโอเคให#แมOเด็กพาไปได# 

“ตอนน้ีเด็กไปอยูOกับพOอของเขากับเมียใหมOของพOอแล#ว”   
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ถ/าเป̂นไปได/ครูเล็กอยากจะเรียนอะไรเพ่ิมเติมม้ัยครับ ? “อยากไปเรียนเปgนพยาบาลดูแลเด็กๆ ตอนวัยรุOนอยาก

เรียนแตOพOอแมOไมOมีตังคJสOงเสีย” 

คำถามสุดท#ายครับ อยากฝากถึงรัฐบาลให/ชDวยเหลืออะไรม้ัยครับ ? “ไมOรู#จะฝากอะไร อยากจะฝากให#รัฐบาลมา

ชOวยอุดหนุนโรงเรียนหรือศูนยJเด็กเล็กในชุมชนดีกวOา เพราะเด็กๆเขาเยอะ ครูเหน่ือยมากรายได#ก็น#อย สงสารเขานะ อยาก

ให#รัฐบาลมีสวัสดิการดีๆเพ่ิมคOาแรงให#ครูท่ีศูนยJเด็กเล็กด#วย” 

 

ตารางท่ี 21 แสดงผลการวิเคราะห-ความสอดคล/องกับองค-ประกอบของระบบบการดูสุขภาวะและเสริมสร/างการ
เรียนรู/ปฐมวัยสูDการพัฒนาท่ีย่ังยืน จากการสัมภาษณ-ผู/แลเด็กในศูนย-พัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาล จำนวน 5 
ราย 

ประเด็นการวิเคราะห- เน้ือหาการสัมภาษณ- 

เป^นผู/ให/บริการประเภท
ใด ดูแลเด็กกลุDมอายุใด มี
ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ใ น ก า ร
ประกอบวิชาชีพเป^นไป
ตามเกณฑ-  มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห D ง ช าต ิ  ห ร ื อ  เ ทศ
บ ัญญ ั ต ิ / ข / อบ ัญญ ั ติ  
ควบคุมกิจการให/บริการ
เลี้ยงและดูแลเด็ก หรือไมD  
(องค-ประกอบท่ี 4) 

“หลังจากเปgนครูอาสาไมOนานนัก ครูแพรวก็ได#รับหน#าที่มาเปgนครูประจำที่ศูนยJเด็กเล็ก

แหOงนี้ เปgนศูนยJฯกึ่งเอกชน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร” “ครูแพรวเริ่มชีวิตการเปgนครู

ตั้งแตOวัยเพียง18 โดยการสมัครเปgนอาสาสมัครผู#ดูแลเด็กกOอนวัยเรียนที่ยOานมักกะสัน 

ด#วยความต#องการรายได#มาจุนเจือครอบครัวแม#วOาจะไมOได#เรียนมาทางด#านครู(จบปวช.

ด#านบัญชี) แตOแล#วงานดูแลเด็กก็ได#กลับกลายเปgนอาชีพที่รักและยั่งยืนมานานถึง 21ป{ 

หลังจากเปgนครูอาสาไมOนานนัก ครูแพรวก็ได#รับหน#าที่มาเปgนครูประจำที่ศูนยJเด็กเล็ก

แหOงนี้ เปgนศูนยJฯกึ่งเอกชน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร” (หัวหน/าศูนย-พัฒนาเด็กเล็กริม
ทางรถไฟมักกะสัน กทม.)  
ชีวิตการเปgนครูอุ©เร่ิมต#นต้ังแตOกOอนเรียนจบปริญญาตรี-ปฐมวัย กระท่ังปúจจุบันในวัย 65 

ป{ (หัวหน/าศพด.พัวซิวต่ิง-ล้ิมเซาะค้ิม สังกัดกรุงเทพมหานคร) 
ครูอรเร่ิมชีวิตการเปgนครูพ่ีเล้ียงเด็กต้ังแตOกOอนเรียนจบ คร้ันจบปริญญาตรี (ปฐมวัย)แล#ว

ตOอด#วยปริญญาโทด#านการบริหาร(ม.กรุงเทพธนบุรี) ก็ต้ังใจไว#แตOแรกวOาจะทำงานด#าน

บริหารการศึกษา แตOเพราะความรักความคิดถึงเด็กๆ ครูอรจึงตัดสินใจในท่ีสุดวOา จะขอ

มุOงม่ันในหนทางท่ีรักท่ีมีความสุขน่ันคือ การเปgนครูสอนเด็กๆวัยอนุบาล ต้ังแตOบัดน้ัน

(พ.ศ.2543)กระท่ังเข#าสูO20ป{ในวันน้ี (พ.ศ.2563) 20ป{ท่ีผOานมาครูอรสอนท้ังเด็กอนุบาล

2 (4-5 ขวบ )แล#วก็อนุบาล3 ( 5 – 6ขวบ) 

คุณครูอนุบาลโรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม (สังกัดสพฐ.นครปฐมเขต 2) 

ได/รับการติดตามให/มีการ
พัฒนาอบรมตDอเนื ่องใน
ระหวDางการปฏิบัติงาน

          แม#จะเปgนคุณครูอาวุโสท้ังคุณวุฒิวัยวุฒิและประสบการณJ แตOครูอุ©ก็หาได#หยุด

น่ิง หากมีการอบรมการเสวนาด#านการเรียนการสอนครูอุ©ก็จะเข#ารOวมแสวงหาความรู#

อยOางตOอเน่ือง  “ ท่ีไปรOวมอบรมบOอยก็คือของสำนักพัฒนJ และท่ีไปไมOได#ขาดก็ท่ี

โรงพยาบาลรามาธิบดีน่ีแหละคOะ” 
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อยDางน/อย 20 ชม ตDอปc 
(องค-ประกอบท่ี 4) 

ชOวงหยุดยาว(ชOวงหยุดปíองกันโควิดระบาดในประเทศ)ครูแตได#ใช#เวลาไปอบรม

เพ่ิมความรู#ความชำนาญในการทำอาหารและขนม เพ่ือมาประยุกตJใช#กับการสอนเด็กๆ

ให#เกิดทักษะชีวิตท่ีนOาสนใจ “พอเปÜดเรียนมา เราก็เอาส่ิงท่ีเราเรียนมามาสอนเด็กๆ ทำ

ให#เด็กๆสนุกด#วยได#ทักษะชีวิตไปด#วย พOอแมOผู#ปกครองยังมาเลOาให#ฟúงเลยคOะ วOาพอพา

ลูกๆไปตลาด พวกเขาจะบอกพOอแมOอยOางดีใจเลยวOาขนมอันน้ีเขาเคยกินท่ีโรงเรียน 

คุณครูเคยสอนให#ทำมาแล#วด#วย “ 

          อยากให#หนOวยงานภาครัฐและเอกชนมีการบูรณาการกันมากกวOาน้ี จะได#

แลกเปล่ียนความรู#ความเข#าใจ เปÜดโลกทัศนJให#ทันยุคทันสมัย รวมท้ังจะดีมากๆเลยถ#า

ภาครัฐให#การสนับสนุนเร่ืองการอบรมให#ความรู#เพ่ิมทักษะตOางๆ” 

ใ ห / บ ร ิ ก า รท ี ่ ม ุ D ง เ ปä า
ผลลัพธ-สุขภาวะองค-รวม 
(กาย สติปîญญา จิตใจ
อารมณ-  สังคม) หรือไมD? 
(องค-ประกอบที่ 1) และ 
ใ ช / ก ิ จ ก ร รมส D ง เ ส ริ ม
พัฒนาการตามวัยหรือ
การเร ียนร ู / ท่ีทำให/เด็ก
ชอบ สนุก ไมDเครDงเครียด 
เช Dนผ Dานการเล Dน เลDา
นิทาน ให/เด็กได/ปฏิบัติ
ด / วยตนเอง  หร ื อ ไมD ? 
(องค-ประกอบท่ี 2) 

ครูแพรวไมOเน#นเทคโนโลยี ด#วยเห็นวOาทุกวันนี้เด็กๆอยูOกับสื่อไอทีสื่อมือถือเยอะ

เกินไปแล#ว ซึ่งมีผลเสียตOอสุขภาพอยOางที่รู#กันอยูOแล#ว ครูจะเปgนคนคอยเตือนพOอแมOเด็ก

ด#วยซ้ำไปในเร่ืองน้ี 

“ครูเน#นการสอนให#เด็กสนใจธรรมชาติมากกวOา”  เชOนให#สังเกตการเติบโตของ

ต#นไม#ในแตOละวันแตOละอาทิตยJ สังเกตการเดินของฝูงมดวOามันเดินไปไหน มันชOวยงาน

อะไรกัน เด็กๆจะสนใจและมีความสุขกับส่ิงเหลOานน้ีมากกวOา 

          “อยูOกับเด็กๆทั้งวันกลับเปgนการคลายเครียดคOะ เห็นพวกเขาแล#วมีความสุข ได#

คุยได#กอดได#หอมแก#มกันทั้งวัน” ครูแพรวสอนน#องๆที่มาเปgนครูรุOนใหมOเสมอวOา  “อยOา

คาดหวังวOาเด็กทุกคนจะเรียบร#อยเปgนผ#าพับไว# น่ังนิ่งตลอดเวลา แตOเด็กซนเด็กดื้อคือ

ความปกติ ถ#าซึมถ#าเศร#านี่นOาเปgนหOวงกวOา ครูต#องเปgนคนที่ปรับตัวเข#าหาเด็ก ไมOใชOให#

เด็กปรับตัวเข#ากับเรา “ 

           “นิทาน..น่ีแหละคือความสุขของเด็กๆ ครูอุ©ชอบเลOานิทานให#เด็กฟúงท่ีสุด เม่ือ

เด็กฟúงนิทานเด็กจะมีสมาธิ เม่ือเด็กฟúงนิทานเด็กจะถาม ก็เปgนการฝëกการใช#ภาษาของ

เขา ฝëกการรู#จักตอบโต#กับเรา พอเราตอบเด็กก็จะได#เรียนรู# หรือพอเราเลOานิทานจบ เรา

จะถามเด็กๆวOานิทานมีตัวอะไรบ#าง ใครในนิทานทำอะไร เปgนยังไงบ#างตOางๆ กOอนท่ีเด็ก

จะตอบเรา เขาก็จะคิด เปgนการฝëกความคิดรวบยอดกOอนจะตอบเรา ในการเลOานิทาน

ทุกคร้ัง เราจะสอดแทรกความรู# การปฏิบัติตัวตOางๆในชีวิตประจำวัน เด็กๆจะเรียนรู#ไป

เองอยOางเปgนธรรมชาติ จะเห็นได#เลยวOาเด็กๆจะเรียนรู#หลายตOอหลายอยOางในการเลOา

นิทานเร่ืองนึง” 

          “ครูเน#นให#เด็กทำกิจกรรมกลางแจ#ง ชวนเด็กเลOนกีฬาท้ังๆท่ีครูอรไมOเกOงเลย แตO

ให#เด็กๆได#เลOนเพ่ือการเรียนรู# พวกส่ือเทคโนโลยีก็ไมOปฏิเสธท้ังหมดนะ มีเลือกรายการ

ทีวีให#เด็กได#ดูเปgนรายการสร#างสรรคJและเหมาะกับวัยของเขา” 

          “การอยูOกับเด็กๆเราต#องปรับตัวเข#าหาเขา ไมOใชOหวังให#เขาปรับตัวเข#าหาเรา“ 

ย่ิงเด็กเล็กๆท่ีครูหนOอยดูแล(2ขวบ6เดือน - 3ขวบ11 เดือน) ก็ย่ิงต#องเข#าใจเขาให#มาก 
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ดูแลเขาให#ดี แล#วจะไมOใชOเร่ืองยากท่ีเราจะฝëกฝนให#เขารู#จักการชOวยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจำวัน เชOน กินข#าว แปรงฟúน หัดใสOเส้ือผ#าเอง ฯลฯ 

ครูหนOอยเอง ก็จะสอนเด็กร#องเพลงแล#วก็เลOานิทานซ่ึงเด็กๆจะชอบกันมาก 

นอกน้ันก็จะอาศัย DLtv.-Distance Learning Television (มูลนิธิการศึกษาทางไกล

ผOานดาวเทียม ซ่ึงถOายทอดจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภJ อ.หัวหิน จ.

ประจวบคีรีขันธJ) 

ให/ความสำคัญกับการ
ค ุ / ม ค รอง เด ็ ก  ( child 
protection)  การด ูแล
เด็กที ่ม ีบาดแผลทางใจ 
จากทางบ/าน เพื่อบรรลุ
ผลลัพธ-การเติบโตอยDาง
ปลอดภัยทางกายและ
จิตใจ (องค-ประกอบท่ี 3) 
 

สOวนเรื่องเด็กที่เกิดบาดเจ็บจากทางบ#าน  “เจอมาบ#างนะแตOไมOบOอย ที่เห็นเด็ก

มาพร#อมกับรอยไม#เรียวที่นOอง เราจะถOายรูปไว#กOอน แล#วจะโทรหาหรือจะบอกพOอแมO

ที่มารับ ก็คุยกันดีๆกับเขาวOาใครตีน#อง มีปúญหาอะไรยังไงก็คOอยๆคุยกับเขาชOวยบอกการ

แก#ปúญหาวิธีอ่ืนๆ ให#เขาเข#าใจท้ังเด็กและตนเอง” 

“พOอแมOของเขาแยกทางกัน แมOไมOยอมให#พOอมาหาลูกท่ีน่ีเลย ครูอุ©ต#องบอกแมO

วOาครูคงต#องยึดหลักจากใบสมัครเรียนนะวOาใครบ#างเปgนผู#ดูแลเด็ก และใบเกิดวOาใครเปgน

คุณพOอ ครูเห็นวOานOาจะให#พOอมาเย่ียมมาหาลูกได# เด็กยังต#องการพบพOอ แตOไมOอนุญาตให#

เขาพาเด็กออกนอกโรงเรียน ซ่ึงแมOเขาก็เข#าใจและยอมให#พOอมาพบลูกได#ท่ีโรงเรียน” 

เอ ื ้อต Dอการเข /าถ ึงของ
ก ล ุ D ม เ ด ็ ก ท ุ ก ก ลุD ม 
โดยเฉพาะกลุDมเด็กพิเศษ 
เด็กพิการ เด็กเปราะบาง
แบบต D า ง  ๆ  หร ื อ ไมD ? 
(องค-ประกอบท่ี 6) 

“อยากจะให#ทางผู#บริหารได#ลงพ้ืนท่ีพร#อมๆกับเรา ไปเย่ียมบ#านเด็กๆด#วยกัน 

เพ่ือจะได#เห็นชีวิตท่ีแท#จริงของเด็กๆกับครอบครัวของพวกเขา เผ่ือทOานจะได#เกิดไอเดีย

ใหมOวOาจะชOวยพวกเขาอยOางไรดี” 

 

ไ ด / ร ั บ ก า ร สน ั บ ส นุ น
ทรัพยากรจากรัฐ หรือ
อ ง ค - ก ร ท / อ ง ถ ิ ่ น ? 
(องค-ประกอบที ่ 4 และ 
5) 

ศพด.เอกชนแหOงนี้ เก็บคOาบำรุงศูนยJฯป{ละ 1,500 บาท และคOาเข#าเรียนวันละ 

30บาท ทั้งหมดนี้คือ คOาอุปกรณJการเรียน-หนังสือเรียน-อาหาร- ที่นอน-ชุดนอน-คOาน้ำ-

คOาไฟรวมทั้งเงินเดือนคุณครู ซึ่งวันนี้มีครูผู#ชOวย 2 ทOาน “เงินวันละ 30 บาท หากวันใด

ผู#ปกครองไมOมีจOายก็ไมOมีปúญหา ขอให#สOงลูกมาเรียนเถอะ อยOาให#ลูกต#องขาดเรียนเพราะ

ปúญหาทางเศรษฐกิจ ขอให#เราทำเพ่ือเด็กๆเพื่อลูกๆของเรา ปúญหาทุกอยOางก็จะผOานพ#น

ไปได#...” 

“อยOางเราทำหนังสือให#บริษัทเอกชนขอเครื่องปรับอากาศให#เด็กท่ีน่ี ก็ได#รับการ

สนับสนุนนำแอรJมาติดตั้งให#เด็กๆ หรือในวันเด็กก็มีทั้งชาวบ#านทั้งหOางร#านนำของขวัญ

ของรางวัลมารOวมสนุกกัน” 

ผู#ปกครองบางทOานก็มาบอกเราวOาตอนน้ีจำเปgนต#องให#ลูกออกแล#วเพราะมี

ปúญหาเร่ืองคOาเทอม ซ่ึงทางโรงเรียนยืนยันกับคุณพOอคุณแมOวOาขอให#ลูกๆมาเรียนตOอเถอะ 

พวกเราเหมือนครอบครัวเดียวกัน ทุกเร่ืองคุยกันได#ปรึกษากันได#เสมอ ไมOต#องกังวลใดๆ” 
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“รายได#ถือวOาน#อยคOะ เพราะเราต#องจOายคOาเชOาบ#านซ่ึงเบิกไมOได# เราไมOมีรายได#

เสริมอยOางอ่ืนเลย เลยอยากขอฝากภาครัฐซะเลยวOาอัตราคOาจ#างครูอยากจะให#สมกับ

ความเหน็ดเหน่ือย เพ่ือครูจะได#มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีพลังทุOมเทมากกวOาน้ี และมีขวัญ

และกำลังใจดีข้ึน” 

 

เน้ือหาจากการสัมภาษณ-ผู/แลเด็กในศูนย-พัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาล จำนวน 5 ราย  

4.ครูแพรว แก/วกล/า หัวหน/าศูนย-พัฒนาเด็กเล็กริมทางรถไฟมักกะสัน กทม.  

“ครูแพรวสอนเด็กๆมาก่ีป{แล#วนะครับ” 

“ 21 ป{แล#วคOะ” 

เพียงเริ่มเปÜดฉากสนทนากับคุณครูแพรว ก็กลับถูกกลบด#วยเสียงเคลื่อน

ขบวนของรถไฟไทยที่ดังสนั่นโลก อันเปgนรถขนน้ำมันสลับกับขนสินค#าซ่ึง

จะวิ่งผOานหน#าศูนยJฯวันละ 2 ครั้ง คือขาไปเวลาราวเที่ยง20นาที และขา

กลับราวบOายสองโมงคร่ึง 

“อุบัติเหตุเคยเกิดขึ้นครั้งเดียว คือมีเด็กเดินสะดุดล#มเพราะเขาไปเดินตรง

กลางทางรถไฟ แตOดีท่ีไมOได#เปgนอะไรมาก” 

 ครูแพรวเริ ่มชีวิตการเปgนครูตั ้งแตOวัยเพียง18 โดยการสมัครเปgน

อาสาสมัครผู#ดูแลเด็กกOอนวัยเรียนที่ยOานมักกะสัน ด#วยความต#องการรายได#มาจุนเจือครอบครัวแม#วOาจะไมOได#เรียนมา

ทางด#านครู(จบปวช.ด#านบัญชี) 

 แตOแล#วงานดูแลเด็กก็ได#กลับกลายเปgนอาชีพท่ีรักและย่ังยืนมานานถึง 21ป{ 

 หลังจากเปgนครูอาสาไมOนานนัก ครูแพรวก็ได#รับหน#าที่มาเปgนครูประจำที่ศูนยJเด็กเล็กแหOงนี้ เปgนศูนยJฯกึ่งเอกชน 

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให#ครูแพรวยืนหยัดในหนทางสายครูดูแลเด็กเล็กตลอดมา ทั้งที่หลายๆคนเห็นตรงกันวOาคง

ต#องแบกรับความเครียดไมOน#อยกับการดูแลเด็กๆมาแล#วนับสองพันคนกับรายได#ท่ีคOอนข#างน#อย 

 “อยูOกับเด็กๆท้ังวันกลับเปgนการคลายเครียดคOะ เห็นพวกเขาแล#วมีความสุข ได#คุยได#กอดได#หอมแก#มกันท้ังวัน” 

ครูแพรวสอนน#องๆที่มาเปgนครูรุOนใหมOเสมอวOา  “อยOาคาดหวังวOาเด็กทุกคนจะเรียบร#อยเปgนผ#าพับไว# น่ังนิ่งตลอดเวลา แตO

เด็กซนเด็กดื้อคือความปกติ ถ#าซึมถ#าเศร#านี่นOาเปgนหOวงกวOา ครูต#องเปgนคนที่ปรับตัวเข#าหาเด็ก ไมOใชOให#เด็กปรับตัวเข#ากับ

เรา “ 
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สำหรับเทคนิคการสอนนั้น ครูแพรวไมOเน#นเทคโนโลยี ด#วยเห็นวOาทุกวันนี้เด็กๆอยูOกับสื่อไอทีสื่อมือถือเยอะเกินไป

แล#ว ซ่ึงมีผลเสียตOอสุขภาพอยOางท่ีรู#กันอยูOแล#ว ครูจะเปgนคนคอยเตือนพOอแมOเด็กด#วยซ้ำไปในเร่ืองน้ี 

“ครูเน#นการสอนให#เด็กสนใจธรรมชาติมากกวOา”  เชOนให#สังเกตการเติบโตของต#นไม#ในแตOละวันแตOละอาทิตยJ 

สังเกตการเดินของฝูงมดวOามันเดินไปไหน มันชOวยงานอะไรกัน เด็กๆจะสนใจและมีความสุขกับส่ิงเหลOานน้ีมากกวOา 

สOวนเรื่องเด็กที่เกิดบาดเจ็บจากทางบ#าน  “เจอมาบ#างนะแตOไมOบOอย ที่เห็นเด็กมาพร#อมกับรอยไม#เรียวที่นOอง เรา

จะถOายรูปไว#กOอน แล#วจะโทรหาหรือจะบอกพOอแมOที่มารับ ก็คุยกันดีๆกับเขาวOาใครตีน#อง มีปúญหาอะไรยังไงก็คOอยๆคุยกับ

เขาชOวยบอกการแก#ปúญหาวิธีอ่ืนๆ ให#เขาเข#าใจท้ังเด็กและตนเอง” 

แม#ตลอดมาครูแพรวจะมีความสุขแตOก็ใชOวOาจะไมOมีความทุกขJใจเลย “สิ่งที่ทุกขJก็คือ อยากจะหาสิ่งที่ดีๆให#เด็กๆ

มากกวOาน้ี” 

แตOด#วยรายได#รายรับท่ีเข#ามาคOอนข#างจำกัด ท้ังยังขาดการสนับสนุนจากหนOวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

(ศพด.เอกชนแหOงนี้ เก็บคOาบำรุงศูนยJฯป{ละ 1,500 บาท และคOาเข#าเรียนวันละ 30บาท ทั้งหมดนี้คือ คOาอุปกรณJ

การเรียน-หนังสือเรียน-อาหาร- ท่ีนอน-ชุดนอน-คOาน้ำ-คOาไฟรวมท้ังเงินเดือนคุณครู ซ่ึงวันน้ีมีครูผู#ชOวย 2 ทOาน ) 

เงินวันละ 30 บาท หากวันใดผู#ปกครองไมOมีจOายก็ไมOมีปúญหา ขอให#สOงลูกมาเรียนเถอะ อยOาให#ลูกต#องขาดเรียนเพราะ

ปúญหาทางเศรษฐกิจ ขอให#เราทำเพ่ือเด็กๆเพ่ือลูกๆของเรา ปúญหาทุกอยOางก็จะผOานพ#นไปได# 
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5.คุณครูชฎาพร วงศ-สระทอง (ครูอุû) วัย 65 ปc  หัวหน/าศพด.พัวซิวต่ิง-ล้ิมเซาะค้ิม (สังกัดกรุงเทพมหานคร) 

ยาวนานนับ10ป{แหOงการเปgนกัลยาณมิตรของเรากับครูอุ© ที่ทำงานด#านดูแลเด็กมาด#วยกัน แม#จะเน#นหนักกันคน

ละด#าน แตOนั่นทำให#พวกเราเสริมสOงกันมาโดยตลอด ผลัดกันไปเปgนวิทยากรให#แกOกัน  หรือแลกเปล่ียนให#ข#อมูลความรู#เพ่ือ

ดูแลชOวยเหลือเด็กๆในหลายครั้งหลายครา เมื่อวันนี้ที่เรามาขอสัมภาษณJครูอุ© ทางทีมงานจึงลงความเห็นกันวOาคงไมOมีอะไร

จะดีงามและมีคุณคOามากไปกวOา การขอให#คุณครูกรุณาได#ถOายทอดความคิดหรือข#อแนะนำใดๆก็ได#จากประสบการณJการ

ดูแลใกล#ชิดเด็กๆมาแทบท้ังชีวิต (ชีวิตการเปgนครูอุ©เร่ิมต#นต้ังแตOกOอนเรียนจบปริญญาตรี-ปฐมวัย กระท่ังปúจจุบันในวัย 65 ป{  

 “ตลอดชีวิตการเป^นครูเด็กเล็ก เป^นชีวิตที่มีความสุข ความสุขของเราก็คือการได/เห็นรอยยิ้มของเด็กทุกวัน 
รอยย้ิมของเด็กๆใสซ่ือบริสุทธ์ิ” 

“นิทาน..นี่แหละคือความสุขของเด็กๆ ครูอุ©ชอบเลOานิทานให#เด็กฟúงที่สุด 

เมื่อเด็กฟúงนิทานเด็กจะมีสมาธิ เมื่อเด็กฟúงนิทานเด็กจะถาม ก็เปgนการฝëก

การใช#ภาษาของเขา ฝëกการรู#จักตอบโต#กับเรา พอเราตอบเด็กก็จะได#

เรียนรู# หรือพอเราเลOานิทานจบ เราจะถามเด็กๆวOานิทานมีตัวอะไรบ#าง 

ใครในนิทานทำอะไร เปgนยังไงบ#างตOางๆ กOอนที่เด็กจะตอบเรา เขาก็จะ

คิด เปgนการฝëกความคิดรวบยอดกOอนจะตอบเรา” 

 “ในการเลOานิทานทุกคร้ัง เราจะสอดแทรกความรู# การปฏิบัติตัวตOางๆ

ในชีวิตประจำวัน เด็กๆจะเรียนรู#ไปเองอยOางเปgนธรรมชาติ จะเห็นได#เลย

วOาเด็กๆจะเรียนรู#หลายตOอหลายอยOางในการเลOานิทานเร่ืองนึง” 

 ในฐานะที ่ศพด.แหOงนี ้แม#จะอยู Oในสังกัดกทม. อยากทราบวOามี

หนOวยงานอ่ืนใดให#การสนับสนุนบ#างม้ัยครับ ? “มีคOะ  อยOางเราทำหนังสือ

ให#บริษัทเอกชนขอเครื่องปรับอากาศให#เด็กที่น่ี ก็ได#รับการสนับสนุนนำแอรJมาติดตั้งให#เด็กๆ หรือในวันเด็กก็มีทั้งชาวบ#าน

ท้ังหOางร#านนำของขวัญของรางวัลมารOวมสนุกกัน” 

 “ทางมูลนิธิดวงประทีป หรือทางนักศึกษาก็มาเลOานิทานให#เด็กๆฟúงอยูOเสมอคOะ”คุณครูยังได#พูดถึงการแก#ปúญหาให#

เด็กท่ีผOานมาเร็วๆน้ี 

 “พOอแมOของเขาแยกทางกัน แมOไมOยอมให#พOอมาหาลูกที่นี่เลย ครูอุ©ต#องบอกแมOวOาครูคงต#องยึดหลักจากใบสมัคร

เรียนนะวOาใครบ#างเปgนผู#ดูแลเด็ก และใบเกิดวOาใครเปgนคุณพOอ ครูเห็นวOานOาจะให#พOอมาเย่ียมมาหาลูกได# เด็กยังต#องการพบ

พOอ แตOไมOอนุญาตให#เขาพาเด็กออกนอกโรงเรียน ซ่ึงแมOเขาก็เข#าใจและยอมให#พOอมาพบลูกได#ท่ีโรงเรียน” 

 แม#จะเปgนคุณครูอาวุโสทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิและประสบการณJ แตOครูอุ©ก็หาได#หยุดนิ่ง หากมีการอบรมการเสวนาด#าน

การเรียนการสอนครูอุ©ก็จะเข#ารOวมแสวงหาความรู#อยOางตOอเนื่อง “ ที่ไปรOวมอบรมบOอยก็คือของสำนักพัฒนJ และที่ไปไมOได#

ขาดก็ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีน่ีแหละคOะ 
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6. ครูอรปภัส ย่ิงไทย  (ครูอร)  คุณครูอนุบาลโรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม (สังกัดสพฐ.นครปฐม เขต 2) 

ครูอรเริ่มชีวิตการเปgนครูพี่เลี้ยงเด็กตั้งแตOกOอนเรียนจบ ครั้นจบปริญญาตรี (ปฐมวัย)แล#วตOอด#วยปริญญาโทด#าน

การบริหาร(ม.กรุงเทพธนบุรี) ก็ตั้งใจไว#แตOแรกวOาจะทำงานด#านบริหารการศึกษา แตOเพราะความรักความคิดถึงเด็กๆ ครูอร

จึงตัดสินใจในที่สุดวOา จะขอมุOงมั่นในหนทางที่รักที่มีความสุขนั่นคือ การเปgนครูสอนเด็กๆวัยอนุบาล ตั้งแตOบัดนั้น(พ.ศ.

2543)กระท่ังเข#าสูO20ป{ในวันน้ี (พ.ศ.2563) 

 เมื่อถามวOาครูจำได#มั้ยครับวOาสอนเด็กๆมากี่คน “โอ#ย..มากจนเกินจำแล#วคOะ “ 20ป{ที่ผOานมาครูอรสอนทั้งเด็ก

อนุบาล2 (4-5 ขวบ )แล#วก็อนุบาล3 ( 5 – 6ขวบ) 

 “อยูOกับเด็กๆแล#วมีความสุข ยิ่งเมื่อเด็กๆขึ้นชั้นประถมแล#วได#รับคำชมจากผู#ใหญOวOาเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ครูอรก็

ย่ิงมีความสุขมากเลย” 

ความสุขของครูอรเห็นได#จากแววตาที่สดใส ความรOาเริงอารมณJดี

ตลอดการสัมภาษณJ จึงอยากทราบวOาครูมีความไมOสบายใจอะไรบ#าง

มั้ย “ก็มีบ#างคOะ ครูรู#สึกวOาคุณพOอคุณแมOยุคนนี้โอ´ลูกมากไปสักหนOอย 

หลังๆมานี่ครูสังเกตวOาแคOครูทำเสียงดังหรือทำตาดุ เด็กๆก็จ´อยแล#ว 

ครูเข#าใจนะ แตOก็ไมOอยากให#คุณพOอคุณแมOรุOนใหมOถนอมลูกจนเกินไป

นะคะ” 

 อีกความไมOสบายใจของครูอรก็คือ ในขณะที่ครูเชื่อมั่นในการสอน

แนวเรียนปนเลOน คือให#เด็กๆได#สนุกสนานแล#วคOอยๆซึมซับความรู#

อยOางเปgนธรรมชาติ เด็กจะเพลิดเพลินและจะแสวงหาความรู#ได#ด#วยตนเอง แตOในบางครั้งก็อาจจะพบกับผู#บริหารบางทOาน

หรือมีนโยบายท่ีส่ังการลงมาวOาให#เน#นวิชาการ เรOงให#เด็กๆอOานให#ออกเขียนให#ได# ก็เลยกลายเปgนความขัดกันระหวOางวิธีการ

เรOงเรียนและการเรียนปนเลOน 

ครูอรจึงได#แตOพยายามประนีประนอมในสองแนวคิดนี้ให#ลงตัวที่สุด และนั่นยิ่งทำให#มุOงมั่นที่จะทำความฝúนให#เปgน

ความจริง คือหวังไว#วOากOอนหรือหลังเกษียณจะเปÜดโรงเรียนเพื่อสอนเด็กในแนววอลดอรJฟ ( Waldorf) ที่เน#นการเรียนปน

เลOน 

 ซ่ึงแม#จะยังไมOถึงวันน้ัน ครูอรก็ได#พยายามนำแนวคิดน้ีมาประยุกตJใช#ในวันน้ีเทOาท่ีจะเปgนไปได#   “ ค รู

เน#นให#เด็กทำกิจกรรมกลางแจ#ง ชวนเด็กเลOนกีฬาท้ังๆท่ีครูอรไมOเกOงเลย แตOให#เด็กๆได#เลOนเพ่ือการเรียนรู# พวกส่ือเทคโนโลยี

ก็ไมOปฏิเสธท้ังหมดนะ มีเลือกรายการทีวีให#เด็กได#ดูเปgนรายการสร#างสรรคJและเหมาะกับวัยของเขา” 

อีกสิ่งที่ครูอรเปgนหOวงก็คือ ในภาวะเศรษฐกิจฝ∞ดเคืองอยOางทุกวันนี้ ที่แม#ภาครัฐจะสนับสนุนคOาเลOาเรียนแทบ

ทั้งหมด จะมีก็เพียงมีคOาใช#จOายอีกเล็กน#อยเชOน คOาที่นอนปÜกนิก คOาเสื้อเอี๊ยมที่พOอแมOต#องชOวยบ#าง แตOแม#กระนั้นบาง

ครอบครัวก็ยังไมOอาจจะจOายได# ทางโรงเรียนจึงชOวยด#วยการให#แบOงจOายบ#าง หรือหาเงินอุดหนุนจากคนในชุมชนชOวยบริจาค

กันมาบ#าง เพ่ือไมOให#เปgนอุปสรรคกับการให#เด็กๆได#เรียนหนังสือ 
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 “เด็กบางคนที่บ#านน้ำไฟโดนตัด ไมOได#อาบน้ำมาโรงเรียน ครูก็จะอาบน้ำให#คOะ” ครูอรบอกกับเราด#วยรอยย้ิม

เศร#าๆ 

 แม#ในวันนี้ครูอรจะเพียบพร#อมทั้งประสบการณJ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ แตOก็ยังใฝdรู#ใฝdเรียนอยูOเสมอ วันเวลาที่ผOานมา

ทางภาครัฐ(สพฐ.)จะจัดงบฯและมีโปรแกรมอบรมเสริมความรู#ในวิชาชีพให#ทุกป{ แตOมาป{นี้กลับเงียบหาย แตOครูอรก็ยังเฝíา

รออยOางมีความหวัง 

 กOอนจบการสนทนาในวันน้ี ครูอรได#ฝากข#อคิดเพ่ือเปgนกำลังใจสำหรับคุณครูรุOนใหมO 

“จะเปgนครูอยOางมีความสุขก็ควรอยูOอยOางพอเพียงไมOฟุíงเฟíอ รู#จักเก็บออม ทำประกันชีวิตไว#บ#าง “ 

“ไมOวOาจะมีอาชีพอะไร ก็มีทั้งคนรักและคนชัง อะไรที่เก็บไว#ในใจได#ก็เก็บ แล#วก็พูดในสิ่งที่ควรพูด ที่สำคัญคือการดำเนิน

ชีวิตต#องรู#จักปลOอยวาง แล#วคุณจะมีความสุข “... 

 

7.ครูปนัดดา มีปäอม  (ครูแต) หัวหน/าศพด.โรงเรียนอนุบาลพรละมัย (โรงเรียนเอกชน) 

คุณครูแตเริ่มชีวิตการเปgนครูที่นี่ตั้งแตOเรียนจบปริญญาตรี(ปฐมวัย) เมื่อ13ป{ที่แล#ว กระทั่งบัดนี้ก็ยังไมOเคยเปลี่ยนใจไป

ทำงานอื่นหรือไปสอนที่อื ่นเลย “ เคยมีคนมาชวนให#ไปสอบบรรจุ แตOเราไมOไป เราทำงานที่นี ่แล#วสบายใจ เหมือน

ครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็คุยกันปรึกษากัน บางคนบอกวOาทำงานเอกชนไมOยั่งยืนเทOางานรัฐ แตOครูคิดวOาเราอยูOที่ไหนแล#ว

เรามีความสุขเราสบายใจ 

 ในความเข#าใจของคนทั่วไปมักจะคิดวOาเด็กๆในโรงเรียนเอกชนมักจะมีเศรษฐฐานะที่ดี มีความพร#อมในหลายๆ

ด#าน ดังน้ันเด็กๆนOาจะดูแลได#งOายกวOา คุณครูโรงเรียนเอกชนนOาจะแบกรับปúญหาตOางๆน#อยกวOา 

“คงไมOถึงขนาดน้ันหรอกคOะ คำวOาครูมาจากคำวOาครุ ซ่ึงก็แปลวOาหนัก งานครูเปgนงานท่ีหนักอยูOแล#วไมOวOาจะรัฐหรือ

เอกชน” 

“เด็กแตOละคนก็มาจากสิ่งแวดล#อมที่ไมOเหมือนกัน (ครูแตสอนเด็กวัยตั้งแตO 1 ขวบครึ่งถึง 5 ขวบ) บางคนก็เกOงมา

กOอน แตOบางคนก็สื่อสารกับใครไมOคOอยได# บางคนอารมณJแรงๆมาก็มี อยูOที่คุณครูจะทำอยOางไรให#สื่อสารกับเขาได# ให#เขา

ผOอนคลายลง มีอารมณJท่ีดีข้ึน เราต#องเข#าใจเขา ต#องปลอบใจให#กำลังใจเด็กๆเหมือนเขาเปgนลูกของเรา” 

สิ่งที่เราอยากรู#ก็คือ ในภาวะเศรษฐกิจซบเซามากอยOางวันนี้ เด็กๆของที่นี่ได#รับผลกระทบบ#างหรือไมO“ได#รับ

ผลกระทบเหมือนกันคOะ ผู#ปกครองบางทOานก็มาบอกเราวOาตอนนี้จำเปgนต#องให#ลูกออกแล#วเพราะมีปúญหาเรื่องคOาเทอม ซ่ึง

ทางโรงเรียนยืนยันกับคุณพOอคุณแมOวOาขอให#ลูกๆมาเรียนตOอเถอะ พวกเราเหมือนครอบครัวเดียวกัน ทุกเรื่องคุยกันได#

ปรึกษากันได#เสมอ ไมOต#องกังวลใดๆ” 
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แม#วOาจะสั่งสมประสบการณJการสอนเด็กๆมาไมOน#อยกวOา 13 ป{ แตOครูแตไมOเคยหยุดนิ่งยิ่งชOวงหยุดยาว(ชOวงหยุด

ปíองกันโควิดระบาดในประเทศ)ครูแตได#ใช#เวลาไปอบรมเพิ่มความรู#ความชำนาญในการทำอาหารและขนม เพื่อมา

ประยุกตJใช#กับการสอนเด็กๆให#เกิดทักษะชีวิตท่ีนOาสนใจ 

 “พอเปÜดเรียนมา เราก็เอาสิ่งที่เราเรียนมามาสอนเด็กๆ ทำ

ให#เด็กๆสนุกด#วยได#ทักษะชีวิตไปด#วย พOอแมOผู#ปกครองยังมาเลOา

ให#ฟúงเลยคOะ วOาพอพาลูกๆไปตลาด พวกเขาจะบอกพOอแมOอยOางดี

ใจเลยวOาขนมอันนี้เขาเคยกินที่โรงเรียน คุณครูเคยสอนให#ทำ

มาแล#วด#วย “ 

         ในฐานะที่สอนโรงเรียนเอกชนมาตั้งแตOแรก อยากทราบ

วOาได#เคยทำงานรOวมกันหรือมีการบูรณาการใดๆกับโรงเรียนของ

ภาครัฐบ#างหรือไมO ? 

 “ ยังไมOเคยเลยนะคะ นอกจากทางเราขอความรOวมมือไป เชOนเรื่องของ Project Approach ที่ต#องพาเด็กไปทัศน

ศึกษาตามชุมชน หรือการเชิญวิทยากรของภาครัฐมาให#ความรู#ตOางๆ” 

 “ จริงๆแล#วก็อยากให#หนOวยงานภาครัฐและเอกชนมีการบูรณาการกันมากกวOานี้ จะได#แลกเปลี่ยนความรู#ความ

เข#าใจ เปÜดโลกทัศนJให#ทันยุคทันสมัย รวมทั้งจะดีมากๆเลยถ#าภาครัฐให#การสนับสนุนเรื่องการอบรมให#ความรู#เพิ่มทักษะ

ตOางๆ” 

 กOอนจากกันในวันนั้น คุณครูแตได#ฝากข#อคิดให#แกOน#องๆในวิชาชีพครูด#วยกัน “การเปgนครูปฐมวัยถือวOาเปgนเกียรติ

แกOชีวิตอยOางยิ่ง เพราะครูคือทุกอยOางของเด็กๆ ครูจึงต#องพยายามพัฒนาเด็กๆของเราในทุกด#าน ต#องให#เด็กรู#จักการ

ชOวยเหลือตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง แม#วOาคำวOาครูหรือครุจะแปลวOาหนัก แตOพวกเราต#องทำให#ได# ต#องมุOงมั่นต#องอดทน 

ต#องไมOท#อใจขอให#กำลังใจคุณครูทุกๆทOานคOะ” 
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8.เกศินี เกิดทรัพย-  (ครูหนDอย) อายุ 38 ปc คุณครูศพด.โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม (สังกัดอบต.ศาลายา จ.
นครปฐม) 

สิ่งที่เปgนความสุขอยOางหนึ่งของครูหนOอยในทุกวันนี้ก็คือ ได#ทำในงานที่ตัวเองรัก ที่ตัวเองได#ร่ำเรียนมาโดยตรง

(ปริญญาตรี-ปฐมวัย) การได#สอนได#ดูแลเด็กๆมาถึง 14 ป{แม#จะเหน็ดเหนื่อยไมOน#อย แตOเปgนสิ่งที่สบายใจ ก็เชOนเดียวกับ

คุณครูระดับมืออาชีพท้ังหลายท่ีเราได#เคยพูดคุยมา 

“การอยูOกับเด็กๆเราต#องปรับตัวเข#าหาเขา ไมOใชOหวังให#เขาปรับตัวเข#าหาเรา “ 

ยิ่งเด็กเล็กๆที่ครูหนOอยดูแล(2ขวบ6เดือน - 3ขวบ11 เดือน) ก็ยิ่งต#องเข#าใจ

เขาให#มาก ดูแลเขาให#ดี แล#วจะไมOใชOเรื่องยากที่เราจะฝëกฝนให#เขารู#จักการชOวยเหลือ

ตนเองในชีวิตประจำวัน เชOน กินข#าว แปรงฟúน หัดใสOเส้ือผ#าเอง ฯลฯ 

สOวนเทคนิคการสอนนั้น ครูหนOอยให#ความเห็นวOา  “ก็พยายามสอนตาม

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาที่มีกำหนดไว#แล#ว เพื่อจะได#ไมOมีปúญหาเวลาที่ทางการมา

ประเมิน” 

โดยในสOวนของครูหนOอยเอง ก็จะสอนเด็กร#องเพลงแล#วก็เลOานิทานซึ่งเด็กๆ

จะชอบกันมาก นอกนั้นก็จะอาศัย DLtv.-Distance Learning Television (มูลนิธิ

การศึกษาทางไกลผOานดาวเทียม ซ่ึงถOายทอดจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภJ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธJ) 

“เราก็เลือกจาก DLtv.มาเปÜดให#เด็กๆได#ดูบ#างในแตOละสัปดาหJ ซึ่งอาจจะเปgนเรื่องใหมOๆที่เราไมOเคยสอน เราก็เอา

เปgนตัวอยOาง เชOนดึงเอากิจกรรมตOางๆมาปรับใช#กับเด็กๆของเราเพื่อให#มีเรื่องใหมOๆเข#ามาบ#าง ให#เข#ากับธรรมชาติของ

เด็กๆ” 

ในสOวนของการศึกษาเพิ่มเติมนั้นครูหนOอยบอกวOาทางอบต.(ศาลายา)จะมีโปรแกรมมาให#เสมอ “โดยมากกรม

สOงเสริมฯ(กรมสOงเสริมการปกครองท#องถิ่น)จะมีหนังสือมาถึงทางอบต. ถ#าเขาเห็นวOาเปgนเรื่องใหมOๆสำหรับเราเขาก็จะแจ#ง

เรามา” ซึ่งที่ผOานมาครูหนOอยได#รับความรู#และทักษะในหลายตOอหลายเรื่อง ทั้งเรื่องการพัฒนาการเด็ก เริ่องไอคิวอีคิว แตO

หัวข#อท่ีสนใจท่ีสุดก็คือเร่ืองของเด็กพิเศษ(Special Child) 

“เพราะเริ่มมีเด็กพิเศษมาเรียนกับเราที่นี่ เราก็ได#แตOดูแลไมOให#เขาเกิดอันตราย สิ่งที่เราอยากจะเรียนรู#เพิ่มเติมก็

คือการเรียนการสอนของเด็กกลุOมน้ีเม่ือต#องเรียนและอยูOรOวมกันกับเด็กปกติ” 

ซ่ึงครูหนOอยเห็นวOามีความจำเปgนสำหรับบ#านเรามาก เหตุเพราะยังมีผู#ปกครองหลายทOานท่ีติดเง่ือนไขหลายๆอยOาง

ทำให#ไมOสามารถพาลูกที่เปgนเด็กพิเศษไปเข#าเรียนในโรงเรียนที่เฉพาะเจาะจงของเด็กพิเศษได# การเรียนรOวมกับเด็กปกติก็

คงต#องใช#องคJความรู#อีกหลายๆอยOาง 

คุยกันมาถึงตรงนี้ก็อดจะถามครูหนOอยถึงเร่ืองรายได#เรื่องคOาใช#จOายในแตOละเดือนของคุณครู ซึ่งได#รับคำตอบอยOาง

ตรงไปตรงมาวOา  “ รายได#ถือวOาน#อยคOะ เพราะเราต#องจOายคOาเชOาบ#านซึ่งเบิกไมOได# เราไมOมีรายได#เสริมอยOางอื่นเลย เลย
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อยากขอฝากภาครัฐซะเลยวOาอัตราคOาจ#างครูอยากจะให#สมกับความเหน็ดเหนื่อย เพื่อครูจะได#มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีพลัง

ทุOมเทมากกวOาน้ี และมีขวัญและกำลังใจดีข้ึน” 

ครูหนOอยยังฝากท้ิงท#ายกับการสนทนาของเราในวันน้ี 

“อยากจะให#ทางผู#บริหารได#ลงพื้นที่พร#อมๆกับเรา ไปเยี่ยมบ#านเด็กๆด#วยกัน เพื่อจะได#เห็นชีวิตที่แท#จริงของเด็กๆ

กับครอบครัวของพวกเขา เผ่ือทOานจะได#เกิดไอเดียใหมOวOาจะชOวยพวกเขาอยOางไรดี” 

และขอแถมท#ายอีกนิดวOาเวลาท่ีครูนำเสนอในท่ีประชุมไมOอยากให#ทOานผู#ใหญOรับฟúงเทOาน้ัน 

“ แตOอยากเห็นการแก#ปúญหาท่ีเปgนรูปธรรมด#วยคOะ” 

 

ตารางท่ี 22 แสดงผลการวิเคราะห-ความสอดคล/องกับองค-ประกอบของระบบบการดูสุขภาวะและเสริมสร/างการ
เรียนรู/ปฐมวัยสูDการพัฒนาท่ีย่ังยืน จากการสัมภาษณ-ผู/แลเด็กในบ/นพักเด็กและครอบครัว และมูลนิธิเด็ก จำนวน 2 
ราย  

ประเด็นการวิเคราะห- เน้ือหาการสัมภาษณ- 

เป^นผู/ให/บริการประเภท
ใด ดูแลเด็กกลุDมอายุใด มี
ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ใ น ก า ร
ประกอบวิชาชีพเป^นไป
ตามเกณฑ-  มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห D ง ช าต ิ  ห ร ื อ  เ ทศ
บ ัญญ ั ต ิ / ข / อบ ัญญ ั ติ  
ควบคุมกิจการให/บริการ
เลี้ยงและดูแลเด็ก หรือไมD  
(องค-ประกอบท่ี 4) 

          หัวหน/าฝ†ายสวัสดิการสังคม บ/านพักเด็กและครอบครัว กทม. (เป^นพนักงาน
เจ/าหน/าที่ตามพรบ.คุ/มครองเด็ก) เวลาถึง 26 ป{ในหน#าที่ทั้งสงเคราะหJทั้งคุ#มครองเด็ก 

เรียกได#วOาฝdาฟúนอุปสรรคมาสารพัดสารพัน ทOามกลางปúญหาเด็กและเยาวชนในโลกด#าน 

Dark side ของสังคม  

มูลนิธิก็พยายามรับบุคลากรที่มีคุณภาพและจบการศึกษาตรงตามสายอาชีพ 

เชOนทั้งสามทOานนี้ (ครูบี จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรJสุขภาพเด็กและผู#สูงวัย / ครูตูน จบ

ปริญญาตรีด#านจิตวิทยา / ครูก#อย จบปริญญาตรีด#านวิทยาศาสตรJ) 

การดูแลเด็กของมูลนิธิเด็กคือการดูแลกันในระยะยาว เปgนการทำงานลักษณะ3

ประสาน คือดูแลตั้งแตOแรกเกิด(บ#านแรกรับ) – เด็กเล็ก – เด็กโต กระทั่ง 8 ขวบหรือช้ัน

ประถมเด็กๆก็จะไปเรียนท่ีโรงเรียนหมูOบ#านเด็ก จ.กาญจนบุรี 

 

ได/รับการติดตามให/มีการ
พัฒนาอบรมตDอเนื ่องใน
ระหวDางการปฏิบัติงาน
อยDางน/อย 20 ชม ตDอปc 
(องค-ประกอบท่ี 4) 

การทำงานทุกงานเราต#องรู#จักถอดบทเรียน และ  ในขณะเดียวกันเราต#องไมO

เปgนน้ำที่เต็มแก#ว แตOต#องแสวงหาความรู#อยOางไมOหยุด แล#วเราก็จะพัฒนาไปอยOางไมOหยุด

เชOนกัน” 

สิ ่งที ่ครูทั ้งสามทำได#ก็คือพยายามคิดถึงสิ ่งที ่ตนเองร่ำเรียนมาเพื ่อปรับใช# 

พยายามทำความเข#าใจ บอกตัวเองให#อดทนและใจเย็นให#มาก คOอยๆชOวยกันแก#ปúญหา

รOวมกัน แล#วทุกอยOางก็จะดีขึ้นดีขึ้น ทุกคนล#วนอยากจะเรียนสิ่งที่จะมาเสริมการทำงาน
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ในปúจจุบัน ทั้งการปฐมพยาบาลเด็กๆ ความรู#เพิ่มเติมด#านสุขภาพกายสุขภาพจิตของเด็ก 

หรือทักษะการจัดกิจกรรมเพ่ือเด็กๆ 

 

ใ ห / บ ร ิ ก า ร ท่ี ม ุ D ง เ ปä า
ผลลัพธ-สุขภาวะองค-รวม 
(กาย สติปîญญา จิตใจ
อารมณ-  สังคม) หรือไมD? 
(องค-ประกอบที่ 1) และ 
ใ ช / ก ิ จ ก ร รมส D ง เ ส ริ ม
พัฒนาการตามวัยหรือ
การเร ียนรู /ท ี ่ทำให/เด็ก
ชอบ สนุก ไมDเครDงเครียด 
เช Dนผ Dานการเล Dน เลDา
นิทาน ให/เด็กได/ปฏิบัติ
ด / วยตนเอง  หร ื อ ไมD ? 
(องค-ประกอบท่ี 2) 

“เราต#องรู#จักรับฟúงเด็กๆ ให#เขารู#วOาเรารักเราใสOใจ มีเวลาให#เขาเสมอ ต#องให#ลูก

มั่นใจวOาคนเปgนพOอแมOเปgนที่พึ่งเปgนที่ไว#วางใจของเขาได# แล#วเมื่อนั้นเขาจะเปÜดใจให#คุณ 

เขาจะกล#ามาเลOากล#ามาปรึกษาเร่ืองท่ีเขาทุกขJใจ “ 

การเปgนครูในสายดูแลเด็กเปราะบางก็ยOอมเครียดและเหน็ดเหนื่อยอาจจะมาก

วOาการดูแลเด็กปกติทั่วไปด#วยซ้ำ ทุกวันต#องเผชิญกับเสียงร#องไห#อยOางไมOหยุด อารมณJ

เกรี้ยวกราดของเด็กบางคน พบเห็นสภาพเด็กๆที่ถูกทำร#ายทารุณจากครอบครัว ขาด

สารอาหาร มีพัฒนาช#ากวOาเด็กปกติ สิ่งเหลOานี้ยOอมกOอเกิดความไมOสบายใจให#แกOครูเปgน

กิจวัตร 

 

ให/ความสำคัญกับการ
ค ุ / ม ค รอง เด ็ ก  ( child 
protection)  การด ูแล
เด็กที ่มีบาดแผลทางใจ 
จากทางบ/าน เพื่อบรรลุ
ผลลัพธ-การเติบโตอยDาง
ปลอดภัยทางกายและ
จิตใจ (องค-ประกอบท่ี 3) 
 

 “แตOหากคิดวOาปúญหามันหนักเกินหรือรู#สึกแก#ไขไมOได# บ#านเราก็มีหนOวยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชนท่ีมีความพร#อมจะเข#ามาชOวยเหลือ อยOาคิดไปเองวOาหมดหนทางแล#ว” 

สิ่งที่คุณจี๊ดวาดหวังไว#ก็คือ การชOวยเหลือเยียวยาเด็กมันต#องเปgนไปด#วยดีทั้ง2

ระบบ สองระบบที่วOานั่นก็คือ ระบบแรกก็ทางหนOวยงานของเราทุกวันนี้มันมีการบริหาร

จัดการที่มันได#มันโอเค แล#วเมื่อจบจากที่นี่ ก็หวังวOาเมื่อเด็กกลับคืนสูOชุมชนของเขา 

ชุมชนน้ันๆถ#ามีระบบดูแลคุ#มครองเด็กท่ีมันโอเคด#วย เด็กก็จะกลับสูOสังคมอยOางปลอดภัย

อยOางมีชีวิตที่ดีขึ้น แตOถ#ามันไมOเปgนอยOางนั้น โอกาสที่เขาจะกลับไปแยOเหมือนเดิมหรือย่ิง

กวOาเดิมยOอมเปgนไปได#สูง 

“เด็กๆที่เข#ามาที่นี่เขาถูกทำร#ายมาแล#ว เราต#องไมOไปทำร#ายเขาอีกแม#แตOด#วย

คำพูด เขาปรับตัวยาก เปÜดใจยาก หลายคนร#องไห#ไมOหยุด แตOเด็กทุกเคสล#วนแตOเปgนครู

ของเรา สอนให#เราใจเย็นขึ้นอดทนขึ้น เข#าอกเข#าใจพวกเขามากขึ้น แล#ววันเวลาที่ผOาน

ไปเราจะคOอยๆเห็นรอยยิ้มของพวกเขา เราจะพบวOาสุขภาพเด็กๆดีขึ้นทั้งสุขภาพรOางกาย

และสุขภาพจิตใจ คุณครูก็ จะปลื้มใจ จะภูมิใจวOาเรามาถูกทางแล#ว เรามาถึงเปíาหมาย

ของเราแล#ว นั่นคือเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กๆมีความสุขมากขึ้น คุณครูก็มีความสุขมี

กำลังใจมากข้ึน” 
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เอ ื ้อต Dอการเข /าถ ึงของ
ก ล ุ D ม เ ด ็ ก ท ุ ก ก ลุD ม 
โดยเฉพาะกลุDมเด็กพิเศษ 
เด็กพิการ เด็กเปราะบาง
แบบต D า ง  ๆ  หร ื อ ไมD ? 
(องค-ประกอบท่ี 6) 

“เด็กๆที่นี่จะเปgนเด็กที่เรียกกันวOากลุOมเด็กเปราะบาง คือเด็กมาจากบ#านที่พOอ

แมOมีปúญหาไมOสามารถดูแลลูกได# เชOน พOอแมOติดสารเสพติด ติดคุก ปdวยเปgนจิตเวช พOอ

แมOวัยใส หรือเด็กท่ีถูกทำร#ายทารุณ เด็กๆก็จะถูกสOงมาท่ีน่ี” 

 

ไ ด / ร ั บ ก า ร สน ั บ ส นุ น
ทรัพยากรจากรัฐ หรือ
อ ง ค - ก ร ท / อ ง ถ ิ ่ น ? 
(องค-ประกอบที ่ 4 และ 
5) 

“อยากให/การแก/ปîญหาของเด็กและเยาวชนเป^นวาระแหDงชาติ อยูDในการ
ดูแลของนายกรัฐมนตรี” 
          แม#เด็กเปราะบางในบ#านเราทุกวันน้ีจะมีจำนวนมากข้ึนกวOาในอดีต และแม#จะมี

หนOวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนหลายแหOงท่ีรองรับ แตOก็ยังมีข#อจำกัดด#านงบประมาณ

สถานท่ีและบุคลากร เชOนเดียวกับบ#านทานตะวันท่ียังคงรับได#ไมOเกิน 45 คนสำหรับเด็ก

เล็ก (แรกเกิดถึง 4 ขวบ ) และไมOเกิน 60 คนสำหรับเด็กโต ( 5 – 8 ขวบ) 

 

เน้ือหา จากการสัมภาษณ-ผู/แลเด็กในบ/นพักเด็กและครอบครัว และมูลนิธิเด็ก จำนวน 2 ราย  

9.เรืองศักดิ ์ กลับเนียม (คุณจี้ด) หัวหน/าฝ†ายสวัสดิการสังคม บ/านพักเด็กและครอบครัว กทม. (เป^นพนักงาน
เจ/าหน/าท่ีตามพรบ.คุ/มครองเด็ก) 

เวลาถึง 26 ป{ในหน#าที่ทั้งสงเคราะหJทั้งคุ#มครองเด็ก เรียกได#วOาฝdาฟúนอุปสรรคมาสารพัดสารพัน ทOามกลางปúญหา

เด็กและเยาวชนในโลกด#าน Dark side ของสังคม  

แนOนอน.. ความหนักหนOวงอันเปgนธรรมชาติของงานแนวน้ี

ยOอมหลOอหลอมให#เขาทั้งแกรOงทั้งสุขุมลุOมลึกอยOางมิต#องสงสัย ดังน้ัน

สิ่งที่เราอยากถามหัวหน#าเรืองศักดิ์(คุณจี้ด)เปgนคำถามแรกก็คือ ทุก

วันนี้ยังมีความทุกขJความกลุ#มหลงเหลืออยูOบ#างหรือไมOในงานที่เผชิญ

มาแล#วทุกรูปแบบถึง 26 ป{ 

“ยังมีสิครับ ทำไมจะไมOมีหละ  อยOาลืมนะครับวOางานของผม

น่ีมีท้ังต#องสงเคราะหJและคุ#มครองเด็ก กลุOมเปíาหมายก็คือท้ังเด็กท้ังครอบครัวล#วนต#องการการชOวยเหลือ การชOวยเหลือเน่ีย

มันมีทั้งความลำบากทั้งซับซ#อน เราต#องมีการวางแผนการทำงาน.. แล#วไอ#การวางแผนนี่ละบางทีก็ทำความไมOสบายใจให#

เราเอง หลายคร้ังมันเกิดความกังวลวOาแผนท่ีเราวางไว#มันอาจทำไมOได#หรือทำได#ไมOดีอยOางท่ีเราคิดไว#” 

การผOานงานด#านท่ีต#องคลุกคลีกับเด็กๆท่ีตกอยูOในโลกอันปวดร#าว คำแนะนำด#านการเล้ียงดูเด็กของเขายOอมมีคOาย่ิงนัก 

“เราต#องรู#จักรับฟúงเด็กๆ ให#เขารู#วOาเรารักเราใสOใจ มีเวลาให#เขาเสมอ ต#องให#ลูกมั่นใจวOาคนเปgนพOอแมOเปgนที่พ่ึง

เปgนท่ีไว#วางใจของเขาได# แล#วเม่ือน้ันเขาจะเปÜดใจให#คุณ เขาจะกล#ามาเลOากล#ามาปรึกษาเร่ืองท่ีเขาทุกขJใจ “ 
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“แตOหากคิดวOาปúญหามันหนักเกินหรือรู#สึกแก#ไขไมOได# บ#านเราก็มีหนOวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความพร#อมจะ

เข#ามาชOวยเหลือ อยOาคิดไปเองวOาหมดหนทางแล#ว” 

สำหรับคำแนะนำน#องๆที่รักการทำงานด#านคุ#มครองเด็กและเยาวชน คุณจี๊ดเน#นวOาการมีทักษะเปgนสิ่งสำคัญที่สุด 

ทักษะเกิดจากประสบการณJ ประสบการณJเกิดจากการสู#งาน ไมOถอดใจอะไรงOายๆ  

“แตOไมOวOาจะมีทักษะมีประสบการณJมามากแคOไหน กOอนลงสนามผมยังต#องทำการบ#านลOวงหน#าทุกเคส” อยOาได#คิด

วOาฉันรู#มากแล#วรู#พอแล#วเปgนอันขาด 

“เพราะแตOละเคสมีความเหมือนมีความตOางที่ไมOเทOากัน” การทำการบ#านไว#ลOวงหน#าบวกกับมีประสบการณJยิ่งทำ

ให#เรารู#วOางานน้ีอะไรท่ียังขาด ต#องเพ่ิมเติมตรงไหนอยOางไร 

“ยกตัวอยOาง เคยมีเคสที่เด็กก#าวร#าวมากดื้อมาก พOอแมOก็ลงโทษแรง เด็กยิ่งมีปúญหาหนักขึ้นไปอีก เราก็มาค#นพบ

วOาที่แท#เขาปdวย มีภาวะปdวยทางจิตเวช ต#องได#รับยาต#องเข#ารับการบำบัด พOอแมOต#องหยุดการลงโทษที่รุนแรงอยOาง

เด็ดขาด” 

“การทำงานแบบน้ีต#องเข#มแข็งครับ อยOาเพ่ิงถอดใจงOายๆ ความลำบากคือการเสริมให#เราแข็งแกรOง 

การทำงานทุกงานเราต#องรู#จักถอดบทเรียน และ  ในขณะเดียวกันเราต#องไมOเปgนน้ำที่เต็มแก#ว แตOต#องแสวงหาความรู#อยOาง

ไมOหยุด แล#วเราก็จะพัฒนาไปอยOางไมOหยุดเชOนกัน” 

สิ่งท่ีคุณจี๊ดวาดหวังไว#ก็คือ การชOวยเหลือเยียวยาเด็กมันต#องเปgนไปด#วยดีทั้ง2ระบบ สองระบบที่วOานั่นก็คือ ระบบ

แรกก็ทางหนOวยงานของเราทุกวันนี้มันมีการบริหารจัดการที่มันได#มันโอเค แล#วเมื่อจบจากที่นี่ ก็หวังวOาเมื่อเด็กกลับคืนสูO

ชุมชนของเขา ชุมชนนั้นๆถ#ามีระบบดูแลคุ#มครองเด็กที่มันโอเคด#วย เด็กก็จะกลับสูOสังคมอยOางปลอดภัยอยOางมีชีวิตที่ดีข้ึน 

แตOถ#ามันไมOเปgนอยOางน้ัน โอกาสท่ีเขาจะกลับไปแยOเหมือนเดิมหรือย่ิงกวOาเดิมยOอมเปgนไปได#สูง 

สำหรับคำถามท#ายสุดท่ีอยากให#คุณจ้ีดฝากถึงภาครัฐ วOาควรจะมีนโยบายชOวยเหลืออะไรบ#าง 

คุณจ๊ีดตอบส้ันๆแตOหนักแนOนเหมือนอยูOในใจมานานแล#ว  

“อยากให/การแก/ปîญหาของเด็กและเยาวชนเป̂นวาระแหDงชาติ อยูDในการดูแลของนายกรัฐมนตรี” 
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10.ครูบี- ประภัสสร ธรรมบัญชร ครูตูน- พัชรา รอดทDาไม/ ครูก/อย- ชลธิชา รอดจินดา มูลนิธิเด็ก บ/านทานตะวัน 

เปgนทีมกันมาเลยทีเดียวสำหรับคุณครูท้ังสามทOานแหOงมูลนิธิเด็ก บ#านทานตะวัน  

“เด็กๆท่ีน่ีจะเปgนเด็กท่ีเรียกกันวOากลุOมเด็กเปราะบาง คือเด็กมาจากบ#านท่ีพOอแมOมีปúญหาไมOสามารถดูแลลูกได# เชOน 

พOอแมOติดสารเสพติด ติดคุก ปdวยเปgนจิตเวช พOอแมOวัยใส หรือเด็กท่ีถูกทำร#ายทารุณ เด็กๆก็จะถูกสOงมาท่ีน่ี” 

แม#ครูบีจะเปÜดฉากอยOางจริงจังปนเศร#า แตOบรรยากาศเช#าน้ียังคง

สดใสเพราะแวดล#อมด#วยคุณครูวัยรุ Oนสวยใสใจดีทั้งสามทOาน ที่ตOางก็

ชOวยกันเสริมเติมข#อมูลความรู#และประสบการณJตลอดการสัมภาษณJ ด#วย

ทั้งสามทOานทำงานเคียงบOา เคียงไหลOกันมาหลายป{ (ราว 6 ป{) เราจึงขอ

ถOายทอดคำสัมภาษณJท้ังหมดโดยรวม ดังน้ีครับ 

แม#เด็กเปราะบางในบ#านเราทุกวันนี้จะมีจำนวนมากขึ้นกวOาใน

อดีต และแม#จะมีหนOวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแหOงที่รองรับ แตOก็

ยังมีข#อจำกัดด#านงบประมาณสถานที่และบุคลากร เชOนเดียวกับบ#านทานตะวันที่ยังคงรับได#ไมOเกิน 45 คนสำหรับเด็กเล็ก 

(แรกเกิดถึง 4 ขวบ ) และไมOเกิน 60 คนสำหรับเด็กโต ( 5 – 8 ขวบ) ซึ่งทางมูลนิธิก็พยายามรับบุคลากรที่มีคุณภาพและ

จบการศึกษาตรงตามสายอาชีพ เชOนทั้งสามทOานนี้ (ครูบี จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรJสุขภาพเด็กและผู#สูงวัย / ครูตูน จบ

ปริญญาตรีด#านจิตวิทยา / ครูก#อย จบปริญญาตรีด#านวิทยาศาสตรJ) การดูแลเด็กของมูลนิธิเด็กคือการดูแลกันในระยะยาว 

เปgนการทำงานลักษณะ3ประสาน คือดูแลตั้งแตOแรกเกิด(บ#านแรกรับ) – เด็กเล็ก – เด็กโต กระทั่ง 8 ขวบหรือชั้นประถม

เด็กๆก็จะไปเรียนท่ีโรงเรียนหมูOบ#านเด็ก จ.กาญจนบุรี 

“ ซึ่งอยูOที่ความพร#อมของเด็กและครอบครัวด#วย หลายๆรายเราดูแลจนกระทั่ง18ป{ เด็กๆก็จะไปเรียนตOอสาย

อาชีพ หรือต#องการเรียนถึงปริญญาเราก็จะดูแลให#”แนOนอนการเปgนครูในสายดูแลเด็กเปราะบางก็ยOอมเครียดและเหน็ด

เหนื่อยอาจจะมากวOาการดูแลเด็กปกติทั่วไปด#วยซ้ำ ทุกวันต#องเผชิญกับเสียงร#องไห#อยOางไมOหยุด อารมณJเกรี้ยวกราดของ

เด็กบางคน พบเห็นสภาพเด็กๆที่ถูกทำร#ายทารุณจากครอบครัว ขาดสารอาหาร มีพัฒนาช#ากวOาเด็กปกติ สิ่งเหลOานี้ยOอมกOอ

เกิดความไมOสบายใจให#แกOครูเปgนกิจวัตร สิ่งที่ครูทั้งสามทำได#ก็คือพยายามคิดถึงสิ่งที่ตนเองร่ำเรียนมาเพื่อปรับใช# พยายาม

ทำความเข#าใจ บอกตัวเองให#อดทนและใจเย็นให#มาก คOอยๆชOวยกันแก#ปúญหารOวมกัน แล#วทุกอยOางก็จะดีขึ้นดีขึ้น เมื่อถาม

คุณครูทั้งสามวOามีความต#องการความรู#ด#านใดเพิ่มเติมบ#างหรือไมO ทุกคนล#วนอยากจะเรียนสิ่งที่จะมาเสริมการทำงานใน

ปúจจุบัน ทั้งการปฐมพยาบาลเด็กๆ ความรู#เพิ่มเติมด#านสุขภาพกายสุขภาพจิตของเด็ก หรือทักษะการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ 

สำหรับใครท่ีสนใจจะมาทำงานด#านน้ี ครูท้ังสามได#ให#ข#อคิดข#อแนะนำด#วย 

“เด็กๆที่เข#ามาที่นี่เขาถูกทำร#ายมาแล#ว เราต#องไมOไปทำร#ายเขาอีกแม#แตOด#วยคำพูด เขาปรับตัวยาก เปÜดใจยาก 

หลายคนร#องไห#ไมOหยุด แตOเด็กทุกเคสล#วนแตOเปgนครูของเรา สอนให#เราใจเย็นขึ้นอดทนขึ้น เข#าอกเข#าใจพวกเขามากข้ึน 

แล#ววันเวลาที่ผOานไปเราจะคOอยๆเห็นรอยยิ้มของพวกเขา เราจะพบวOาสุขภาพเด็กๆดีขึ้นทั้งสุขภาพรOางกายและสุขภาพจิต

ใจ คุณครูก็ จะปลื้มใจ จะภูมิใจวOาเรามาถูกทางแล#ว เรามาถึงเปíาหมายของเราแล#ว นั่นคือเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กๆมี

ความสุขมากข้ึน คุณครูก็มีความสุขมีกำลังใจมากข้ึน  
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5.2.4 การวิเคราะห-ข/อมูลปฐมวัยชุมชนเชิงลึก ตำบลสร/างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ และสังเคราะห-ภาพระบบการ
ดูแลและสDงเสริมการเรียนรู/เด็กปฐมวัย ระดับชุมชน 
 
ได#สำรวจข#อมูลปฐมวัยในตำบลบ#านสร#างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช#แบบสอบถามสำรวจ 50 

คนกOอนจัดเวทีเสวนาและสังเคราะหJแนวทางการพัฒนากระบวนการดูแลและสOงเสริมการเรียนรู#เด็กปฐมวัย ผู#ตอบ

แบบสอบถามโครงการ สOวนใหญOเปgนเพศหญิง ร#อยละ 86.0 อายุเฉล่ีย 46.3 ป{ (SD=10.6) สถานภาพสมรส สOวนใหญO 

แตOงงาน ร#อยละ 70.0 มีระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ร#อยละ 36.0 มีรายได#เฉล่ียตOอเดือน (n=35) ต่ำกวOา 10,000 

บาท ร#อยละ 60.0 (คOาเฉล่ีย 13,126.9, SD = 13,582.8) อาชีพหลักท่ีเปgนแหลOงท่ีมาของรายได# ได#แกO ข#าราชการ/พนักงาน

ของรัฐ/พนักงานประจำเอกชน (ร#อยละ 44.0) และเกษตรกร/อาชีพอิสระ (ร#อยละ 44.0) สOวนใหญOมีบทบาทเปgนผู#ดูแลเด็ก/

ครู/หัวหน#าศูนยJพัฒนาเด็กเล็ก ร#อยละ 34.0 

ผลการวิเคราะห-ข/อมูลปฐมวัยชุมชนเชิงลึก  พบดังน้ี 

 

1. การรับรู/แหลDงฐานข/อมูลเด็ก 0 – 6 ปcในชุมชน 

 ผู#ตอบแบบสอบถามสOวนใหญOทราบวOามีแหลOงข#อมูลเด็กกOอนวัยเรียน 0 – 6 ป{ ชุมชน ร#อยละ 76.0 โดยร#อยละ 

44.0 ทราบวOาชุมชนมีข#อมูลฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเด็ก และการรับสนับสนุน ได#แกO ข#อมูลช่ือ-สกุล (ร#อยละ 

78.9) ท่ีอยูO (ร#อยละ 65.8) และฐานะและความเปgนอยูOเด็ก (ร#อยละ 78.9) ตามลำดับ และทราบวOาหนOวยงานท่ีมีการ

จัดเก็บข#อมูลเด็กวัยเรียนในชุมชน (n=38) ได#แกO ศูนยJพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน (ร#อยละ 61.1)โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพ

ตำบล (ร#อยละ 50.0) องคJกรปกครองสOวนท#องถ่ิน (ร#อยละ 42.1) ตามลำดับ (ตารางท่ี 23) 

 

2. ข/อมูลท่ัวไปเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ี 
           พบวOามีเด็กปฐมวัยแรกเกิดถึง 6 ป{จำนวน 345 ราย จำแนกประเภทตOาง ๆตามตารางท่ี 24 ได#รับสิทธ์ิเงินอุดหนุน

เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ป{ ร#อยละ 75.56 พบเด็กมีปúญหาตOาง ๆมากถึงร#อยละ 57.68 พบปúญหายากจนมากทีสุด ร#อยละ 

36.24 รองลงมาคือพOอมาหยOาร#าง ร#อยละ 9.86 ผู#ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กพบวOาพOอแมOมากที่สุด ร#อยละ 46.38 รองลงมาคือ

ตายาย ร#อยละ 37.39  
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ตารางท่ี 23 การรับรู/แหลDงฐานข/อมูลเด็กกDอนวัยเรียนในเขตตำบลสร/างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (n=
50) 
  

การรับรู/แหลDงฐานข/อมูลเด็กกDอนวัยเรียน จำนวน ร/อยละ 

ทราบวOามีแหลOงข#อมูลเด็กกOอนวัยเรียน 0 – 6 ป{ ชุมชน   

     ไมOมีแหลOงข#อมูลเด็กกOอนวัยเรียนในชุมชน 12 24.0 

     มีแหลOงข#อมูลเด็กกOอนวัยเรียนในชุมชน 38 76.0 

       มีข#อมูลฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเด็ก และการรับสนับสนุน 22 44.0 

       มีข#อมูลสภาพปúญหาครอบครัว และความไมOพร#อมของผู#ปกครอง 9 18.0 

       มีข#อมูลเด็กท่ีได#รับความรุนแรงในครอบครัว และสังคม 6 12.0 

       มีข#อมูลปúญหาสุขภาพของเด็กในชุมชน 4 8.0 

ทราบข#อมูลเด็กกOอนวัยเรียนท่ีมีในชุมชน (n=38)   

    ช่ือ-สกุล  30 78.9 

    ท่ีอยูO  25 65.8 

    ฐานะและความเปgนอยูO  22 57.9 

    ความสัมพันธJในครอบครัว และปúญหาครอบครัว  19 50.0 

    การศึกษา และสภาพแวดล#อมทางการศึกษา  16 42.1 

    สภาวะสุขภาพ 12 31.6 

    ส่ิงแวดล#อมในชุมชน 11 28.9 

ทราบหนOวยงานท่ีมีการจัดเก็บข#อมูลเด็กวัยเรียนในชุมชน (n=38)   

     ศูนยJพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน 27 61.1 

     โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตำบล 19 50.0 

     องคJกรปกครองสOวนท#องถ่ิน 16 42.1 

     ผู#นำชุมชน 12 31.6 
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ตารางท่ี 24 จำนวนและร/อยละของเด็กจำแนกตามข/อมูลเด็กในเขตตำบลสร/างนกทา อำเภอเมือง จังหวัด
อำนาจเจริญ   
 

ข/อมูลเด็ก จำนวน ร/อยละ 

1.เพศ   

   ชาย 179 51.88 

   หญิง 166 48.12 

  รวม 345 100.00 

2.อายุ   

  แรกเกิด- 2ป{ 112 32.46 

  2 -3ป{ 58 16.81 

  3-4ป{ 54 15.65 

  4-5ป{ 53 15.36 

  5-6ป{ 68 19.72 

  รวม 345          100.00 

2.สถานท่ี    

ครอบครัว /16หมูOบ#าน 136 39.42 

โรงเรียนอนุบาล 5 แหOง 107  31.01 

ศูนยJเด็กเล็ก 3 แหOง 102  29.57 

รวม 345 100.00 

2.การได/รับสิทธ์ิ   

ได#รับสิทธิแรกเกิด –6ป{  261  75.65 

ไมOได#รับสิทธิ 84 24.35 

รวม 345 100.00 

3.ปîญหาท่ีพบ   

ยากจน 125  36.24 

ถูกทอดท้ิง 9  2.61 

แมOวัยรุOน 16  4.64 

พัฒนาการลOาช#า  10  2.90 

พิการ 2 .58 

หยOาร#าง 34  9.86 

ความรุนแรง  1  .29 
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ข/อมูลเด็ก จำนวน ร/อยละ 

พOอแมOคิดคุก 1  .29 

พOอแมOติดยาเสพติด 1 .29 

 รวม 199 57.68 

ปกติ 175 42.32 

รวม 345 100.00 

4.ผู/เล้ียงดู   

พOอแมO 160 46.38 

ปูd/ยOา 38 11.01 

ตา/ยาย 129 37.39 

แมO 8 2.32 

พOอ 6 1.74 

อ่ืน ๆ (ปíา/ลุง) 4 1.16 

   รวม 345 100.00 

 
3.ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน 

ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชนในเขตตำบลสร#างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญสOวนใหญOทราบวOามี

ศูนยJพัฒนาเด็กเล็ก (ร#อยละ 76.9) โรงเรียน (ร#อยละ 53.8) และผู#รับเล้ียงเด็กตามบ#าน (ร#อยละ 5.1) ตามลำดับ ดังแสดง

ใน ตารางท่ี 25  

ตารางท่ี 25 ระบบการดูแลเด็กกDอนวัยเรียนในชุมชนในตำบลสร/างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (n=50) 

ระบบการดูแลสุขภาพเด็กกDอนวัยเรียน จำนวน ร/อยละ 

ระบบการดูแลเด็กกOอนวัยเรียนในชุมชน (n=39)   

     ศูนยJพัฒนาเด็กเล็ก* 30 76.9 

     โรงเรียน** 21 53.8 

     สถานท่ีรับเล้ียงเด็กภายในหมูOบ#าน หรือเนอสเซอ*** 0 0 

     ผู#รับเล้ียงเด็กตามบ#าน 2 5.1 

     ผู#ปกครองเล้ียงเอง 1 2.6 
*ระบบการดูแลเด็ก มี ของระบบภาครัฐบาล ได8แก9  ศูนย=เด็กเล็กปฐมวัย 3 แห9ง ได8แก9 ศูนย=เด็กเล็กบ8านคำมะโค8ง บ8านโนนดู9 และ บ8าน

สร8างนกทา และ 

**โรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แห9ง ได8แก9  โรงเรียนบ8านบาก โรงเรียนบ8านโนนดู9 โรงเรียนบ8านหนองแฝกคำมะโค8ง โรงเรียนสร8างนกทา

ดอนหวาย และโรงเรียนบ8านขามนาเพียงโคกยาว  

ไม9มีสถานที่รับเลี้ยงเด็กภายในหมู9บ8าน หรือเนอสเซอรี่ และโรงเรียนเอกชน 
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4. ฐานข/อมูลเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปc 4 สDวนงานในระดับชุมชน 
            ฐานข#อมูลเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ป{ ตำบลสร#างนกทาอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ แตOละหนOวยงานมีข#อมูล

เด็กตามภารกิจหน#าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ได#แกO1)องคJการบริหารสOวนตำบลสร#างนกทา 2) โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตำบล 2 

แหOงได#แกO โรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพบ#านโนนดูO ต้ังอยูOหมูOท่ี 5 บ#านโนดูO รับผิดชอบ9 หมูOบ#านได#แกO ม.4 บ#านคำมะโค#ง  ม.

5 บ#านโนนดูO  ม.6  บ#านคำพะโอ  ม.7  บ#านบ́าเจริญ ม.8  บ#านหนองแฝก ม.11  บ#านน้ำคำพัฒนา  ม.12  บ#านโนนดูO  ม.

14  บ#านหินโงม และ ม.16 บ#านนาหกสิบ สOวนโรงพยาบาลสOงเสริมสุขภาพตำบลสร#างนกทา ต้ังอยูOหมูOท่ี 1 บ#านสร#างนก

ทารับผิดชอบ 7 หมูOบ#าน ได# แกO ม.1 บ#านสร#างนกทา ม.2 บ#านบาก ม.3 บ#านขาม ม.9 บ#านดอนหวาย ม.10 บ#านนาเพียง 

ม.13 บ#านสร#างนกทา และ ม.15 บ#านโคกยาว 3) โรงเรียนอนุบาล จำนวน 5 แหOงได#แกO 1)โรงเรียนบ#านบาก 2)โรงเรียน

บ#านขามนาเพียงโคกยาว 3) โรงเรียนบ#านคำมะโค#งหนองแฝก 4) โรงเรียนบ#านโนนดูO และ5)โรงเรียนสร#างนกทาดอนหวาย  

และข#อมูลเด็กอีกแหOงคือ ศูนยJเด็กเด็กปฐมวัย 3 แหOง  ได#แกO 1) ศูนยJเด็กเล็กบ#านโนนดูO  2)ศูนยJเด็กเล็กบ#านคำมะโค#ง และ 

3) ศูนยJเด็กเล็กบ#านสร#างบ#านสร#างนกทา ตำบลสร#างนกทา  ข#อมูลเด็กอายุแรกเกิดถึงอายุ 6 ป{ จะมีข#อมูลตามภารกิจของ

หนOวยงาน ด#งคำกลOาว “ ข/อมูลเด็ก จะมีเฉพาะสDวนท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ันจะไมDมี เป̂นภาพรวมของตำบล ”  

             มีข#อมูลเด็ก ประกอบด#วย 4 สOวนได#แกO  

 

สDวนท่ี 1 ท่ีเจ/าหน/าท่ีพัฒนาชุมชน องค-การบริหารสDวนตำบลสร/างนกทา พบวOา จำนวนเด็กท่ีได#รับการอุดหนุนจาก

รัฐบาลเดือนละ 600 บาท อายุแรกเกิดถึง 6 ป{ โดยเด็กเกิด ต้ัง แตO 1 ตุลาคม 2558 มีจำนวน 261คนคิดเปgนร#อยละ 

75.65  คนยังเหลือเด็กอีกจำนวน 84  คนยังไมOได#ข้ึนทะเบียนตามสิทธ์ิ คิดเปgนร#อยละ 24.35  การให#ผู#ปกครองมารับสิทธ์ิ

โดยการประชาสัมพันธJให#มาข้ึนทะเบียนจะแจ#งให#ผู#ใหญOบ#านแตOละหมูOบ#าน แจ#งประชาชนในหมูOบ#านท่ีรับผิดชอบให#มาข้ึน

ทะเบียนท่ีงานพัฒนาชุมชน องคJการบริหารสOวนตำบลสร#างนกทา  

สำหรับเด็กพิการ 2 ราย ต#องได#ใบรับรองแพทยJเปgนเด็กพิการ ขอคำร#องขอบัตรคนพิการและรับลงทะเบียนท่ี

องคJการบริหารสOวนตำบลสร#างนกทา สOงชื่อผู#พิการให#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยJจังหวัดอำนาจเจริญ จะได#

บัตรคนพิการ พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษยJจังหวัดอำนาจเจริญ  จะทำเรื ่องเบิกจOายให#โดยผOานบัญชี

กรมบัญชีกลาง ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน อายุไมOเกิน 18 ป{ คนละ 1,000 บาท/เดือน อายุเกิน 18 ป{ คนละ 800 บาท/

เดือน เด็กพิการ มีจำนวน 2 คน เด็กชาย อายุ 4 ป{ม.2 บ#านบากและเด็กชาย  อายุ 6 ป{ บ#านคำมะโค#ง และเด็กยากจน โย

ให#ผู#ใหญOบ#านประเมินรายได# และ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ#าน รายได#ไมOเกิน 100,000 บาท/ป{ เมื่อผู#ใหญOบ#าน

สำรวจและประเมินเรียบร#อยก็จะสOงแบบประเมินและรายชื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยJ พิจารณาโดยมี

คณะกรรมการพิจารณา เมื่อผOานเกณฑJการประเมินก็จะติดตOอผู#ปกครองจOายเงินผOานบัญชี คนละ 6,000 บาท/ป{ โดยจOาย

ให# 3 ครั้งไมOกำหนดเดือนในการจOาย เด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ป{ที่ผู#ปกครองยากจนป{ งบประมาณ 2564 มี จำนวน 13 คน 

รอการพิจารณาจากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยJ 

 
สDวนท่ี 2 โรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แหDงตำบลสร/างนกทาได/แกD 
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ตารางท่ี 26 จำนวนเด็กท่ีมีภาวะเส่ียงจำแนกตามโรงเรียนท่ีดูแลเด็ก ในตำบลสร>างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 

หมูEท่ี ช่ือโรงเรียน 

 

 

จำนวนเด็ก 

อายุ 3 -6ปK(ช/ญ) 

เด็ก

ยากจน 

ถูก

ทอดท้ิง 

เด็กถูกทารุณ

ทางกาย/ทาง

เพศ/ทาง

อารมณT 

เด็กแมEวัยรุEน/หยEาร>าง/

ติดคุก/ติดยา/ความ

รุนแรงในครอบครัว/จิต

ประสาท 

พิการ/มีปVญหา

สุขภาพ 

จิต/เจ็บปXวยเร้ือรัง/

พัฒนาการลEาช>า 

เด็กถูกใช>

แรงงาน/

เหย่ือทาง

การค>า 

เด็กชน

เผEา/

เด็ก

อพยพ 

หมายเหตุ 

2  บ$านบาก 

   17 

อนุบาล 17 ช6ญ.1 

อนุบาล 26ช1ญ5 

อนุบาล 3 4ช2ญ2 

  -   พ6อแม6หย6ากัน 6 ล6าช$า 1    

3 ขามนาเพียง

โคกยาว 

รับผิดชอบ 

 ม.3 10 15 

 

ช1 ญ 3 

ช3 ญ 3 

   1 ชาย 6ปI คนหย6าร$าง 

1ชาย6ปI พ6อยาเสพติด  

1ชาย6ปI รุนแรง

ครอบครัว 

สมาธิส้ัน ช6ปI 

   พ6อแม6 2 คน 

ตายาย 5 คน 

ปNา 1 คน  

ปูP/ย6า 2 คน 

4 บ$านคำมะโค$ง

หนองแฝก 

25 คน 

อายุ 4-5ปI ช8 ญ.3 

อายุ 5-6ปI ช11ญ.3 

  ช7    3 ญ.1 ช2 (หย6าร$าง)    อยู6กับพ6อแม6 17 

คน 

ปูPย6า 2 คน 

ตายาย 5 คน  

ผู$อุปการะ 1 คน 

5 บ$านโนนดู6 

  28 คน 

อายุ 4-5ปI  14 คน 

อายุ 5-6ปI  14 คน 

(ช13 ญ 15คน) 

   28     -แม6วัยรุ6น 15 คน 

-หย6าร$าง 8 คน 

   อยู6กับตายาย 5 

คน 

พ6อแม6หย6าร$าง 8 

คน 



149 
 

หมูEท่ี ช่ือโรงเรียน 

 

 

จำนวนเด็ก 

อายุ 3 -6ปK(ช/ญ) 

เด็ก

ยากจน 

ถูก

ทอดท้ิง 

เด็กถูกทารุณ

ทางกาย/ทาง

เพศ/ทาง

อารมณT 

เด็กแมEวัยรุEน/หยEาร>าง/

ติดคุก/ติดยา/ความ

รุนแรงในครอบครัว/จิต

ประสาท 

พิการ/มีปVญหา

สุขภาพ 

จิต/เจ็บปXวยเร้ือรัง/

พัฒนาการลEาช>า 

เด็กถูกใช>

แรงงาน/

เหย่ือทาง

การค>า 

เด็กชน

เผEา/

เด็ก

อพยพ 

หมายเหตุ 

พ6อแม6วัยรุ6น 15 

คน 

13 สร$างนกทา

ดอนหวาย 

  27 คน 

อายุ 4-ปI 14 คน ช7 

ญ7 

อายุ 5 ปI 13คน ช8ญ 

5 

  27  2 ช1 

ญ1 

 แม6วัยรุ6น 1  

พ6อยาเสพติด 1 

หย6าร$าง  3 

   พ6อแม6  16 คน 

ตายาย 3 คน 

ปูPยา 3 คน แม6 3 

คน 

พ6อ  2 คน 

รวม 107 คน 62 2  หย6าร$าง  22 รุนแรง 1 

แม6วัยรุ6น 16 ยาเสพติด 

1 
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1)โรงเรียนบ+านโนนดู/ มีจำนวนนักเรียนอนุบาลจำนวน 28 คน ชาย 13 คน หญิง 15 คน อายุ 4-5ป@ จำนวน 14 คน อายุ 
5-6 ป@จำนวน 14 คน นักเรียนอนุบาล พบปCญหาความยากจน 28 คน พบเด็กที่พHอแมHหยHารJาง 8 คน และเปLนพHอแมHวัยรุHน 
15 คน ตำบลสรJางนกทา ประชาชนสHวนใหญHประกอบอาชีพทำนา รายไดJมาจากการทำนา เมื่อวHางจากการทำนาก็จะไป
รับจJาง ที่จังหวัดอำนาจเจริญ รายรับไมHเพียงพอกับรายจHายในการดูแลบุตรทั้ง อาหาร เครื่องใชJตHางๆ รวมทั้งนมผง ในการ
เลี้ยงดูบุตรดJวย จึงไปประกอบอาชีพที่ตHางจังหวัดไดJแกH กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เปLนตJน โดยใหJบิดามารดาเปLนผูJเลี้ยงบุตร
แทนดังคำพูด “เด็กน+อยเอากัน ผู+เฒ/ามีลูก” คHาใชJจHายในการเลี้ยงดูบุตรก็จะจHายใหJ มารดาและบิดาบJางเปLนบางเดือน ไมH
สม่ำเสมอ บิดามารดาไมHมีรายไดJในการดูเด็กบุตรหลานไดJเพียงพอ ทำใหJพบวHาครอบครัวเด็กอายุแรกเกิดถึง 6ป@ ฐานะ
ยากจนมาก และมารดาและบิดาเปLนวัยรุHนอายุต่ำกวHา 20ป@ สHวนใหญH ตั้งครรภ^ขณะที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ยังไมHบรรลุนิธิภาวะ ตJองหยุดเรียน เมื่อตั้งครรภ^มีภาระเพิ่มมากขึ้น ทั้งบทบาทหนJาที่ในการเลี้ยงดูบุตร มีปCญหา
การเงินรายจHายไมHพอกับรายรับเพราะยังไมHมีอาชีพท่ีม่ันคง เกิดการ หยHารJางระหวHางบิดาและมารดา ภาระในการดูแลเล้ียง
ดูบุตรเปLนหนJาที่ของตาหรือ ยายบางครั้งก็เปLนปูdหรือ ยHา  หรือญาติๆ เชHน ลุง ปeา นJา อา เด็กที่ยากจนก็จะไดJรับเงิน
สนับสนุน จาก พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย̂จังหวัดอำนาจเจริญ 1,000 บาท/คน/ป@  
           การสนับสนุนงบประมาณในการดูแลเด็กขององค^การบริหารสHวนตำบลสรJางนกทา นั้น อาหารกลางวัน  20 
บาท/คน/วัน เปLนจำนวน 200 วัน/ป@ มีการจัดเมนูอาหารครบ 5 หมูH โปรตีน ผัก ผลไมJ  มีคณะกรรมการ ตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร ทุกครั้ง นอกจากอาหารไดJสนับสนุนนมกลHองสำเร็จรูป ใหJเด็กดื่มวันละ 1กลHอง นมจืด  ราคา 7.68 บาท/
กลHอง/วัน และดูแลใหJเด็กดื่มนมทุกคน เพื่อจะไดJรับสารอาหารที่ครบถJวน มีการสนับสนุนอุปกรณ^สื่อการเรียนการสอน 
1,700 บาท/คน/ป@ และอุปกรณ̂ชุดนักเรียน  
         เวชภัณฑ̂ยาจะใชJงบประมาณของโรงเรียนในการจัดซ้ือเม่ือเด็กเจ็บปdวย ถJาเจ็บปdวยฉุกเฉินจะนำเด็กไปรับการรักษา
ท่ีโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลโนนดูH โดยใชJรถยนต̂สHวนตัวของครูผูJดูแลเด็ก การดูแลเด็กเม่ือเจ็บปdวย  
         การเดินทางของเด็กมาโรงเรียนสHวนใหญHผูJปกครองจะขับรถจักรยานยนต̂มาสHงที่โรงเรียน 25 คน และเมื่อฝนตกจึง
จะใชJรถยนต̂ในการสHงเด็กท่ีโรงเรียน 3 คน  
        มีการประชุมผู Jปกครองป@ละ2ครั ้งคือเดือนพฤษภาคม ภาคการศึกษาที ่ 1 และภาคการศึกษาที ่ 2 เดือน
พฤศจิกายน ของทุกป@ เรื่องเกี่ยวกับการดูแลเด็ก และปCญหาตHางๆ ของเด็กระดับอนุบาล รวมทั้งการกำหนดใหJเด็กใชJ
โทรศัพท^ เพราะจะทำใหJเด็กติดนิสัยในการใชJโทรศัพท^ไดJ  ยังมีการเยี่ยมบJานเด็กทุกคนป@ละ 1ครั้งเพื่อศึกษาความเปLนอยูH
ของเด็ก และปCญหาท่ีพบเพ่ือใหJคำแนะนำผูJปกครองในการดูแลเด็กไดJ หรือเพ่ือติดตามเยี่ยมเด็กท่ีมีความยากจนหลังจากท่ี
ไดJรับเงินชHวยเหลือ 
 
2)โรงเรียนบ+านคำมะโค+งหนองแฝกมีเด็กอนุบาล 25 คน ชาย 19 คน หญิง 6 คน อายุ 4-5ป@ จำนวน 11คนและอายุ 5-6
ป@จำนวน 14 คน เด็กอนุบาลพบปCญหายากจน 7 คนเปLนเด็กชาย ถูกทอดทิ้ง 1 คนชายอายุ 6 ขวบพHอแมHหยHารJางแยกทาง
กัน ทำใหJญาติตJองอุปการะแทน พHอแมHหยHารJาง 3 คน บริบทเหมือนกันคือประกอบอาชีพทำนาเปLนอาชีพหลัก รายไดJนJอย
เนื่องจากขJาวราคาไมHดีลงทุนในการทำนาสูงตJองกูJยืมเงินจากธนาคารเกษตรสหกรณ^ทำใหJรายไดJไมHพอกับรายไดJตJอง
ประกอบอาชีพเสริมเมื่อวHางจากการทำนาแตHคHาแรงเปLนกรรมกรรับจJางถูก จึงตJองไปทำงานที่ตHางจังหวัดที่คHาแรงคHอนขJาง
สูงและมีงานทำใหJเลือกมากมาย เชHน กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี เปLนตJน ภาระเลี้ยงดูลูกเปLนหนJาที่ของพHอแมH ปูdยHาตา
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ยายซึ่งไมHมีรายไดJที่แนHนอนนอกจากเบี้ยยังชีพของผูJสูงอายุคHาใชJจHายในการเลี้ยงดูบุตรก็จะจHายใหJ มารดาและบิดาบJางเปLน
บางเดือน ไมHสม่ำเสมอ บิดามารดาไมHมีรายไดJในการดูเด็กบุตรหลานไดJเพียงพอ ทำใหJพบ ครอบครัวเด็กอายุแรกเกิดถึง 6
ป@ ฐานะยากจนมาก และการเลี้ยงดูก็จะเลี้ยงดูเหมือนสมัยที่เคยเลี้ยงดูลูกและจะตามใจบุตรหลาน เมื่อบิดามารดาตJองซ้ือ
โทรศัพท^เพื่อใชJติดตHอสื่อสารเมื่อมีความจำเปLน เด็กใชJโทรศัพท^ทุกวันบางครั้งจะใชJเลHนเกมส^ตHางๆ ทำใหJไมHใสHใจในการ
ทำงานหรือชHวยเหลืองานบJาน ผูJปกครองจึงไดJกำหนดเวลาในการใชJโทรศัพท^ในแตHละวันของเด็ก รวมทั้งคุณครูผูJดูแลเด็ก
ดJวยเพื่อจะทำใหJเด็กใสHใจในการเรียน การแตHงงานและมีบุตรตJองเพิ่มภาระมากขึ้น ทำใหJพHอแมHเด็กมีปCญหาการเงินตามมา
ในการเลี้ยงดูบุตรเกิดการ หยHารJางระหวHางบิดาและมารดา ภาระในการดูแลเลี้ยงดูบุตรเปLนหนJาที่ของตาหรือ ยายบางคร้ัง
ก็เปLนปูdหรือ ยHา  หรือญาติๆ เชHน ลุง ปeา นJา อา เด็กท่ียากจนก็จะไดJรับเงินสนับสนุน จาก พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย̂จังหวัดอำนาจเจริญ 1,000 บาท/คน/ป@  
           การสนับสนุนงบประมาณในการดูแลเด็กขององค^การบริหารสHวนตำบลสรJางนกทา นั้น อาหารกลางวัน  20 
บาท/คน/วัน เปLนจำนวน 200 วัน/ป@ มีการจัดเมนูอาหารครบ 5 หมูH โปรตีน ผัก ผลไมJ  มีคณะกรรมการ ตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร ทุกครั้ง นอกจากอาหารไดJสนับสนุนนมกลHองสำเร็จรูป ใหJเด็กดื่มวันละ 1กลHอง นมจืด  ราคา 7.68 บาท/
กลHอง/วัน และดูแลใหJเด็กดื่มนมทุกคน เพื่อจะไดJรับสารอาหารที่ครบถJวน มีการสนับสนุนอุปกรณ^สื่อการเรียนการสอน 
1,700 บาท/คน/ป@ และอุปกรณ̂การเรียนและชุดนักเรียน  
           การเดินทางของเด็กมาโรงเรียนสHวนใหญHผูJปกครองจะขับรถจักรยานยนต^มาสHงที่โรงเรียน 20 คน และรถยนต^ 2 
คน รถโดยสารประจำทาง 1 คน และเดินอีก 2 คน   
          เวชภัณฑ^ยาจะใชJงบประมาณของโรงเรียนในการจัดซื้อเมื่อเด็กเจ็บปdวย ถJาเจ็บปdวยฉุกเฉินจะนำเด็กไปรับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลโนนดูH โดยใชJรถยนต̂สHวนตัวของครูผูJดูแลเด็ก การดูแลเด็กเม่ือเจ็บปdวย 
          มีการประชุมผูJปกครองป@ละ2คร้ังคือเดือนพฤษภาคม ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 
ของทุกป@ เร่ืองเก่ียวกับการดูแลเด็ก และปCญหาตHางๆ ของเด็กระดับอนุบาล รวมท้ังการกำหนดใหJเด็กใชJโทรศัพท̂ เพราะจะ
ทำใหJเด็กติดนิสัยในการใชJโทรศัพท̂ไดJ  ยังมีการเยี่ยมบJานเด็กทุกคนป@ละ 1 ครั้งเพ่ือศึกษาความเปLนอยูHของเด็ก และปCญหา
ท่ีพบเพ่ือใหJคำแนะนำผูJปกครองในการดูแลเด็กไดJ หรือเพ่ือติดตามเย่ียมเด็กท่ีมีความยากจนหลังจากท่ีไดJรับเงินชHวยเหลือ 
 
3)โรงเรียนบ+านบาก มีจำนวนเด็ก 17 คน อายุ 4-6ป@ ชาย 9 คน และหญิง 8 คน เด็กยากจน 7 คน ชาย 3 คนและหญิง 4 
คน พHอแมHหยHารJาง 6 คน พัฒนาการชJา 1 คน บริบทเหมือนกันคือประกอบอาชีพทำนาเปLนอาชีพหลัก รายไดJนJอย
เนื่องจากขJาวราคาไมHดีลงทุนในการทำนาสูงตJองกูJยืมเงินจากธนาคารเกษตรสหกรณ^ทำใหJรายไดJไมHพอกับรายไดJตJอง
ประกอบอาชีพเสริมเมื่อวHางจากการทำนาแตHคHาแรงเปLนกรรมกรรับจJางถูก จึงตJองไปทำงานที่ตHางจังหวัดที่คHาแรงคHอนขJาง
สูงและมีงานทำใหJเลือกมากมาย เชHน กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี เปLนตJน ภาระเลี้ยงดูลูกเปLนหนJาที่ของพHอแมH ปูdยHาตา
ยายซึ่งไมHมีรายไดJที่แนHนอนนอกจากเบี้ยยังชีพของผูJสูงอายุคHาใชJจHายในการเลี้ยงดูบุตรก็จะจHายใหJ มารดาและบิดาบJางเปLน
บางเดือน ไมHสม่ำเสมอ บิดามารดาไมHมีรายไดJในการดูเด็กบุตรหลานไดJเพียงพอ ทำใหJพบ ครอบครัวเด็กอายุแรกเกิดถึง 6
ป@ ฐานะยากจนมาก และการเลี้ยงดูก็จะเลี้ยงดูเหมือนสมัยที่เคยเลี้ยงดูลูกและจะตามใจบุตรหลาน เมื่อบิดามารดาตJองซ้ือ
โทรศัพท^เพื่อใชJติดตHอสื่อสารเมื่อมีความจำเปLน เด็กใชJโทรศัพท^ทุกวันบางครั้งจะใชJเลHนเกมส^ตHางๆ ทำใหJไมHใสHใจในการ
ทำงานหรือชHวยเหลืองานบJาน ผูJปกครองจึงไดJกำหนดเวลาในการใชJโทรศัพท^ในแตHละวันของเด็ก รวมทั้งคุณครูผูJดูแลเด็ก



152 
 

ดJวยเพื่อจะทำใหJเด็กใสHใจในการเรียน การแตHงงานและมีบุตรตJองเพิ่มภาระมากขึ้น ทำใหJพHอแมHเด็กมีปCญหาการเงินตามมา
ในการเลี้ยงดูบุตรเกิดการ หยHารJางระหวHางบิดาและมารดา ภาระในการดูแลเลี้ยงดูบุตรเปLนหนJาที่ของตาหรือ ยายบางคร้ัง
ก็เปLนปูdหรือ ยHา  หรือญาติๆ เชHน ลุง ปeา นJา อา เด็กท่ียากจนก็จะไดJรับเงินสนับสนุน จาก พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย̂จังหวัดอำนาจเจริญ 1,000 บาท/คน/ป@  
      การสนับสนุนงบประมาณในการดูแลเด็กขององค̂การบริหารสHวนตำบลสรJางนกทา น้ัน อาหารกลางวัน  20 บาท/
คน/วัน เปLนจำนวน 200 วัน/ป@ มีการจัดเมนูอาหารครบ 5 หมูH โปรตีน ผัก ผลไมJ  มีคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร ทุกคร้ัง นอกจากอาหารไดJสนับสนุนนมกลHองสำเร็จรูป ใหJเด็กด่ืมวันละ 1กลHอง นมจืด  ราคา 7.68 บาท/กลHอง/วัน 
และดูแลใหJเด็กดื่มนมทุกคน เพื่อจะไดJรับสารอาหารที่ครบถJวน มีการสนับสนุนอุปกรณ̂สื่อการเรียนการสอน 1,700 บาท/
คน/ป@ และอุปกรณ̂การเรียนและชุดนักเรียน 
        การเดินทางของเด็กมาโรงเรียนสHวนใหญHผูJปกครองจะขับรถจักรยานยนต^มาสHงที่โรงเรียน 15 คน และเดินมา
โรงเรียน 2 คน   
        โรงพยาบาลสHงเสริมสุขภาพตำบลสรJางนกทาจะใหJบริการตรวจสุขภาพเด็กป@ละ1 ครั้งและเมื่อมีการระบาดของ
โรคก็จะจัดเตรียมอุปกรณ^ในการใหJบริการเชHนเมื่อมีการระบาดของโรคโควิดก็จะเตรียมเจลJางมือใหJโรงเรียน เพื่อปeองกัน
การแพรHเช้ือ 
       มีการประชุมผู Jปกครองป@ละ2ครั ้งคือเดือนพฤษภาคม ภาคการศึกษาที ่ 1 และภาคการศึกษาที ่ 2 เดือน
พฤศจิกายน ของทุกป@ เรื่องเกี่ยวกับการดูแลเด็ก และปCญหาตHางๆ ของเด็กระดับอนุบาล รวมทั้งการกำหนดใหJเด็กใชJ
โทรศัพท^ เพราะจะทำใหJเด็กติดนิสัยในการใชJโทรศัพท^ไดJ  ยังมีการเยี่ยมบJานเด็กทุกคนป@ละ 1ครั้งเพื่อศึกษาความเปLนอยูH
ของเด็ก และปCญหาท่ีพบเพ่ือใหJคำแนะนำผูJปกครองในการดูแลเด็กไดJ หรือเพ่ือติดตามเยี่ยมเด็กท่ีมีความยากจนหลังจากท่ี
ไดJรับเงินชHวยเหลือ มีกิจกรรมรHวมกันไดJแกH วันแมH วันกีฬาสีของโรงเรียนเปLนตJน 
 
4)โรงเรียนสร+างนกทาดอนหวาย จำนวนเด็ก 27 คน อายุ 4-6ป@ ชาย 15 คน และหญิง 12 คน พHอแมHดูแล 16 คน ตา
ยายดูแล  3คน ปูdยHาดูแล   3คน แมHดูแล 3คน และพHอดูแล 2 คน หยHารJาง 3 คน ปูdยHาไดJเลี้ยงดูเด็ก แมHวัยรุHน 1 คน และ
พHอติดยาเสพติด 1 คนบริบทเหมือนกันคือประกอบอาชีพทำนาเปLนอาชีพหลัก รายไดJนJอยเนื่องจากขJาวราคาไมHดีลงทุนใน
การทำนาสูงตJองกูJยืมเงินจากธนาคารเกษตรสหกรณ^ทำใหJรายไดJไมHพอกับรายไดJตJองประกอบอาชีพเสริมเมื่อวHางจากการ
ทำนาแตHคHาแรงเปLนกรรมกรรับจJางถูก จึงตJองไปทำงานที่ตHางจังหวัดที่คHาแรงคHอนขJางสูงและมีงานทำใหJเลือกมากมาย เชHน 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี เปLนตJน ภาระเลี้ยงดูลูกเปLนหนJาที่ของพHอแมH ปูdยHาตายายซึ่งไมHมีรายไดJที่แนHนอนนอกจาก
เบี้ยยังชีพของผูJสูงอายุคHาใชJจHายในการเล้ียงดูบุตรก็จะจHายใหJ มารดาและบิดาบJางเปLนบางเดือน ไมHสม่ำเสมอ บิดามารดา
ไมHมีรายไดJในการดูเด็กบุตรหลานไดJเพียงพอ ทำใหJพบ ครอบครัวเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ป@ ฐานะยากจนมาก และการเล้ียงดู
ก็จะเลี้ยงดูเหมือนสมัยที่เคยเลี้ยงดูลูกและจะตามใจบุตรหลาน เมื่อบิดามารดาตJองซื้อโทรศัพท^เพื่อใชJติดตHอสื่อสารเมื่อมี
ความจำเปLน เด็กใชJโทรศัพท^ทุกวันบางครั้งจะใชJเลHนเกมส^ตHางๆ ทำใหJไมHใสHใจในการทำงานหรือชHวยเหลืองานบJาน 
ผูJปกครองจึงไดJกำหนดเวลาในการใชJโทรศัพท^ในแตHละวันของเด็ก รวมทั้งคุณครูผูJดูแลเด็กดJวยเพื่อจะทำใหJเด็กใสHใจในการ
เรียน การแตHงงานและมีบุตรตJองเพิ่มภาระมากขึ้น ทำใหJพHอแมHเด็กมีปCญหาการเงินตามมาในการเลี้ยงดูบุตรเกิดการ หยHา
รJางระหวHางบิดาและมารดา ภาระในการดูแลเลี้ยงดูบุตรเปLนหนJาที่ของตาหรือ ยายบางครั้งก็เปLนปูdหรือ ยHา  หรือญาติๆ 
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เชHน ลุง ปeา นJา อา เด็กที่ยากจนก็จะไดJรับเงินสนับสนุน ตามเกณฑ^สปฐ.และสำนักงานสรJางเสริมสุขภาพซึ่งเปLนป@แรกท่ี
ไดJรับเงินทุนสนับสนุน 12 คน ๆละ 2500 บาท/ป@  
       การสนับสนุนงบประมาณในการดูแลเด็กขององค̂การบริหารสHวนตำบลสรJางนกทา น้ัน อาหารกลางวัน  20 บาท/
คน/วัน เปLนจำนวน 200 วัน/ป@ มีการจัดเมนูอาหารครบ 5 หมูH โปรตีน ผัก ผลไมJ  มีคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร ทุกครั้ง นอกจากอาหารไดJสนับสนุนนมจืด  กลHองสำเร็จรูป ใหJเด็กดื่มวันละ 1กลHอง ราคา 7.68 บาท/กลHอง/วัน 
และดูแลใหJเด็กดื่มนมทุกคน เพื่อจะไดJรับสารอาหารที่ครบถJวน มีการสนับสนุนอุปกรณ̂สื่อการเรียนการสอน 1,700 บาท/
คน/ป@ และอุปกรณ̂การเรียนและชุดนักเรียน 
        การเดินทางของเด็กมาโรงเรียนสHวนใหญHผูJปกครองจะขับรถจักรยานยนต^มาสHงที่โรงเรียน 27 คน  โรงพยาบาล
สHงเสริมสุขภาพตำบลสรJางนกทาจะใหJบริการตรวจสุขภาพเด็กป@ละ1 ครั้งและเมื่อมีการระบาดของโรคก็จะจัดเตรียม
อุปกรณ̂ในการใหJบริการเชHนเม่ือมีการระบาดของโรคโควิดก็จะเตรียมเจลJางมือใหJโรงเรียน เพ่ือปeองกันการแพรHเช้ือ 
       มีการประชุมผู Jปกครองป@ละ2ครั ้งคือเดือนพฤษภาคม ภาคการศึกษาที ่ 1 และภาคการศึกษาที ่ 2 เดือน
พฤศจิกายน ของทุกป@ เรื่องเกี่ยวกับการดูแลเด็ก และปCญหาตHางๆ ของเด็กระดับอนุบาล รวมทั้งการกำหนดใหJเด็กใชJ
โทรศัพท^ เพราะจะทำใหJเด็กติดนิสัยในการใชJโทรศัพท^ไดJ  ยังมีการเยี่ยมบJานเด็กทุกคนป@ละ 1ครั้งเพื่อศึกษาความเปLนอยูH
ของเด็ก และปCญหาท่ีพบเพ่ือใหJคำแนะนำผูJปกครองในการดูแลเด็กไดJ หรือเพ่ือติดตามเยี่ยมเด็กท่ีมีความยากจนหลังจากท่ี
ไดJรับเงินชHวยเหลือ มีกิจกรรมรHวมกันไดJแกH วันแมH วันกีฬาสีของโรงเรียนเปLนตJน 
 
5)โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว มีเด็กจำนวน 10 คน อายุ4-6ป@ เพศชาย 4 คน หญิง 6 คน อาศัยกับผูJแมH คน ตา/ยาย 5 
คน และปeา 1คน ปูd/ยHา 2 คน ครอบครัวหยHารJาง 1 คน พHอตืดยาเสพติด และความรุนแรงครอบครัวและสมาธิสั้น 1 คน 
การแตHงงานและมีบุตรตJองเพิ่มภาระมากขึ้น ทำใหJพHอแมHเด็กมีปCญหาการเงินตามมาในการเลี้ยงดูบุตรเกิดการ หยHารJาง
ระหวHางบิดาและมารดา ภาระในการดูแลเลี้ยงดูบุตรเปLนหนJาที่ของตาหรือ ยายบางครั้งก็เปLนปูdหรือ ยHา  หรือญาติๆ เชHน 
ลุง ปeา นJา อา และพHอติดยาบJา เมื่อเสพยาบJาก็จะอาละวาดเกิดความรุนแรงของครอบครัว ไมHใสHใจในการเลี้ยงดูบุตร ไมH
สHงเสริมพัฒนาการเด็ก จึงทำใหJบุตรมีสมาธิส้ัน 1 คน  
       การสนับสนุนงบประมาณในการดูแลเด็กขององค̂การบริหารสHวนตำบลสรJางนกทา น้ัน อาหารกลางวัน  20 บาท/
คน/วัน เปLนจำนวน 200 วัน/ป@ มีการจัดเมนูอาหารครบ 5 หมูH โปรตีน ผัก ผลไมJ  มีคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร ทุกครั้ง นอกจากอาหารไดJสนับสนุนนมจืด  กลHองสำเร็จรูป ใหJเด็กดื่มวันละ 1กลHอง ราคา 7.68 บาท/กลHอง/วัน 
และดูแลใหJเด็กดื่มนมทุกคน เพ่ือจะไดJรับสารอาหารที่ครบถJวน มีการสนับสนุนอุปกรณ̂สื่อการเรียนการสอน 1,700 บาท/
คน/ป@ และอุปกรณ̂การเรียนและชุดนักเรียน 
        การเดินทางของเด็กมาโรงเรียนสHวนใหญHผูJปกครองจะขับรถจักรยานยนต^มาสHงที่โรงเรียน 10 คน  โรงพยาบาล
สHงเสริมสุขภาพตำบลสรJางนกทาจะใหJบริการตรวจสุขภาพเด็กป@ละ1 ครั้งและเมื่อมีการระบาดของโรคก็จะจัดเตรียม
อุปกรณ̂ในการใหJบริการเชHนเม่ือมีการระบาดของโรคโควิดก็จะเตรียมเจลJางมือใหJโรงเรียน เพ่ือปeองกันการแพรHเช้ือ 
       มีการประชุมผู Jปกครองป@ละ2ครั ้งคือเดือนพฤษภาคม ภาคการศึกษาที ่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน
พฤศจิกายน ของทุกป@ เรื่องเกี่ยวกับการดูแลเด็ก และปCญหาตHางๆ ของเด็กระดับอนุบาล รวมทั้งการกำหนดใหJเด็กใชJ
โทรศัพท^ เพราะจะทำใหJเด็กติดนิสัยในการใชJโทรศัพท^ไดJ  ยังมีการเยี่ยมบJานเด็กทุกคนป@ละ 1ครั้งเพื่อศึกษาความเปLนอยูH
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ของเด็ก และปCญหาท่ีพบเพ่ือใหJคำแนะนำผูJปกครองในการดูแลเด็กไดJ หรือเพ่ือติดตามเยี่ยมเด็กท่ีมีความยากจนหลังจากท่ี
ไดJรับ 
 
ส/วนท่ี 3 ศูนยJเด็กเล็กปฐมวัย 3 แห/ง  ได+แก/ 1) ศูนยJเด็กเล็กบ+านโนนดู/  2)ศูนยJเด็กเล็กบ+านคำมะโค+ง  3) ศูนยJเด็กเล็ก
บ+านสร+างบ+านสร+างนกทา ตำบลสร+างนกทา
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ตารางท่ี  27 จำนวนเด็กท่ีมีภาวะเส่ียงจำแนกตามศูนย;เด็กเล็กปฐมวัย ในตำบลสรBางนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 

หมูHท่ี ช่ือศูนย;เด็ก
ปฐมวัย 

จำนวนเด็ก 
อายุ 3 -6ปN(ช/ญ) 

เด็ก
ยากจน 

ถูกทอดท้ิง เด็กถูก
ทารุณทาง
กาย/ทาง
เพศ/ทาง
อารมณ; 

เด็กแมHวัยรุHน/หยHา
รBาง/ติดคุก/ติดยา/
ความรุนแรงใน
ครอบครัว/จิต

ประสาท 

พิการ/มีปWญหา
สุขภาพจิต/

เจ็บปYวยเร้ือรัง/
พัฒนาการ

ลHาชBา 

เด็กถูกใชB
แรงงาน/
เหย่ือทาง
การคBา 

เด็กชน
เผHา/เด็ก
อพยพ 

หมายเหตุ 

4 ศูนย'เด็กเล็กคำ

มะโค2ง 

28 

อายุ 2-3ป< 10 คน ช 

3 ญ 7 

อายุ 2-3ป< 10คน ช 

2 ญ 8 

อายุ 3-4ป<  18 คน ช

1 ญ.7 

 

    6       อยูDกับพDอแมD 

16 

ตายาย 6 

ปJา 1 คน 

หยDาร2าง 3 

ปูMยDา 3 

พDอ/แมD16 

แมD 1 

ยาย/ตา 7 

5 ศูนย'เด็กเล็ก

โนนดูD 

41 คน 

2-3 ป< 5 ช 1 ญ 4 

3-4 ป< 23 ช 14 ญ 9 

4 ป<  13 คน  ช 4ญ 

9 

27    -       -      -       -       -      - อยูDกับยาย10 

-ปูMยDา 2 

พDอแมD 26 

พDอ 1 

แมD  2 



156 
 

หมูHท่ี ช่ือศูนย;เด็ก
ปฐมวัย 

จำนวนเด็ก 
อายุ 3 -6ปN(ช/ญ) 

เด็ก
ยากจน 

ถูกทอดท้ิง เด็กถูก
ทารุณทาง
กาย/ทาง
เพศ/ทาง
อารมณ; 

เด็กแมHวัยรุHน/หยHา
รBาง/ติดคุก/ติดยา/
ความรุนแรงใน
ครอบครัว/จิต

ประสาท 

พิการ/มีปWญหา
สุขภาพจิต/

เจ็บปYวยเร้ือรัง/
พัฒนาการ

ลHาชBา 

เด็กถูกใชB
แรงงาน/
เหย่ือทาง
การคBา 

เด็กชน
เผHา/เด็ก
อพยพ 

หมายเหตุ 

1 ศูนย'เด็กเล็ก

สร2างนกทา 

33 

ช 16 ญ17 

2 ป< 6คน ช1ญ.5 

3ป< 16 =10 ญ6 

4ป<  11 คน ช 4 ญ7 

18   -    -      -      2    -    - -พDอแมD 21 

-ปูMยDา 2 

-ตา/ยาย8 

-แมD2 

  รวมท้ังหมด 102 คน    51         2    
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1) ศูนย'เด็กเล็กบ.านโนนดู1  

        สถานที่ตั้งวัดบ/านโนนดู2 ตำบลสร/างนกทา ตั้งเมื่อป=พ.ศ.2541 โดยพระครูอุดมธรรมวัตร เจ/าอาวาสวัดโนนดู2 เดิม

ชื่อศูนยMอบรมเด็กก2อนเกณฑMวัดโนนดู2 ป= 2562 เปลี่ยนชื่อใหม2เปTน “ศูนย'พัฒนาเด็กเล็กบ.านโนนดู1” มีเด็กจำนวน 41 คน 

ชาย 20คน หญิง 21คน ส2วนใหญ2อาศัยกับบิดามารดา จำนวน 26 คน  ตายาย 10 คน ปูW/ย2า 2 คน พ2อ 1 คน และ แม2 2 

คน มี  จำนวน ครู 3 คนและผู/ดูแลเด็ก 1 คน อัตราครูต2อจำนวนเด็ก เท2ากับ 1: 10 ครูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา

ปฐมวัย 2 คน และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 2 คน สาขาการบริหาร ใช/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

กระทรวงศึกษาธิการป= 2560 มีการจัดการเรียนการสอน 6 กิจกรรมและพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด/าน  เด็กมีน้ำหนักและ

ส2วนสูงตามเกณฑMมาตรฐาน ตามช2วงอายุ มีเด็กอายุ 2 ขวบไม2สามารดูแลตนเองได/ จึ่งต/องดูแลอย2างใกล/ชิดในช2วงแรกของ

การเปcดเทอม 

     ปdญหาที่พบในการดูแลเด็กคือพื้นที่จำกัด เพราะใช/สถานที่วัดโนนดู2เปTนศูนยMเด็กเล็ก ไม2สามารจัดพื้นที่สนามเด็ก

เล2นที่ส2งเสริมการเล2นของเด็กได/ตามข/อกำหนดของกรมส2งเสริมการปกครองส2วนท/องถิ่น และอาคารสถานที่ ที่เชื่อมต2อ

ระหว2าง อาคารเรียนและอาคารในการรับประทานอาหาร ไม2ได/มุงหลังคา มีเฉพาะทางเดินเท2านั้น เมือฝนตกทำให/ทางเดิน

เป=ยก เด็กหกล/มเปTนอันตรายได/  และเด็กปฐมวัยได/รับงบประมาณสนับสนุนจำนวนน/อย ห/องน้ำก็ไม2เพียงพอ มีจำนวน 3 

ห/อง ต2อเด็ก 41 คน จึงอยากให/หน2วยงานท่ีเก่ียวข/องให/ความช2วยเหลือและดูและเอาใจใส2เพ่ิมมากข้ึน 

 

2.) ศูนย'เด็กเล็กบ.านคำมะโค.ง เดิมช่ือศูนยMอบรมเด็กก2อนเกณฑMวัดคำมะโค/ง ก2อต้ังเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2543 โดยพระ

อธิการเดิน ขันติโก มีนักเรียนจำนวน 40 คน อาคารเรียนใช2กุฏิหลังเก2าได/รับการสนับสนุนจากคณะผ/าปWาจาก

กรุงเทพมหานคร เปTนเงิน 10,000 บาท มีครูพี่เลี้ยง 2 คน ได/งบประมาณสนับสนุนจากกรมศาสนา ต2อมา พ.ศ.2546 ได/

ถ2ายโอนความรับผิดชอบให/องคMการบริหารส2วนตำบลสร/างนกทาจนถึงปdจจุบัน ปdจจุบัน มีเด็กจำนวน 28 คน ครอบครัว

หย2าร/าง 3 คน อาศัยอยู2กับพ2อแม2 16 คน ตา/ยาย 7 คน ปูW/ย2า 3 คน ปlา 1 คนและอาศัยกับแม2 1 คน อัตราส2วน 1:15 

ไม2ได/ตามเกณฑMมาตรฐาน มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  2 คนใช/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการป= 2560 

มีการจัดการเรียนการสอน 6 กิจกรรมและพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด/าน โดยมีหลักการจัดการเรียนการสอน คือ 1)ส2งเสริม

กระบวนการเรียนรู/และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 2)ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให/การศึกษาท่ีเน/นเด็กเปTน

สำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต2างระหว2างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน 3)ฝnกพัฒนาการเด็กโยองคMรวม 

ผ2านการเล2นอย2างมีความหลากหลายในกิจกรรมให/เหมาะสมกับวัยและพักผ2อนอย2างเพียงพอ 4)จัดประสบการณMเรียนรู/ให/

เด็กมีทักษะชีวิต เปTนคนดี มีวินัยและมีความสุข      5)สร/างความรู/และความเข/าใจและประสานความร2วมมือในการพัฒนา

เด็กระหว2างสถาบันการศึกษา พ2อแม2 ครอบครัว ชุมชน และทุกฝWายที่เกี่ยวข/อง กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับสุขภาพ

เด็กพบว2า  เด็กมีน้ำหนักและส2วนสูงตามเกณฑMมาตรฐาน ตามช2วงอายุ 

       ปdญหาที่พบมีห/องเรียนรวม 1 ห/องอยากได/ห/องเรียนที่แยกระหว2างเด็ก 2 ป= ซึ่งต/องดูแลอย2างใกล/ชิดสามารถ

ส2งเสริมพัฒนาการได/ดี ศูนยMเด็กเล็กตั้งอยู2ริมถนนสายสำคัญที่เดินทางไปอำเภอปทุมราชวงศา เด็กเล็กสามารถวิ่งเล2นได/ 

อยากมี่รั้วกั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และมีสนามเด็กเล2นเสริมปdญหาเด็กที่ได/มาตรฐานส2งเสริมการเรียนรู/ของเด็ก

ปฐมวัย 
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3.) ศูนย'เด็กเล็กบ.านสร.างนกทา ก2อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 โดยใช/สถานีอนามัยเดิม ผู/ริเริ่มคือ นางสาวภาณิศา 

บุญธิมา วันที่ 30 กันยายน 2545 ถ2ายโอนความรับผิดชอบจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยMเปTนขององคMการ

บริหารส2วนตำบลสร/างนกทา จำนวน เด็ก 33 คน ชาย 16 คน หญิง 17 คน อาศัยอยู2กับพ2อแม2 21 คน ตายาย 8 คน ปูWย2า 

2 และแม2 2 คน มีครูจำนวน 2 คน จบการศึกษาปริญญาตรี อัตราส2วน 1:16.5 เกินเกณฑMมาตรฐาน ใช/หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการป= 2560 มีการจัดการเรียนการสอน 6 กิจกรรมและพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด/าน  

     ปdญหาท่ีพบในการดูแลเด็กได/แก2 ปลั๊กไฟฟlาที่ใช/ต2อภายในอาคารไม2เพียงพอต/องใช/ปลั๊กไฟฟlาวางกับพื้นของ

อาคารไม2ปลอดภัยสำหรับเด็ก พัดลมไม2เพียงพอเมื่ออากาศร/อนไม2สามารถนอนหลับได/ ต/องรอให/มีผู/บริจาคพัดลม จึงจะมี

พัดลมได/เพียงพอกับจำนวนเด็ก  หลังคาเชื่อมต2ออาคารซึ่งเปTนบ2อทรายเปTนสนามเด็กเล2น เมื่อฝนตกจะไม2สามารถเล2นได/  

รวมทั้งถนนเชื่อมต2อจากถนนองคMการบริหารส2วนตำบลสร/างนกทาเปTนโคลน สนามหญ/าเดินลำบากเมื่อฤดูฝน มีเด็ก

จำนวนมากโตtะรับประทานอาหารสำหรับเด็กไม2เพียงพอ เครืองกรองน้ำดื่มสำหรับเด็กไม2มีต/องซื้อน้ำดื่มให/เด็กถังละ 15 

บาท ไม2มีสนามเด็กเล2น อุปกรณMชำรุด ไม2เพียงพอต2อเด็ก ในการเล2นในการสนับสนุนพัฒนาการเด็ก และสื่อการเรียนการ

สอนทีวี อยากมีห/องเรียนแต2ละระดับอายุของเด็ก เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนการสอน หรือการส2งเสริมพัฒนาการ

สำหรับเด็ก มีเด็กท่ีมีพัฒนาการช/า จำนวน 2 คน 

     ข/อเสนอแนะ มีการแยกห/องเรียน ตามช2วงอายุพร/อมสื่อการสอน DLTV มีพัดลมเพียงพอ สภาพห/องเรียนและ

นอกห/องเรียนต/องร2มรื่นน2าอยู2 มีรั้วรอบอาคาร มีสนามเด็กเล2นพร/อมอุปกรณMที่แข็งแรง ครูต/องมีจำนวนที่เพียงพอ  ตาม

เกณฑMคือ 1:10 ต/องมีครูจำนวน 3 คน เพ่ือสามารถดูแลเด็กอย2างใกล/ชิด  

 

ส1วนท่ี 4 โรงพยาบาลส1งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห1ง 
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ตารางท่ี  28 จำนวนเด็กท่ีมีภาวะเส่ียงจำแนกตามหมู;บ=าน ในตำบลสร=างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 

หมู$ท่ี ช่ือหมู$บ-าน จำนวนเด็ก

แรกเกิด -6

ป=(ช/ญ) 

เด็กยากจน ถูกทอดท้ิง เด็กถูกทารุณ

ทางกาย/ทาง

เพศ/ทาง

อารมณJ 

เด็กแม$วัยรุ$น/

หย$าร-าง/ติด

คุก/ติดยา/

ความรุนแรงใน

ครอบครัว/จิต

ประสาท 

พิการ/มีปQญหา

สุขภาพจิต/

เจ็บปTวยเร้ือรัง/

พัฒนาการล$าช-า 

เด็กถูกใช-

แรงงาน/

เหย่ือทาง

การค-า 

เด็กชน

เผ$า/

เด็ก

อพยพ 

หมายเหตุ 

1. บ"านสร"างนกทา 33(17/16)       3    หย4าร"าง ด.ช.ธนพล พ4อแม4หย4าร"าง แม4

ติดคุก 

ด.ช.ธนกฤต พ4อแม4หย4าร"าง แม4ติดคุก 

ด.ช.ธนัชวิชญF พ4อแม4หย4าร"าง 

2 บ"านบาก 32(16/16)     1   พิการ/พัฒนาการช"า ด.ช.ธนากร  

3 บ"านขาม 11(10/1)         

4 บ"านคำมะโค"ง 20 1 1   1   ทอดท้ิง1ม4ด.ช.นาคินอยู4กะยาย 

ยากจน1ม4ด.ช.รัฐวุฒิ พ4อแม4 

ล4าช"าพิการทางสมอง41ม.4สมาธิส้ัน 

กับพ4อแม4 

5 บ"านโนนดู4 26 3 1      ยากจน 13ม5 ด.ช.กิตติศักด์ิยาย 

ด.ช.ธีระพัทรยาย 

 ด.ช.ธีภพยาย 

ทอดท้ิง  19ม5 ด.ช.สมภพ ยาย 

6. บ-านคำพะโอ 15 2   1 1   ยากจน 101ม.6ด.ญ.ศรุตายาย 

41ม.6 ด.ญ.พรรณิภา พ4อแม4 

หย4าร"าง 4.6ด.ญ.นาตยา กับยาย 
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หมู$ท่ี ช่ือหมู$บ-าน จำนวนเด็ก

แรกเกิด -6

ป=(ช/ญ) 

เด็กยากจน ถูกทอดท้ิง เด็กถูกทารุณ

ทางกาย/ทาง

เพศ/ทาง

อารมณJ 

เด็กแม$วัยรุ$น/

หย$าร-าง/ติด

คุก/ติดยา/

ความรุนแรงใน

ครอบครัว/จิต

ประสาท 

พิการ/มีปQญหา

สุขภาพจิต/

เจ็บปTวยเร้ือรัง/

พัฒนาการล$าช-า 

เด็กถูกใช-

แรงงาน/

เหย่ือทาง

การค-า 

เด็กชน

เผ$า/

เด็ก

อพยพ 

หมายเหตุ 

พิการ   6ม.6 ด.ช.ภัคพงษF พ4อแม4 

7 บ"านบ[าเจริญ 35 2       ยากจน ด.ช.ศักด์ิมงคล กับยาย 

44 ด.ช.ธัญเทพ อยู4กับยาย 

8 บ"านหนองแฝก 18 1   2 1   หย4าราง 137 ด.ญ.จิระนันทF กับแม4 

ยากจน 3 ด.ช.ภูวดล  

พัฒนาการช"า 53 ด.ช.ประทุม พ4อแม4 

พ4อติดคุก 36 ด.ช.ธนภัทร อยู4กับแม4 

9 บ"านดอนหวาย 25(11/14)         

10 บ"านนาเพียง 14(6/8)         

11 บ"าน้ำคำพัฒนา 22     4      ทอดท้ิง 46 ด.ญ.กัญญรัตนFหย4าร"างกับ

ยาย 

31 ด.ช.ศิริพงษF หย4าร"างอยู4กับยาย 

หย4าร"าง 19 ด.ญ.มุนินทร กับแม4 

35 ด.ช.ณัฐพล หย4าร"างกับยาย 

12 บ"านโนนดู4 18    2    หย4าร"าง 138 ด.ญ.ชนกานตF กับยาย 

ด.ญ.สุธาสินี กับยาย 

13. บ"านสร"างนกทา 34(16/18)        พิการ 3 ด.ช.ธราดล 
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หมู$ท่ี ช่ือหมู$บ-าน จำนวนเด็ก

แรกเกิด -6

ป=(ช/ญ) 

เด็กยากจน ถูกทอดท้ิง เด็กถูกทารุณ

ทางกาย/ทาง

เพศ/ทาง

อารมณJ 

เด็กแม$วัยรุ$น/

หย$าร-าง/ติด

คุก/ติดยา/

ความรุนแรงใน

ครอบครัว/จิต

ประสาท 

พิการ/มีปQญหา

สุขภาพจิต/

เจ็บปTวยเร้ือรัง/

พัฒนาการล$าช-า 

เด็กถูกใช-

แรงงาน/

เหย่ือทาง

การค-า 

เด็กชน

เผ$า/

เด็ก

อพยพ 

หมายเหตุ 

14. บ"านหินโงม 23 1    2   ยากจน 42 ด.ช.ภาคิน แม4เสียชีวิต กับ

ยาย 

ติดคุก 17 ด.ช.วุฒิชัย พ4อแม4ติดคุกกับ

ยายป̀วยจิตเวช 

105 ด.ญวาริษา พ4อแม4ติดคุกอยู4กับตา

ยาย 

15 บ"านโคกยาว 6(3/3)         

16 บ"านนาหกสิบ 13 2 1   1   ยากจน 41ด.ญ.รุ4งไพริน พ4อแม4 

5 ด.ญ.ณฐกร พ4อแม4 

5 ด.ญ.ภรกัญญา ยาย 

ทอดท้ิง 31 ด.ญ.ปณิตา ยาย 

  รวมท้ังหมด 345 12 7        8 

หย$าร-าง 7 

พ4อติดยา 1 

แม4ติดยา 1 

พ4อแม4ติดคุก 1 

7    
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ข"อมูลเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ป7 โรงพยาบาลส<งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห<งได"แก<โรงพยาบาลส<งเสริมสุขภาพบ"านโนนดู<และ

โรงพยาบาลส<งเสริมสุภาพตำบลสร"างนกทา มอบหมายให"อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู<บ"านตามหลังคาเรือนท่ี

รับผิดชอบเปQนผู"สำรวจ และลงบันทึกข"อมูลของโรงพยาบาลส<งเสริมสุขภาพ การแยกข"อมูลเด็กที่มีภาวะเสี่ยงทั้ง 6 กลุ<มยัง

มีการแยกไม<ชัดเจน มีข"อมูล ชื่อ อายุ บ"านเลขที่ วัน เดือนป7 เกิด เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ บิดา และมารดา รายละเอียด

ข"อมูลเด็กต<างๆ ต"องสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุขอีกคร้ังจึงจะได"ข"อมูลท่ีชัดเจน 

     จำนวนเด็ก 16 หมู<บ"าน 345  คน เด็กที่พ<อแม<ยากจน  จำนวน 12 คน  พ<อแม<หย<าร"าง จำนวน 7 คน พ<อแม<ติดยาเสพ

ติด  1 คน พ<อ ติดยาเสพติด  1 คน และ แม<ติดยาเสพติด1 คน เด็กที่พ<อแม<ทอดทิ้งให"อยู<กับญาติ จำนวน 7 คนเด็กพิการ

และมีพัฒนาการล<าช"า จำนวน 7 คน  

     พบป\ญหาด"านครอบครัวและสังคมดังน้ี 

1. พบครอบครัวที่มีลูกหัวป7ท"ายป7 เปQนป\ญหาในการเลี้ยงดู เช<นกรณีตัวอย<างในหมู< 1 บ"านสร"างนกทา พ<อไม<มีรายได"

เพียงพอ และหย<าร"างกัน เด็กอยู<กับฝ_ายผู"เปQนพ<อ ไม<มีอาชีพแน<นอน ทำอาชีพรับจ"างท่ัวไป จับปลาขาย  ลูกคนเล็กอายุ 6ป7 

2. พ<อแม<เด็กที่มีอายุน"อยประมาณ 12-13 ป7 ส<งผลต<อสภาวะสุขภาพเด็กทำให"เด็กไม<แข็งแรงและมีขนาดตัวเล็ก มีระดับ

สติป\ญญาท่ีไม<ดี 

3. เด็กส<วนใหญ<ในชุมชนอยู<กับยาย พ<อแม<มักจะไปทำงานและไม<ได"ส<งเสียค<าใช"จ<ายมาให"กับทางบ"าน ส<วนใหญ<ยายเลี้ยง

โดยใช"เงินเบ้ียผู"สูงอายุท่ีตนเองได"รับ มีป\ญหาในด"านการเงินและค<าใช"จ<าย เช<นกรณีตัวอย<างในหมู< 5, 9, 11 และ 12 

4. มีผู"ปกครองที่มีอาการป_วยและต"องดูแลเด็กที่อายุต่ำกว<า 6 ป7เช<นกรณีตัวอย<างในหมู< 9 เด็กอยู<กับตาที่ป_วยเปQนโรควัณ

โรคทางโรงพยาบาลส<งเสริมสุขภาพตำบลได"ให"คำแนะนำและมีการติดตามโดยกลุ<มอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งพบว<า

ผู"ปกครองไม<ได"มีพฤติกรรมในการปeองกันการแพร<กระจายเชื้อไปสู<บุคคลร<วมบ"าน อาสาสมัครสาธารณสุขให"คำแนะนำก็ไม<

ค<อยเช่ือ ตาท่ีป_วยเปQนวัณโรคยังคงไม<ระมัดระวังตนเองในการเปQนพาหะแพร<กระจายเช้ือ 

5.  ป\ญหาเด็กติดเกมตั้งแต<อายุ 2 ป7 เด็กอายุ 11 เดือนแม<ให"ดูโทรศัพทg กรณีตัวอย<างในหมู<ที่ 9 นอกจากนั้นแล"วในกรณีน้ี

ยังพกตามหมู<บ"านต<างๆหมู<บ"านละ 1-2 คนท่ีพบป\ญหาลักษณะน้ี 

1. ในหมู< 4 มีเด็กท่ีมีอาการพิการทางสมอง โดยเด็กอยู<กับพ<อแม< โรงพยาบาลส<งเสริมสุขภาพตำบลมีการติดตามพัฒนาการ 

 

บทสังเคราะห, 
1. การพัฒนาฐานข6อมูลบูรณาการเด็ก ตำบลสร6างนกทา 

 
จุดอ&อนระบบข,อมูล สร,างนกทา 
การพัฒนาฐานข"อมูลเด็กของตำบลสร"างนกทายังไม<มีฐานข"อมูลภาพรวมของตำบล จะมีข"อมูลตามภาระกิจของ

หน<วยงานที่รับผิดชอบเท<านั้นแต<ละหน<วยงานจะไม<มีข"อมูลเปQนภาพรวมท่ีจะสามารถใช"ร<วมกันได"ทำให"การจัดการ

ให"บริการไม<ครอบคลุมตามสิทธิ์เด็ก การจัดทำฐานข"อมูลของเด็กนั้น ต"องเปQนการนำเอาข"อมูลที่แต<ละหน<วยงานมีข"อมูล

เด็กมาบูรณาการเพื่อสามารถจัดบริการเด็กได"ตามป\ญหาและความต"องการของเด็กและครบทุกคน โดยเริ ่มตั ้งแต<

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู<บ"านและผู"ใหญ<บ"านเปQนผู"สำรวจ ให"ครอบคลุมกลุ<มเด็กที่มีภาวะเสี่ยงๆต<างๆ ด"วย เช<น เด็ก

ยากจน เด็กถูกทอดท้ิง เปQนต"น นำข"อมูลมาตรวจสอบความถูกต"องร<วมกับโรงพยาบาลส<งเสริมสุขภาพตำบล เม่ือตรวจสอบ
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ข"อมูลถูกต"องแล"ว รวบรวมโดยผู"รับผิดชอบด"านการศึกษาขององคgการบริการส<วนตำบลสร"างนกทา มีการปรับปรุงข"อมูลให"

เปQนป\จจุบันทุกป7 และมีการใช"ข"อมูลร<วมกัน ต้ังแต<เด็กยากจน และเด็กพิการเปQนต"น 

จุดอ&อนระบบข,อมูลระดับหน&วนงาน  
ฐานข"อมูลของเด็กปฐมวัย หน<วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจจะมีข"อมูลเด็กปฐมวัยเฉพาะที่รับผิดชอบ ได"แก< 

ข"อมูลเด็กกลุ<มเสี่ยง เช<น ยากจน หน<วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยg แต<ยังไม<ครอบคลุมทุกกลุ<มเสี่ยงของ

เด็กปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการมีข"อมูลเด็กปฐมวัยด"านการศึกษา และข"อมูลความยากจนของบิดามารดาของเด็ก ส<วน

กระทรวงมหาดไทยมีข"อมูลเด็กปฐมวัยที่รับบริการที่ศูนยgเด็กปฐมวัยเท<านั้น และกระทรวงสาธารณสุข มีข"อมูลเด็กแรกเกิด 

หญิงตั้งครรภg เด็กมีภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) และพัฒนาการช"า ฐานข"อมูลเด็กปฐมวัยขาดการบูรณาการของ

หน<วยงานที่เกี่ยวข"องไม<ได"ใช"ข"อมูลร<วมกันอย<างเปQนระบบ  เพื่อจัดการให"บริการเด็กตามป\ญหาที่พบ ตามพระราชกิจจา

นุเบกษาของเด็กปฐมวัย ป7 2562 นั้น  มีฐานข"อมูลเด็กปฐมวัยต"องกำหนดฯโยบายและแผนยุทธศาสตรgร<วมกันในการ

ขับเคลื่อนการดูแลเด็กปฐมวัยอย<างบูรณาการ มีคณะกรรรมการเด็กปฐมวัยขององคgการบริหารส<วนตำบลสร"างนกทา มี

การประชุมแต<ยังไม<มีแผนงานหรือโครงการในการดูแลเด็กปฐมวัยที่ชัดเจน มีแผนงาน/โครงการเฉพาะป\ญหาที่พบ เช<น 

ซ<อมแซมอาคาร ของเล<นสำหรับเด็ก แต<งบประมาณที่ส<งเสริมด"านอื่นๆ เช<นด"านความปลอดภัยสำหรับเด็กมีจำนวนจำกัด 

ถูกตัดงบประมาณ มีการประเมินคุณภาพของศูนยgเด็กเล็กให"ได"มาตรฐานตามเกณฑgมาตรฐานเด็กแห<งชาติ ป7 2562 ก็จะมี

การปรับปรุงประเด็นบางประเด็นทีสามารถปรับปรุงได" เพราะขาดงบประมาณในการสนับสนุนที่เพียงพอ การดำเนินงาน

การดูแลเด็กแต<ละหน<วยงานดำเนินการดูแลเด็กตามภารกิจหน"าที่ ไม<มีการบูรณาการทำงานร<วมกัน การประเมินผลการ

ทำงานก็ประเมินตามตัวชี้วัดของแต<ละหน<วยงาน ไม<มีข"อมูลการประเมินผลภาพรวมการทำงานของหน<วยงานที่รับผิดชอบ

ระดับตำบล 

 

2.การสังเคราะห,การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย 

การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยต"องพัฒนา 2 ระบบคือระบบหน<วยงานท่ีเก่ียวข"อง และระบบการดูแลเด็กใน

ชุมชนเพราะการพัฒนาระบบหน<วยงานท่ีเก่ียวข"องจะทำให"สามารถขับเคล่ือนการทำงานเปQนภาพรวมเชิงระบบและหนุน

เสริมระบบการทำงานระบบชุมชนจึงจะทำให"การทำงานการขับเคล่ือนเด็กปฐมวัยประสบความสำเร็จตามนโยบายของ

รัฐบาลได"  

ระดับหนEวยงาน ควรมีการประชุมวางแผนร<วมกันกับหน<วยงานที่เกี่ยวข"อง มีระบบและกลไกในการทำงานโดย

แต<งตั้งคณะกรรมการทำงานจาก 4 กระทรวงหลัก และชุมชนร<วมกัน มีแผนปฏิบัติการทำงานร<วมกัน โดยเริ่มต"นจากการ

ทำฐานข"อมูลร<วมกันมีฐานข"อมูลภาพรวมของเด็กระดับตำบลและผู"รับผิดชอบ มีการวิเคราะหgจุดเด<นจุดด"อยของการ

ทำงานดูแลเด็กปฐมวัย จัดทำแผนยุทธศาสตรg โครงการ งบประมาณ ผู"รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด บูรณาการทำงานร<วมกันตาม

ภารกิจของแต<ละหน<วยงาน ร<วมกันขับเคลื่อนการทำงานอย<างเปQนเครือข<าย ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการประเมินผล

ร<วมกันในการทำงานทุกป7นำข"อมูลจากการประเมินผลมาปรับปรุงการทำงานในป7ต<อไป เพื่อจัดสรรงบประมาณให"

สอดคล"องกับแผนงาน/โครงการ ในป7ต<อไป ระบบการทำงานให"ประสบผลสำเร็จควรเปQนดังรูปท่ี 7 
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ระดับชุมชน การดูแลเด็กปฐมวัยของชุมชน มี 3 ระบบคือ การดูแลเด็กท่ีอายุแรกเกิดถึงก<อนเข"าศูนยgพัฒนาเด็ก 

หรือเด็กนอกระบบท่ีอายุถึงแล"วแต<ไม<เข"ารับการบริการศูนยgพัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาล เด็กเหล<าน้ีส<วนใหญ<ดูแลโดย

ผู"ปกครอง ซ่ึงผู"ปกครองประกอบด"วย บิดามารดา ปู_ ย<า ตายาย และญาติ มีผู"รับเล้ียงเด็ก 2 ราย กลุ<มน้ีได"รับการติดตาม

การดูแลโดยโรงพยาบาลส<งเสริมสุขภาพตำบล การดูแลโดยครูปฐมวัยท่ีศูนยgพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย และการดูแลโดยคุณคู

รอนุบาลในโรงเรียนระดับอนุบาล แนวทางการดูแลเด็กร<วมกันและการส<งเสริมพัฒนาการทุกด"านร<วมกันมีการจัดประชุม

ดูแลเด็กร<วมกันระหว<างผู"ปกครอง ศูนยgพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมระดับอนุบาล ถึงป\ญหาและแนวทางการดูแลเด็ก

ปฐมวัยร<วมกัน  ส<งต<อข"อมูลเด็กเม่ือพบป\ญหาและประเมินผลร<วมกันเปQนระยะ เพ่ือการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพปeองกันและ

เฝeาระวังป\ญหาท่ีจะเกิดข้ึนได"เปQนอย<างดี การทำงานให"ประสบผลสำเร็จ 
 

          1.) การดูแลโดยผู"ปกครอง ซึ่งผู"ปกครองประกอบด"วย บิดามารดา ปู_ ย<า ตายาย และญาติ จะดูแลตั้งแต<แรกเกิด 

จนกระทั่งเด็กโตที่จะศึกษาต<อ การดูแลเด็กมีการดูแลต้ังแต<เรื่อง อาหาร เครื่องนุ<งห<ม ยารักษาโรค พัฒนาการเด็กด"าน

ต<างๆ การดูแลด"านสติป\ญญา จิตใจอารมณg และสังคม ผู "ปกครองต"องมีความรู "เกี ่ยวกับพัฒนาการเด็ก       การ

เปลี่ยนแปลงด"านสังคมที่มีผลต<อการเลี้ยงดูเด็ก ต"องมีความรู"เกี่ยวกับกิจกรรมในการส<งเสริมพัฒนาการเด็ก การส<งเสริม

ทักษะการคิดเชิงบริหารสำหรับเด็ก ทักษะสมองสำหรับเด็ก จึงจะสามารถให"การเลี้ยงดูเด็กได"อย<างมีประสิทธิภาพ แต<

ป\จจุบันผู"ปกครองมีภารกิจต"องประกอบอาชีพเพื่อครอบครัวและการดูแลเด็ก ทำให"ไม<มีเวลาในการดูแลเด็กเท<าที่ควรและ

ต"องเปQนภาระของครูที่ต"องดูแลเด็ก ยังไม<มีความเข"าใจในการดูแลเด็กและส<งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จะดูแลเด็ก

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม<คือการใช"โทรศัพทgในการติดต<อสื่อสาร โดยไม<วิเคราะหgแยกแยะในการใช"สื่อ ทำให"เด็กติดเกมสg  

ใช"โทรศัพทgเม่ือมีการเรียนการสอน เปQนต"น 

          2.) การดูแลโดยครูปฐมวัยที่ศูนยgพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยจะดูแลเด็กปฐมวัยด"านร<างกาย โดยการส<งเสริมพัฒนาการ

ด"านการเคลื่อนไหว การใช"กล"ามเนื้อมัดใหญ< การใช"กล"ามเนื้อมัดเล็ก การใช"ภาษา การส<งเสริมพฤติกรรมการอยู<ร<วมกัน 

อาหารและโภชนาการ การส<งเสริมการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยก็มีข"อจำกัดของแต<ละแห<ง เช<น สถานที่ของ

ศูนยgเด็กเล็กมีพื้นที่จำกัดไม<มีพื้นที่เพียงพอในการจัดสนามเด็กเล<นสำหรับเด็ก อาคารไม<ปลอดภัย ห"องน้ำมีไม<เพียงพอ

สำหรับเด็ก สื่อการเรียนการสอน มีไม<เพียงพอและชำรุด เปQนต"น ครูได"รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไม<ต<อเนื่อง

และสม่ำเสมอ และจำนวนไม<เหมาะสมกับเด็ก การจัดการเรียนการสอนส<วนใหญ<จะจัดในนอกเรียนประสบการณgนอกช้ัน

เรียนจะน"อย เน่ืองจากมีป\ญหาเร่ืองพาหนะในการเดินทาง และการจัดการเรียนการสอนจะค<อนข"างเปQนรูปแบบเดิมๆ ไม<มี

การส<งเสริมทักษะด"านสมองท่ีชัดเจนนอกจากส<งเสริมด"านพัฒนาการ 4 ด"าน 

          3.)โรงเรียนระดับอนุบาล โดยคุณคูรอนุบาลจะดูแลเด็กปฐมวัยด"านร<างกาย โดยการส<งเสริมพัฒนาการด"านการ

เคลื่อนไหว การใช"กล"ามเนื้อมัดใหญ< การใช"กล"ามเนื้อมัดเล็ก การใช"ภาษา การส<งเสริมพฤติกรรมการอยู<ร<วมกัน อาหาร

และโภชนาการ การส<งเสริมการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยก็มีข"อจำกัดของแต<ละแห<ง เช<น สถานที่ของศูนยgเด็ก

เล็กมีพื้นที่จำกัดไม<มีพื้นที่เพียงพอในการจัดสนามเด็กเล<นสำหรับเด็ก อาคารไม<ปลอดภัย ห"องน้ำมีไม<เพียงพอสำหรับเด็ก 

สื่อการเรียนการสอน มีไม<เพียงพอและชำรุด เปQนต"น ครูได"รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไม<ต<อเนื่องและสม่ำเสมอ 

และจำนวนไม<เหมาะสมกับเด็ก การจัดการเรียนการสอนส<วนใหญ<จะจัดในนอกเรียนประสบการณgนอกชั้นเรียนจะน"อย 

เนื่องจากมีป\ญหาเรื่องพาหนะในการเดินทาง และการจัดการเรียนการสอนจะค<อนข"างเปQนรูปแบบเดิมๆ ไม<มีการส<งเสริม
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ทักษะด"านสมองที่ชัดเจนนอกจากส<งเสริมด"านพัฒนาการ 4 ด"าน เมื่อเด็กเจ็บป_วยก็จะดูแลเด็กด"านการส<งเสริม สุขภาพ

และการรักษาโรค มีการเย่ียมบ"านเด็กป7ละ 1 คร้ัง 

     การดูแลเด็ก 3 ระบบในระดับชุมชนมักขาดการเชื่อมต<อการดูแลเด็กทั้ง3ระบบอย<างต<อเนื่อง เช<น ป\ญหาของเด็ก

แต<ละคน แนวทางการดูแลเด็กร<วมกันและการส<งเสริมพัฒนาการทุกๆด"านร<วมกัน จึงควรมีการจัดประชุมดูแลเด็กร<วมกัน

ระหว<างผู"ปกครอง ศูนยgพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมระดับอนุบาล ถึงป\ญหาและแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยร<วมกัน  

ส<งต<อข"อมูลเด็กเมื่อพบป\ญหาและประเมินผลร<วมกันเปQนระยะๆ เพื่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพปeองกันและเฝeาระวังป\ญหา

ท่ีจะเกิดข้ึนได"เปQนอย<างดี การทำงานให"ปะสบผลสำเร็จ ดังรูปท่ี 8 

 

 

    รูปท่ี 7 แสดงการสังเคราะห,ภาพ ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยระดับหนEวยงาน  

 
 
 
 
รูปท่ี 8 แสดงการสังเคราะห,ภาพ ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยระดับชุมชน 
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5.3 บทสังเคราะห, แนวทางการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลสุขภาวะและสEงเสริมเรียนรู6เด็กปฐมวัยสูEการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

 

5.3.1 จินตภาพ “ระบบการดูแลและสEงเสริมการเรียนรู6ปฐมวัยเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (ECCE towards SD)”  

เด็กปฐมวัยหมายถึงช<วงเวลาต้ังแต<แรกเกิดถึงหกหรือแปดป7เปQนช<วงเวลาแห<งการเติบโตท่ีโดดเด<นพร"อมกับพัฒนาการ

ทางสมองที่ถึงจุดสูงสุด ในช<วงนี้เด็กจะได"รับอิทธิพลอย<างมากจากสิ่งแวดล"อมและผู"คนที่อยู<รอบตัว ประเทศพัฒนาต<างให"

ความสำคัญกับการดูแลและการส<งเสริมการเรียนรู"เด็กปฐมวัยท่ีไม<ใช<มีนัยยะเพียงการศึกษาก<อนวัยเรียน64 

ระบบการดูแลและส<งเสริมการเรียนรู "ปฐมวัย (ECCE) เปQนมากกว<าการเตรียมความพร"อมสำหรับโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยมีจุดมุ<งหมายเพื่อการพัฒนาแบบองคgรวมของความต"องการทางสังคมอารมณgความรู"ความเข"าใจและ

ร<างกายของเด็กเพื่อสร"างรากฐานที่มั่นคงและกว"างขวางสำหรับการเรียนรู"ตลอดชีวิตและความเปQนอยู<ที่ดี มีความเปQนไปได"

ท่ีระบบ ECCE จะช<วยสร"างพลเมืองในอนาคตท่ีมีความเอ้ืออาทร มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ 

ดังนั้น ECCE จึงเปQนหนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุดที่ประเทศสามารถทำได"เพื่อส<งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยg ความ

เสมอภาคของสังคม (social equity) และการอยู <ร<วมกันในสังคม (social cohesion) ส<งผลให"ลดค<าใช"จ<ายสำหรับ

โครงการเยียวยาคนและสังคมในภายหลัง สำหรับเด็กที ่ด"อยโอกาสทางสังคม (disadvantaged children) ECCE มี

บทบาทสำคัญในการชดเชยข"อด"อยในครอบครัว ประคับประคอง ปeองกัน และฟàâนฟูบาดแผลทางใจของเด็ก ในเชิงสังคม

การลงทุนในระบบ ECCEเปQนการลงทุนให"ทุกชีวิตได"รับการพัฒนาสมองและสุขภาวะองคgรวมอย<างเสมอภาคตั้งแต<จุดต้ัง

ต"นของชีวิต จึงเปQนกลยุทธสำคัญในการลดความเหล่ือมล้ำทางสังคมในระยะยาว65  

จินตภาพการพัฒนาระบบการดูแลและส<งเสริมการเรียนรู"ปฐมวัย (ECCE) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล"องกับ

แนวทางของยูเนสโก วาระการศึกษาป7 2030 และเปeาหมาย 4.2 ของเปeาหมายท่ี 4 ของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประกอบด"วย 

1. ECCE ต"องเปQนระบบท่ี บูรณาการงานการศึกษา การดูแลสุขภาวะ และการคุ"มครองเด็ก โดยท่ี 

• เปeาหมายด"านสุขภาวะครอบคลุมการส<งเสริมสุขภาวะแบบองคgรวมท้ังสุขภาพกาย สติป\ญญา จิตใจอารมณg 

และสังคม 

• เปeาหมายด"านการเรียนรู"ครอบคลุมการพัฒนากิจกรรมส<งเสริมการเรียนรู"เพ่ือให"ได"ผลลัพธgสู<การสร"างผู"นำการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน สร"างทักษะการเรียนรู"ตลอดชีวิตและทักษะรองรับการเปล่ียนแปลงภาวะ

โลกาภิวัตนgหรือทักษะศตวรรษท่ี 21  

 
64 European Commission/EACEA/Eurydice. (2019). Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice 

Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
65 Vargas-Barón, E. (2015), "Policies on carly childhood care and education: their evolution and some impacts: Background paper 

prepared for the Education for all global monitoring report 2015", http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002324/232459e.pdf  
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• เปeาหมายด"านการคุ"มครองเด็กครอบคลุมด"านการจัดการความปลอดภัยและมีความไวต<อการดูแลและจัด

การศึกษารองรับภาวะบาดแผลทางใจ 

2. ECCE ต"องเปQนระบบบริการท่ีครอบคลุมการจัดบริการต้ังแต< “แรกเกิดถึงอายุ 6 หรือ 8 ป7” ไม<ขาดช<วง  

3. ECCE ต"องเปQนระบบบริการเอ้ือต<อการเข"าถึงของกลุ<มเด็กยากจน เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำของสังคมท่ีจุดเร่ิมต"น

ปฐมวัยของชีวิต 

4. ECCE ต"องเปQนระบบบริการเอ้ือต<อการเข"าถึงของทุกกลุ<ม โดยเฉพาะกลุ<มเด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กด"อยโอกาส

เปราะบางแบบต<างๆ 

การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ ต"องลงทุนทั้งด"านการสนับสนุนการจัดบริการ สนับสนุนการเข"ารับบริการ การผลิต

บุคลากร การกำหนดมาตรฐานและติดตามประเมินผล การพัฒนาคุณภาพต<อเน่ือง ดังรูปท่ี 9 

 

รูปท่ี 9 แสดงจินตภาพ “ระบบการดูแลสุขภาวะและสEงเสริมการเรียนรู 6ปฐมวัยเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (ECCE 
towards SD)” 

 

หมายเหตุ กลุ<มครัวเรือน นอกระบบ บ"านเรียน หมายถึงกลุ<มที่ดูแลเองที่บ"านโดยผู"ปกครองหรือญาติ ไม<ได"มีการว<าจ"างผู"

เล้ียงดูแลทดแทนหรือฝากเล้ียง อาจมีลักษณะเปQนการเล้ียงดูท่ัวไป หรือการจัดการเรียนรู"-การศึกษา เองท่ีบ"าน    
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5.3.2 ผลวิเคราะห,จุดแข็งและอEอนของศักยภาพการก6าวสูE “ระบบการดูแลและสEงเสริมการเรียนรู6ปฐมวัยเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (ECCE towards SD)”  

จุดแข็ง 

กระบวนการดูแลและส<งเสริมการเรียนรู"เด็กปฐมวัย (ECCE) ในประเทศไทยได"มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด จากการ

วิเคราะหgเอกสารเชิงนโยบายและการวิเคราะหgการปฏิบัติงานในพื้นที่พบว<าจุดแข็งที่สำคัญได"แก< การพัฒนาเด็กปฐมวัย

เปQนเจตจำนงทางการเมือง (political will) ของรัฐบาลและผู"ปกครองส<วนท"องถิ่นไม<ว<าระบบการเมืองจะเปQนเผด็จการ

หรือประชาธิปไตย มีวิวัฒนาการที่ดีในการพัฒนากรอบนโยบาย (policy framework) กฎหมาย ยุทธศาสตรgและแผนกล

ยุทธ  ท่ีผ<านมาประสบผลสำเร็จเชิงปริมาณอย<างเห็นได"ชัดในการจัดบริการแก<เด็กท่ัวไปท่ีอายุสองป7ข้ึนไป 

กรอบนโยบาย กฎหมาย ยุทธศาสตรgและแผนกลยุทธ ระดับชาติทุกฉบับมีความสอดคล"องกันในการสร"างจินต

ภาพเด็กท่ีพึงประสงคgและมีความสอดคล"องกับทิศทางสากลในการพัฒนาเด็กเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในภาวะ

โลกาภิวัฒนg โดยบ<งบอกคล"ายคลึงกันว<า “จินตภาพเด็กที่พึงประสงคg” คือ “เด็กที่มีสุขภาพกาย และจิตที่สมบูรณ, มี
พัฒนาการรอบด6านที่ดีเหมาะสมตามวัยและความเฉพาะบุคคล เปeนผู6เรียนรู6 ผู6มีความคิดสร6างสรรค, เปeนนักสร6าง
นวัตกรรม มีความสามารถในการควบคุมตนเอง  เคารพคุณคEาบุคคลอื่นบนความเสมอภาคและความแตกตEางทาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย” 

มีผลลัพธgในการปฏิบัติที่สอดคล"องกับการกำหนดกรอบนโยบาย กฎหมาย ยุทธศาสตรgและแผนกลยุทธระดับชาติ

ที่แสดงให"เห็นว<ามีการพัฒนาระบบบริการของเด็กปฐมวัยที่อายุสอง-สามป7ขึ้นไปทั้งระบบข"อมูลส<วนกลาง การพัฒนา

บุคลากรที่มุ <งเน"นการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีการพัฒนาต<อเนื่องในระหว<างการปฏิบัติงาน การกำหนด

มาตรฐานการจัดบริการ การตรวจสอบมาตรฐานและการสนับสนุนเพื่อการบรรลุตามมาตรฐานดังกล<าว การกำหนด

หลักสูตรและแผนการสอนรวมทั้งสร"างรูปแบบกิจกรรมและกระบวนการถ<ายทอดความรู"สู<ผู "ปฏิบัติที่หลากหลายที่จะ

ส<งเสริมการเรียนรู"ตามเปeาหมายเด็กที่พึงประสงคg อย<างไรก็ตามในระยะแรกการพัฒนากระบวนการดังกล<าวเปQนการ

พัฒนาแบบแยกส<วน(sectorality) สามระบบที ่ม ีการเต ิบโตแยกกันได "แก <ระบบการศ ึกษาอนุบาลซ ึ ่งข ึ ้นกับ

กระทรวงศึกษาธิการ ระบบสุขภาพที่ติดตามเฝeาระวังผลลัพธgทางสุขภาพและพัฒนาการตั้งแต<แรกเกิดถึงหกป7 และระบบ

การพัฒนาเด็กก<อนวัยเรียนที่อายุสอง-สามป7ขึ้นไปซึ่งขึ้นกับองคgกรปกครองส<วนท"องถิ่นในส<วนการบริการของรัฐ และ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยgในส<วนของภาคเอกชน  

กลุ<มบริการในระบบการศึกษาโดยตรง ได"แก<โรงเรียนอนุบาลซึ่งจะดูแลเด็กตั้งแต<อายุ 3-4 ป7 จนถึง 6-7 ป7 ส<วน

ใหญ<เปQนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต<มีนอกกระทรวงเช<นโรงเรียนสังกัดท"องถิ่น สังกัดกระทรวงอื่นๆ 

ภาคเอกชน หรือภาค NGO กลุ<มนี้มีการพัฒนาผ<านการกำกับโดยใช"มาตรฐานการศึกษาเปQนเครื่องมือในการกำกับทิศ

ทางการพัฒนา ซึ่งมาตรฐานมีรูปแบบหลากหลายที่สอดคล"องกันเปQนส<วนใหญ<โดยอ"างอิง แผนการศึกษาแห<งชาติ พ.ศ. 

2560-2579 เช<น มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ .ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรอบ

การเรียนรู"และแนวทางการจัดประสบการณgการเรียนรู"บูรณาการวิทยาศาสตรg เทคโนโลยี และคณิตศาสตรgในระดับปฐมวัย 
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ผู "กำกับมาตรฐานมักเปQนสายงานของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ  

กลุ$มบริการศูนย.พัฒนาเด็กก$อนวัยเรียน ซึ่งจะดูแลเด็กตั้งแต$อายุ 2-3 ปF จนถึง 4-6 ปF และซึ่งอาจจะดูแลเด็กอายุ

นJอยกว$า 2 ปF  กลุ<มที่เปQนศูนยgพัฒนาเด็กก<อนวัยเรียน หรือที่เรียกว<าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ส<วนใหญ<ขึ้นกับองคgกร

ปกครองส<วนท"องถิ่น แต<อยู<ภายใต"กำกับอื่น ๆบ"างเช<น ศูนยgก<อนวัยเรียนที่จัดตั้งภายในโรงเรียน ศูนยgเด็กเล็กของ

ภาคเอกชน หรือภาค NGO กลุ<มน้ีมักให"ความสำคัญกับการจัดบริการท้ังการดูแลสุขภาพและการส<งเสริมการเรียนรู" กลุ<มน้ี

มีการพัฒนาผ<านการกำกับโดยใช"มาตรฐานการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปQนเครื่องมือในการกำกับทิศทางการพัฒนา 

ซึ่งการจัดบริการและการให"บริการของกลุ<มนี้ไม<ว<าจะเปQนสังกัดองคgกรปกครองส<วนท"องถิ่น หรือของภาคเอกชน จะมี

แนวทางปฏิบัติที่คล"ายคลึงกันโดยยึดถือแนวทางตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัดแผนการเรียนรู"ตาม

หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยน้ีได"รับการลงทุนจัดต้ังโดยองคgกรท"องถ่ินอย<างกว"างขวาง 

โดยได"รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ได"รับความนิยมในการใช"บริการโดยประชาชนในพ้ืนท่ี 

ในอดีตทั้งสองระบบมีความทับซ"อนในการดูแลเด็กถึงอายุหกป7 แต<การบริการทั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและ

โรงเรียนอนุบาลได"รับความพึงพอใจในการใช"บริการโดยประชาชนในชุมชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย<างยิ่งในสังคมส<วน

ภูมิภาคหรือสังคมชนบท ต<อมานโยบายการเมืองมีความพยายามแบ<งแยกระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ<านสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยออกจากระบบโรงเรียนอนุบาลให"ชัดเจน เช<นกำหนดให"เด็กอยู<ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยถึงอายุ 4 ป7และส<งต<อ

โรงเรียนอนุบาล ในพื้นที่ที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู<แล"วให"จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลโดยเริ่มต"นที่อนุบาล 2 และกำหนดให"

ทุกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส<งต<อที่โรงเรียนอนุบาล ทั้งๆที่โรงเรียนส<วนใหญ<ของพื้นที่ไม<ได"สังกัดกับองคgกรท"องถิ่นแต<เปQน

สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีส<วนให"กระบวนพัฒนาเกิดข"อด"อยในการลดทอนบทบาท

ขององคgกรท"องถ่ินในการจัดการศึกษากับเด็กปฐมวัยก<อนอายุ 6 ป7  

ป\จจุบันจากกระบวนการแบบแยกภาคส<วนในการพัฒนา มาเปQนความพยายามบูรณาการพหุภาคี (integrated 

mutisectorality) โดยเฉพาะอย<างยิ่งความสำเร็จในการรพัฒนากรอบนโยบายและกฎหมาย  พระราชบัญญัติ การพัฒนา

เด ็กปฐมวัยพ.ศ. 2562 และมีการจ ัดต ั ้งคณะกรรมการปฐมวัยแห<งชาติและจังหว ัด โดยกำหนดปรัชญาของ

กระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว"ว<า “กระบวนการพัฒนาต6องทำให6เด็กปฐมวัยทุกคนได6รับการพัฒนาอยEางรอบด6าน 
อยEางมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และตEอเนื ่อง ทั ้งด6านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม จริยศาสตร, และ
สุนทรียศาสตร, รวมทั้งการคิดริเริ่ม โดยปราศจากการกระทำด6วยความรุนแรงในทุกรูปแบบ และกระบวนการทั้งหมด
น้ีเด็กต6องเกิดการพัฒนาและเรียนรู6อยEางมีความสุข โดยการปฏิบัติตEอเด็กทุกคนอาศัยหลักศักด์ิศรีของความเปeนมนุษย, 
การมีสEวนรEวม การเปeนที ่ยอมรับของผู 6เกี ่ยวข6องกับเด็ก และทั ้งปวงเพื ่อประโยชน,สูงสุดของเด็กเปeนสำคัญ 
กระบวนการพัฒนาเด็กดังกลEาว ต6องจัดให6เปeนระบบและมีความสัมพันธ,ระหวEางกัน โดยบูรณาการชัดเจนระหวEาง
หนEวยงานราชการ และที่ไมEใชEราชการ ระหวEางวิชาชีพที่สัมพันธ,กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและระหวEางระดับตEางๆ 
ของการบริหารราชการแผEนดินจากระดับประเทศ สEวนกลาง สEวนภูมิภาค และสEวนท6องถิ่น รวมถึงรัฐ และทุกภาค
สEวนต6องรEวมกันระดมทรัพยากรให6เพียงพอแกEการพัฒนาเด็กปฐมวัย” 
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จุดอ&อน  

ในการวิเคราะหgข"อมูลนำเข"าในการศึกษานี้พบว<า แม"นโยบายระดับประเทศเอื้ออำนวย แต<มาตรฐาน การเตรียม

บุคลากร การสนับสนุนงบประมาณ ระบบข"อมูลการติดตามประเมินผล และการปฏิบัติจริงที่ปรากฏ ขาดความสอดคล"อง

กับนโยบาย ไม<สามารถบรรลุผลลัพธgเด็กท่ีพึงประสงคgตามต"องการได"   

แม"การพัฒนาเด็กปฐมวัยจะถูกให"ความสำคัญเชิงกรอบนโยบายและกฎหมายระดับชาติโดยผ<านรัฐธรรมนูญ และ

พ.ร.บ.หลายฉบับซึ่งต<างมุ<งเปeาหมายในการผลิต “เด็กปฐมวัยที่พึงประสงคg” ที่คล"ายคลึงกัน และแผนยุทธศาสตรgและกล

ยุทธระดับชาติที่รองรับพ.ร.บ.ต<างๆได"กำหนดกลยุทธการปฏิบัติงานสู<เปeาหมายที่คล"ายคลึงกันเช<นกัน ไม<ว<าจะเปQนแผน

ยุทธศาสตรgทางด"านการศึกษา ทางด"านสุขภาพ หรือทางด"านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งต<างกำหนดกลยุทธหลักได"แก< 

“บูรณาการการดูแลสุขภาพเข6ากับการเรียนรู6 จัดกิจกรรมการดูแลทั้งด6านสุขภาพกายใจและพัฒนาทักษะการเรียนรู6
ศตวรรษที่ 21 บริการต6องครอบคุลมตั้งแตEแรกเกิดถึงอายุ 6 หรือ 8 ปs ระบบบริการต6องเข6าถึงได6สำหรับเด็กทุกคนไมE
สร6างความเหลื่อมล้ำ ท6องถิ่น เอกชน ชุมชนและครอบครัวต6องมีสEวนรEวมในการจัดบริการ การบริการต6องมีมาตรฐาน
กำกับ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลได6” แต<ในทางปฏิบัติเมื ่อกำหนดออกมาเปQนมาตรฐาน แผนปฏิบัติการ 

หลักสูตร กลับพบความไม<ชัดเจนในประเด็นของการจัดบริการของเด็กอายุต่ำกว<าสองป7 การจัดสิทธิปรโยชนgเอื้อต<อการนำ

กลุ<มเด็กด"อยโอกาส เด็กในภาวะยากลำบากเข"าสู<บริการ การจัดบริการแบบ inclusive ที่เอื้อต<อเด็กพิเศษ เด็กพิการ หรือ

เด็กเปราะบางประเภทต<างๆ ความไม<ชัดเจนในประเด็นดังกล<าวพบทั้งในกระบวนการผลิตบุคลากร การสนับสนุน

ทรัพยากร การติดตามประเมินผลด"วย 

 

จุดอ$อนในรูปแบบการจัดบริการเด็กแรกเกิดถึงสองปF 

ในป\จจุบันระบบการดูแลเด็กแรกเกิดถึงอายุก<อนสามป7มีลักษณะเปQนการรับจ"างเลี้ยงเด็กตามบ"าน หรือ กลุ<มเปñด

บ"านรับเล้ียงเด็กท่ีไม<เกิน 6 คน ซ่ึงมักเปQนเพ่ือนบ"านในชุมชนเดียวกัน กลุ<มการบริการน้ีมักเข"าถึงครอบครัวได"ดี การบริการ

มีโอกาสครอบคลุมกลุ<มเด็กเปราะบาง กลุ<มเด็กพิเศษได"สูง ในการปฏิบัติจริงพบว<า กลุ<มนี้ถูกละเลยจากการผลิต การ

สนับสนุน การกำกับติดตามและประเมินผลทุกขั้นตอน ในการศึกษาการปฏิบัติจริงใน 19 พื้นที่พบว<ากลุ<มการบริการนี้มัก

ถูกละเลยจากระบบฐานข"อมูล ตั้งแต<การลงทะเบียนการประกอบอาชีพ แหล<งข"อมูลระดับจังหวัดหรือตำบลไม<สามารถ

ค"นพบผู"ประกอบอาชีพทั้งแบบเต็มเวลาและบางเวลาในกลุ<มนี้ได" ดังนั้นจะไม<สามารถติดตามข"อมูลของการให"บริการ และ

ผลลัพธgในการพัฒนาเด็กได" แม"มีแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับชาติ แต<เมื่อกำหนดมาตรฐานกลับกลายเปQนมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดเกือบทุกด"านไม<สามารถประยุกตgใช"กับการจัดบริการรับเลี้ยงเด็กที่บ"าน (home based 

ECCE)และ บ"านรับเลี้ยงเด็ก (nursery) ขนาดเล็กในชุมชนได" ไม<มีมาตรฐานหน<วยงานใดใช"กำกับระบบข"อมูล การบริหาร

จัดการ และการประเมินคุณภาพการบริการและผลลัพธgการบริการของกลุ<มนี้ ในบางพื้นที่งานสาธารณสุขในพื้นที่และ

องคgกรท"องถ่ินอาจแสดงบทบาทกำกับผ<านการใช"เทศบัญญัติควบคุมกิจการให"บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ"าน 

สำหรับกลุ<มบ"านรับเล้ียงเด็ก nurseryเอกชนท่ีลงทะเบียนซ่ึงจะอยู<ภายใต"กำกับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงมนุษยg กลุ<มน้ีจะใช"มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปQนเคร่ืองมือในการกำกับทิศทางการพัฒนา กระทรวงการ
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พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยgเปQนผู"กำกับหลัก รับการลงทะเบียน ติดตามกำกับประเมินมาตรฐาน แต<กลุ<มน้ีเปQน

ภาคเอกชนท่ีผู"รับบริการต"องจ<ายในราคาท่ีสูง หรือเปQนการบริการของงานสวัสดิการองคgกรขนาดใหญ< แตEกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย,กลับไมEมีภาระกิจในการสนับสนุนพัฒนารูปแบบการบริการลักษณะผู6เล้ียงเด็กซ่ึง
ไปชEวยเล้ียงเด็กตามบ6านและบ6านรับเล้ียงเด็กขนาดเล็กท่ีมีเด็กน6อยกวEา 6 คน ซ่ึงเปeนแบบเพ่ือนบ6านชEวยเล้ียงใน
ชุมชน ซ่ึงสามารถรองรับเด็กท่ัวไปท่ีอายุแรกเกิดถึงสองปsท่ีผู6ปกครองต6องทำงาน หรือ เด็กยากจน หรือเด็กด6อยโอกาส
ท่ีผู6ปกครองไมEสามารถดูแลได6 ยกเว6นกลุEมท่ีผู6ปกครองดูแลไมEเหมาะสมในระดับรุนแรง และถูกรับเข6าเพ่ือการ
สงเคราะห,หรือคุ6มครองในบ6านพักเด็กประเภทตEางๆ   

 

รูปที่ 10 แสดงจุดอEอน (ตำแหนEงที่กากบาท และตำแหนEงที่ทำกรอบวงกลมและสี่เหลี่ยม) ของการจัดบริการ ECCE ท่ี
กลุEมเด็กแรกเกิดถึงสองปs กลุEมนอกระบบ และกลุEมเปราะบาง เปeนกลุEมที่ขาดการผลิต-การพัฒนา การสนับสนุน การ
ติดตามประเมินผล 

 

หมายเหตุ กลุ<มครัวเรือน นอกระบบ บ"านเรียน หมายถึงกลุ<มที่ดูแลเองที่บ"านโดยผู"ปกครองหรือญาติ ไม<ได"มีการว<าจ"างผู"

เล้ียงดูแลทดแทนหรือฝากเล้ียง อาจมีลักษณะเปQนการเล้ียงดูท่ัวไป หรือการจัดการเรียนรู"-การศึกษา เองท่ีบ"าน    
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จุดอEอนในการจัดบริการกลุEมเด็กยากจน หรือเด็กด6อยโอกาสท่ีผู6ปกครองไมEสามารถจEายคEาดูแลทดแทนได6 เพ่ือลด
ความเหล่ือมล้ำในชEวงปฐมวัยของชีวิตท่ีเปeนวัยท่ีสำคัญท่ีสุดของการพัฒนาของสมอง 

 

รูปที่ 11  แสดงจุดอEอน (ตำแหนEงที่กากบาท)  สิทธิประโยช,สำหรับพัฒนากระบวนการเลี้ยงดูและสEงเสริมสุขภาวะ
ปฐมวัย จุดอEอนอยูEท่ีสิทธิประโยชน,สำหรับ กลุEมเด็กยากจน เด็กเปราะบางท่ียังอยูEนอกระบบ และเด็กแรกเกิดถึงสองปs 

 
หมายเหตุ กลุ<มครัวเรือน นอกระบบ บ"านเรียน หมายถึงกลุ<มที่ดูแลเองที่บ"านโดยผู"ปกครองหรือญาติ ไม<ได"มีการว<าจ"างผู"

เล้ียงดูแลทดแทนหรือฝากเล้ียง อาจมีลักษณะเปQนการเล้ียงดูท่ัวไป หรือการจัดการเรียนรู"-การศึกษา เองท่ีบ"าน    
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ในการศึกษาการปฏิบัติจริงใน 19 พ้ืนท่ีพบว<าการใช"บริการของกลุ<มรับเล้ียงเด็กตามบ"าน และบ"านรับเล้ียงเด็ก 

ผู"รับบริการต"องจ<ายเงินเองท้ังหมด ไม<มีระบบสนับสนุนท้ังส<วนท"องถ่ินและนโยบายจากส<วนกลาง แม"รัฐบาลจะมีนโยบาย

สนับสนุนเงินอุดหนุนเล้ียงดูเด็ก 600 บาทต<อคน ต<อเดือน ในกลุ<มเด็กยากจน แต<เปQนการให"เงินท่ีไม<มีการกำหนดเง่ือนไข

เช่ือมโยงกับการส<งเสริมการรับบริการและการให"บริการระบบ ECCE  

ในกลุ<มสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนอนุบาล แม"มีนโยบายเรียนฟรี 15 ป7 สนับสนุนค<าเรียน อาหาร นม 

ต้ังแต<อายุสองป7ข้ึนไปถึงหกป7 เม่ือเข"าสู<การรับบริการ แต<ยังพบว<าบางแห<งมีระเบียบให"ผู"รับบริการจ<ายเพ่ิมเติม ซ่ึงเปQนเหตุ

ให"กลุ<มครอบครัวยากจนไม<สามารถเข"ารับบริการได" รวมท้ังหากมีเด็กท่ีอยู<นอกระบบ ไม<เข"าสู<บริการ ไม<มีระบบติดตาม ไม<

มีสิทธิประโยชนgอ่ืนๆในการนำเด็กเหล<าน้ีเข"าสู<บริการ ส<วนใหญ<ไม<มีการจัดบริการรูปแบบอ่ืนทดแทน แม"มีกลยุทธร<วมกันใน

ทุกนโยบายท่ีจะให"ระบบบริการเด็กปฐมวัยมีความเสมอภาค ไม<เหล่ือมล้ำ ผู"ขาดแคลนทุนทรัพยgต"องสามารถเข"าถึงได"อย<าง

มีคุณภาพเท<าเทียม แต<ในมาตรฐานท่ีใช"กำกับการปฏิบัติงานของทุกภาคียังขาดการกำหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนในการกำกับ

การทำงานกับกลุ<มเด็กยากจนในพ้ืนท่ีและกลุ<มเด็กนอกระบบท่ีไม<เข"ารับบริการ ซ่ึงกลุ<มน้ีเปQนกลุ<มท่ีมีโอกาสเปQนกลุ<มเด็ก

เส่ียงสูง เด็กเปราะบาง เด็กพิเศษ    

การดูแลเด็กปฐมวัยมีการแยกส<วนระหว<างการดูแลสุขภาวะ การเรียนรู"หรือการศึกษา และการคุ"มครอง การดูแล

เด็กต่ำกว<า 2 ขวบส<วนใหญ<เน"นการดูแลสุขภาวะ ระบบการตรวจพัฒนาการของการดูแลสุขภาพ ป\จจุบันมีการติดตาม

อย<างใกล"ชิดต้ังแต<แรกเกิดด"วยเคร่ืองมือการประเมินช่ือ dspm และเม่ืออายุ 2 ขวบถึงสามขวบเร่ิมเข"าสู<ระบบการดูแล

สุขภาพร<วมกับการเรียนรู"โดยเปQนนโยบายของกรมส<งเสริมการปกครองส<วนท"องถ่ิน กระทรวงศึกษาธิการ หรือองคgการ

บริหารส<วนท"องถ่ินในการนำนโยบายการสนับสนุนเด็กเล็กให"เข"าสู<ระบบการเรียนรู"ท้ังในรูปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ

โรงเรียนอนุบาล โดยได"รับเงินสนับสนุนรายหัวบวกค<าใช"จ<ายอ่ืนๆอีกในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเช<นค<านม ค<าอาหาร

กลางวัน ค<าหนังสือ ค<าเล้ือผ"าเปQนต"น และอาจมีการจ<ายเพ่ิมเติมโดยองคgกรท"องถ่ิน การจัดการเงินสมทบคิดเปQนรายหัวแต<

เปQนการจ<ายสู<หน<วยบริการตามจำนวนเด็ก (สิทธิประโยชนgเชิงอุปทาน)  ไม<ได"จ<ายให"แก<ครอบครัวเพ่ือเลือกใช"หน<วยบริการ 

(สิทธิประโยชนgเชิงอุปสงคg) การเข"าสู<ระบบมักเร่ิมท่ีอายุ 2ป76เดือน สำหรับเด็ก 3 ป7ข้ึนไปมีสิทธิการศึกษาเรียนฟรี 15 ป7ใน

โรงเรียนอนุบาล ด"วยการจัดการตามสิทธิของเด็กท่ีจะต"องได"รับโดยมีค<ารายหัวรวมค<าหนังสืออุปกรณgการศึกษาเส้ือผ"า 

อย<างไรก็ตามเปQนการจัดการผ<านหน<วยบริการเช<นกัน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีไม<ได"ถูกจัดต้ังเปQนทางการขององคgกร

ท"องถ่ินไม<สามารถเบิกรายหัวได" แต<โรงเรียนอนุบาลทุกรูปแบบสามารถเบิกได"ท้ังหมด (เน่ืองจากรัฐสนับสนุนการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 15 ป7 โดยนิยามการศึกษาระดับก<อนประถมศึกษาไว"ว<าหมายถึงการศึกษาะดับอนุบาล 1-3 สำหรับเด็กอายุ 3-5 

ป766) ตัวอย<างศูนยgดูแลเด็กท่ีดูแลเด็ก 3-6 ป7ท่ีไม<ได"อยู<ในข<ายท่ีสามารถจะได"รับเงินรายหัวได"เช<น ศูนยgเด็กเล็กของ

กรุงเทพมหานครท่ีจัดการโดยชุมชน หรือโดยศูนยgสร"างโอกาสของกรุงเทพมหานคร หรือโดยเนอสเซอร่ีเอกชนต<างๆท่ีดูแล

เด็ก 3-6 ป7ท้ังๆท่ีการคำนวณรายหัวอยู<บนแนวคิดของการรับประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานรายบุคคลของเด็กท่ีเข"าสู<สถานศึกษา 

แต<ระบบการจ<ายกลับกลายเปQนการจ<ายผ<านหน<วยบริการ  

 
66 สาํนกันโยบายและแผนการศกึษาขั 4นพื 4นฐาน สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั 4นพื 4นฐานกระทรวงศกึษาธิการ. (2562). แนว
ทางการดําเนินงานตามโครงการสนบัสนนุค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตั>งแต่ระดบัอนบุาลจนจบการศึกษาขั>นพื>นฐานปีงบประมาณ 
พศ  2562 
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การจ<ายเงินสนับสนุนหน<วยบริการท่ีรัฐกำหนด ก<อให"เกิดความพยายามออกระเบียบโดยหน<วยงานท่ีจัดบริการให"

มีผลกระทบต<อการเลือกการรับบริการ เพ่ือให"ได"สิทธิรายหัวของเด็กในพ้ืนท่ี เช<น ความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการกำหนดให"สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต"องส<งเด็กท้ังหมดเข"าสู<การศึกษารูปแบบโรงเรียนอนุบาลอย<างน"อยสองป7ก<อนเข"า

เรียนระดับประถมศึกษา ทำให"จำกัดรูปแบบการบริการมากย่ิงข้ึน ลดทางเลือกและความยืดหยุ<นในการเข"าถึงระบบบริการ

ของครอบครัว 

ระบบข"อมูลเด็กออกนอกระบบไม<ชัดเจนโดยประมาณการเด็กท่ีอยู<ในศูนยgพัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศมีจำนวน 8 

แสน คนเด็กท่ีอยู<ในระบบโรงเรียนอนุบาลมีจำนวน 1700000 คนเด็กในช<วงอายุ 2-6 ป7 4 ช<วงป7มีจำนวน 2 ล"าน 8 แสนคน

จะมีเด็กอยู<นอกระบบประมาณ 3 แสนคนหรือคิดเปQนร"อยละ 11 อย<างไรก็ตามข"อคิดเห็นของผู"แทนจากกรมส<งเสริมการ

ปกครองส<วนท"องถ่ินยังเห็นว<าเด็กเกือบร"อยละ 100 เข"าสู<ระบบของการดูแลศูนยgเด็กเล็กหรืออนุบาล ความเห็นของ

สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคาดว<ามีเด็กอนุบาลในการดูแลของ สพฐ 90,000 คนต<อช้ันป7 รวมสองแสนเจ็ดหม่ืนคนใน

สามช้ัน ข"อมูลเด็กท่ีอยู<นอกระบบจึงยังไม<มีข"อมูลท่ีชัดเจน มีข"อสงสัยว<าศูนยgเด็กเล็กท่ีไม<ได"ถูกรับรองให"สามารถเบิกรายหัว

ได"เช<น ศูนยgเด็กเล็กในชุมขนของกรุงเทพฯซ่ึงมีมากกว<า 290 แห<งมีจำนวนเด็กมากกว<า 24000 คนไม<สามารถเบิกรายหัวได"

น้ันได"ถูกนับเปQนเด็กท่ีอยู<ในระบบของศูนยgเด็กเล็กหรือไม< นอกจากน้ันเด็กท่ีอยู<ในศูนยgประเภทต<างๆท่ีไม<ได"อยู<ในการ

รับรองว<าเปQนศูนยgเด็กเล็กอย<างถูกต"องน้ันจัดอยู<ในเด็กท่ีอยู<นอกระบบของการดูแลและได"รับเงินช<วยเหลือประเภทอ่ืนเช<น

เด็กพิการ เด็กยากจน เด็กในสถานสงเคราะหgเด็กในสถานคุ"มครองเปQนต"น  

 

จุดอ$อนการฝNกอบรม 

กลุ<มน้ีจะใช"มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปQนเคร่ืองมือในการกำกับทิศทางการพัฒนาเช<นเดียวกัน แต<ผู"ดูแล

เด็กใน nursery กับ ศูนยgเด็กเล็กยังมีระดับการศึกษาท่ีแตกต<างกัน สำหรับกลุ<มรับจ"างเล้ียงเด็กตามบ"าน  กลุ<มเปñดบ"านรับ

เล้ียงเด็กท่ีไม<เกิน 6 คนซ่ึงไม<มีหน<วยใดกำกับดูแล  

การอบรมกลุ<มผู"เล้ียงดูเด็กใช"หลักสูตร 210 ช่ัวโมง และ 420 ช่ัวโมง ซ่ึงเน้ือหามุ<งเน"นไปท่ีการดูแล (care) เด็กเล็ก 

ขณะท่ีหลักสูตรปริญญาตรีเน"นไปท่ีความเปQนครูของเด็กอายุมากกว<าสามป7ในโรงเรียนอนุบาล อย<างไรก็ตามสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยหรือศูนยgพัฒนาเด็กก<อนวัยเรียน ใช"แนวทางการพัฒนาครูปฐมวัยมาเปQนข"อกำหนดบุคลากรท่ีจะให"บริการโดย

ใช"ช่ือตำแหน<งครูปฐมวัยเช<นเดียวกัน มีหัวข"อรายวิชาการบริบาล การศึกษาทางเลือก การดูแลเด็กพิเศษ ไม<มีความชัดเจน

ในหัวข"อรายวิชาการจัดการดูแลและส<งเสริมการเรียนรู"แก<กลุ<มเด็กเปราะบางทางสังคม กลุ<มเด็กยากจน เด็กท่ีได"รับ

ประสบการณgเลวร"ายในชีวิต (adverse childhood experiences) ยังขาดความชัดเจนในหัวข"อวิชาการจัดการดูแลและ

ส<งเสริมการเรียนรู"สำหรับเด็กอายุต่ำกว<าสองป7 และหัวข"อรายวิชาท่ีเก่ียวข"องกับการจัดบริการรูปแบบการจัดท่ีบ"าน การ

จัดบริการในระดับชุมชน และการมีส<วนร<วมของครอบครัวในการจัดบริการ  
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จุดอ$อนระบบขJอมูลปฐมวัย  

 

รูปที่ 12  แสดงจุดอEอน (ตำแหนEงที่กากบาท) ระบบข6อมูลเพื่อใช6ในการติดตามข6อมูลระบบบริการ ประเมินผลลัพธ,
การบริการ จุดอEอนอยูEท่ี ระบบข6อมูลกลุEมเด็กยากจน เด็กเปราะบางท่ียังอยูEนอกระบบ และเด็กแรกเกิดถึงสองปs  

 

หมายเหตุ กลุ<มครัวเรือน นอกระบบ บ"านเรียน หมายถึงกลุ<มที่ดูแลเองที่บ"านโดยผู"ปกครองหรือญาติ ไม<ได"มีการว<าจ"างผู"

เล้ียงดูแลทดแทนหรือฝากเล้ียง อาจมีลักษณะเปQนการเล้ียงดูท่ัวไป หรือการจัดการเรียนรู"-การศึกษา เองท่ีบ"าน    

ระบบข"อมูลเด็กปฐมวัยในระดับท"องถ่ินและในระดับประเทศได"ถูกให"ความสำคัญในทุกหน<วยงานท่ีเก่ียวข"อง 

ระบบข"อมูลเด็กปฐมวัยมีวิวัฒนาการท่ีแตกต<างกันไปในแต<ละหน<วยงาน แต<ลักษณะของการพัฒนาคล"ายคลึงกันได"แก<การ

พัฒนาจากบนสู<ล<าง (top down) หมายความถึงส<วนกลางเปQนผู"จัดต้ังออกแบบระบบข"อมูลและให"ส<วนท"องถ่ินเปQนผู"เก็บ

ข"อมูลและส<งต<อมาส<วนกลาง โดยท่ีบางระบบมีการคืนข"อมูลกลับสู<ส<วนท"องถ่ินได"โดยการออกแบบให"เข"าถึงข"อมูลได"

โดยง<าย  ในขณะเดียวกันท"องถ่ินซ่ึงเปQนผู"เก็บข"อมูลเบ้ืองต"นส<วนใหญ<ไม<ได"จัดต้ังระบบของตนเอง  ไม<มีการออกแบบระบบ

ข"อมูลท"องถ่ินให"มีความเช่ือมโยงข"อมูลของแต<ละหน<วยงานเข"าหากันและใช"ประโยชนgร<วมกัน ส<งผลให"หลังจากส<งข"อมูลเข"า

สู<ส<วนกลางแล"วไม<สามารถบูรณาการข"อมูลท"องถ่ินเพ่ือใช"ในการวิเคราะหgวางแผน และไม<สามารถใช"เปQนระบบเฝeาติดตาม

สุขภาวะและพัฒนาการของเด็กรายบุคคลอย<างต<อเน่ืองต้ังแต<แรกเกิดจนถึงวัยผู"ใหญ<ได"  
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5.3.3 แนวทางทางการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลสุขภาวะและสEงเสริมเรียนรู6เด็กปฐมวัยสูEการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

จากการทบทวนวรรณกรรมได"สร"างจินตภาพ “ระบบการดูแลสุขภาวะและการส<งเสริมการเรียนรู"ปฐมวัย สู<การ

พัฒนาท่ีย่ังยืน” (รูปท่ี 2, 9 และ 5.3.1) หลังจากน้ันวิเคราะหgจุดแข็งและจุดอ<อนของระบบป\จจุบันจากเอกสารเชิงนโยบาย 

แผนยุทธศาสตรg มาตรฐาน และกฎระเบียบต<าง ๆ รวมทั้งวิเคราะหgจากการปฏิบัติที่มีอยู<จริงในพื้นที่ และผู"ประกอบ

วิชาชีพ  (5.3.2) นำมาเปQนป\จจัยนำเข"าสู<การสังเคราะหg “แนวทางทางการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลสุขภาวะและ

ส<งเสริมเรียนรู"เด็กปฐมวัยสู<การพัฒนาท่ีย่ังยืน”  

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของระบบ (ECCE system capacity) ประกอบด"วย 

1. การพัฒนาศักยภาพผู6ดูแลเด็กปฐมวัยทุกประเภท เพื่อให6เด็กได6รับการดูแลสุขภาวะและสEงเสริมการเรียนรู6ที่มี
คุณภาพทุกคน (practice-based capacity for all children) ครอบคลุมผู6ดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแตEแรกเกิด
จนถึงวัยกEอนเข6าสูEประถมศึกษาหรือ 6-8 ปs 

 

-ขับเคล่ือนบรรทัดฐานสังคม “เด็กปฐมวัยทุกคนต6องมีพEอแมEหรือผู6ดูแลทดแทนตลอดทุกชEวงเวลาของวัน” 

โดยหลักการที่สำคัญ “เด็กปฐมวัยทุกคนต"องมีพ<อแม<หรือผู"ดูแลทดแทนตลอดทุกช<วงเวลาของวัน และต"องเปQน

ผู"ดูแลที่สามารถให"ความรักความอบอุ<น สร"างความสัมพันธgเชิงบวกกับเด็ก ดูแลสุขภาวะองคgรวม ปกปeองคุ"มครองภัย 

ส<งเสริมทักษะการเรียนรู"ตลอดชีวิต ความยืดหยุ<น และการควบคุมตนเอง”  ดังน้ันการพัฒนาศักยภาพผู"ดูแลเด็กปฐมวัยทุก

ประเภทตั้งแต< พ<อแม< ปู_ย<าตายาย ผู"รับจ"างเลี้ยงเด็ก ผู"ประกอบการnursery ครูหรือผู"ดูแลเด็กในศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย 

หรือโรงเรียนอนุบาล ให"มีคุณภาพในการให"การดูแลสุขภาวะและส<งเสริมการเรียนรู"ไปในทิศทางเดียวกัน มุ<งเปeาหมาย

ผลลัพธgตรงกัน จะเปQนการสร"างศักยภาพของระบบท่ีสำคัญท่ีสุด  

 

-ผู6ดูแลเด็กปฐมวัย ต6องหมายถึง ผู6ดูแลเด็กทุกคนต้ังแตEแรกเกิดจนถึงวัยกEอนเข6าสูEประถมศึกษาหรือ 6-8 ปs’ 

สังคมต"องให"คำมั่นสัญญาว<าเด็กทุกคนจะต"องได"รับการดูแลโดยผู"ดูแลเด็กที่มีคุณภาพ ตลอดช<วงเวลาของวัน หรือ

อย<างน"อยจะต"องได"รับการดูแลโดยผู"ดูแลเด็กที่มีคุณภาพในบางช<วงเวลาของวันและมีระบบในการทำงานกับผู"ดูแลใน

ช<วงเวลาที่เหลือจนสามารถควบคุมกำกับช<วงเวลาที่เหลือให"เกิดความร<วมมือในการดูแลเด็กให"บรรลุเปeาหมายเดียวกัน มิ

ให"เกิดอันตรายต<อสุขภาวะทั้งทางกาย สติป\ญญา จิตใจอารมณg และสังคม การวิเคราะหgจุดอ<อนของระบบพบว<าไม<มีระบบ

การฝôกอบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู"สำหรับพ<อแม< ปู_ย<าตายาย หรือเครือญาติ หรือผู"ดูแลเด็กทดแทนอื่น ๆ ผู"รับจ"าง

เลี้ยงเด็กตามบ"าน ผู"ประกอบการnurseryซึ่งเปQนผู"ดูแลหลักของกลุ<มเด็กแรกเกิดถึง 3 ปà และเปQนผู"ดูแลหลักของเด็กอายุ 

3-6 ป7ท่ียังอยู<นอกระบบ โดยเฉพาะอย<างย่ิงกลุ<มเด็กพิเศษ เด็กเปราะบาง หรือกลุ<มเด็กในภาวะยากลำบาก 
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-ต6องมีการลงทุนโดยภาครัฐเพ่ือสEงเสริมการฝÉกอบรม เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู6 และจัดสิทธิประโยชน,สนับสนุนการ
จัดบริการของผู6ดูแลเด็กทุกประเภทท่ีได6รับการรับรองเปeนผู6ปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ  

คำมั่นสัญญาดังกล<าวจะถูกรักษาไว"ได"โดยการลงทุนโดยภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชนในการจัดบริการโดยผู"

ให"บริการทีมีคุณภาพอย<างทั่วถึงแก<เด็กทุกคนทั้งคนที่มีกำลังจ<ายและไม<มีกำลังจ<าย โดยผู"ดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต<แรกเกิด

จนถึงวัยก<อนเข"าสู<ประถมศึกษาจะต"องได"รับการฝôกอบรม มีกระบวนการสร"างผู"ดูแลเด็กปฐมวัยทุกประเภทให"มีมาตรฐาน 

มีการรับรองความสามารถในการดูแลเด็กตามมาตรฐานการดูแลสุขภาวะ การคุ"มครองความปลอดภัย และการส<งเสริมการ

เรียนรู "ปฐมวัย ผู "ดูแลเด็กที่มีมาตรฐานได"รับการสนับสนุนทุนดำเนินการจัดบริการเพื่อให"สามารถภารกิจนี้อย<างมี

ประสิทธิภาพ 

 

-มีหนEวยงานรับผิดชอบในการสร6างกระบวนการสEงเสริมการเรียนรู6ตEอเน่ืองของผู6ดูแลเด็ก 

นอกจากนั้นต"องมีหน<วยงานรับผิดชอบในการจัดกระบวนการส<งเสริมการเรียนรู"ต<อเนื่องของผู"ดูแลเด็ก สร"างแรง

ขับเคลื่อนให"ผู"ดูแลเด็กปฐมวัยทุกประเภทเปQนผู"ใฝ_รู" มีทักษะการเรียนรู"ต<อเนื่องตลอดชีวิต เข"าสู<เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู"และ

วงจรการพัฒนากระบวนการดูแลเด็กปฐมวัยร<วมกันไม<ว<าจะเปQนพ<อแม< ปู_ย<าตายาย ผู"รับจ"างเลี้ยงเด็ก ผู"ประกอบการ

nursery ครูหรือผู"ดูแลเด็กในศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือโรงเรียนอนุบาล  

          การศึกษาพบว<าการพัฒนาบุคลากรก<อนการทำงาน (preservice training) การเรียนรู"ต<อเน่ืองของบุคลากร

ระหว<างการทำงาน (In-service training) การลดอัตราส<วนผู"ดูแลเด็กต<อเด็ก จำนวนเด็กต<อกลุ<ม มีผลต<อปฏิสัมพันธgเชิง

บวกระหว<างผู"ดูแลเด็กกับเด็ก แม"ไม<พบความสัมพันธgท่ีชัดเจนโดยตรงกับผลของพัฒนาการเด็ก67,68 อย<างไรก็ตามการ

เรียนรู"ต<อเน่ืองของบุคลากรระหว<างการทำงาน (In-service training)มีความสัมพันธgท่ีชัดเจนโดยตรงกับผลของพัฒนาการ

เด็กท่ีมากกว<าการพัฒนาบุคลากรก<อนการทำงาน (preservice training) (โครงการนำรEองท่ี 6) 

 

-มีหนEวยงานรับผิดชอบในการสร6างองค,ความรู6เชิงประจักษ,ผEานงานวิจัยเพ่ือนำไปสูEการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 

การปฏิบัติที ่มีคุณภาพต"องอยู<บนฐานความรู"มีหลักฐานเชิงประจักษg (evidence based knowledge) ที่จะ

นำไปสู<เปeาหมายการสร"างทรัพยากรมนุษยgที่สังคมต"องการเพื่อเปQนผู"นำพาสังคมสู<การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นต"องมีการวิจัย

เพ่ือสร"างความรู"เชิงประจักษgเพ่ือนำไปสู<การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 

 
67 OECD.  (2018). Starting Strong Engaging Young Children Lessons from Research about Quality in Early Childhood Education and Care, 

Lessons from Research about Quality in Early Childhood Education and Care  
68 Fukkink, R. & A. Lont (2007). Does training matter? A meta analysis and review of caregiver training studies. Early childhood research 

quarterly Vol 22, pp. 294-311, http://dx.doi.org/10.1016/1.ecresq  2550.04.005.    
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ความรู"เชิงประจักษgเพื่อนำไปสู<การปฏิบัติที่มีคุณภาพต"องถูกถ<ายทอดด"วยกระบวนการฝôกอบรมและแลกเปลี่ยน

เรียนรู"ที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให"ผู"ปฏิบัติมีความรู" ทักษะ และเจตคติที่ดีที่สามารถปฏิบัติตามแนวทางท่ีถ<ายทอดและ

พัฒนาต<อยอดให"ดีย่ิงข้ึนได"  

 

-ระบบข6อมูล ติดตาม ประเมินผล และการประกันคุณภาพ 

ต"องมีระบบข"อมูล ติดตาม ประเมินผล และการประกันคุณภาพให"ความสำคัญกับผู"ดูแลเด็กปฐมทวัยทุกประเภท 

ทั้ง พ<อแม< ปู_ย<าตายาย หรือเครือญาติ หรือผู"ดูแลเด็กทดแทนอื่น ๆ ผู"รับจ"างเลี้ยงเด็กตามบ"าน ผู"ประกอบการnursery ครู

หรือผู"ดูแลเด็กในศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือโรงเรียนอนุบาล และสร"างกฎเกณฑg ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาแต<ละกลุ<ม 

 

2.  การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและการปรับเปลี ่ยนระบบบริการมุ Eงสู EเปÑาหมาย (System 
management-based capacity) ประกอบด"วย 

 

2.1 การพัฒนาความรู6 ความเข6าใจ และเจตคติของผู6มีสEวนได6เสียให6เห็นความสำคัญของระบบ ECCE towards 
SD เพ่ือนำสูEการเปล่ียนแปลงนโยบาย การออกแบบ และการกำกับระบบ (knowledge-based capacity) 

 

ผู"มีส<วนได"ส<วนเสียที่มีส<วนร<วมในการพัฒนาระบบ ECCEท้ังในระดับประเทศ และระดับท"องถิ่นเช<นผู"กำหนด

นโยบาย ผู"นำชุมชน ผู"ออกแบบระบบ ผู"ให"ทุนระบบ ต"องมีความรู"ความเข"าใจในเรื่อง “ระบบการดูแลสุขภาวะและการ

ส<งเสริมการเรียนรู"ปฐมวัย สู<การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เข"าใจกรอบแนวคิดการพัฒนาสู<จินต

ภาพของระบบและเห็นความสำคัญของการลงทุนพัฒนาระบบ     

การขยายและสนับสนุน“ระบบการดูแลและการส<งเสริมการเรียนรู"ปฐมวัย สู<การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่มีคุณภาพเปQน

งานที่ซับซ"อนซึ่งขึ้นอยู<กับองคgประกอบที่หลากหลายเช<นเจตจำนงทางการเมือง งบประมาณ  โครงสร"างพื้นฐานทาง

กายภาพและการมีส<วนร<วมของชุมชน  อย<างไรก็ตามหัวใจหลักขององคgประกอบเหล<าน้ีคือความรู" ความเข"าใจ และ

ทัศนคติที่ให"ความสำคัญระบบ ECCE ต<อการพัฒนาที่ยั่งยืนของผู"กำหนดนโยบาย ผู"ออกแบบระบบ ผู"ฝôกอบรมผู"ดูแลเด็ก

วิชาชีพต<าง ๆ ผู"ให"ทุน ผู"ติดตามประเมินผล ผู"บริหารพ้ืนท่ีต<าง ผู"บริหารหน<วยงานท่ีเกี่ยวข"อง ผู"ประกอบธุรกิจ หรือผู"มีส<วน

ได"เสียอื่นเปQนหัวใจหลักของการพัฒนาศักยภาพของระบบ   ความผิดพลาดร"ายแรงมักเกิดขึ้นโดยนักวางแผนกลยุทธgใน

การขยายงาน ECCE คือการขาดความรู"ทำให"มุมมองระบบ ECCE แคบ ไม<ครบองคgประกอบตามจินตภาพของระบบที่ควร

เปQน (รูปที่ 2,9)  และมักออกแบบมุ<งเน"นไปที่การพัฒนาความรู"ของผู"ดูแลเด็กบางกลุ<มเช<นผู"ดูแลเด็กในศูนยgพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาลเท<านั้น  ดังปรากฏในความไม<สอดคล"องของ พรบ.ปฐมวัย แผนยุทธศาสตรgปฐมวัย แผนการ

ศึกษาแห<งชาติ และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห<งชาติ และ มาตรฐานการศึกษาแห<งชาติ 
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ผู"มีส<วนได"ส<วนเสียที่มีส<วนร<วมในการพัฒนาระบบ ECCEทั้งในระดับประเทศ และระดับท"องถิ่น ต"องมีความรู"

ความเข"าใจในกรอบแนวคิดหรือกรอบการพัฒนาของระบบ ตามจินตภาพของระบบที่ควรเปQน (รูปที่ 2,9)   ต"องมีความ

เชื่อมั่นในคุณค<าของการลงทุนในเด็กปฐมวัยและเข"าใจบทบาทของตนเองในระบบ ECCE ที่ซับซ"อนก<อนและเข"าใจว<าเขา

อยู<ในส<วนใดของกรอบใหญ<นี้ และจะช<วยขับเคลื่อนในกรอบงานตนเองอย<างไรให"สอดคล"องเชื่อมโยงกับกรอบใหญ<อย<างมี

ประสิทธิภาพ 

“เด็กปฐมวัยหมายถึงช<วงเวลาต้ังแต<แรกเกิดถึงแปดขวบเปQนช<วงเวลาแห<งการเติบโตท่ีโดดเด<นพร"อมกับพัฒนาการ

ทางสมองท่ีถึงจุดสูงสุด ในช<วงน้ีเด็กจะได"รับอิทธิพลอย<างมากจากส่ิงแวดล"อมและผู"คนท่ีอยู<รอบตัวพวกเขา” ดังน้ันการ

ดูแลสุขภาวะและการส<งเสริมการเรียนรู"เด็กปฐมวัย (ECCE) เปQนมากกว<าการจัดการศึกษาก<อนประถมศึกษา โดยมี

จุดมุ<งหมายเพ่ือการพัฒนาแบบองคgรวมของความต"องการทางร<างกาย สติป\ญญา จิตใจอารมณg และสังคม เพ่ือสร"าง

รากฐานท่ีม่ันคงและกว"างขวางสำหรับการเรียนรู"ตลอดชีวิตและความเปQนอยู<ท่ีดี มีหลักฐานเชิงประจักษgท่ีแสดงให"เห็นว<า

ระบบECCEท่ีดีจะสร"างพลเมืองอนาคตท่ีมีความห<วงใย มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบต<อสังคม 

ด"วยเหตุน้ี ECCE จึงเปQนหน่ึงในการลงทุนท่ีดีท่ีสุดท่ีประเทศสามารถทำได"เพ่ือส<งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยg 

เพ่ือความเสมอภาคของการอยู<ร<วมกันในสังคม และเพ่ือลดค<าใช"จ<ายสำหรับโครงการท่ีต"องแก"ไขซ<อมแซมเหตุอันเกิดจาก

การหล<อหลอมมนุษยgในทางท่ีผิดในภายหลัง สำหรับเด็กท่ีด"อยโอกาส ECCE มีบทบาทสำคัญในการชดเชยข"อด"อยใน

ครอบครัวและต<อสู"กับความไม<เท<าเทียมกันทางการศึกษา 

 

2.2 ขับเคล่ือนการใช6 พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562  
รัฐต"องลงทุนในการสร"างกระบวนการการสื่อสารความรู"ที่สามารถขับเคลื่อนให"ผู"มีส<วนได"ส<วนเสียที่มีส<วนร<วมใน

การพัฒนาระบบ ECCEทั้งในระดับประเทศ และระดับท"องถิ่น มีความรู"ความเข"าใจ และยอมรับ “พระราชบัญญัติ การ
พัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562” ที่กำหนดให"รัฐและผู"มีส<วนได"ส<วนเสียต"องจัดบริการมุ<งสู<ผลลัพธgการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ต้ังแต<ท่ียังเปQนตัวอ<อนในครรภgตลอดจนช<วงปฐมวัยไว"ในมาตรา 5 ของ พรบ ได"แก< 

- มารดาได"รับการดูแลในระหว<างต้ังครรภgเพ่ือให"บุตรท่ีอยู<ในครรภgมีสุขภาวะและพัฒนาการท่ีดี  

- เด็กปฐมวัยอยู<รอดปลอดภัยและได"รับความคุ"มครองให"พ"นจากการล<วงละเมิดไม<ว<าในทางใด 

- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีดีรอบด"านท้ังทางร<างกาย จิตใจ วินัย อารมณg สังคม และสติป\ญญาให"สมกับวัย  

- เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู"อย<างต<อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถเรียนรู"อย<างสอดคล"องกับ

หลักการพัฒนาศักยภาพของแต<ละบุคคลและความต"องการจำเปQนพิเศษ 

- เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ_ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ_รู" มีความคิดสร"างสรรคg และสามารถซึมซับสุนทรียะและ

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายได" 

- เด็กปฐมวัยเคารพคุณค<าของบุคคลอ่ืน มีจิตวิญญาณของการอยู<ร<วมกันในสังคมอย<างเสมอภาค และมี

จิตสำนึกในความเปQนพลเมืองไทยและพลโลก 
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ขับเคลื่อนการทำแผนพัฒนาปฐมวัยฉบับต<อไป ท่ีจะออกมาภายหลัง พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 

2562 ให"มีความสอดคล"องกับเนื้อหาของ พรบ มุ<งสู<ผลลัพธgการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต<ที่ยังเปQนตัวอ<อนในครรภgตลอดจน

ช<วงปฐมวัยไว"ในมาตรา 5 ของ พรบ ซ่ึงแผนปฐมวัยฉบับป\จจุบันเปQน แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564ซ่ึงออกมา

ก<อนการออก พรบ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562 เปQนแผนท่ีออกโดยคณะอนุกรรมการประสานและส<งเสริมการพัฒนา

เด็กปฐมวัยในตามพระราชบัญญัติส<งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห<งชาติพ.ศ. 2550 โดยแผนพัฒนาปฐมวัยฉบับต<อไป

ต"องมีความชัดเจนในแนวทางบูรณาการการทำงานร<วมกันระหว<างหน<วยงานของรัฐ องคgกรปกครองส<วนท"องถ่ิน 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข"องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการบูรณาการการจัดบริการในแต<ละช<วง

รอยต<อของเด็กปฐมวัย การจัดทำแผนงบประมาณแบบบูรณาการของหน<วยงานของรัฐและองคgกรปกครองส<วนท"องถิ่นท่ี

เกี่ยวข"องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของหน<วยงานของรัฐ องคgกรปกครอง

ส<วนท"องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข"องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ขับเคลื ่อนการจัดทำ “มาตรฐานและแนวปฏิบัติที ่ดีเกี ่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ตามที ่กำหนดไว"ใน 

“พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562” ทดแทน “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห<งชาติ” ฉบับท่ี

รัฐมนตรีได"เห็นชอบในวันท่ี 2 มกราคม ป7 2562 โดยให"ครอบคลุมจุดอ<อนท้ังระบบการดูแลสุขภาวะและส<งเสริมเรียนรู"เด็ก

ปฐมวัยอายุต่ำกว<าสามป7 และ ระบบการดูแลสุขภาวะและส<งเสริมเรียนรู"เด็กปฐมวัยกลุ<มเปราะบาง  

ขับเคลื่อนจัดทำสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให"สอดคล"องกับ “มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี

เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ที่ถูกปรับแก"จุดอ<อน ทั้งการดูแลกลุ<มอายุต่ำกว<าสามป7และกลุ<มเด็กพิเศษ พิการและกลุ<ม

เปราะบาง 

 

2.3 พัฒนากลไกนโยบาย ECCE ระดับท6องถ่ิน  
“พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562” มาตรา6 ได"กำหนดการพัฒนากลไกความร<วมมือระดับ

ท"องถิ่นโดยให" “หน<วยงานของรัฐ องคgกรปกครองส<วนท"องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข"อง มีภารกิจ

ร<วมกันดำเนินการเพื่อให"มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดำเนินการให"เปQนไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย  

จากผลการวิเคราะหgข"อมูลปฐมวัยชุมชนเชิงลึก ตำบลสร"างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ และสังเคราะหgภาพระบบ

การดูแลและส<งเสริมการเรียนรู"เด็กปฐมวัย ระดับชุมชน (รูปท่ี 8) พบว<า “มาตรฐานการดูแลเด็กปฐมวัยข้ึนกับส<วนกลาง แต<

การจัดบริการต"องข้ึนกับชุมชน” การจัดการดูแลและการส<งเสริมการเรียนรู"ปฐมวัยให"ครอบคลุมเด็กทุกคนในพ้ืนท่ีด"วย

รูปแบบท่ีมีความหลากหลายแต<มีคุณภาพตามกำหนดไว"เปQนเร่ืองซับซ"อนท่ีชุมชนต"องเปQนดำเนินการด"วยตนเองจึงจะ

ประสบความสำเร็จได" การพัฒนากลไกระดับตำบลแบบบูรณาการภายใต" ความรู" ความเข"าใจ ทัศนคติ ท่ีถูกต"องของผู"มีส<วน

ได"เสียจะนำไปสู<ความสำเร็จของการจัดบริการตามจินตภาพของระบบ (รูปท่ี 2) และภาพระบบ ECCE ในระดับชุมชน (รูป

ท่ี 8) กลไกนโยบาย ECCE ท"องถ่ินท่ีสำคัญได"แก< 
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• พัฒนากลไกการบูรณาการภาคีการดูแลสุขภาวะและส<งเสริมการเรียนรู "เด็กปฐมวัยในพื ้นที ่  โดยจัดต้ัง 

“คณะกรรมการเด็กปฐมวัยระดับตำบล” โดยบูรณาการภาคีท"องถิ่นได"แก< ฝ_ายศูนยgพัฒนาเด็กก<อนวัยเรียน ฝ_าย

อนุบาล ฝ_ายบริหารการศึกษาท"องถิ่น ฝ_ายสาธารณสุข ฝ_ายคุ"มครองเด็ก ภาคเอกชนมีส<วนร<วมในการพัฒนา 

(multisector) ชุมชนและครอบครัวมีส<วนร<วม (family  and community participation)  

• จัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับตำบล (local strategic plan for ECCE) โดย “ครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึง 

6 หรือ 8 ป7  โดยเฉพาะต"องมีความชัดเจนในการจัดบริการกลุ<มเด็กแรกเกิดถึงสามป7 ได"แก< การดูแลในครัวเรือน

โดยครอบครัว พ่ีเล้ียงเด็กท่ีรับจ"างตามบ"าน และบ"านรับเล้ียงเด็กขนาดเล็ก แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับตำบลต"อง

ไม<ใช<แผนการศึกษาก<อนประถมศึกษาโดยฝ_ายการศึกษา หรือแผนส<งเสริมพัฒนาการโดยฝ_ายสาธารณสุข แบบ

แยกส<วน แต<ต"องบูรณาการ สุขภาวะ การพัฒนาและการเรียนรู" และการคุ"มครองเด็กเข"าด"วยกัน 

• พัฒนาระบบข6อมูลปฐมวัยระดับตำบลโดยเชื่อมโยงทุกหนEวยในพื้นที่ และเชื่อมตEอกับฐานข6อมูลระดับชาติที่มี
การลงทุนอยูEแล6ว เปeนระบบฐานข6อมูลปฐมวัยระดับตำบล (integrated data system in local level) 
สามารถใช6รEวมกันได6ทุกหนEวยงาน โดยสร"างระบบข"อมูลเด็กปฐมวัยระดับท"องถิ่นแบบบูรณาการ (Integrated 

local ECCE data system) ครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึง 6-8 ป7ด"วยการบูรณาการข"อมูลระดับตำบลเข"าด"วยกัน 
ครอบคลุมทุกคน กลุ<มเสี ่ยง เช<น กลุ<มอพยพ กลุ<มเคล่ือนย"ายเร็ว กลุ<มเปราะบาง กลุ<มชายขอบ กลุ<มไม<ได"

ลงทะเบียนเกิด กลุ<มไม<มีทะเบียนบ"าน เชื่อมโยงฐานข"อมูลสำคัญเข"าด"วยกัน เช<น ข"อมูลการเกิด ข"อมูลทะบียน

บ"าน ข"อมูลการเข"ารับการตรวจและสร"างเสริมสุขภาพ ข"อมูลประกันสุขภาพ ข"อมูลลงทะเบียนคนจน ข"อมูลระบบ

การศึกษาปฐมวัย ข"อมูลศูนยgพัฒนาเด็กก<อนวัยเรียน ข"อมูลเด็กพิการ ฐานข"อมูลเด็กปฐมวัยระดับตำบล ควรต"อง

มีคุณลักษณะท่ีจำเปQนดังน้ี 

- ต"องบูรณาการข"อมูลด"านการพัฒนาเด็ก การศึกษา การคุ"มครองเด็ก และภาวะสุขภาพเด็กในระดับตำบล 
- ต"องเช่ือมโยงฐานข"อมูลประชากร ฐานข"อมูลโครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิด ฐานข"อมูลสุขภาพเด็กปฐมวัย

และการประเมินพัฒนาการ DSPM ฐานข"อมูลฐานข"อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม (ecd) โดย

ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน ครอบคลุมผู"ให"บริการทุกประเภท โดยเฉพาะในกรณีกลุ<มที่ไม<มีการขึ้นทะเบียน

ท่ีใด 
- ต"องเปQนฐานข"อมูลท่ีมีตัวแปรรายบุคคลเช<น ตัวแปรของเลข 13 หลัก และใช"ติดตามรายบุคคลระยะยาวได"  
- ต"องครอบคลุมเด็กปฐมวัยจากแรกเกิดถึง 6 ป7 (หรือถึง8 ป7)ทุกคนในพื้นที่ทั้งที่มีทะเบียนบ"านหรือไม<มีใน

ตำบลน้ัน 
- ต"องครอบคลุมผู"ให"บริการหรือผู"เล้ียงดูเด็กทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ<มผู"ให"บริการในกลุ<มเด็กแรกเกิดถึงสามป7 

เช<น กลุ<มรับจ"างเลี้ยงตามบ"านและกลุ<มบ"านรับเลี้ยงเด็กขนาดเล็ก ให"มีการจัดการขึ้นทะเบียนผู"ดูแลเด็ก

ปฐมวัยของตำบล 
- ผู"บริหารพ้ืนท่ี ผู"บริหารหน<วยบริการ ผู"ให"บริการทุกประเภทในระดับตำบล จะต"องเข"าถึงระบบฐานข"อมูลและ

ใช"ประโยชนgได"โดยง<าย เพื่อใช"ในการวางแผน จัดสรรทรัพยากร ติดตามประเมินเด็ก ส<งต<อระหว<างหน<วยได"

โดยง<ายเพ่ือให"เด็กได"ประโยชนgรอบด"าน 
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2.4 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะและสEงเสริมเรียนรู6เด็กปฐมวัยอายุต่ำกวEาสามปs และให6ความสำคัญพิเศษใน
การจัดบริการแกEกลุEมเส่ียงสูง  

 

ตารางท่ี 29 แสดงการสังเคราะห,แนวทางการแก6ไขจุดอEอนระบบการดูแลสุขภาวะและสEงเสริมเรียนรู6เด็กปฐมวัยอายุ
ต่ำกวEาสามปs 

 พEอแมE ปูäยEาตายาย ผู6รับจ6างเล้ียงเด็ก บ6านรับเล้ียงเด็ก 
ข,อเสนอเชิงนโยบาย  
 
“ระบบการด ูแลสุข
ภาวะและสEงเสริมการ
เร ี ยนร ู 6 ปฐมว ัย” มี
จุดอEอนที่กลุEมเด็กแรก
เกิด ถึงอายุ 3 ปs 

-พEอแมE หรือผู 6ดูแลทดแทน ต6องเปeน
ผู6ดูแลสุขภาวะและสEงเสริมการเรียนรู6ท่ี
มีมาตรฐาน  

การลงทุนพัฒนาพ<อแม< หร ือผ ู "ด ูแล

ทดแทนในครัวเรือนทุกคนให"เปQน ผู"ดูแล

เด็กปฐมวัยในระบบ ตามมาตรฐานโดยมี

การฝôกอบรม การประเมินผลรับรอง 

คล " ายหล ั กการบ " าน เร ี ยน  (home 

school) ของการศ ึ กษาระด ับก < อน

ประถมศึกษา  

 

-วัฒนธรรมองค,กรและระบบแรงงาน 
ในความรับผิดชอบตEอครอบครัวและ
เด็กปฐมวัย  

พ ัฒนาส <งเสร ิมความร ับผ ิดชอบต<อ

ครอบครัวของบุคลากรภายในองคgกร 

โดยการส<งเสริมการเลี ้ยงดูลูกโดยแม<

อย<างน"อย 6 เดือน และส<งเสริมการจัด

ห"องเลี้ยงดูเด็กในองคgกรขนาดใหญ< ใน

รูปแบบที่มีการเลี้ยงดูร<วมระหว<างแม<กับ

ผู"ดูแลเด็ก หรือโดยผู"ดูแลเด็กเอง โดย

เปQนไปตามมาตรฐาน 

-ผู6รับจ6างเลี้ยงดูเด็กตามบ6าน และ ผู6เปãด
บ6านรับเลี ้ยงดูลูกเพื ่อนบ6าน ต6องเปeน
ผู6ดูแลสุขภาวะและสEงเสริมการเรียนรู6ที่มี
มาตรฐาน  

 
การลงทุนพัฒนากลุ<มวิชาชีพผู"เลี้ยงดูเด็ก

ตามบ"านและบ"านรับเลี้ยงเด็กขนาดเล็กใน

ชุมชน ที่ดูแลเด็กแรกเกิดถึงสามป7 ให"เปQน

ผู"ดูแลเด็กปฐมวัยในระบบ ตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 

การพ ัฒนาการฝC ก
อบรม  
 

-พัฒนาระบบ/หลักสูตรการฝôกอบรมพ<อ

แม< ปู_ย<าตายาย ก<อนให"การดูแลเด็ก และ 

ระหว<างให"การดูแลเด็ก (pre-service 

and in-service training) โ ดย เ ฉพาะ

- สร"างวิชาชีพผู"ดูแลเด็กปฐมวัย ให"อยู<ใน

ระบบ และ ติดตามประเมินให"เปQนไปตาม

มาตรฐาน ตัวอย<างเช<น “หลักสูตร ผู"ดูแล

เด็กศตวรรษท่ี 21” จำนวน 220 และ 420 
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“ก า ร พ ั ฒ น า
ผู,ปฏิบัติงานในระบบ
การดูแลสุขภาวะและ
ส Eงเสร ิมการเร ียนรู6
ปฐมวัย” มีจุดอEอนท่ี
กลุEมผู6ดูแลเด็กแรกเกิด 
ถึงอายุ 3 ปs 

อย<างยิ่งพ<อแม<กลุ<มเสี่ยง ที่ต"องรับการ

ช<วยเหลือจากภาครัฐ เช<น กลุ<มท"องก<อน

วัยและต"องการตั ้งครรภgและเลี ้ยงลูก 

กลุ<มมารดาในเรือนจำ กลุ<มยากจน กลุ<ม

ติดสารเสพติด เปQนต"น   

 

-พัฒนาระบบการรับรองศักยภาพการ

ดูแลเด็กปฐมวัยแก<พ<อแม< ปู _ย<าตายาย 

หร ือผ ู "ด ูแลทดแทนในคร ัวเร ือน ใน

รูปแบบประกาศนียบัตรทั้งก<อนให"การ

ดูแลเด็ก หรือการเก็บจำนวนชั ่วโมง

ระหว<างให"การดูแลเด็ก (pre-service 

and in-service training) เพื่อใช"ในการ

รับสิทธิประโยชนgจากภาครัฐต<อไป 

ช่ัวโมง ของสถาบันแห<งชาติเพื่อการพัฒนา

เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

(เอกสารประกอบ โครงการนำร<องท่ี 1) 

และการร ับรองว ิชาช ีพ เพ ื ่อใช "ส ิทธิ

ประโยชนgจากภาครัฐต<อไป 

 

-พ ัฒนาระบบการเก ็บจำนวนช ั ่ วโมง

ระหว < าง ให "การด ูแลเด ็ก  (in-service 

training) เพื่อใช"ในการรับสิทธิประโยชนg

จากภาครัฐต<อไป 

 

 

 

ก า ร ส น ั บ ส นุ น
ทร ัพยากรในระบบ
บร ิการ และการจัด
สิทธิประโยชนJ 
 
“ไม & ม ี ก ารจ ั ดส ิ ท ธิ
ประ โยชน J ส & ง เส ริม
ร ะบบกา รด ู แ ล สุ ข
ภาวะและสEงเสริมการ
เร ียนร ู 6ปฐมว ัยโดย
ครัวเร ือน ผู 6ร ับจ 6าง
เลี้ยงเด็ก บ6านรับเลี้ยง
เด็กขนาดเล็ก” 
 

-ชดเชยรายได"มารดาทั ้งที ่อยู <ในระบบ

แรงงานและนอกระบบแรงงาน นาน 6 

เดือน  

 

-สิทธิประโยชนgสำหรับการจัดกิจกรรม

การดูแลสุขภาวะและส<งเสริมเรียนรู"เด็ก

ปฐมวัยเองท่ีบ"าน  
 

-สร"างเงื ่อนไขการรับเงินอุดหนุนการ

เลี้ยงดูเด็ก ให"มีความจำเปQนที่ผู"ดูแลเด็ก

ต"องเข"ารับการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง

ดูเด ็กและต"องสร"างแผนการดูแลสุข

ภาวะและส<งเสริมเร ียนรู " เด ็กปฐมวัย

รายบุคคล หรือ รับบริการจากผู"เลี้ยงดู

เด็กท่ีถูกรับรองศักยภาพแล"ว  

ส ิ ทธ ิ ประ โยชน g เ ช ิ งอ ุ ปสงค g สำห รับ

ครอบครัวในการเลือกรับบริการการจัด

กิจกรรมการดูแลสุขภาวะและส<งเสริม

เรียนรู"เด็กปฐมวัยเองที่บ"าน  หรือ สิทธิ

ประโยชนgเชิงอุปทานสำหรับผู"จัดบริการ

ด ูแลส ุขภาวะและส<งเสร ิมเร ียนร ู " เ ด็ก

ปฐมวัยเองท่ีบ"าน   

การพัฒนามาตรฐาน
การบริการ ต,นแบบ
กิจกรรมการดูแลและ
ส &งเสร ิมการเร ียนรู,  

-ปรับปรุงมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย เปQนมาตรฐานการดูแลสุขภาวะ

และส<งเสริมการเรียนรู"ปฐมวัย และให"

ความสำคัญเพิ ่มเติมในรายละเอียดท่ี

-จัดการลงทะเบียนผู"รับจ"างเลี้ยงเด็ก บ"าน

รับเลี้ยงเด็กขนาดเล็ก เช<นเดียวกับบ"านรับ

เล้ียงเด็กท่ีมีเด็กมากกว<า 6 คน หรือ ผู"ดูแล

เด็กในศูนยgพัฒนาปฐมวัย หรือ ครูใน
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รวมทั ้งการเผยแพร&
เพ่ือให,เกิดการใช,งาน 
 
“ไ ม & ม ี ก า ร ต ิ ด ต าม 
ประเม ินผล พ ัฒนา
คุณภาพ ไม &ม ีระบบ
ข,อมูล ของการดูแล
สุขภาวะและสEงเสริม
การเรียนรู6ปฐมวัยโดย
ครัวเร ือน ผู 6ร ับจ 6าง
เลี้ยงเด็ก บ6านรับเลี้ยง
เด็กขนาดเล็ก” 
 

แตกต<างของมาตรฐานการด ูแลโดย

ครัวเรือน ซึ่งการดูแลโดยพ<อแม< ปู_ย<าตา

ยาย หรือเครือญาติในครัวเร ือนเปQน

ประเภทหนึ ่งของระบบ ECCE ที ่ต "อง

กำหนดมาตรฐานการจัดบริการ ทั้งด"าน

การบริหารจัดการ ด"านบริการ และด"าน 

สิ่งแวดล"อม โดยมุ<งเปeาหมายจินตภาพ

เด็กที่พึงประสงคgเดียวกันได"แก< สุขภาวะ

องคgรวม ทักษะการเรียนรู "ตลอดชีวิต 

และการปกปeองคุ"มครองความปลอดภัย 

ผ ู " ด ู แล เด ็ กประเภทน ี ้ ต " อ งร ับการ

เตรียมพร"อมศักยภาพ รับการพัฒนา

ศักยภาพต<อเนื่อง  และถูกติดตาม การ

เลี ้ยงดูลูกที ่บ"านต"องเปQนระบบบริการ

ปฐมว ัยประเภทหน ึ ่ งท ี ่ถ ูกประเมิน

คุณภาพการให"บริการได" 

โรงเรียนอนุบาล เพื ่อติดตาม ประเมิน 

และพัฒนาคุณภาพ 

 

-ปร ับปร ุงมาตรฐานสถานพ ัฒนาเด็ก

ปฐมวัย เปQนมาตรฐานการดูแลสุขภาวะ

และส<งเสร ิมการเร ียนร ู "ปฐมว ัย และ

เพิ ่มเติมมาตรฐานการดูแลโดยผู "รับจ"าง

เลี้ยงเด็ก บ"านรับเลี้ยงเด็ก ขนาดเล็กเปQน

ประเภทหนึ ่ งของระบบ ECCE ท ี ่ต "อง

กำหนดมาตรฐานการจัดบริการ ทั้งด"าน

การบริหารจัดการ ด"านบริการ และด"าน 

สิ่งแวดล"อม โดยมุ<งเปeาหมายจินตภาพเด็ก

ที่พึงประสงคgเดียวกันได"แก< สุขภาวะองคg

รวม ทักษะการเรียนรู"ตลอดชีวิต และการ

ปกปeองคุ"มครองความปลอดภัย ผู"ดูแลต"อง

ร ับการเตรียมพร"อมศักยภาพ ร ับการ

พัฒนาศักยภาพต<อเนื่อง  และถูกติดตาม 

ระบบบริการต"องถูกประเมินคุณภาพการ

ให"บริการได" 

 

 

ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
ข,อมูลของเด็กปฐมวัย 

“ไม&มีระบบข,อมูล ของ
การดูแลสุขภาวะและ
ส Eงเสร ิมการเร ียนรู6
ปฐมวัยโดยครัวเรือน 
ผู6รับจ6างเล้ียงเด็ก บ6าน
ร ับเล ี ้ ยง เด ็กขนาด
เล็ก” 
 

-พัฒนาระบบข"อมูลปฐมวัยชุมชน และ

การเลี ้ยงดูโดยครัวเรือน เปQนประเภท

การเลี ้ยงดูหนึ่งที ่ต"องบันทึกข"อมูลเข"า

ร ะบบ  และประ เม ิ นค ุณภาพการ

ให"บริการได" 

 

-พัฒนาระบบ ECD ให"เปQนระบบเก็บ

ข"อมูล ECCE ทุกประเภท รวมถึงระบบ 

การเลี ้ยงดูโดยครัวเรือน เปQนประเภท

การเลี ้ยงดูหนึ่งที ่ต"องบันทึกข"อมูลเข"า

ร ะบบ  และประ เม ิ นค ุณภาพการ

ให"บริการได"  

-พัฒนาระบบข"อมูลปฐมวัยชุมชน และการ

เลี้ยงดูโดยผู"รับจ"างเลี้ยงเด็ก บ"านรับเลี้ยง

เด็ก เปQนประเภทการเลี ้ยงดูหนึ ่งที ่ต"อง

บ ันท ึกข"อม ูลเข "าระบบ และประเมิน

คุณภาพการให"บริการได"  

 

-พัฒนาระบบ ECD ให"เปQนระบบเก็บข"อมูล 

ECCE ทุกประเภท รวมถึงระบบ ผู"รับจ"าง

เลี้ยงเด็กตามบ"าน บ"านรับเลี้ยงเด็กขนาด

เล็ก เปQนประเภทการเลี ้ยงดูหนึ ่งที ่ต"อง

บ ันท ึกข "อม ูลเข "าระบบ และประเมิน

คุณภาพการให"บริการได"  
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ตามรัฐธรรมนูญไทย พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย  ยุทธศาสตรgชาติ 20 ป7 แผนยุทธศาสตรgเศรษฐกิจ

และสังคมแห<งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย แผนการศึกษาแห<งชาติ ต<างเปeาหมายของระบบบริการที่พึงประสงคg

คือ ครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึง 6 ป7  บูรณาการการดูแลสุขภาพเข"ากับการเรียนรู" กระบวนการอยู<บนการสร"างความสุข เพ่ือ

เตรียมความพร"อมในการเข"าสู<วัยเรียนไม<เน"นการแข<งขัน องคgกรท"องถิ่นและเอกชนมีส<วนร<วมในการพัฒนา ชุมชนและ

ครอบครัวมีส<วนร<วมในการจัดการ โดยมีมาตรฐานกำกับ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล ระบบบริการมีความเสมอ

ภาค ไม<เหล่ือมล้ำ ผู"ขาดแคลนทุนทรัพยgต"องสามารถเข"าถึงได" ผลลัพธgท่ีได"ต<างมีเปeาหมายพัฒนาเด็กปฐมวัยแรกเกิดถึง 6 ป7 

ให"มีมีพัฒนาการท่ีดีรอบด"านท้ังทางร<างกาย จิตใจ วินัย อารมณg สังคม และสติป\ญญาให"สมกับวัย เพ่ือให"เกิดทักษะพ้ืนฐาน

ในการเรียนรู"อย<างต<อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู"อย<างสอดคล"องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต<ละบุคคลและ

ความต"องการจำเปQนพิเศษ โดยในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห<งชาติได"กำหนดเปeาหมายเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ป7

และมาตรฐานการจัดบริการโดยรวม แต<ในทางปฏิบัติจริง กลุ<มเลี้ยงลูกด"วยตนเอง พี่เลี้ยงเด็กตามบ"าน บ"านรับเลี้ยงเด็ก

ขนาดเล็กจะไม<มีส<วนสนับสนุนและส<วนกำกับเพื่อพัฒนาคุณภาพของภาครัฐทั้งส<วนกลางและส<วนท"องถิ่นที่เข"าถึงกลุ<มน้ี

ยกเว"นงานด"านสาธารณสุข ในกลุ<มเด็กยากจนมีการค"นหาและสนับสนุนเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแก<ครัวเรือน แต<ไม<ได"

เช่ือมโยงสู<ระบบบริการการเล้ียงดูเด็กโดยกลุ<มพ่ีเล้ียงเด็กและบ"านรับเล้ียงเด็ก  

          ในประเทศทางนอรgดิกเช<นประเทศฟñนแลนดg ให"ความสำคัญกับระบบการดูแลและส<งเสริมการเรียนรู"เด็กปฐมวัย 

EDUCARE ตั้งแต<แรกเกิด การส<งเสริมให"ผู"ปกครองอยู<บ"านเพื่อดูแลเด็กเล็กได"ถูกสนับสนุนกำหนดเปQนนโยบายในประเทศ

ฟñนแลนดgตั้งแต<ป7 1970 ซึ่งใช"แนวคิดให"เปQนสิทธิของเด็กทุกคน และจัดการสนับสนุนเปQนรูปแบบสวัสดิการ โดยเปQนการ

ผสมผสานการดูแลสุขภาพ การส<งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู"โดยใช"การเล<นเปQนฐานในการจัดกิจกรรมให"บรรลุ

วัตถุประสงคg ซึ่งสามารถทำได"หลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต<ละรูปแบบพ<อแม<มีสิทธิที่จะได"รับเงินชดเชยหรือเงินอุดหนุนเท<า

เทียมกัน รูปแบบการบริการที่หลากหลายที่เริ่มตั้งแต<แรกเกิดได"แก< ระดับครัวเรือนพ<อแม<สามารถหยุดงานเพื่อดูแลลูกและ

รับเงินเดือนตามสิทธิ  (parental leave) พ<อแม<จัดบริการการดูแลลูกเองที่บ"าน (child home care allowance) หรือ

พ<อแม<นำเด็กไปรับการดูแลในบ"านรับเลี้ยงเด็กเอกชน (private day care)  หรือศูนยgพัฒนาเด็กก<อนวัยเรียนที่บริหาร

จัดการโดยองคgกรท"องถิ่น ซ่ึงรัฐจะจ<ายชดเชยตรงที่หน<วยให"การบริการ เม่ืออายุสามป7พ<อแม<สามารถส<งระบบอนุบาลได" 

และยังคงสามารถรับบริการบ"านรับเล้ียงเด็กในเวลานอกทำการได"ด"วยเช<นเดียวกัน (รูปท่ี 13) 

ลงทุนพัฒนาพ&อแม& ปูTย&าตายายให,เปUนผู,ดูแลเด็กปฐมวัยในระบบมาตรฐาน 

กลุ<มดูแลเด็กทารกถึงวัยเตาะแตะเปQนการดูแลภายในครอบครัว เครือญาติ ซึ่งผู"สูงอายุมีสัดส<วนเปQนผู"ดูแลมากข้ึน 

เกิดจากพ<อแม<หลายครอบครัวไม<มีเวลาพอที่จะเลี้ยงลูกได" เกิด “สถานการณgครอบครัวแหว<งกลาง” การปรับระบบ

แรงงานให"เห็นความสำคัญกับครอบครัวของบุคลากรเปQนสิ่งสำคัญ การลงทุนพัฒนาพ<อแม< หรือผู"ดูแลทดแทนในครัวเรือน

ให"เปQน ผู"ดูแลเด็กปฐมวัยในระบบท่ีสามารถให"การดูแลเด็กให"บรรลุเปeาหมายด"านสุขภาวองคgรวม การเรียนรู"ต<อเน่ืองตลอด

ชีวิต และการปกปeองคุ"มครองความปลอดภัย ตามมาตรฐานได" (สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) คล"ายหลักการบ"านเรียน (home 

school) ของการศึกษาระดับก<อนประถมศึกษา ตามตารางที่ 28 ซึ่งต"องกำหนดทั้งการฝôกอบรม การรับรองศักยภาพให"

เปQนผู"ดูแลเด็กปฐมวัย การจัดสิทธิประโยชนg และระบบข"อมูลในการติดตามประเมินผล 
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ลงทุนพัฒนาพ่ีเล้ียงเด็ก ผู,รับจ,างเล้ียงเด็กตามบ,าน เพ่ือนบ,านรับเล้ียงเด็กให,เปUนผู,ดูแลเด็กปฐมวัยในระบบมาตรฐาน 

พี่เลี้ยงเด็ก ท่ีมาเลี้ยงตามบ"านแบบส<วนบุคคล หรือที่มาโดยระบบบริษัทจัดส<งพี่เลี้ยงเด็กซึ่งถูกกำกับโดยกระทรวง

พาณิชยgและเทศบัญญัติ/ข"อบัญญัติควบคุมกิจการให"บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ"านของผู"รับบริการ ร<างป7 2562แก"ไขเทศ

บัญญัติเดิมป7 2535 หรือบ"านรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่รับเล้ียงเด็กจำนวนน"อยกว<า 6 คน โดยไม<ต"องขึ้นทะเบียนกับ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยg กลุ<มนี้ส<วนใหญ<จะดูแลเด็กตั้งแต<แรกเกิดถึงสองถึงสามป7 ผู"ให"บริการตามกฎหมาย

กำหนดให"มีอายุไม<ต่ำกว<า 18 ป7 จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป7 หากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆที่ไม<ใช<ด"าน

การแพทยgพยาบาลหรือครูปฐมวัยต"องผ<านการอบรม หลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัย  จำนวน210 ชั่วโมง หากไม<

จบปริญญาตรีต"องผ<านหลักสูตรการ เลี้ยงและดูแลเด็กอย<างน"อย 420 ชั่วโมง ในทางปฏิบัติกลุ<มเครือญาติ รับจ"างส<วนตัว 

บ"านรับเลี้ยงเด็กขนาดเล็ก ที่ไม<ต"องขึ้นทะเบียน ไม<ได"ดำเนินการตามเทศบัญญัตินี้  ส<วนใหญ<กลุ<มการให"บริการแบบนี้จะ

ไม<ได"รับการติดตามให"คำแนะนำ การจัดการฝôกอบรมต<อเนื่อง ยกเว"นกลุ<มบ"านรับเลี้ยงเด็กหรือเนอสเซอรี่ท่ีมีเด็ก6 คนข้ึน

ไปต"องลงทะเบียนกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยg ซึ่งผู"ให"บริการต"องผ<าน

เกณฑgการอบรมตามกำหนดทั้งก<อนการปฏิบัติงานและระหว<างการปฏิบัติงาน กลุ<มบริการนี้ไม<ได"รับเงินอุดหนุนทั้งจาก

ภาครัฐส<วนกลางและส<วนองคgกรท"องถิ่น ท้ังในเรื่องค<าจ"างบุคลากร ค<าอาหาร อุปกรณgการดูแลเด็ก การให"บริการจึงข้ึนกับ

กำลังการจ<ายของครอบครัวเด็กเอง ผู"รับบริการต"องจ<ายค<าบริการด"วยตนเอง กลุ<มบริการนี้พบได"ในครัวเรือนทุกเศรษ

ฐานะ รวมทั้งในชุมชนแออัดชุมชนยากจนมักถูกจัดบริการโดยเพื่อนบ"านในชุมชนเดียวกัน เปQนบริการที่เข"าถึงกลุ<มเด็ก

ยากจนเด็กในภาวะยากลำบาก ซึ่งเด็กเหล<านี้เปQนกลุ<มที่มีความสอดคล"องกับการค"นพบเด็กแรกเกิดยากจนและสนับสนุน

เงิน 600 บาทต<อคนต<อเดือนโดยรัฐบาลในโครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิด ซ่ึงมีเด็กรวมกว<า แปดแสนคนในฐานข"อมูล 

รัฐควรลงทุนพัฒนากลุ<มวิชาชีพผู"เลี้ยงดูเด็กตามบ"านและบ"านรับเลี้ยงเด็กขนาดเล็กในชุมชน ที่ดูแลเด็กแรกเกิดถึง

สามป7 ให"เปQนวิชาชีพผู"ดูแลเด็กปฐมวัยในระบบที่สามารถให"การดูแลเด็กให"บรรลุเปeาหมายด"านสุขภาวะองคgรวม การ

เรียนรู"ต<อเนื่องตลอดชีวิต และการปกปeองคุ"มครองความปลอดภัย ตามมาตรฐานได" ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

และ ติดตามประเมินให"เปQนไปตามมาตรฐาน ตัวอย<าโครงการฝôกอบรมศักยภาพในการประกอบวิชาชีพในการดูแลสุขภาวะ

และส<งเสริมการเรียนรู"ปฐมวัยเช<น  “หลักสูตร ผู"ดูแลเด็กศตวรรษที่ 21” จำนวน 220 และ 420 ชั่วโมง ของสถาบัน

แห<งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปQนการอบรมเพื่อการรับรองวิชาชีพ เพื่อใช"สิทธิประโยชนg

จากภาครัฐต<อไป (ตารางท่ี 28) (เอกสารประกอบ โครงการนำรEองท่ี 1) 

          เด็กปฐมวัยแรกเกิดถึงอายุสามป7นี้ได"รับการประเมินเปeาหมายด"านสุขภาวองคgรวม การเรียนรู"ต<อเนื่องตลอดชีวิต 

และการปกปeองคุ"มครองความปลอดภัย บางส<วนแล"วโดยเจ"าหน"าที่สาธารณสุขทั้งอสม และ เจ"าหน"าที่พยาบาลของ

โรงพยาบาลระดับตำบล นอกจากนั้นยังทำหน"าที่ส<งเสริมการเรียนรู" โดยเจ"าหน"าที่สาธารณสุขทั้งอสม และ เจ"าหน"าท่ี

พยาบาลของโรงพยาบาลระดับตำบลทำการตรวจสุขภาพและประเมินพัฒนาการเด็กและรายงานในระบบ DSPMตั้งแต<

แรกเกิดถึง 6 ป7ทั้งการประเมินในสถานพยาบาลและการเยี่ยมบ"านเด็กในชุมชน และรายงานผลในสมุดสุขภาพ รวมทั้งส<ง

ต<อเมื่อมีความรุนแรง รวมทั้งมีภารกิจที่ต"องให"ความรู"แก<ผู"ดูแลเด็กทั้งครอบครัวและผู"รับจ"างเลี้ยงเด็กในครัวเรือนหรือบ"าน

รับเลี้ยงเด็กในชุมชน ตัวชี้วัดด"านสุขภาพและพัฒนาการเปQนตัวชี้วัดที่ผู"ให"บริการอื่น ๆต"องใช"ในการประเมินผลลัพธgเช<นกัน 

มีความพยายามพัฒนาความเชื่อมโยงของฐานข"อมูลสุขภาพและการประเมินพัฒนาการของกระทรวงสาธารณสุขเข"ากับ
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ฐานข"อมูลโครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิดและฐานข"อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย(ecd) แต<ในทางปฏิบัติจาก

การสำรวจ 9 จังหวัดยังขาดรูปธรรมการเชื่อมโยงข"อมูลเหล<านี้ทั้งส<วนของผู"ให"บริการใช"ข"อมูลจากเจ"าหน"าที่สาธารณสุข 

ยกเว"นการดูจากสมุดสุขภาพเด็กตามความสนใจ และจากเจ"าหน"าที่สาธารณสุขใช"ข"อมูลการประเมินจากผู"ให"บริการเลี้ยงดู

เด็ก ยกเว"นการให"ประวัติโดยครอบครัวผ<านการตรวจสุขภาพตามช<วงวัย  

 

 รูปท่ี13 แสดงระบบการดูแลและส<งเสริมการเรียนรู"ปฐมวัยของประเทศฟñนแลนดg 
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2.5 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะและสEงเสริมเรียนรู6เด็กปฐมวัยกลุEมเปราะบาง ทั้งกลุEมที่ยังอยูEนอกระบบศูนย,
พัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาล และกลุEมท่ีเข6าสูEในระบบแล6ว 
 
กลุ<มเด็กพิเศษ เด็กเปราะบางประเภทต<าง ๆ เปQนจุดอ<อนที่สำคัญอีกหนึ่งจุดของระบบ ECCE ในป\จจุบัน เด็กกลุ<ม

นี้ส<วนหนึ่งไม<ได"รับการดูแลที่ดีเลยตั้งแต<แรกเกิด พ<อแม<หรือผู"ดูแลเด็กทดแทนขาดความรู" ความเข"าใจ ขาดทักษะในการ

ดูแล เมื่อถึงวัยที่สามารถเข"าสู<บริการศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือโรงเรียนอนุบาล ส<วนหนึ่งผู"ปกครองไม<ได"สนใจนำเข"ารับ

บริการ อีกส<วนหนึ่งผู"ให"บริการไม<ยอมรับเข"าสู<บริการ เด็กที่เข"าสู<บริการแล"วส<วนหนึ่งได"รับการดูแลไม<ดีเนื่องจากผู"ให"

บริการขาดความรู" ความเข"าใจ และขาดทักษะการดูแลเฉพาะของเด็กแต<ละประเภท  

การพัฒนาระบบคุ"มครองเด็กท"องถิ่นและบูรณาการกับงานพัฒนาเด็กปฐมวัย เปQนความท"าทายที่สำคัญ  เด็กท่ี

ได"รับการดูแลไม<เหมาะสมจะนำไปสู<ผลลัพธgการพัฒนาที่ล<าช"า ความไม<พร"อมในการเรียนขั้นต<อไป เสี่ยงต<อความเจ็บป_วย

พิการตาย หรือเสี่ยงต<อการมีพฤติกรรมทางสังคมที่ไม<พึงประสงคg ในการศึกษาพบว<าการลงทุนในระบบการดูแลและ

ส<งเสริมการเรียนรู"เด็กปฐมวัยได"ผลลัพธgท่ีดีท่ีสุดในกลุ<มเด็กท่ีมีพ้ืนหลังถูกเล้ียงดูไม<เหมาะสมหรือมีภาวะความยากจน 

ความยากลำบากของการจัดบริการการศึกษา การเรียนรู" การพัฒนาให"แก<เด็กปฐมวัยกลุ<มเปราะบางอยู<ท่ีการขาด

ผู"ปกครองหรือผู"ดูแลเด็กท่ีมีศักยภาพท่ีจะร<วมเปQนผู"มีส<วนร<วมในการพัฒนาหรือเปQนนำพาเด็กมาเช่ือมต<อกับระบบท่ีถูกจัด

ไว"ให"ในลักษณะระบบเชิงรับ ความยากในโจทยgน้ีอาจไม<ได"แก"ได"โดยการให"เงินค<ายานพาหนะ การจัดการศึกษาโดยใช"

รูปแบบโรงเรียน ครู ห"องเรียน ในเชิงรับ เปQนจุดส้ินสุดของสิทธิท่ีรัฐจัดหาไว"ให" และผู"ดูแลเด็กมีหน"าท่ีนำเด็กมาเช่ือมต<อกับ

สิทธิดังกล<าวเองน้ันเปQนรูปแบบท่ีไม<เอ้ืออำนวยต<อการแก"ป\ญหากลุ<มเด็กเปราะบาง  

ในครอบครัวที่เปราะบางและมีศักยภาพต่ำในการดูแลเด็กให"บรรลุเปeาหมายนั้นต"องการการออกแบบสิทธิ

ประโยชนgใหม<ที่เอื้อต<อการจัดบริการใหม<เพื่อแก"ป\ญหาความไม<พยายามเข"าถึงและรับสิทธิประโยชนg โดยเฉพาะอย<างย่ิง

ระบบบริการเด็กปฐมวัยเปราะบางในระดับทุติยภูมิ ซึ่งหมายถึงเด็กเปราะบางที่เกิดจากศักยภาพในการดูแลของผู"ปกครอง

ต่ำ มิได"เกิดจากความบกพร<องของตัวเด็ก แต<ศักยภาพบกพร<องของผู"ดูแลเด็กเปQนเหตุให"เกิดความเปราะบางของเด็ก การ

จับกลุ<มนี้ให"ได"แต<แรก และเริ่มทำงานเชิงบวกโดยตรงกับครอบครัว เช<นการพัฒนาระบบต<อยอดจากโครงการเงินอุดหนุน

การเลี้ยงดูเด็กที่ค"นหาและจ<ายเงินแก<ครอบครัวยากจนที่มีเด็กปฐมวัย จะช<วยให"ครอบครัวมีทักษะในการดูแลลูกที่เปQนไป

ตามจินตภาพเด็กท่ีพึงประสงคg และ ผู"ดูแลเด็กเช่ือมโยงกับระบบสนับสนุนต<าง ๆได" โดย 

• การพัฒนาระบบคัดกรองเด็กปฐมวัยกลุ&มเสี่ยงสูงต&อการได,รับการดูแลและการพัฒนาไม&เหมาะสมในระดับ
ตำบล  

-ระบบคัดกรองมารดากลุ<มเสี่งสูงเพื่อให"การดูแลกลุ<มตัวอ<อนในครรภgมารดา ในป\จจุบันมีระบบฝากครรภg 4 ครั้งโดย

เจ"าหน"าที่งานสาธารณสุข และบันทึกข"อมูลในคู<มือสุขภาพ และฐานข"อมูลสุขภาพ ระบบการดูแลอนามัยเจริญพันธgของ

มารดาวัยรุ<นท"องก<อนวัยตาม พ.ร.บ.ปeองกันและแก"ไขป\ญหาการตั้งครรภgในวัยรุ<น 2559 มารดาที่ถูกคดีในเรือนจำตาม

ระเบียบ ระเบียบกรมราชทัณฑgว<าด"วยการดูแลผู"ต"องขังหญิงที่ตั้งครรภgหรือให"นมบุตร 2561 มารดาตั้งครรภgยากจนและ

ลงทะเบียนรอรับเงินอุดหนุนของโครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิด แต<ยังมีมารดาที่อยู<ในป\จจัยเสี่ยงทางสังคมที่มีผลต<อ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยได"แก<  มารดาท่ีติดยาเสพติด มีความรุนแรงในครอบครัว มีป\ญหาสุขภาพจิต ท่ียังไม<ได"รับการค"นหา  
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-พัฒนาระบบคัดกรองกลุ<มเด็กมีประสบการณgชีวิตไม<พึงประสงคg (adverse childhood experiences) กลุ<มเด็ก

ปฐมวัยได"ร ับการดูแลไม<เหมาะสม (child maltreatment) หรือมีภาวะวิกฤตของครอบครัว (child with family 

dysfunction)  ได"แก< ครอบครัวแตกแยก หย<าร"าง ใช"ความรุนแรง ใช"สารเสพติด ก<อคดี หรือมีป\ญหาสุขภาพจิต โดย

เชื่อมโยงกับระบบโครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิด ซึ่งมีจำนวนกว<า แปดแสนคนในป\จจุบัน และพัฒนาทีมงานคัดกรอง

เด็กปฐมวัยกลุ<มเสี่ยงสูงในระดับชุมชนโดยบูรณาการบุคลากรสามด"านได"แก<  “บุคลากรด"านการดูแลสุขภาพ (อสม = 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู<บ"าน หรือ เจ"าหน"าที่ใน รพสต = โรงพยาบาลส<งเสริมสุขภาพตำบล + การเรียนรู" (ผู"ดูแล

เด็กในศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย)  +การคุ"มครองเด็ก (อพม = อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยg) (Integrated 

Care + Learning or Education + Protection) เปQนเครื ่องมือในการชี ้ เป eา คัดกรอง และดำเนินการแทรกแซง

กระบวนการดูแลเด็กปฐมวัยได"ทันทีหลังค"นพบจากการคัดกรองโดยการเยี่ยมบ"าน จัดระบบการดูแลที่บ"าน (home 

based ECCE) หรือการดูแลโดยรวมกลุ<มมารดาในพ้ืนที่ชุมชน (family group ECCE) ก<อนนำเข"าสู<ระบบ ECCE ประเภท

อ่ืน ๆตามความเหมาะสมต<อไป 

-พัฒนาระบบคัดกรองกลุ<มเด็กพิการ เด็กพิเศษ เด็กเจ็บป_วยเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงกับระบบการลงทะเบียนเด็กพิการ 

และเด็กพิเศษ 

สถาบันแห<งชาติเพื ่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร<วมกับคณะแพทยศาสตรg โรงพยาบาล

รามาธิบดี ได"ดำเนินโครงการนำร<องการคัดกรองเด็กปฐมวัยกลุ<มเสี่ยงสูงโดยการจัดตั้งทีมบูรณาการชุมชน 3 ฝ_ายได"แก< 

ฝ_ายสุขภาพประกอบด"วย อาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชน หรือเจ"าหน"าที่โรงพยาบาลตำบล ฝ_ายการเรียนรู"ประกอบด"วย

ครูศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย และฝ_ายคุ"มครองเด็กโดยผู"นำชุมชน หรืออาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อพม) ในโครงการนำรEองท่ี 
2  ชื่อโครงการ เยี่ยมบ"านกลุ<มเด็กปฐมวัยกลุ<มยากจน และมีภาวะวิกฤตครอบครัว โดย ทีมบูรณาการสุขภาพ การเรียนรู"

พัฒนา และการคุ"มครองเด็ก ซึ่งได"พัฒนาเครื่องมือคัดกรองกลุ<มเสี่ยงสูงในกลุ<มเด็กปฐมวัยยากจน และพัฒนารูปแบบ

กระบวนการดูแลสุขภาพ ส<งเสริมการเรียนรู"-พัฒนาการ และการคุ"มครองเปQนพิเศษในวัยปฐมวัย โดยทีมบูรณาการ 

 

• การจัดชุดสิทธิประโยชนJแก&กลุ&มเด็กเส่ียงสูงเพ่ือรับการดูแลและส&งเสริมการเรียนรู,ปฐมวัย 
 

-สิทธิประโยชนgของมารดาตั้งครรภgที่เปQนกลุ<มเปราะบาง ซึ่งในป\จจุบันมีกำหนดไว"บ"างในกลุ<มตั้งครรภgก<อนวัย กลุ<มท่ี

อยู<ในเรือนจำ กลุ<มคนพิการ กลุ<มติดเช้ือ HIV การช้ีเปeา คัดกรอง แล"วตามด"วยการกำหนดสิทธิประโยชนgเพ่ิมเติมท่ีจะได"รับ

บริการเสริมพิเศษ เช<นการเยี่ยมบ"าน โดยทีมบูรณาการ การสนับสนุนเข"าโปรแกรมการบำบัดความเครียด โปรแกรม

โภชนาการ หรืออื่น ๆสำหรับหญิงตั้งครรภgของกลุ<มงานต<าง ๆที่ได"รับการรับรองโดยชุมชน  ด"วยโปรแกรมต<าง ๆ ด"วย ต๋ัว

เงินสนับสนุน (voucher) เพ่ือการพัฒนาหญิงตั้งครรภg โดยครอบคลุมกลุ<มที่เปQนช<องโหว<เช<น หญิงตั้งครรภgติดยา มีความ

รุนแรงในครอบครัว หย<าร"างแยกทาง มีคดีความ เปQนต"น  

-สิทธิประโยชนgของเด็กกลุ<มเปราะบางในการรับบริการการเลี้ยงดูเสริมในช<วงอายุแรกเกิดหรือหลังสามเดือนที่ผู"ดูแล

เด็กต"องกลับไปทำงานจนถึงอายุสามป7ก<อนเข"าศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะกลุ<มที่ผู"ดูแลถูกชี้เปeา คัดกรองเปQน กลุ<ม
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ความเปราะบางที่เกิดจากศักยภาพผู"ดูแลเด็ก โดยผู"ให"บริการเลี้ยงดูเสริมต"องได"รับการรับรองคุณภาพ เช<น ปู_ย<าตายาย พ่ี

เลี้ยงเด็ก บ"านรับเลี้ยงเด็ก สิทธิประโยชนgเปQนรูปกำหนดการจ<ายขั้นต่ำต<อชั่วโมงต<อสัปดาหgหรือต<อเดือนแก<ผู"ให"บริการ

โดยตรง เมื่อมีการใช"บริการ การกำหนดชุดสิทธิประโยชนgในเรื่องนี้จะเปQนประโยชนgควบคู<กันไปกับการพัฒนามาตรฐาน

การปฏิบัติงานของอาชีพพี่เลี้ยงเด็ก บ"านรับเลี้ยงขนาดเล็ก (น"อยกว<า 6 คน) ในชุมชน สิทธิประโยชนgนี้ต"องครอบคลุมการ

ขอรับการเล้ียงดูเด็กในช<วงเวลาช<องโหว<ได"แก< ช<วงเย็น กลางคืน วันหยุด  

-สิทธิประโยชนgของเด็กกลุ<มเปราะบางในการรับบริการพิเศษด"วยนวัตกรรมครอบครัว นวัตกรรมการพัฒนาเด็ก เพ่ือ

การแก"ไขป\ญหาการได"รับประสบการณgไม<พึงประสงคg (adverse childhood experience: ACE) ความเครียดเปQนพิษ 

(toxic stress) ของเด็ก จากการติดตามเยี่ยมบ"าน ให"คำแนะนำ ให"การฝôกอบรม ฝôกการใช"เครื่องมือ ต<าง ๆจากหน<วย

บริการใหม<ที ่ถ ูกพัฒนาในชุมชน ได"แก< ทีมบูรณาการชุมชน “การดูแลสุขภาพ + การเรียนรู" +การคุ "มครองเด็ก 

(Integrated Care + Learning or Education + Protection) หรือ “นักพัฒนาเด็กและครอบครัวชุมชน” 

-เชื่อมโยง กลุ<มที่ได"สิทธิประโยชนgจากการลงทะเบียนกลุ<มต<าง ๆที่บ<งบอกความเสี่ยงทางสังคมเช<น กลุ<มในโครงการ

เงินอุดหนุนการเล้ียงดูเด็ก แบบไม<มีเง่ือนไขสู<เง่ือนไขการรับบริการปฐมวัย  

• ฝÉกอบรมผู6ดูแลเด็กทุกประเภทให6มีความรู6 ทักษะการดูแลสุขภาวะและสEงเสริมการเรียนรู6 เด็กปฐมวัยกลุEม
เปราะบาง  (เอกสารประกอบ โครงการนำรEองท่ี 3) 
 

• พัฒนารูปแบบการเรียนรEวม การดูแลรEวมเพื่อเด็กทั้งมวล (inclusive child care) และรูปแบบการดูแลรEวม
โดยคำนึงถึงเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ (trauma informed ECCE) (เอกสารประกอบ โครงการนำรEองท่ี 4 และ 
5) 

เด็กพิเศษ และเด็กพิการส<วนหน่ึงต"องการการศึกษาพิเศษเฉพาะกลุ<ม แต<ส<วนใหญ<แล"วสามารถเข"าเรียนร<วมกับเด็ก

ปกติได" แต<ต"องมีระบบช<วยเหลือท้ังการปรับเปล่ียนโครงสร"างกายภาพและวิธีการดูแลสุขภาวะและวิธีการส<งเสริมการ

เรียนรู" ในต<างประเทศได"ให"ความสำคัญกับการพัฒนา inclusive child care ในระบบ ECCE โดยถูกพิจารณาเปQนแนว

ทางการลดความเหล่ือมล้ำในสังคมท่ีสำคัญ ผลการวิเคราะหgเอกสารนโยบายและสำรวจการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ีพบว<า

แนวทางของระบบ ECCE ของประเทศไทยยังให"ความสำคัญในการบริการลักษณะ inclusive child care น"อย 

สถาบันแห<งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได"พัฒนาโครงการต"นแบบการเรียนร<วมเด็กพิเศษ ศูนยgพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย (NICFD Inclusive Classroom Program) (โครงการนำร<องท่ี 4) เปQนการพัฒนารูปแบบการจัดบริการเรียนร<วม

เด็กปฐมวัย (Inclusive Child Care) สำหรับ เด็กกลุ<มท่ีมีความต"องการพิเศษ ได"แก< เด็กพัฒนาการบกพร<อง เด็กเจ็บป_วย

เร้ือรัง เด็กกลุ<มท่ีมีความต"องการพิเศษน้ีจะได"รับการวินิจฉัยจากแพทยgและประเมินพัฒนาการจากทีมสหวิชาชีพ จาก

คลินิกเด็กและวัยรุ<น สถาบันแห<งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมี Early Intervention Teacher (EI Teacher) 

เปQนผู"ดูแลเด็กกลุ<มท่ีมีความต"องการพิเศษขณะทำกิจกรรมในห"องเรียน ข้ันตอนและกระบวนการในการเข"าเรียนร<วมของ

กลุ<มเด็กพิเศษทางพัฒนาการและเด็กเจ็บป_วยเร้ือรัง มีวัตถุประสงคgให"เด็กท่ีมีภาวะพิเศษ เรียนรู"ท่ีจะมีปฏิสัมพันธgกับเด็ก

คนอ่ืน โดยมีรูปแบบการจัดช้ันเรียนร<วมของเด็กกลุ<มพิเศษตามความสามารถของเด็ก  
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ผลการวิเคราะหgเอกสารนโยบายและสำรวจการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ีพบว<าแนวทางของระบบ ECCE ของประเทศ

ไทยยังให"ความสำคัญน"อยในการจัดการบริการกลุ<มเด็กเปราะบางประเภทต<าง ๆเพ่ือการคุ"มครองและฟàâนฟูบาดแผลทางใจ

ของเด็ก 

เด็กกลุ<มเปราะบางที่เข"าสู<ระบบ ECCE แล"ว หากผู"ดูแลมีความรู" ความเข"าใจในภาวะความเปราะบางในตัวเด็กและ

ครอบครัว เข"าใจในภาวะบาดแผลทางใจและความเครียดเปQนพิษในตัวเด็ก (toxic stress) และเข"าใจในวิธีการ

ประคับประคองและฟàâนฟู จะสามารถใช"ระบบ ECCE ในการชดเชยเวลาที่เด็กได"รับการดูแลที่ไม<เหมาะสม รวมทั้งการ

คุ"มครองช<วยเหลือ ฟàâนฟู สถาบันแห<งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได"ร<วมมือกับ คณะ

แพทยศาสตรg รพ รามาธิบดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานศูนยgวิจัยและให"

คำปรึกษาแห<งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรg กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในการร<วมกันดำเนินงาน “ศูนย,สมานใจปฐมวัย
สาธิต สูEการพัฒนาระบบคุ6มครองเด็กท6องถ่ิน” (โครงการนำรEองท่ี 5) เพ่ือส<งเสริมพัฒนาการกลุ<มเด็กท่ีมีความเปราะบาง

ทางสังคมด"วยระบบ Inclusive Care และ นำร<องดำเนินการส<งเสริม สนับสนุน และยกระดับศักยภาพของศูนยgพัฒนาเด็ก

เล็กขององคgกรปกครองส<วนท"องถ่ินให"มีขีด ความสามารถในการดูแลและส<งเสริมพัฒนาการให"แก<เด็กและเยาวชนท่ีมีความ

ต"องการพิเศษด"านการเรียนรู"ให"เปQนไปตามมาตรฐาน 

 

• โครงการศูนย,สมานใจปฐมวัยสาธิต (Center for Early Childhood Trauma and Resilience) สูEการ
พัฒนาระบบคุ6มครองเด็กท6องถ่ิน (โครงการนำรEองท่ี 5)  

โครงการนำร<องนี้มีวัตถุประสงคgเพื่อพัฒนารูปแบบความร<วมมือของศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัยกับหน<วยงานผู"ดูแลระบบ

คุ"มครองเด็ก ในการฟàâนฟูภาวะความเครียดเปQนพิษ (toxic stress) และส<งเสริมพัฒนาการ กลุ<มเด็กเปราะบาง เด็กที่อยู<ใน

ภาวะวิกฤติได"รับการดูแลอย<างเหมาะสม โดยเด็กยังคงอยู<ในกระบวนการคุ"มครอง ทางกฎหมาย เด็กมีบาดแผลทาง

อารมณg และจิตใจ จำเปQนต"องได"รับการเยียวยา ดูแลทางจิตใจอย<างเร<งด<วน ภายใต"รูปแบบการดูแล จัดประสบการณgของ

ศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย ปรับลดสภาวะความเครียดของเด็ก ช<วยฟàâนฟูสภาพจิตใจที่ส<งผลกระทบต<อความมั่นคงในชีวิตของ

เด็ก เด็กได"รับโอกาสในการส<งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และนำไปขยายผลในการเสริมสร"างศักยภาพองคgกร

ปกครองส<วนท"องถ่ินในการดูแลและพัฒนาเด็กท่ีมีความเปราะบางทางสังคมด"วยระบบ Inclusive Care 
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ตารางท่ี 30 แสดงการสังเคราะห,แนวทางการแก6ไขจุดอEอนระบบการดูแลสุขภาวะและสEงเสริมเรียนรู6เด็กปฐมวัยกลุEม
เปราะบาง 

 การค6นหาและจัดบริการเชิงรุกและรับ การฟîïนฟูและคุ6มครอง 
ข , อ เ ส น อ เ ชิ ง
นโยบาย  

-ระบบคุ"มครองเด็กท"องถิ่น ครอบคลุมงาน 

การคัดกรองระดับความเสี่ยงต<อการได"รับ

การเลี้ยงดูไม<เหมาะสมใน เด็กปฐมวัยทุก

คน และดำเนินการแทรกแซงในกรณีกลุ<ม

ความเสี่ยงสูง ตัวอย<างการปฏิบัติรูปแบบ

หนึ่งคือการพัฒนา “ทีมบูรณาการผู "ดูแล

เด ็กปฐมว ัยช ุมชน” ประกอบด"วย ทีม

สุขภาพ การเรียนรู " และการคุ"มครอง ลง

เยี ่ยมบ"าน คัดกรอง จัดลำดับความเสี ่ยง 

และปฏิบัติการแทรกแซงกระบวนการดูแล

สุขภาวะและส<งเสริมการเรียนรู" (โครงการ

นำร<องท่ี 2 ในเอกสารประกอบ)  

 

-พัฒนาพื ้นที ่ร<วมเด็กและครอบครัว (co 

child-family space) ในชุมชนเพ่ือให"แม<

นำเด็กกลุ <มเสี ่ยงสูงมาเล<นเพื ่อส<งเสริม

พัฒนาการและประเมินสุขภาวะ รวมท้ัง

แลกเปลี่ยนเรียนรู"ร<วมกัน โดยมีผู"ดูแลเด็ก

ปฐมวัยในชุมชนเปQนผู"ช<วยเหลือ 

 

-ลงทุนพัฒนาพ<อแม< หรือผู"ดูแลทดแทนใน

ครัวเรือนกลุ<มเสี ่ยงสูง ให"เปQน ผู "ดูแลเด็ก

ปฐมวัยในระบบ ตามมาตรฐาน  

-พัฒนาระบบบริการที ่ให "ความสำคัญกับการ

คุ"มครองเด็ก (child protection) การดูแลเด็กที่มี

บาดแผลทางใจ การดูแลเด็กที่ได"รับประสบการณg

ไม<พึงประสงคgหรือได"รับการเลี้ยงดูไม<เหมาะสม 

(trauma informed education and care)  

 

-พัฒนาระบบบริการที่มุ<งเปeาเพื่อลดความเหลื่อม

ล้ำของสังคม โดยเอื ้อกลุ <มเด็กจากครอบครัว

ยากจนให " เข " าถ ึ งได "  โดยการสน ับสน ุนการ

จัดบริการหรือจัดสิทธิประโยชนgผู"รับบริการ    

 

-พัฒนาระบบบริการเพื่อเด็กทั้งมวล เอื้อต<อการ

เข"าถึงของกลุ<มเด็กทุกกลุ<ม โดยเฉพาะกลุ<มเด็ก

พิเศษ เด ็กพ ิการ เด ็กเปราะบางแบบต<าง ๆ 

(inclusive education and care) 

 

การพัฒนาการฝCก
อบรม เครื ่องมือ
สำหรับการปฏิบัติ 
 

การฝôกอบรมกระบวนการเยี ่ยมบ"าน คัด

กรองกลุ<มเสี่ยงสูงต<อการได"รับการเลี้ยงดูไม<

เหมาะสม  

การฝôกอบรมการดูแลเด็กพิเศษ เด็กมีป\ญหา

พัฒนาการ เด็กมีความพิการ การจัดการเรียนร<วม 

(inclusive education and care) 
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การฝôกอบรมการดูแลเด็กมีบาดแผลทางใจ มี

ประสบการณ gช ี ว ิตไม <พ ึ งประสงค g  (trauma 

informed education and care)  

 

ก า ร ฝ ô ก อ บ ร ม  ก า ร ค ุ " ม ค ร อ ง เ ด ็ ก  ( child 

protection) 

ก า ร ส น ั บ ส นุ น
ท ร ั พ ย า ก ร ใ น
ระบบบริการ และ
ก า ร จ ั ด ส ิ ท ธิ
ประโยชนJ 
 

พัฒนาสิทธิประโยชนgเพื่อการจัดบริการคัด

กรองกลุ<มเสี่ยงสูงต<อการได"รับการเลี้ยงดูไม<

เหมาะสม รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของ

ทีมบูรณาการในการเย่ียมบ"าน  

พัฒนาสิทธิประโยชนgเชิงอุปสงคg อุปทาน เพ่ือ

จัดการดูแลสุขภาวะและส<งเสริมการเรียนในกลุ<ม

เด็กพิเศษ เด็กมีป\ญหาพัฒนาการ เด็กมีความ

พ ิ ก า ร  ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ร < ว ม  (inclusive 

education and care) เด็กมีบาดแผลทางใจ มี

ประสบการณ gช ี ว ิตไม <พ ึ งประสงค g  (trauma 

informed education and care) เด็กที ่ต"องรับ

การคุ"มครอง (child protection)  

ก า ร พ ั ฒ น า
ม า ต ร ฐ า น ก า ร
บร ิการ ต ,นแบบ
กิจกรรมการดูแล
และส&งเสริมการ
เรียนรู, รวมทั้งการ
เผยแพร & เพ ื ่อให,
เกิดการใช,งาน 
 

พัฒนามาตรฐาน การคัดกรองเด็กกลุ<มเสี่ยง

สูงต<อการได"รับการเล้ียงดูไม<เหมาะสม 

พัฒนามาตรฐานการจัดการดูแลสุขภาวะและ

ส<งเสริมการเรียนรู"ร<วมกับเด็กพิเศษ เด็กมีป\ญหา

พัฒนาการ เด็กมีความพิการ การจัดการเรียนร<วม 

(inclusive education and care) เด็กมีบาดแผล

ทางใจ มีประสบการณgชีวิตไม<พึงประสงคg (trauma 

informed education and care) เด็กที ่ต"องรับ

การคุ"มครอง (child protection)  

การพัฒนาระบบ
ข , อม ู ลขอ ง เ ด็ ก
ปฐมวัย 

พัฒนาระบบข"อมูล การคัดกรองเด็กกลุ<ม

เส่ียงสูงต<อการได"รับการเล้ียงดูไม<เหมาะสม 

พ ัฒนาระบบข "อม ูลเด ็กพ ิ เศษ เด ็กม ีป \ญหา

พัฒนาการ เด็กมีความพิการ การจัดการเรียนร<วม 

(inclusive education and care) ในระบบ ECD 

 

พ ัฒนาระบบข "อม ูลเด ็กม ีบาดแผลทางใจ มี

ประสบการณ gช ี ว ิตไม <พ ึ งประสงค g  (trauma 

informed education and care) ในระบบ ECD 

 

พัฒนาระบบข"อมูลเด็กที ่ต "องรับการคุ "มครอง 

(child protection) ในระบบ ECD 



 

 
 
 
 

เอกสารประกอบ: โครงการนำร1อง 
  



 

โครงการนำรEอง 1   
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู6ดูแลเด็กในศตวรรษท่ี ๒๑ รุEน ๑ 

หลักการและเหตุผล 
จากสภาพสังคมไทยในป\จจุบันท่ีประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรคนา ๒๐๑๙ ทำให"

แรงงานทุกภาคส<วนเกิดภาวะการว<างงาน และเด็กท่ีเกิดมาในช<วยน้ีจะมีโอกาสท่ีพ<อแม<มีเวลาเล้ียงลูกด"วยตนเอง

มากย่ิงข้ึน และเม่ือประเทศไทยเข"าสู<ภาวะปกติแล"วจะทำให"ระบบเศรษฐกิจดีข้ึน มีภาวการณgจ"างงานมากข้ึน พ<อแม<

ผู"ปกครองท่ีเล้ียงลูกเองจึงจำเปQนท่ีต"องออกนอกบ"านเพ่ือไปทำงานปกติหรือผู"ท่ีว<างงานต"องออกไปหางานทำ จึงไม<

สามารถท่ีจะเล้ียงดูลูกเองได"อีกต<อไป และต"องนำไปฝากยังสถานรับเล้ียงเด็ก  หรือจ"างผู"ดูแลเด็กมาทำหน"าท่ีแทน 

ซ่ึงมีความเปQนไปได"ว<าตลาดแรงงานด"านการให"บริการรับเล้ียงเด็กจะขยายตัวมากย่ิงข้ึน และมีความต"องการผู"ดูแล

เด็กมากย่ิงข้ึน ถ"าผู"ดูแลเด็กไม<มีทักษะ  กระบวนการ ตลอดจนวิธีการในการกระตุ"นพัฒนาการต<าง  เด็กก็จะได"รับ

การอบรมเล้ียงดูแบบผิดวิธีและขาดพัฒนาการในหลายๆด"าน จึงเห็นได"ว<า  ผู"ดูแลเด็กเปQนบุคคลท่ีมีความสำคัญมาก

กับสภาพของครอบครัวไทยในสังคมป\จจุบันและในอนาคต 

          สถาบันแห<งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล  ในฐานะท่ีเปQนสถาบันทางวิชาการ

ด"านเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ได"ตระหนักถึงความสำคัญของการเล้ียงดูเด็ก ซ่ึงทรงคุณค<าและเปQนอนาคตของ

ชาติ ประกอบกับทางสถาบันแห<งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ได"มีศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการศึกษา

วิจัย รูปแบบและเทคนิควิธีการในการเสริมสร"างพัฒนาการของเด็ก รวมท้ังเปQนแหล<งฝôกอบรมผู"ดูแลเด็กและเปQน

สถานท่ีศึกษาดูงานมาอย<างต<อเน่ือง เปQนระยะเวลากว<า ๒๐ ป7  จึงได"จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู"ดูแลเด็กใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ ข้ึน เพ่ือผลิตผู"ดูแลเด็กให"มีความรู"และมีทักษะในการเล้ียงดูเด็กตามมาตรฐานอย<างมีคุณภาพ และ

ตอบสนองความต"องการของสังคม   

วัตถุประสงค, 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู"ดูแลเด็กในศตวรรษท่ี ๒๑  มีวัตถุประสงคg คือ เพ่ือให"ผู"เข"ารับการอบรมมี

ความรู"ใน เทคนิค วิธีการ และมีทักษะท่ีถูกต"องในการดูแลเด็ก อย<างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ ท่ีเน"นให"ผู"เข"ารับ

การฝôกอบรมฝôกทักษะด"วยการลงมือปฏิบัติจริง 

กลุEมเปÑาหมาย 
นักเรียน/นักศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตองปลายหรือเทียบเท<าท่ีจะเข"าสู<ระบบแรงงานด"านผู"ดูแลเด็ก 

รูปแบบการฝÉกอบรม/สถานท่ีดำเนินกิจกรรม 
     ๑.  ระบบออนไลนgผ<านโปรแกรม Zoom  และโปรมแกรม Moodle 

 ๒.  พบกลุ<มระบบช้ันเรียน 

 ๓.  การฝôกภาคปฏิบัติ ณ สถาบันแห<งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 



 

ผลลัพธ,/ประโยชน,ท่ีคาดวEาจะได6รับ 
ผลลัพธg คือ ผู"เข"ารับการอบรมมีความรู"ใน เทคนิค วิธีการ และมีทักษะท่ีถูกต"องในการดูแลเด็ก อย<างมี

มาตรฐานและมีคุณภาพ ท่ีผู"เข"ารับการฝôกอบรมได"ฝôกทักษะด"วยการลงมือปฏิบัติจริง 

โครงสร6างหลักสูตร 
โครงสร6างเน้ือหาหลักสูตร จำนวนช่ัวโมง 

๑. บทบาทและบุคลิกภาพของผู"ดูแลเด็กต<อพัฒนาการเด็ก  ๓ 

๒. สิทธิเด็กในการได"รับการพัฒนาและการคุ"มครอง  ๓ 

๓. พัฒนาการทุกด"านของเด็ก  ๓ 

๔. การวัดและประเมินการเจริญเติบโต   ๓ 

๕. โภชนาการสมวัยสำหรับเด็ก  ๖ 

๖. การดูแลสุขนิสัยและแนวทางการปeองกันโรค  ๓ 

๗. การจัดการความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต"น  ๖ 

๘.การประเมินพัฒนาการ  ๖ 

๙. การส<งเสริมพัฒนาการทุกด"าน    ๑๒ 

๑๐. จิตวิทยาในการเรียนรู"  จิตวิทยาพัฒนาการ  ๓ 

๑๑.การส<งเสริมการเรียนรู" steam ศึกษา    ๖ 

๑๒.การส<งเสริมการเรียนรู"ผ<านสุนทรียศาสตรg  ๖ 

๑๓.เทคนิคการเล<านิทานและการสร"างส่ือ  ๖ 

๑๔.พัฒนาการทางสมอง EF และการส<งเสริม  ๖ 

๑๕.การเล<นเพ่ือส<งเสริมพัฒนาการ และการละเล<นไทยเพ่ือพัฒนาเด็ก  ๖ 

๑๖.การส<งเสริมคุณลักษณะและทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ สำหรับเด็ก  ๖ 

๑๗. การปรับพฤติกรรมเชิงบวก    ๓ 

๑๘. การปeองกันผลกระทบและการใช"ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ๓ 

๑๙. “ผู"ประคอง”การดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ  ๓ 

๒๐. การส่ือสารและเทคนิคการให"คำปรึกษาสำหรับผู"ปกครอง   ๓ 

๒๑.การพัฒนาหลักสูตรเบ้ืองต"น และการจัดทำแผนการจัดประสบการณgการเรียนรู"  ๖ 

๒๒.การประเมินผลการเรียนรู"    ๓ 

๒๓. การบริหารธุรกิจและการพัฒนาตนเองในการเปQนผู"ดูแลเด็ก  ๓ 

รวม รายวิชาเน้ือหา ๑๐๘ 

ฝôกปฏิบัติ(สำหรับผู"จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท<า) ๑๑๒ 



 

โครงสร6างเน้ือหาหลักสูตร จำนวนช่ัวโมง 
รวม ท้ังส้ิน ๒๒๐ 
ฝôกปฏิบัติ(สำหรับผู"จบมัธยมศึกษา หรือเทียบเท<า) ๓๓๒ 

รวม ท้ังส้ิน ๔๔๐ 
แผนการจัดการอบรมและวิทยากร 

หนEวยท่ีจะจัดประสบการณ, การจัดประสบการณ, วิทยากร 
-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๑   
บทบาทและบุคลิกภาพของผู"ดูแลเด็กต<อ

พัฒนาการเด็ก 

- การบรรยาย  -รศ.นพ.อดิศักดg  ผลิตผลการพิมพg 

 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๒  
สิทธิเด็กในการได"รับการพัฒนาและการ

คุ"มครอง 

- การบรรยาย  -นางงามตา  รอดสนใจ   

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๓   
พัฒนาการทุกด"านของเด็ก 

- การบรรยาย , การสาธิต , การ

ปฏิบัติ 

- ผศ.พญ แก"วตา นพมณีจำรัศเลิศ 

- นางสาวประภา  หมายสุข 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๔   
การวัดและประเมินการเจริญเติบโต   

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- อาจารยg ดร.กันนิกา เพ่ิมพูนพัฒนา 

- อาจารยg ดร.นุชนาฎ รักษี 

- นางอรพินทg เลิศอวัสดาตระกูล 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๕   
โภชนาการสมวัยสำหรับเด็ก 

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- ดร.สืบพงษ.  กอวชิรพันธ. 
- นางเพ็ญนภา  นาคหล$อ 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๖   
การดูแลสุขนิสัยและแนวทางการปeองกัน

โรค 

- การบรรยาย , การสาธิต , การ

ปฏิบัติ 

- รศ.นพ.อดิศักดg  ผลิตผลการพิมพg 

- ผศ.พญ.แก"วตา นพมณีจำรัศเลิศ 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๗   
การจัดการความปลอดภัยและการปฐม

พยาบาลเบ้ืองต"น 

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- รศ.นพ.อดิศักด์ิ  ผลิตผลการพิมพg 

- นางงามตา  รอดสนใจ 

- ทีมงาน CSIP 

- แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๘ 
การประเมินพัฒนาการ 

- การบรรยาย , การปฏิบัติ - อาจารยg ดร.นุชนาฎ รักษี 

- นางอรพินทg เลิศอวัสดาตระกูล 

- แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๙ 
การส<งเสริมพัฒนาการทุกด"าน   

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง ,  การปฏิบัติ 

- ผศ.พญ แก"วตา นพมณีจำรัศเลิศ 

- นางฒามรา  สุมาลย,โรจน,  
-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๑๐   - การบรรยาย  - ผศ.พญ.แก"วตา นพมณีจำรัศเลิศ 



 

จิตวิทยาในการเรียนรู"  จิตวิทยาพัฒนาการ - นางอรพินทg เลิศอวัสดาตระกูล 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๑๑  
การส<งเสริมการเรียนรู" steam ศึกษา   

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- อาจารยg ดร.นุชนาฏ  รักษี 

- ผศ.ดร.วสุนันทg ชุ<มเช้ือ 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๑๒ 
การส<งเสริมการเรียนรู"ผ<านสุนทรียศาสตรg 

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- ดร.ประภัสสร พวงสำลี 

- อาจารยgธนวัฒนg ธรรมโชติ 

- แพทย,แผนจีนธนานันต, แสงวณิช 

- นายยศพนธg  ศรีศักด์ิดาราษฏรg 
-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๑๓ 
เทคนิคการเล<านิทานและการสร"างส่ือ 

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- นายเมธีณัฐ  รัตนกุล 

- น.ส.ศุภรดา  เกษร 

- น.ส.ปุณยวีรg  อิสริยะพร 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๑๔ 
พัฒนาการทางสมอง EF และการส<งเสริม 

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- อาจารยg ดร.นุชนาฏ  รักษี 

- นางอรพินทg เลิศอวัสดาตระกูล 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๑๕  
การเล<นเพ่ือส<งเสริมพัฒนาการ และการละ 

เล<นไทยเพ่ือพัฒนาเด็ก 

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- ผศ.ดร.บัญญัติ  ยงย<วน 

- น.ส.นันทนัช สงศิริ 

- นางบุษยรัต  ซ่ือดี 

- น.ส.ปุณยวีรg  อิสริยะพร 

- น.ส.พัชรี  แหสมุทร 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๑๖  
การส<งเสริมคุณลักษณะและทักษะศตวรรษ

ท่ี ๒๑ สำหรับเด็ก 

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- นายเมธีณัฐ  รัตนกุล 

- นางบุษยรัต  ซ่ือดี 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๑๗  
การปรับพฤติกรรมเชิงบวก    

- การบรรยาย - ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๑๘  
การปeองกันผลกระทบและการใช"ส่ือและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

- การบรรยาย  - อาจารยg ดร.นนทสรวง  กลีบผ้ึง 

- อาจารยgธาม เช้ือสถาปนศิริ 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๑๙   
“ผู"ประคอง”การดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ 

- เสวนา ,ศึกษากรณีตัวอย<าง - ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร 

- ผศ.พญ.แก"วตา นพมณีจำรัศเลิศ 

- นางบุษยรัต  ซ่ือดี 

- น.ส.มัชฉา ทำคล<อง 

- นางนรมน   ดิษฐสกุล 



 

คุณสมบัติผู6เข6ารับการอบรม 
 - จบมัธยมศึกษาหรือเทียบเท<าข้ึนไป 

 - อายุ ๑๘ – ๓๕  ป7 

 - ไม<เปQนผู"มีโรคติดต<อร"ายแรง 

 - มีสุขภาพแข็งแรง  ไม<เปQนอุปสรรคต<อการฝôกอบรม 

 - มีเจตคติท่ีดีต<อการดูแลเด็ก 

 ส่ิงท่ีผู6เข6ารับการอบรมจะได6รับ 
 - มีความรู"และทักษะในการดูแลเด็ก  

 - ประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร ( ถ"าผ<านเกณฑgการประเมิน ) 

 - ใบแสดงผลรายวิชาการอบรม 

 - สิทธิในการลดหย<อนค<าลงทะเบียนการฝôกอบรมท่ีสถาบันได"จัดข้ึนในหลักสูตรต<าง 

หนEวยท่ีจะจัดประสบการณ, การจัดประสบการณ, วิทยากร 
-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๒๐  
การส่ือสารและเทคนิคการให"คำปรึกษา

สำหรับผู"ปกครอง   

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- นางมะลิรมยg  หัสดินรัตนg 

- นางอรพินทg เลิศอวัสดาตระกูล 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๒๑ 
การพัฒนาหลักสูตรเบ้ืองต"น และการจัดทำ

แผนการจัดประสบการณgการเรียนรู" 

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- นายเมธีณัฐ  รัตนกุล 

- นางบุษยรัต  ซ่ือดี 

- น.ส.สุปราณี  หุ<นป\âน 

- น.ส.ไพจิตตรี  ชาญเดชรัตนะ 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๒๒  
การประเมินผลการเรียนรู"    

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- นายเมธีณัฐ  รัตนกุล 

- นางบุษยรัต  ซ่ือดี 

- น.ส.สุปราณี  หุ<นป\âน 

- น.ส.ไพจิตตรี  ชาญเดชรัตนะ 

-  แผนการจัดการเรียนรู6ท่ี ๒๓  
การบริหารธุรกิจและการพัฒนาตนเองใน

การเปQนผู"ดูแลเด็ก 

- การบรรยาย ,ศึกษากรณี

ตัวอย<าง , การสาธิต , การปฏิบัติ 

- ผศ.ดร.อธิวัฒนg  เจ่ียวิวรรธนgกุล 

- อาจารยg ดร.ธีรตา  ขำนอง 

- น.ส.กรณัฐ  โรจนgไพรินทรg 

การฝÉกปฏิบัติการ ฝôกปฏิบัติการ - คณะกรรมการนิเทศ 

- คณะวิทยากร 

- ครูปฐมวัยพ่ีเล้ียง 

ทดสอบ และการวัดผลประเมินผล การทดสอบ - 



 

โคงการนำรEองท่ี 2  
โครงการเย่ียมบ6านกลุEมเด็กปฐมวัยกลุEมยากจน และมีภาวะวิกฤตครอบครัว โดย ทีมบูรณาการสุขภาพ การ
เรียนรู6พัฒนา และการคุ6มครองเด็ก  

สถาบันแห<งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนยgสร"างเริมความปลอดภัยและ

ปeองกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตรg รพ รามาธิบดี ได"ศึกษากลุ<มเด็กยากจน 458 รายใน 4 จังหวัดได"แก< 

กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคgในการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองกลุ<มเส่ียง

สูงในกลุ<มเด็กปฐมวัยยากจน และพัฒนารูปแบบกระบวนการดูแลสุขภาพ ส<งเสริมการเรียนรู"-พัฒนาการ และการ

คุ"มครองเปQนพิเศษในวัยปฐมวัย โดยทีมบูรณาการซึ่งประกอบด"วย อสม.หรือเจ"าหน"าที่จากโรงพยาบาลตำบล (รพ

สต) และครูในศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ี ผู"นำชุมชนและอพม   

ทีมบูรณาการน้ีถูกเรียกว<า ทีมบูรณาการ ส.ร.ค. หรือทีมบูรณาการ 3 ฝ_ายได"แก<ฝ_ายสุขภาพ การเรียนรู"พัฒนา 

และการคุ"มครองเด็กถูกพัฒนารวม 39 ทีมใน 4จังหวัด ทีมบูรณาการได"รับการอบรมในหลักสูตรเสริมสร"างทักษะ

การเล้ียงดูเด็กแรกเกิดและการสร"างเสริมสุขภาพและส<งเสริมการเรียนรู"เด็กปฐมวัยสำหรับชุมชน การดูแลเด็กท่ี

ได"รับประสบการณgเลวร"าย สิทธิเด็กและการคุ"มครอง และการส<งต<อ  หลังจากนั้นทีมบูรณาการดำเนินการชี้เปeา

กลุ<มเด็กปฐมวัยยากจนในศูนยgพัฒนาเด็กก<อนวัยเรียนและในชุมชนตามข"อมูลเดิม ข"อมูลโครงการเงินอุดหนุนทารก

แรกเกิดของรัฐบาล และโครงการความยากจนอื่นๆ ประสบการณgและความรับรู"ความยากจนของทีมบูรณาการใน

ชุมชน เด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีท่ีทำการศึกษาถูกช้ีเปeารวมรวม 458 คนใน 4 จังหวัด 

หลังจากนั้น ทีมบูรณาการได"รับการฝôกอบรมการใช"เครื่องมือ แบบสอบถาม “ภาวะวิกฤตครอบครัว ความ

ยากจน ความขาดแคลนแบบพหุป\จจัย และระดับการดูแลเด็กในครัวเรือน”   และใช"เครื่องมือประเมินเด็กปฐมวัย

ท่ีถูกช้ีเปeาท้ังหมด 458 คน  

1. ภาวะวิกฤตในครอบครัวของเด็ก (family dysfunction: FD) 5 ข"อได"แก< ครอบครัวที่มีการแยกห<าง ตาย

จาก หรือสูญเสีย  ครอบครัวท่ีมีความรุนแรง ครอบครัวท่ีมีการเสพหรือขายยาเสพติด ครอบครัวท่ีมีป\ญหา

ทางคดีจนต"องถูกจำขัง และครอบครัวท่ีพ<อ แม< หรือผู"เล้ียงดูหลักเปQนโรคจิตหรือมีป\ญหาสุขภาพจิต  

2. ความยากจนรายได"หมายถึง รายได"ครัวเรือนเฉล่ียต่ำกว<า 3000 บาทต<อคนต<อเดือน  

3. ความยากจนขาดแคลนของเด็กแบบพหุป\จจัย ไว" 9 ข"อ เปQนความยากจนขาดแคลนทางกายภาพ 6 ข"อ 

ได"แก<  ความเปQนเจ"าของบ"าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร"าง เครื่องใช"สิ่งของ ภาวะหนี้สิน ลักษณะบ"านที่อยู<อาศัย 

ความมั่นคงทางอาหาร การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป_วย ความถูกแปลกแยกจากสังคม 1 ข"อ  และความ

ด"อยศักยภาพของมารดาซึ่งเปQนความยากจนของเด็ก 2 ข"อ ได"แก< การศึกษามารดาต่ำกว<าการศึกษาภาค

บังคับ และอายุมารดาน"อยกว<า 18 ป7 



 

4. ระดับการดูแลเด็ก  6 ด"าน ได"แก< 1) อาหารโภชนาการ 2) การดูแลบ"าน ที่อยู<อาศัย ข"างของเครื่ององใช" 

เสื้อผ"า เครื่องนุ<งห<มให"เหมาะสมสำหรับเด็ก 3) สุขอนามัย และความสะอาด  4) การดูแลด"านสุขภาพการ

เจ็บป_วย 5) การเฝeาระวังดูแล จัดส่ิงแวดล"อม 6)  การรับรู"และตอบสนองทางอารมณg 

 

ผลพบว<า ครอบครัวของเด็กในกลุ<มตัวอย<าง 458 รายทีอยู<ในชุมชนยากจนและถูกชี้เปeา ร"อยละ 70.5 มี

รายได"ครัวเรือนเฉลี่ยน"อยกว<าหรือเท<ากับ 3000 บาทต<อคนต<อเดือน แต<ในกลุ<มรายได"ต่ำนี้มีเพียงร"อยละ 37.2 ท่ี

ได"รับการลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนแรกเกิดของรัฐบาล ร"อยละ 26.5 มีความขาดแคลนพหุป\จจัยอย<าง

น"อย 4ใน9 ข"อ   ร"อยละ 26.8 มีภาวะวิกฤตครอบครัวมากกว<าหรือเท<ากับ 2 ข"อใน 5 ข"อ  

พบว<า ความขาดแคลนพหุป\จจัย 4 ข"อหรือมากกว<าในทั้งหมด 9 ข"อ   ภาวะวิกฤตครอบครัว 2 หรือมากกว<า 

ใน 5 ข"อ และความยากจนรายได"ที่น"อยกว<า 3000 บาทต<อคนต<อเดือน มีความสัมพันธgกับการเลี้ยงดูที่ไม<บรรลุผล

สุขภาวะ 2 ข"อหรือมากกว<า โดยความยากจนรายได"ท่ีน"อยกว<า 3000 บาทเพ่ิมความเส่ียง 2.4 เท<า ความขาดแคลน

พหุป\จจัย 4 หรือมากกว<าเพิ่มความเสี่ยง 1.8 เท<า และ ภาวะวิกฤตครอบครัว 2 หรือมากกว<า เพิ่มความเสี่ยง 2.6 

เท<า  

เม่ือแบ<งประเภทเด็กท่ียากจนรายได" ขาดแคลนพหุป\จจัย และมีภาวะวิกฤตครอบครัวเปQน 8 กลุ<ม ตามตาราง

ท่ี  จะพบว<าป\จจัยทั้งสามมีแรงเสริมซึ่งกันและกันให"มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยภาวะวิกฤตครอบครัวจะเปQน

ป\จจัยท่ีสำคัญท่ีเพ่ิมความเส่ียงต<อการเส้ียงดูท่ีไม<บบรลุผลสุขภาวะได"มากกว<าป\จจัยอ่ืน 

เมื่อจัดกลุ<มที่มีความเสี่ยงสูงเข"าด"วยกัน ได"แก<  กลุ<มที่มีป\จจัยภาวะวิกฤตครอบครัว หรือไม<มีภาวะวิกฤต

ครอบครัว แต<ต"องมีป\จจัยความยากจนสองด"านร<วมกันได"แก<ยากจนรายได"และขาดแคลนพหุป\จจัย เปQนกลุ<มเสี่ยง

สูง  จะพบว<า ร"อยละ 55.2 ของกลุ<มน้ีจะมีการเล้ียงดูไม<บรรลุผลสุขภาวะและจะมีความเส่ียงสูงกว&ากลุ&มท่ีมีปWจจัย
ความเสี่ยงต่ำถึงสามเท&า (กลุ<มความเสี่ยงต่ำได"แก<กลุ<มที่ไม<มีภาวะวิกฤตครอบครัว ไม<มีทั้งความยากจนรายได"และ

ความขาดแคลนพหุป\จจัย หรือมีความยากจนรายได"หรือความขาดแคลนพหุป\จจัยเพียงด"านใดด"านหน่ึง หรือกลุ<มท่ี 

1-3  

 

 

 

 



 

ตารางแสดงความสัมพันธ,กับการได6รับการเล้ียงดูท่ีไมEบรรลุผลสุขภาวะ กับความยากจนรายได6 ความขาด
แคลนพหุป¢จจัย และภาวะวิกฤตครอบครัว 

8 ประเภทของกลุEมเด็ก แบEงตามความยากจนรายได6 ความ
ยากจนขาดแคลน และภาวะวิกฤตครอบครัว 

ได6รับการดูแลไมEบรรลุผลสุขภาวะ >= 2 ใน 
6 ด6าน  

 ยากจน

จากรายได" 

(<=3000) 

ยากจนขาด

แคลนรุนแรง

(MDI>=4) 

ภาวะวิกฤต

ครอบครัว

รุนแรง >=2  

จำนวน

เด็กใน

กลุ<ม 

ร"อยละ 

ของเด็ก

ท้ังหมด 

จำนวน

เด็ก 

ร"อยละ

ของเด็ก

ในกลุ<ม 

ความเส่ียง (OR:Odd 

Ratio, 95%CI) 

กลุEมความเส่ียงต่ำ      
1 - - - 86 18.8 14 16.3 1 

2 - + - 18 3.9 4 22.2 1.47    [0.42;5.13] 

3 + - - 171 37.3 60 35.1 2.78**  [1.45;5.34] 

กลุEมความเส่ียงสูง      

4 - - + 23 5.0 11 47.8 4.71**  [1.74;12.80] 

5 - + + 8 1.7 4 50.0 5.14*   [1.15;23.03] 

6 + + - 60 13.1 31 51.7 5.50*** [2.56;11.81] 

7 + - + 57 12.4 31 54.4 6.13*** [2.83;13.30] 

8 + + + 35 7.6 24 68.6 11.22***[4.50;28.01] 

เปรียบเทียบกลุEมความเส่ียงต่ำและกลุEม
ความเส่ียงสูง      

กลุEมความเส่ียงต่ำ 275 60.0 78 29.1 1 

กลุEมความเส่ียงสูง 183 40 101 55.2 3.11***[2.10;4.60] 

หมายเหตุ * = แตกต<างอย<างมีนัยสำคัญ p<.05, ** p<.01, ***p<.001 

ทีมบูรณาการได"ติดตามเด็กปฐมวัยกลุ<มเสี่ยงสูงดังกล<าวจำนวน 101 รายจาก 183 ราย พบว<าเพียงร"อยละ 

38 ของเด็กในกลุ<มเสี่ยงสูงนี้เท<านั้นที่ได"รับการลงทะเบียนเข"าสู<โครงการเงินอุดหนุนทากแรกเกิดของรัฐบาลและได"

เงิน 600 บาทต<อเดือนจนถึงอายุ 6 ป7  ร"อยละ 69 ของกลุ<มเสี่ยงสูงได"รับการดูแลที่ไม<บรรลุผลสุขภาวะมากกว<า 2 

ใน 6 ด"าน ร"อยละ 73 ไม<ได"รับการดูแลทางอารมณgที่เหมาะสมโดยมีทั้งการดูแลแบบละเลยหรือทำร"ายทางอารมณg

และร<างกาย ร"อยละ    65 ต"องอยู<ในครอบครัวที่มีการแตกแยก หย<าร"าง หรือตายจาก ร"อยละ 55 อยู<ในครอบครัว

ที่มีความรุนแรง  ร"อยละ26 อยู<ในครอบครัวที่มีการเสพหรือค"ายาเสพติด ร"อยละ 31 อยู<ในครอบครัวที่มีการติดคุก 

ผลการประเมินพัฒนาการพบว<า ร"อยละ 24 มีพัฒนาการล<าช"า ร"อยละ9 มีพัฒนาการล<าช"ามาก แม"เด็กจะต"องอยู<



 

ในครอบครัวที่มีความไม<พร"อมมากเพียงใด แต<ร"อยละ 64 ของเด็กกลุ<มนี้ก็ยังถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัว ไม<ได"ใช"

บริการศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือบริการอ่ืนใดท่ีให"การดูแลเด็กปฐมวัยทดแทนครอบครัว  

ได"นำผลการดำเนินโครงการไปใช"ในการขับเคล่ือนนโยบายและแนวปฏิบัติของส<วนงานท่ีมีส<วนได"เสีย 

รวมท้ังชุมชน ดังน้ี  

• ศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเปQนโครงสร"างท่ีถูกจัดต้ังอย<างเปQนระบบในชุมชนในป\จจุบัน ต"องเปQนจุดเช่ือมโยง

ทีมบูรณาการในพ้ืนท่ีเพ่ือทำงานกับเด็กปฐมวัยยากจน โดยได"รับการสนับสนุนเชิงนโยบายและการลงทุน 

ท้ังในระดับท"องถ่ินและระดับประเทศ 

• ผลักดันนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐและภาคท"องถ่ินในการสร"างระบบคัดกรอง ค"นหาเด็กปฐมวัยท่ี

ยากจน ขาดแคลน และมีป\ญหาวิกฤตครอบครัว และการจัดต้ังทีมบูรณาการสรค. เพ่ือการเย่ียมบ"าน

ต<อเน่ืองเม่ือพบกลุ<มเส่ียงสูงดังกล<าว  

• ผลักดันโครงสร"างทีมบูรณาการชุมชนเพ่ือการดูแลสุขภาวะ ส<งเสริมการเรียนรู" และคุ"มครองเด็กในระดับ

ชุมชน และใช"กลไกการเย่ียมบ"านกลุ<มเส่ียงสูงท่ีได"จากการคัดกรองเปQนเคร่ืองมือ พัฒนาระบบบริการน้ีใน

รูปแบบ child-family home care and education และพัฒนาพ้ืนท่ีของศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน

ให"เปQนพ้ืนท่ีรองรับการนำเด็กและครอบครัวมารับการฝôกการสร"างการพัฒนาเด็กและปฏิสัมพันธgของ

ผู"ดูแลและเด็กโดยใช"การเล<นเปQนฐาน (community play area and activities)   

  



 

โครงการนำรEองท่ี 3 
หลักสูตรการพัฒนาและคุ6มครองเด็กปฐมวัยท่ีอยูEในภาวะยากลำบาก  

จากโครงการ ศูนยgสมานใจปฐมวัยสาธิต และโครงการเย่ียมบ"านกลุ<มเด็กปฐมวัยกลุ<มยากจน และมีภาวะวิกฤต

ครอบครัว โดย ทีมบูรณาการสุขภาพ การเรียนรู"พัฒนา และการคุ"มครองเด็ก ได"นำไปสู<การพัฒนาการฝôกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาและคุ"มครองเด็กปฐมวัยท่ีอยู<ในภาวะยากลำบาก โดยมีเปeาหมายเพ่ือให"ผู"ดูแลเด็กในชุมชนและ

หน<วยบริการเด็กปฐมวัยทุกรูปแบบ ครูและผู"ดูแลเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและนอกระบบการศึกษา ผู"ให"บริการ

สุขภาพในสถานพยาบาล และผู"ทำหน"าท่ีคุ"มครองสวัสดิภาพเด็ก เจ"าหน"าท่ีท่ีเก่ียวข"องกับการพัฒนาและคุ"มครอง

เด็กทุกระดับ เก่ียวข"อง ผู"นำชุมชน และ ผู"บริหารหน<วยงาน 

• มีความรู" เก่ียวกับการความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ต<อการพัฒนาตลอดช<วงวัย และ ผลกระทบ

ของการเล้ียงดูไม<เหมาะสม และ ประสบการณgเลวร"ายในวัยเด็ก ต<อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

• มีความสามารถในการประเมินพัฒนาการเด็ก ท้ังทางด"านสุขภาพ พฤติกรรม อารมณg สังคม ความรู"คิด 

และEF การประเมินเด็กท่ีได"รับประสบการณgเลวร"ายในชีวิต 

• มีความรู"และความสามารถในการฟàâนฟูเด็กท่ีได"รับประสบการณgเลวร"ายในชีวิตท้ังทางด"านสุขภาพ 

พฤติกรรม อารมณg สังคม สภาพจิตใจ พฤติกรรมของเด็ก ความรู"คิด และEF  

• มีความสามารถในการวางแผน และพัฒนาระบบบริการของตนเองเพ่ือให"เปQนบริการท่ีมีความไวต<อการ

ค"นหา และฟàâนฟูเด็กท่ีได"รับประสบการณgเลวร"ายในชีวิตและมีบาดแผลทางใจ 

• เห็นความสำคัญในการค"นหา แก"ไข ฟàâนฟู และปeองกันป\ญหาเด็กปฐมวัยท่ีได"รับการเล้ียงดูไม<เหมาะสม และ 

ได"รับประสบการณgเลวร"ายในชีวิต 

เน้ือหาหลักสูตร ประกอบด"วย  

หนEวยการเรียนท่ี 1 การค6นพบเด็กในภาวะยากลำบาก ช่ัวโมง 

1.1 เด็กในภาวะยากลำบาก เด็กยากจน และประสบการณgเลวร"ายในชีวิตของเด็ก 

(child in difficulty, child in poverty and ACEs:  adverse childhood 

experiences)  

2 

1.2 เด็กได"รับการเล้ียงดูเด็กแบบไม<เหมาะสม (child maltreatment): การละเลย 

และการทารุณกรรมทางอารมณg กาย และทางเพศ 

2 

หนEวยการเรียนท่ี 2 การประเมินผลกระทบตEอพัฒนาการเด็กในภาวะยากลำบาก 
2.1 การประเมินพัฒนาการตามแบบ DSPM 2 

2.2 การประเมิน EF 2 



 

2.3 การประเมินผลกระทบต<อสภาพจิต พฤติกรรม และอารมณgในเด็กท่ีได"รับ

ประสบการณgเลวร"ายในชีวิต 

2 

ถาม
ตอบ 

ถามตอบ สรุป การเรียนรู" และ มอบหมายงาน หน<วย 1-2 

 
1 

หนEวยการเรียนท่ี 3  การเปล่ียนจากสมองเพ่ือเอาตัวรอดสูEสมองเพ่ือการเรียนรู6 

3.1 กระบวนการดูแลเด็กปฐมวัยท่ีได"รับประสบการณgเลวร"ายในชีวิตร<วมกับเด็ก

ปกติ (inclusive child care) 

2 

3.2 วิธีการฟñâนฟูความผิดปกติทางจิตใจในเด็กท่ีได"รับประสบการณgเลวร"ายในชีวิต 2 

3.3 การส<งเสริมพฤติกรรมและอารมณgเชิงบวก 2 
3.4 การเล<น การออกกำลังกาย ดนตรี ศาสตรgพลังงาน ชีวิตแผนจีน ในการบำบัด

เด็กท่ีได"รับประสบการณgเลวร"ายในชีวิต 

2 

3.5 การเย่ียมบ"าน การทำงานกับครอบครัว และชุมชนเพ่ือบูรณาการระบบ

คุ"มครองเด็กท"องถ่ิน 

2 

ถาม
ตอบ 

ถามตอบ สรุป การเรียนรู" และ มอบหมายงาน หน<วย 3 

 
1 

 

หลักสูตรได"ถูกพัฒนาและเร่ิมใช"ในเดือน พฤศจิกายน ป7 2563 โดยเปQนการเรียนผ<านระบบออนไลนg ผู"ดูแล

เด็กปฐมวัยท่ัวประเทศสามารถเข"าเรียนได"โดยไม<มีค<าใช"จ<าย อย<างไรก็ตามหลักสูตรน้ีไดใช"เปQนพ้ืนฐานในการ

ฝôกอบรมครูและผู"ดูแลเด็กปฐมวัย ในศูนยgพัฒนาเด็กก<อนวัยเรียน กรุงเทพมหานครท่ีเข"าโครงการการขยายผลและ

พัฒนาความช<วยเหลือกลุ<มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ เด็กปฐมวัยนอกระบบจำนวน 500 

คน ซ่ึงอยู<ในระหว<างการเร่ิมต"นฝôกอบรม และประเมินผลต<อไป  

 

  



 

โครงการนำรEองท่ี 4  

โครงการการเรียนรEวมเด็กพิเศษ ศูนย,พัฒนาเด็กปฐมวัย (NICFD Inclusive Classroo m Progra) ในโครงการ
การจัดบริการการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือเด็กท้ังมวล (Inclusive Child Care)  

ในป7การศึกษา 2562 ศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแหEงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ได"ทำโครงการการจัดบริการการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือเด็กท้ังมวล (Inclusive Child Care) มี

ปรับการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ขยายโอกาสให"กับเด็ก ๆ ท่ีมีความต"องการพิเศษ สร"างห"องเรียนท่ีสามารถ

ยืดหยุ<น เปQนพ้ืนท่ีสร"างสรรคgให"กับกลุ<มเด็กท่ีมีความต"องการพิเศษและกลุ<มเด็กเปราะบางได"  การจัดบริการการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือเด็กท้ังมวล (Inclusive Child Care) ประกอบด"วย 2 โครงการย<อย ได"แก< 1.โครงการต"นแบบ

การเรียนร<วมเด็กพิเศษ ศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย (NICFD Inclusive Classroom Program) 2. โครงการศูนยgสมาน

ใจปฐมวัยสาธิต (Center for Early Childhood Trauma and Resilience)      

โครงการต6นแบบการเรียนรEวมเด็กพิเศษ ศูนย,พัฒนาเด็กปฐมวัย (NICFD Inclusive Classroom 
Program) เปQนการพัฒนารูปแบบการจัดบริการเรียนร<วมเด็กปฐมวัย (Inclusive Child Care) สำหรับ เด็กกลุ<มท่ี

มีความต"องการพิเศษ ได"แก< เด็กพัฒนาการบกพร<อง เด็กเจ็บป_วยเร้ือรัง เด็กกลุ<มท่ีมีความต"องการพิเศษน้ีจะได"รับ

การวินิจฉัยจากแพทยgและประเมินพัฒนาการจากทีมสหวิชาชีพ จากคลินิกเด็กและวัยรุ<น สถาบันแห<งชาติเพ่ือการ

พัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมี Early Intervention Teacher (EI Teacher) เปQนผู"ดูแลเด็กกลุ<มท่ีมีความต"องการ

พิเศษขณะทำกิจกรรมในห"องเรียน ข้ันตอนและกระบวนการในการเข"าเรียนร<วมของกลุ<มเด็กพิเศษทางพัฒนาการ

และเด็กเจ็บป_วยเร้ือรัง มีวัตถุประสงคgให"เด็กท่ีมีภาวะพิเศษ เรียนรู"ท่ีจะมีปฏิสัมพันธgกับเด็กคนอ่ืน โดยมีรูปแบบการ

จัดช้ันเรียนร<วมของเด็กกลุ<มพิเศษตามความสามารถของเด็ก ดังน้ี  

• Open Space: เด็กที่มีความต"องการพิเศษทำกิจกรรมร<วมกับเด็กปกติจาก ศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพื้นท่ี

ท่ีจัดสภาพแวดล"อมให"เอ้ือกับการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ<ม โดยมี EI Teacher เปQนผู"จัดกระบวนการเรียนรู"  

• Inclusion Preparation: เด็กที่มีความต"องการพิเศษเรียนร<วมในห"องเรียนกับเด็กปกติ โดยมี EI Teacher 

ช<วยสนับสนุนความต"องการพิเศษเฉพาะเปQนรายบุคคล เด็กพิเศษเข"ามา เรียนร<วมสัปดาหgละ 2-3 วัน โดย

ในห"องเรียน มี EI Teacher ดูแล  

• Part-time Inclusion: เด็กที ่มีความต"องการพิเศษเรียนร<วมในหลักสูตร ของศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สัปดาหgละ 2 - 3 วัน เด็กพิเศษได"รับการดูแล โดยคุณครูประจำชั ้นในห"องเรียนตามกระบวนการ

เช<นเดียวกับเด็กปกติ โดยมี EI Teacher เปQนผู"ช<วยสังเกตการณgในบางเวลา  

• Bright Future: เด็กท่ีมีความต"องการพิเศษเรียนร<วมในหลักสูตรของศูนยgพัฒนาเด็ก ปฐมวัยเต็มเวลาตลอด

ทั้งป7 โดยมี EI Teacher เปQนผู"จัดทำแผนการเรียนร<วมรายบุคคล (Individualized Education Plan, 



 

IEP) ร<วมกับคุณครูประจำชั้นออกแบบกิจกรรมให"สอดคล"องเหมาะสมกับการเรียนรู" และความต"องการ

จำเปQนพิเศษเปQนรายบุคคล (Special Needs) 

ทางสถาบันฯ ได"จัดให"มีทีมสนับสนุนการดูแลเด็ก Inclusive จากงานคลินิกเด็กและวัยรุ<น โดยมีกุมาร

แพทยgพัฒนาการเด็ก ทีมสหวิชาชีพ นักพัฒนาการเด็ก นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด ทำหน"าที่ช<วยเหลือคุณครู

ประจำชั้น สนับสนุนความต"องการพิเศษ ของเด็กในแต<ละห"องเรียน ร<วมประเมินพัฒนาการและความพร"อมของ

เด็กใน ห"องเรียนเพื่อให"คำแนะนำกับคุณครูประจำชั้น และผู"ปกครอง การเข"าเรียนร<วมโครงการต"นแบบการเรียน

ร<วมเด็กพิเศษ เด็กที่เข"าเรียนร<วม เปQนเด็กที่ได"รับการประเมินพัฒนาการจากงานคลินิกเด็กและวัยรุ<น สถาบัน

แห<งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

 ในป7การศึกษา 2562 มีเด็กที่มีความต"องการพิเศษ ในโครงการ Inclusive Classroom Program เข"า

เรียนร<วม จำแนกเปQน Open Space จำนวน 4 คน  Inclusion Preparation จำนวน 2 คน Part-time Inclusion 

จำนวน 1 คน และ Bright Future จำนวน 11 คน  

 ป7การศึกษา 2563 มีเด็กที่มีความต"องการพิเศษเข"าเรียนร<วม เปQนกลุ<ม Bright Future จำนวน 20 คน 

เนื่องจากสถานการณgการแพร<ระบาดของ COVID-19 เด็กที่มีความต"องการพิเศษ ในกลุ<ม Inclusion Preparation 

จะเร่ิมเข"าเรียนร<วมในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 4 คน  

  



 

โครงการนำรEองท่ี 5 

โครงการศูนย,สมานใจปฐมวัยสาธิต (Center for Early Childhood Trauma and Resilience) สูEการ
พัฒนาระบบคุ6มครองเด็กท6องถ่ิน ในโครงการต6นแบบการเรียนรEวมเด็กพิเศษ ศูนย,พัฒนาเด็กปฐมวัย (NICFD 
Inclusive Classroo m Program) 

สถาบันแห<งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได"ร<วมมือกับ คณะแพทยศาสตรg รพ 

รามาธิบดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานศูนยgวิจัยและให"คำปรึกษา

แห<งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรg กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในการร<วมกันดำเนินงาน “ศูนย,สมานใจปฐมวัยสาธิต 
สูEการพัฒนาระบบคุ6มครองเด็กท6องถ่ิน” เพ่ือส<งเสริมพัฒนาการกลุ<มเด็กท่ีมีความเปราะบางทางสังคมด"วยระบบ 

Inclusive Care และ นำร<องดำเนินการส<งเสริม สนับสนุน และยกระดับศักยภาพของศูนยgพัฒนาเด็กเล็กของ

องคgกรปกครองส<วนท"องถ่ินให"มีขีด ความสามารถในการดูแลและส<งเสริมพัฒนาการให"แก<เด็กและเยาวชนท่ีมีความ

ต"องการพิเศษด"านการเรียนรู"ให"เปQนไปตามมาตรฐาน 

 โครงการนำร<องนี้มีวัตถุประสงคgเพื่อพัฒนารูปแบบความร<วมมือของศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัยกับหน<วยงาน

ผู"ดูแลระบบคุ"มครองเด็ก ในการฟàâนฟูภาวะความเครียดเปQนพิษ (toxic stress) และส<งเสริมพัฒนาการ กลุ<มเด็ก

เปราะบาง เด็กที่อยู<ในภาวะวิกฤติได"รับการดูแลอย<างเหมาะสม โดยเด็กยังคงอยู<ในกระบวนการคุ"มครอง ทาง

กฎหมาย เด็กมีบาดแผลทางอารมณg และจิตใจ จำเปQนต"องได"รับการเยียวยา ดูแลทางจิตใจอย<างเร<งด<วน ภายใต"

รูปแบบการดูแล จัดประสบการณgของศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย ปรับลดสภาวะความเครียดของเด็ก ช<วยฟàâนฟูสภาพ

จิตใจที่ส<งผลกระทบต<อความมั่นคงในชีวิตของเด็ก เด็กได"รับโอกาสในการส<งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

และนำไปขยายผลในการเสริมสร"างศักยภาพองคgกรปกครองส<วนท"องถิ่นในการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความ

เปราะบางทางสังคมด"วยระบบ Inclusive Care 

 

การดำเนินงานโครงการนำร<อง ศูนยgสมานใจปฐมวัยสาธิต ที ่สถาบันแห<งชาติเพื ่อการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล แล"วยังได"สร"างความร<วมมือกับ โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนยgพัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับชั้นอนุบาล และ บ"านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ ศูนยgสมานใจปฐมวัยสาธิต ที่สถาบัน

แห<งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได"ดำเนินการตั้งแต< 15 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 14 

มีค 2563 รวมเปQนเวลา 6 เดือน ได"ให"การดูแลและเรียนรู"เด็กทั้งสิ้น 22 คน โดยมีความร<วมมือกับ มูลนิธิเด็กและ

โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนยgพัฒนาเด็กเล็ก ระดับชั้นอนุบาล รร คันลัด และ บ"านพักเด็กและครอบครัว 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยเด็กท้ังหมดมาจาก บ"านพักเด็กและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

มนุษยg  กระบวนการนำเด็กเข"าสู<ศูนยgและกระบวนการดูแลดังน้ี  



 

• เด็กท่ีเข"าสู<ระบบได"แก<เด็กท่ีได"รับการเล้ียงดูไม<เหมาะสมและถูกแยกออกจากครอบครัวมาพักไว"ท่ีบ"านพัก

เด็กฉุกเฉิน ซ่ึงมีท้ังเด็กท่ีอยู<มาก<อนระยะหน่ึงและเด็กท่ีได"รับการช<วยเหลือมาใหม< โดยทำการตรวจสุขภาพ

ร<างกายจิตใจ ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือประเมินภาวะโรคติดต<อเด็ก ภาวะพัฒนาการต่ำมากในระดับท่ี

มีความแตกต<างจากเด็กผู"อ่ืนอย<างชัดเจนและต"องการการช<วยเหลือเปQนพิเศษอย<างมาก และเด็กท่ีมีภาวะ

อันตรายจากการนำออกจากบ"านพักท่ีไม<สามารถปกปeองได"โดยทีมท่ีนำเด็กออกจากบ"านพักสู<ศูนยgสมานใจ

ปฐมวัยสาธิต  

• เด็กท่ีผ<านการคัดกรอง ได"นำเข"าสู<ศูนยgปฐมวัยสมานใจสาธิตโดยจัดรถรับส<งจากศูนยgท่ีไปรับยังบ"านพักเด็ก

ต<างๆโดยประกอบด"วยคนขับ 1 นายผู"ดูแลเด็กอย<างน"อย 1 คนหรืออยู<ในสัดส<วน 1 ต<อ 5 ตามจำนวนเด็ก  

• จัดกระบวนการดูแลเด็กภายในศูนยgสมานใจปฐมวัยสาธิต โดยใช"กระบวนการดูแลเด็ก 3 ข้ันตอนได"แก<

การสร"างความรู"สึกปลอดภัยทางร<างกายและจิตใจให"กับเด็ก ข้ันท่ี 2 การทำให"รู"สึกมีตัวตนของตนเองและ

รู"จักตัวตนของผู"อ่ืนท่ีอยู<รอบข"างท่ีมีความรักความอบอุ<นต<อกันท้ังครูและเพ่ือนในห"องเดียวกัน ข้ันท่ี 3 การ

พัฒนาทักษะชีวิตและความรู"ทักษะกระบวนการการหาความรู"ของตัวเด็กเองโดยกระบวนการท้ังหมดอยู<

บนความเข"าใจและแนวทางการดูแลเด็กท่ีมีบาดแผลทางใจ  

• สำหรับการดูแลภายในสถาบันแห<งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ทางศูนยg

พัฒนาเด็กปฐมวัยเปñดพ้ืนท่ีให"เด็กเปราะบางจากบ"านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร เข"ามาเรียน

ร<วมในช้ันเรียน ช้ันเรียนระดับเตาะแตะ 2 ดูแลเด็กเปราะบางอายุ 2-3 ป7 อนุบาล 1 ดูแลเด็กเปราะบาง

อายุ 3-4 ป7 และอนุบาล 2 ดูแลเด็กเปราะบาง อายุ 5-6 ป7 โดยมีอัตราส<วน เด็กเปราะบาง 1 คน ต<อเด็ก

ปกติในห"องเรียน 10 คน เด็กเปราะบางทุกคนได"รับการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลรามาธิบดี  มีการ

ตรวจสุขภาพอย<างละเอียด คัดกรองโรคติดต<อ รวมท้ังได"รับวัคซีนครบถ"วนตามเกณฑg ก<อนเข"าเรียนร<วมท่ี

ศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย และในป7การศึกษา 2563 สถาบันฯ ได"พัฒนาห"องเรียนคู<ขนาน ศูนยgสมานใจ

ปฐมวัยสาธิต บริเวณพ้ืนท่ีช้ัน 7 อาคารป\ญญาวัฒนา เพ่ือพัฒนารูปแบบ Inclusive Classroom 

(ห"องเรียนสำหรับ เด็กท้ังมวล) เด็กเปราะบาง จะได"รับการดูแล จัดประสบการณgการเรียนรู"ในรูปแบบ

เดียวกันกับเด็กในศูนยgพัฒนาเด็กปฐมวัย (Educare) โดยเด็กเปราะบางจะทำกิจกรรมร<วมกับเด็กในศูนยg

พัฒนาเด็กปฐมวัย ได"รับการดูแล เอาใจใส<จากกลุ<มเพ่ือน ในช้ันเรียนท่ีสอดคล"องกับวัยและพัฒนาการ ใน

อัตราส<วนท่ีเหมาะสม ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด เด็กในโครงการศูนยgสมานใจปฐมวัยสาธิต ยังคง

อยู<ภายใต"ความรับผิดชอบของบ"านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร มีกระบวนการทางกฎหมาย

พิจารณา ให"ความช<วยเหลือ อย<างเหมาะสมตามลำดับต<อไป เช<น การส<งเด็กกลับภูมิลำเนา การติดต<อ

ญาติให"รับกลับไปอุปการะ การส<งเข"ารับบริการในสถานแรกรับ  สถานสงเคราะหg และสถานคุ"มครอง

สวัสดิภาพ  

• ประเมินความพร"อมต<อการพัฒนาและการเรียนรู"ของเด็ก 4 ด"านได"แก<  



 

1. ป\ญหาร<างกาย 

2. พฤติกรรมและอารมณg  

3. การประเมินทักษะการเรียนรู"ศตวรรษท่ี 21 

4. การประเมิน executive function 

5. การประเมินระดับพัฒนาการพ้ืนฐาน 

โดยพบป\ญหาที่พบด"านสุขภาพ ได"แก< เรื่องเหา ซึ่งทางสถาบันฯ ได"มีมาตรการในการปeองกัน โรคเหา โดย

ปรับรูปแบบการดูแลสุขอนามัย และการคัดกรองโรคเหาของกลุ<มเด็กเปราะบางให"มีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยพบว<าหลังจากประกาศใช"มาตรการนี้ ไม<พบโรคเหาแพร<ระบาดในเด็กปกติ แต<ยังคงพบในกลุ<มเด็ก

เปราะบางในปริมาณที่ลดลง ซึ่งทางสถาบันฯ ยังดำเนินการติดตาม และเพิ่มการดูแลในเรื่องนี้อย<าง

ต<อเน่ือง 

 

• มีการพบปะระหว<างผู"ดูแลเด็ก กับเจ"าหน"าท่ีคุ"มครองเด็กอย<างสม่ำเสมอ มีการเตรียมพร"อมเด็กในการเข"าสู<

ครอบครัวตามประเด็นท่ีมีการประชุมร<วมกัน มีการประสานงานร<วมกับบ"านพักเด็กและครอบครัวเพ่ือหา

จุดส<งต<อท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมท่ีสุดตามระดับการพัฒนารวมท้ังภาวะจิตใจของเด็กในแต<ละราย 

 

• ผลการดูแลรายบุคคล 

§ ได"ให"การดูแลเด็กในโครงการศูนยgสมานใจ ม.มหิดล ท้ังส้ินรวม 16 ราย และ รร.ตันลัด 

6 ราย โดย เด็กท้ังหมดได"รับประสบการณgเลวร"ายอย<างน"อย 2 ข"อ มีป\ญหาการได"รับ

การเล้ียงดูไม<เหมาะสม ท้ังการละเลยทางร<างกาย อารมณg การทารุณกรรมทางร<างกาย 

และอารมณgอย<างน"อย 1 ข"อ และ  มี 1 รายท่ีสงสัยว<าถูกล<วงละเมิดทางเพศ เด็กท้ังหมด 

22 รายมีป\ญหาพฤติกรรม อารมณg มาก<อน มีพัฒนาการท่ีล<าช"าเม่ือเปรียบเทียบกับวัย

เดียวกัน ในการนำเข"าสู<โครงการ พบว<าเด็กท่ีมีความหวาดกลัว แยกตัว ไม<พูด จะแก"ไข

ได"เร็ว เด็กท่ีมีพฤติกรรมอาละวาด ต<อต"าน ตีคนอ่ืน มีป\ญหาพฤติกรรมและอารมณgจะ

แก"ไขได"ช"ากว<า 

การประเมินทักษะการเรียนรู"ศตวรรษท่ี 21 และ EF จะได"คะแนนต่ำกว<ากลุ<มเด็กอายุเดียวกัน พัฒนาการ

พ้ืนฐานมักพบล<าช"า 

 

 

 



 

ผล ท่ีได6 เคร่ืองมือในการขยายผลได"แก< 

• หลักเกณฑg และวิธีพิจารณาคัดเลือกศูนยgเด็กเล็กในสังกัดองคgกรปกครองส<วนท"องถ่ิน โรงเรียนอนุบาล ท่ี

เหมาะสมต<อการยกระดับสู<มาตรฐานระบบ Inclusive Care 

• หลักเกณฑg กระบวนการ เคร่ืองมือ และวิธีการคัดกรองเด็กท่ีมีความเปราะบางทางสังคมท่ีเหมาะสม 

สำหรับมาอยู<ภายใต"การดูแลของศูนยgพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดขององคgกรปกครองส<วนท"องถ่ิน โรงเรียน

อนุบาล 

• ระบบฐานข"อมูล เคร่ืองมือในการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข"อมูลเด็กท่ีมีความเปราะบางทางสังคม 

• รายงานผลการดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติ (Guidelines) และเคร่ืองมือ (Tools) ท่ีใช"ในกระบวนการ

ยกระดับศักยภาพของศูนยgพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคgกรปกครองส<วนท"องถ่ิน โรงเรียนอนุบาล ตาม

มาตรฐานของระบบ Inclusive Care 

• ผลการวิเคราะหgต"นทุนต<อหน<วย (รายหัว) ในการนำเด็กท่ีมีความเปราะบางทางสังคม มาอยู<ภายใต"การ

ดูแลและส<งเสริมพัฒนาการของศูนยgเด็กเล็กในสังกัดในสังกัดองคgกรปกครองส<วนท"องถ่ิน โรงเรียนอนุบาล 

ตามมาตรฐานของระบบ Inclusive Care 

• ประสบการณgจากการดำเนินโครงการนำไปสู<การพัฒนาหลักสูตร การดูแลและฟàâนฟูต้ังแต<ระยะแรกสำหรับ

เด็กท่ีได"รับความเจ็บปวดทางใจจากประสบการณgเลวร"ายในชีวิต (Curriculum of early intervention 

for traumatized children with adverse childhood experiences)  

• นำผลลัพธgไปขยายผล 3 ด"านได"แก< การปรับรูปแบบบริการใหม< การพัฒนาหลักสูตรใหม<เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากรและผู"บริหารในการดูแลเด็ก และการขับเคล่ือนนโยบายใหม<เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม  

  



 

โครงการนำรEองท่ี 6   

โครงการประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู6 ประเด็นเด็กปฐมวัย 

          สถาบันแห<งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักในความสำคัญ ให"มี

การศึกษาต<อเน่ืองเพ่ือจัดการการเรียนรู" และดูแลเด็กปฐมวัย สำหรับ ครู /ผู"ดูแลเด็ก  ผู"สนใจ ผู"กำหนดนโยบาย  

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู"ให"มีคุณภาพเท<าเทียม และท่ัวถึงส<งเสริมการเรียนรู" แก<ทุกคน ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู"ให"มีคุณภาพ ตามกระบวนทัศนgการศึกษาใหม<เพ่ือสังคมแห<งการเรียนรู"ในศตวรรษ 

ท่ี 21   โดย จัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู" ประเด็นเด็กปฐมวัย ออนไลนg ผ<านระบบ ZOOM  

ดำเนินการ   

- หัวข"อ ประเด็นเด็กปฐมวัย เดือนละ 1  ประเด็น  

- ทุกวันอาทิตยgสัปดาหg ท่ี 2 ของเดือน เวลา 9.00 – 13.00 น จำนวนช่ัวโมงสะสม 4 ช่ัวโมง 

- เม่ือจบการประชุม ผู"เข"าร<วมทำเปeนทดสอบความรู" 

- ผู"เข"าร<วมประชุมจะได"รับประกาศนียบัตร และ ช่ัวโมงการพัฒนาสะสมประจำป7ต<อเน่ือง 

ผลการดำเนินการ 
รายการ ประเด็นเด็กปฐมวัย ออนไลนg ผ<านระบบ  ZOOM  จัดประจำ ทุกวันอาทิตยgสัปดาหg ท่ี 2 ของทุกเดือน 

จำนวน 5 คร้ังดังน้ี 

ประเด็น จำนวนผู"ลงทะเบียน 

เข"ารับการอบรม 

จำนวน 

จังหวัดทีเข"ารับ

การอบรม 

ประเภทผุ"เข"ารับการอบรม 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต"นแบบ 

New Normal (  5 รอบ ) 

2,084 คน 75 จังหวัด และ 

กรุงเทพมหานคร 

-  ครูปฐมวัย  

-  ครูพ่ีเล้ียง 

-  อาสาสมัครผู"ดูแลเด็ก ศูนยg

เด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร 

-  ผู"บริหารกิจการสถานรับเล้ียง

เด็กเอกชน / โรงเรียนอนุบาล / 

ศูนยgพัฒนาเด็กเล็ก 

- นักวิชาการศึกษา ศึกษา

นิเทศนg 

- นักวิชาชีพ  เช<น นักจิตวิทยา 

นักกิจกรรมบำบัด 

การประเมิน และ การพัฒนา 

Executive Functions (EF) ใน

เด็กปฐมวัย 

624 คน  

การเรียนรู"ผ<านการเล<นสำหรับ

เด็กปฐมวัย      

663คน 

การดูแลเด็กแบบไม<เหมาะสม ( 

Child Maltreatment" ): 

ผลกระทบต<อสมอง-จิตใจและ

การฟàâนฟู  

1,717 คน 



 

การส<งเสริมพัฒนาการด"านการ

ส่ือสารและภาษาของเด็กปฐมวัย 

1254 คน - บุคลากรทางการแพทยg 

- อาจารยg 

- ผู"ปกครอง 

-  นักศึกษา 

- ผู"สนใจท่ัวไป  

 

ลำดับ ประเภทผู6เข6ารับการอบรม ท้ังหมด คร้ังท่ี 
1 

คร้ังท่ี 
2 

คร้ังท่ี 
3 

คร้ังท่ี 
4 

คร้ังท่ี 
5 

    2049 276 267 514 851 783 
1 ครูปฐมวัย 492 64 96 169 224 191 

2 ครูพ่ีเล้ียง 572 109 70 101 275 226 

3 ครู 181 31 38 77 80 61 

4 นักวิชาการ 45 8 8 12 15 19 

5 บุคลากรทางการแพทยg 144 16 19 32 45 62 

6 ผู"รับเล้ียงเด็กตามบ"าน 2 1 1 0 1 1 

7 ผู"ปกครอง 91 8 6 35 9 20 

8 นักศึกษา 129 0 2 44 22 41 

9 อ่ืนๆ 393 39 27 44 180 162 

 

 



 

 

เอกสารประกอบ 

แบบสอบถาม 5 ชุด ในการสำรวจผู9จัดการพื้นที่ ผู9จัดการบริการ และ ผู9ให9บริการ



 
 

 
 
 
 

ใช#สำหรับ สอบถามผู#บริหารจัดการพ้ืนท่ี (เช>น ผู#อำนวยการฝBายการศึกษาเทศบาล และ หัวหน#าฝBายการศึกษาของ 

อบต. หัวหน#าฝBายพัฒนาชุมชนเปPนต#น) 

 

แบบสอบถามชุดท่ี 1   เร่ืองระบบข#อมูลเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
แบบสอบถามชุดท่ี 1   เร่ืองระบบข6อมูลเด็กปฐมวัย   หมายถึง   ระบบข-อมูลของเด็กปฐมวัย ในพ้ืนท่ีท่ีการจัดบริการต-องครอบคลุมท้ังกลุFมเด็กท่ัวไปในกลุFมเด็กยากจน 

เด็กเปราะบาง และเด็กกลุFมเส่ียงได-ท้ังหมด แบบสอบถามน้ีใช-สำหรับ ผู6บริหารจัดการพ้ืนท่ี 
 

 
 

 
 
 
 

สถาบันแหGงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 คำอธิบาย  

            แบบสอบถามน้ีใช3สำหรับ สอบถามผู3บริหารจัดการพ้ืนท่ี(เชBน ผู3อำนวยการฝEายการศึกษาเทศบาล และ หัวหน3าฝEายการศึกษาของ อบต. หัวหน3าฝEายพัฒนาชุมชน

เปRนต3น)  ถามถึงข3อมูลท่ัวไปของเด็กปฐมวัย แรกเกิด ถึง 8 ปX  ระดับตำบลในพ้ืนท่ี ท่ีจัดบริการ ครอบคลุมท้ังกลุBมเด็กท่ัวไป ในกลุBมเด็กยากจน เด็กเปราะบาง และเด็กกลุBม

เส่ียง ได3ท้ังหมด  

 

คำช้ีแจง  กรุณาเติมข6อความในชGองวGาง  ให6ตรงกับความเปNนจริง 
แบบสอบถามชุดท่ี 1    ระบบข6อมูลของเด็กปฐมวัย แรกเกิด ถึง 8 ปQ  ระดับตำบล 
วันท่ี   ตอบแบบสอบถาม  ............../............../................ 

ช่ือ - สกุล ผู-ให-ข-อมูล..............................................................ตำแหนFง..................................................เบอรPโทร..................................E-mail : ....................................... 

ช่ือหนFวยงาน............................................สังกัด.........................................ตำบล.........................................อำเภอ.....................................จังหวัด..................................... 

 

เลขที&  ………………. 

วันที& ……../……./….. 



 
 

1. ทFานมีข-อมูลพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยต้ังแตFแรกเกิด ถึง อายุ 8 ป[บริบูรณP ของ ตำบล.............................................................................................หรือไมF 

  £  มี ในรูปอิเล็กทรอนิกสPไฟลP  

  £  มี ในรูปส่ิงพิมพP 

  £ ไมFมี  
1.1 หากข-อ 1 มีในรูปอิเล็กทรอนิกสPไฟลP โปรดจัดสFงให-กับทางสถาบันแหFงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

£  จัดสFงให-ได- โดยทางสถาบันฯขอความกรุณาให-ทFานจัดสFงท่ี E-mail : ngamta.took@gmail.com 

  £  ไมFสามารถจัดสFงให-ได- 

2. จำนวนเด็กแรกเกิด - กFอน 6 ป[บริบูรณP ของตำบล................................................... จำนวน.................................. คน o ไมFมีข-อมูล (No) 

จำนวนเด็กอายุ 6 ป[ - กFอน 8 ป[บริบูรณP ของตำบล....................................................จำนวน.................................. คน o ไมFมีข-อมูล (No) 

ข6อมูลเด็กในพ้ืนท่ีบริการ แรกเกิด - กGอน 6 ปQบริบูรณT 
/คน   

6 ปQ - กGอน 8 ปQบริบูรณT 
/คน   

3. จำนวนเด็กท่ีได6รับบริการ การดูแลเด็กปฐมวัย รูปแบบตGางๆ 

3.1 จำนวนเด็กท่ีได-รับการจ-างเล้ียง โดยพ่ีเล้ียง หรือผู-บริบาลทารกและเด็กในบ-านของเด็กเอง o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

3.2 จำนวนเด็กท่ีใช-บริการบ-านรับเล้ียงเด็กขนาดเล็กท่ีไมFข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษยP 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

3.3 จำนวนเด็กท่ีใช-บริการบ-านรับเล้ียงเด็ก/เนอสเซอร่ี ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษยP  

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

3.4 จำนวนเด็กท่ีใช-บริการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ศูนยPพัฒนาเด็กเล็ก o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

3.5 จำนวนเด็กท่ีใช-บริการในโรงเรียนอนุบาล เตรียมอนุบาล หรือเตรียมประถม o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 



 
 

ข6อมูลเด็กในพ้ืนท่ีบริการ แรกเกิด-กGอน 6 ปQบริบูรณT/คน   6 ปQ-กGอน 8 ปQบริบูรณT/คน   

4. จำนวนเด็กท่ีมีความเส่ียง (นับซ้ำได6หากเด็กคนน้ันมีความเส่ียงหลายข6อ) 
4.1 จำนวนเด็กท่ีไมFมีสถานะทางทะเบียนราษฎรP (เชFน สถานะ G ในระบบของ ศธ., อยูFใน

ระหวFางการพิสูจนPสถานะบุคคล, อ่ืนๆ) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.2 จำนวนเด็กติดตามแรงงานตFางชาติ (ข้ึนทะเบียน) o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.3 จำนวนเด็กท่ีเข-าเมืองผิดกฎหมายหรือติดตามผู-ปกครองเข-าเมืองโดยผิดกฎหมาย  o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.4 จำนวนเด็กยากจน o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.4.1 เด็กยากจนท่ีได-รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.4.2 เด็กยากจนท่ีไมFได-รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.5 จำนวนเด็กท่ีอยูFกับผู-ปกครองท่ีหยFาร-างหรือแยกทางกันอยูF o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.6 จำนวนเด็กท่ีอยูFกับผู-ปกครองท่ีติดสารเสพติด/ขายยาเสพติด o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.7 จำนวนเด็กท่ีอยูFกับผู-ปกครองท่ีติดคุก/กFออาชญากรรม o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.8 จำนวนเด็กท่ีอยูFกับผู-ปกครองท่ีมีความรุนแรง o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 



 
 

ข6อมูลเด็กในพ้ืนท่ีบริการ แรกเกิด-กGอน 6 ปQบริบูรณT/คน   6 ปQ-กGอน 8 ปQบริบูรณT/คน   

4.9 จำนวนเด็กท่ีอยูFกับผู-ปกครองท่ีมีปzญหาสุขภาพจิต/โรคจิต o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.10 จำนวนเด็กท่ีได-รับการเล้ียงดูทดแทนโดยเครือญาติเป|นผู-เล้ียงดูหลัก o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.11 จำนวนเด็กท่ีถูกเล้ียงดูไมFเหมาะสม (เชFน เด็กเรFรFอน เด็กถูกทอดท้ิง เด็กถูกทารุณกรรม 

และอ่ืนๆ) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.11.1 เด็กเรFรFอน o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.11.2 เด็กท่ีถูกทอดท้ิงหรือไมFมีผู-อุปการะเล้ียงดูหลัก o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.11.3 เด็กท่ีถูกทารุณกรรมหรือถูกเล้ียงดูแบบจงใจละเลยตFอส่ิงจำเป|นในชีวิต o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.12 จำนวนเด็กท่ีถูกใช-เป|นเคร่ืองมือในการกระทำหรือแสวงหาประโยชนPโดยมิชอบ (เชFน เด็ก

ท่ีถูกนำไปขอทาน เด็กท่ีถูกนำไปชกมวย ) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.13 จำนวนเด็กพิการทางกายหรือสมอง o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.14 จำนวนเด็กติดเช้ือ HIV o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

4.15 จำนวนเด็กท่ีเข-าอยูFในบ-านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะหP สถานคุ-มครอง o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

o มี จำนวน................คน     

o ไมFมีข-อมูล (No) 

 



 
 
 
ความคิดเห็นของผู6ให6สัมภาษณT เก่ียวกับ เร่ืองระบบข6อมูลเด็กปฐมวัย    ……………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 



 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 



 
 

ใช#สำหรับ สอบถามผู#จัดการบริการในระดับต>างๆ ท้ัง  6 กลุ>มบริการ (เช>น ผู#จ#างพ่ีเล้ียงเด็กในครัวเรือน ผู#จัดการหรือ

ผู#บริหารบริษัทจัดส>งพ่ีเล้ียง ผู#บริบาลทารกและเด็กไปตามบ#าน เจ#าของหรือผู#บริหารหรือครูใหญ>ของบ#านรับเล้ียงเด็ก-

เนอสเซอรร่ี-ศูนย\พัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย-โรงเรียนอนุบาล-สถานสงเคราะห\-มูลนิธิ ) 

 

แบบสอบถามชุดท่ี 2   เร่ืองระบบข*อมูลของทรัพยากรในระบบบริการ ท้ังโครงสร*างระบบ งบประมาณและบุคลากรในระบบ 

แบบสอบถามชุดท่ี 3   เคร่ืองมือของการพัฒนาและคุ#มครองเด็ก 

แบบสอบถามชุดท่ี 4 ระบบการเฝbาระวังติดตามผลลัพธ\การพัฒนาเด็ก ท้ัง 4 มิติของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

แบบสอบถามชุดท่ี 5   ความรับรู#ต>อนโยบายท่ีกำกับ และการปฏิบัติจริงต>อนโยบาย



 
 

 
แบบสอบถามชุดท่ี 2   เร่ืองระบบข6อมูลของทรัพยากรในระบบบริการ ท้ังโครงสร6างระบบ งบประมาณ และบุคลากรในระบบ แบบสอบถามน้ีใช-สำหรับผู-จัดการบริการ

ในระดับตFางๆ ทั้ง  6 กลุFมบริการ (เชFน ผู-จ-างพี่เลี้ยงเด็กในครัวเรือน ผู-จัดการหรือผู-บริหารบริษัทจัดสFงพี่เลี้ยง ผู-บริบาลทารกและเด็กไปตามบ-าน เจ-าของหรือผู-บริหารหรือ

ครูใหญFของบ-านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี-ศูนยPพัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย-โรงเรียนอนุบาล-สถานสงเคราะหP-มูลนิธิ ) 

 
 

สถาบันแหGงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 คำอธิบาย  

o แบบสอบถามฉบับน้ีใช3สำหรับสอบถาม ผู3จัดการบริการในระดับตBางๆ ท้ัง  6 กลุBมบริการ (เชBน ผู3จ3างพ่ีเล้ียงเด็กในครัวเรือน ผู3จัดการหรือผู3บริหารบริษัท

จัดสBงพ่ีเล้ียง ผู3บริบาลทารกและเด็กไปตามบ3าน เจ3าของหรือผู3บริหารหรือครูใหญBของบ3านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี-ศูนย_พัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย-

โรงเรียนอนุบาล-สถานสงเคราะห_-มูลนิธิ ) 

ชุดท่ี  2  ระบบข6อมูลของทรัพยากรในระบบบริการ ท้ังโครงสร6างระบบ งบประมาณ และ บุคลากรในระบบท่ีใช6กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     

 คำช้ีแจง  กรุณาเติมข-อความในชFองวFาง และใสFเคร่ืองหมาย  ü ลงใน £ ให-ตรงกับความเป|นจริง           
วันท่ี   ตอบแบบสอบถาม  ............../............../................ 

ผู-ตอบข-อมูล ช่ือ ….........................................................สกุล ........................................ตำแหนFง...................................โทรศัพทPมือถือ.....................................................

โทรศัพทPพ้ืนฐาน ………………………………………………. อีเมลP........................................................ID Line.................................................................................................... 

   

1. ทGานเปNนผู6จัดการบริการเล้ียงดู / ดูแลเด็กปฐมวัย ในรูปแบบใด 
     £  1.1 เป|นผู-เล้ียงเด็กเองหรือเป|นผู-จ-างพ่ีเล้ียงเด็กแบบอิสระ (ไมFข้ึนกับบริษัท) ในครัวเรือน (1)    

     £  1.2 เป|นผู-จัดการหรือผู-บริหารบริษัทจัดสFงพ่ีเล้ียง ผู-บริบาลทารกและเด็กไปตามบ-าน /เป|นพ่ีเล้ียง ผู-บริบาลทารกและเด็กตามบ-าน (2)    

เลขที&  ………………. 

วันที& ……../……./….. 



 
 

     £  1.3 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของบ-านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ขนาดเล็กท่ีไมFข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

                ม่ันคงของมนุษยP (3)    

 £ 1.4 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของบ-านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ขนาดเล็กท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ   

           ม่ันคงของมนุษยP (4)    

 £ 1.5 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของ ศูนยPพัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (5)    

 £ 1.6 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของ โรงเรียนอนุบาล เตรียมอนุบาล หรือเตรียมประถม (6)    

 £ 1.7 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของ สถานสงเคราะหP-มูลนิธิ (7)    

 £ 1.8 อ่ืนๆ ระบุ......................................................... (8)    

 

   2.   หากสถานบริการของทGานมีช่ือหรือสถานท่ีต้ัง กรุณา ระบุ  
      £    2.1)  ช่ือสถานบริการ (1)................................................เลขท่ี ....................ซอย .....................ถนน .....................................หมูFบ-าน-ชุมชน.............................. 

                      ตำบล.......................................................เขต / อำเภอ ..………...............…………จังหวัด................................... เบอรPโทรศัพทP ........................................ 

       £    2.2 ) ไมFมีช่ือ (2) 

       £    2.3 )  อ่ืนๆ ระบุ (3) ....................................................................................................................................... 

 

  3. สังกัด  

      £   3.1  ภาครัฐ  ระบุ  (1)..................................................................................................................................... 

      £   3.2  ภาคเอกชน ระบุ  (2)............................................................................................................................... 

      £   3.3  มูลนิธิ ระบุ  (3) ……………………………………………………………………………….………..................................      

      £   3.4  สFวนตัวไมFมีสังกัด ระบุ (4) .................................................................................................................... 

      £   3.5 อ่ืน ๆ ระบุ (5) ....................................................................................................................................... 



 
 

   4. จำนวนเด็กตามชGวงอายุตGางๆ ท่ีได6รับการดูแลในระบบบริการของทGาน 
ชGวงอายุเด็ก จำนวน (คน) 

จำนวนเด็กรวมท้ังหมด   จำนวนเด็กมีความต6องการพิเศษ   ระบุชนิดความต6องการพิเศษ 
ท่ีพบมากท่ีสุดเพียงชนิดเดียว 

4.1 ทารกแรกเกิด – กFอน 1 ป[    

4.2 อายุ 1 ป[ – กFอน 2 ป[    

4.3 อายุ 2 ป[ – กFอน 3 ป[    

4.4 อายุ 3 ป[ – กFอน 4 ป[    

4.5 อายุ 4 ป[ – กFอน 5 ป[    

4.6 อายุ 5 ป[ – กFอน 6 ป[    

4.7 อายุ 6 ป[ – กFอนเข-า ป.1    

รวม    

   
5. จำนวนผู6ให6บริการ 

           
ประเภทของผู6ให6บริการ 

จำนวนรวม (คน) จำนวนตามเพศ (คน) จำนวนตามวุฒิการศึกษา (คน) 

ชาย  
  

หญิง 
  

ต่ำกวGาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  
 

สูงกวGาปริญญาตรี  

5.1 ครูปฐมวัย       

5.2 ผู-ดูแลเด็ก / พ่ีเล้ียงเด็ก อ่ืนๆ       

 

 

 



 
 

 6. การพัฒนาการเรียนรู6ตGอเน่ือง 
     6.1 ครูปฐมวัยได-รับการอบรมตFอเน่ืองอยFางน-อย 20 ช่ัวโมงตFอป[ 

o ทุกคน (1)   o บางคน (2)  o ไมFมี (3) 

6.2 ผู-ดูแลเด็ก / พ่ีเล้ียงเด็ก อ่ืนๆ ได-รับการอบรมตFอเน่ืองอยFางน-อย 20 ช่ัวโมงตFอป[ 

o ทุกคน (1)  o บางคน (2)  o ไมFมี (3) 

สำหรับเจ)าของหรือผู)บริหารหรือครูใหญ5ของบ)านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี-ศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย-โรงเรียนอนุบาล-สถานสงเคราะหB-มูลนิธิ ให)ตอบข)อ7–8 
 7. งบประมาณในการดำเนินการ ได6รับการสนับสนุนจากต6นสังกัด 

รายการ แหลGงท่ีมาของงบประมาณ 
เก็บเงินจากผู6รับบริการ ได6รับจากต6นสังกัดหรือแหลGงเงินอ่ืนๆ 

  จำนวนเงิน/บาท  จำนวนเงิน/บาท 

7.1 อาหารเสริม ( นม ) ตFอคนตFอวัน £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  £ ใชF(1)      £ ไมFใชF(2)  

7.2 อาหารกลางวัน  ตFอคนตFอม้ือ £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  £ ใชF(1)      £ ไมFใชF(2)  

7.3 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตFอคนตFอป[ £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  £ ใชF(1)      £ ไมFใชF(2)  

7.4 คFาหนังสือตFอป[ £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  £ ใชF(1)      £ ไมFใชF(2)  

7.5 อุปกรณPการเรียนตFอป[ £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  £ ใชF(1)      £ ไมFใชF(2)  

7.6 เคร่ืองแบบนักเรียนตFอป[ £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  £ ใชF(1)      £ ไมFใชF(2)  

7.7 กิจกรรมพัฒนาผู-เรียนตFอป[ £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  £ ใชF(1)      £ ไมFใชF(2)  

7.8 คFาเรียกเก็บประจำวัน £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  

7.9 คFาเรียกเก็บประจำเดือน £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  

7.10 คFาเรียกเก็บแรกเข-า £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  

7.11 คFาประกันชีวิต £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  

7.12 อ่ืนๆ ระบุ..................................... £ ใชF(1)     £ ไมFใชF(2)  £ ใชF(1)      £ ไมFใชF(2)  



 
 

 8 . การบริหารจัดการอยGางเปNนระบบ  (คำช้ีแจง  กรุณาใสFเคร่ืองหมาย  ü ลงในชFองคำตอบตามความเป|นจริง)      

ข6อกำหนด ดำเนินการตาม
ข6อกำหนด (1) 

ดำเนินการบางสGวน 
(อธิบายในสGวนท่ีดำเนินการ)(2) 

ไมGมีการ
ดำเนินการ (3) 

8.1 รวบรวมและจัดเก็บ ข-อมูลในการบริหารจัดการ ข-อมูลเก่ียวกับเด็ก และ ได-นำข-อมูลท่ี

จัดเก็บไปใช-ประโยชนP  

   

8.2 จัดทำโครงสร-างคุณสมบัติ และ อัตรากำลัง มีกระบวนการคัดเลือก โดยคำนึงถึงสุขภาพ

กายสุขภาพจิต ตามหนFวยงานท่ีสังกัดกำหนด 

   

8.3 ผู-บริหารมีวุฒิทางการศึกษาไมFต่ำกวFาปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือปฐมวัย    
8.4 ครู ผู-ดูแลเด็ก  พี่เลี ้ยง หรือบุคลากรที่ทำหน-าที่หลักในการสอนและเลี้ยงดูเด็กมีวุฒิ

การศึกษาไมFต่ำกวFาปริญญาตรีสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย กรณีมีวุฒิการศึกษาไมF

ตรงตามที่กำหนดต-องมี  ประสบการณPในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยFาง

ตFอเน่ืองมาแล-วไมFน-อยกวFา 2 ป[  

   

8.5 บริหารบุคลากรจัดอัตราสFวนของครู/ผู-ดูแลเด็กอยFางเหมาะสมพอเพียงตFอจำนวนเด็กใน

แตFละกลุFมอายุ   

เด็ก (อายุ) อัตราสFวนครู/ผู-ดูแล : เด็ก (คน) กลุFมกิจกรรม 

ต่ำกวFา 1ป[ 1 : 3 กลุFมละไมFเกิน 6  คน 

1 -2 ป[ 1 : 5 กลุFมละไมFเกิน 10 คน 

2- 3 ป[  1 : 10 กลุFมละไมFเกิน 15 คน 
3 ป[ – กFอนเข-า ป.1  1 : 15 กลุFมละไมFเกิน 20 คน 

 

 
 
 

…………………. 
…………………. 
………………… 
…………………. 

 
 
 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
………………………….. 

 
 
 
……………. 
……………. 
…………….. 
……………. 

8.6 จัดทำนโยบาย / แผน และดำเนินการเพ่ือความปลอดภัยท่ีครอบคลุมโครงสร-างอาคารบริเวณ

ท่ีต้ัง ภายใน  ภายนอกอาคาร  วัสดุอุปกรณP ทุกชนิด รวมท้ังปzจจัยท่ีเก่ียวข-อง       

 

   

 



 
 

ข6อกำหนด ดำเนินการตาม
ข6อกำหนด (1) 

ดำเนินการบางสGวน 
(อธิบายในสGวนท่ีดำเนินการ)(2) 

ไมGมีการ 
ดำเนินการ (3) 

ถGายรูปภาพ 

8.7 โครงสร-างและตัวอาคารม่ันคง มีขอบเขต และ ทางเข-า ออก ท่ีชัดเจนบริเวณ

ท่ีต้ังปลอดภัยสะอาด ไมFอยูFใกล-แหลFงมลพิษ        

   � รูปภาพ 

8.8 จัดสภาพแวดล-อม ภายนอกอาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความปลอดภัยเคร่ือง

เลFนสนาม มีความ  เหมาะสม ตามพัฒนาการของเด็กมีการสำรวจความเส่ียงของพ้ืนท่ี

เลFน/สนามเด็กเลFนอยFางตFอเน่ือง       

   � รูปภาพ 

8.9 จัดให-มีของเลFนปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มีจำนวนเพียงพอ 

และ เหมาะสมตาม พัฒนาการของเด็กตามวัย      

   � รูปภาพ 

8.10 สFงเสริมการเดินทางท่ีปลอดภัย โดยสำรวจการเดินทางของเด็กและวาง

แผนการดำเนินงานเพ่ือให- เกิดความปลอดภัย   

   � รูปภาพ 

8.11 มีระบบปÖองกันภัยจากบุคคล สร-างความตระหนักให-บุคลากรทุกฝáายในสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยเฝÖา ระวังความปลอดภัยของเด็กจากบุคคลท้ังภายในและ

ภายนอก            

    
--- 

8.12 มีแผน และ ฝàกซ-อมแผนอพยพให-กับบุคลากรและเด็กทุกคนเสมือนเกิดเหตุ

จริงอยFางน-อยป[ละ 1 คร้ัง 

   --- 

8.13 มีแผนการจัดการเพ่ือสFงเสริมสุขภาพ การเรียนรู-     --- 
8.14 จัดให-มี อาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอตามวัยทุกวัน    � รูปภาพ 

8.15 เฝÖาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก โดยมีการช่ังน้ำหนัก วัดความยาว/สFวนสูง 

และการบันทึก อยFางน-อยทุก 3 เดือน 

 

   --- 



 
 

ข6อกำหนด ดำเนินการตาม
ข6อกำหนด (1) 

ดำเนินการบางสGวน 
(อธิบายในสGวนท่ีดำเนินการ)(2) 

ไมGมีการ 
ดำเนินการ (3) 

ถGายรูปภาพ 

8.16 มีการจัดการดูแลเด็ก เจ็บปáวย  เบ้ืองต-น มียาและเวชภัณฑPสามัญประจำบ-าน  

และอุปกรณPท่ีจำเป|นสำหรับปฐมพยาบาลเบ้ืองต-น   มีการอบรมปฐมพยาบาลและ

ฝàกชFวยชีวิตเบ้ืองต-น   (CPR) 

   � รูปภาพ 

8.17 มีการปÖองกันควบคุมโรคติดตFอ เชFน การตรวจคัดกรองและแยกเด็กเป|นไข-

หรือโรคมือเท-าปาก 

   --- 

8.18  มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำป[     --- 
 
ความคิดเห็นของผู 6ให6ส ัมภาษณT เกี ่ยวกับ เร ื ่อง ระบบข6อมูลของทรัพยากรในระบบบริการ ทั ้งโครงสร6างระบบ งบประมาณ และบุคลากรในระบบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 



 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
 
 



 
 
แบบสอบถามชุดที่ 3   เครื่องมือของการพัฒนาและคุ6มครองเด็ก ได-แกF การใช-มาตรฐานใหมFของการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แผน หลักสูตร และ เครื่องมืออื่นๆ 

ที่ใช-ในสFงเสริมการพัฒนา และคุ-มครองเด็ก ทั้ง 4 มิติของการพัฒนาเด็กปฐมวัยได-แกF มิติสุขภาพกาย สุขภาพจิต พัฒนาการ/ทักษะการเรียนรู- และทักษะมนุษยP 

แบบสอบถามน้ีใช-สำหรับผู-ให-บริการ และผู-จัดการบริการ ท้ัง  6 กลุFมบริการ  

 
 

สถาบันแหGงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

คำอธิบาย  

 แบบสอบถามฉบับน้ีใช-สำหรับ ผู-ให-บริการ(เชBน ครู พ่ีเล้ียงเด็ก ผู3บริบาลเด็กตามบ3าน เปRนต3น)    และ  ผู-จัดการบริการ    (เชBน ผู3จ3างพ่ีเล้ียงเด็กในครัวเรือน 

ผู3จัดการหรือผู3บริหารบริษัทจัดสBงพ่ีเล้ียง ผู3บริบาลทารกและเด็กไปตามบ3าน เจ3าของหรือผู3บริหารหรือครูใหญBของบ3านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี-ศูนย_พัฒนาเด็กเล็ก-สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย-โรงเรียนอนุบาล-สถานสงเคราะห_-มูลนิธิ ) ถามถึง เคร่ืองมือของการพัฒนาและคุ-มครองเด็ก  การใช-มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหFงชาติ ในการ

พัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แผน หลักสูตร และ เคร่ืองมืออ่ืนๆท่ีใช-ในสFงเสริมการพัฒนา และคุ-มครองเด็ก ท้ัง 4 มิติของการพัฒนาเด็กปฐมวัยได-แกF มิติสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต พัฒนาการ/ทักษะการเรียนรู- และทักษะมนุษยP  

 
แบบสอบถามชุดท่ี 3   เคร่ืองมือของการพัฒนาและคุ6มครองเด็ก 
 

คำช้ีแจง  กรุณาใสFเคร่ืองหมาย  ü ในชFอง คำตอบให-ตรงกับความเป|นจริง 

วันท่ีตอบแบบสอบถาม  ............../............../................ 

ผู-ตอบข-อมูล ช่ือ ….........................................................สกุล ........................................ตำแหนFง...................................โทรศัพทPมือถือ.....................................................

โทรศัพทPพ้ืนฐาน ………………………………………………. อีเมลP........................................................ID Line.................................................................................................... 

เลขที&  ………………. 

วันที& ……../……./….. 



 
 
1.ทGานเปNนผู6จัดการบริการหรือผู6ให6บริการ  

£ ผู-จัดการบริการ (1) 

£  ผู-ให-บริการ (2)    
2. ทGานเปNนผู6จัดการบริการหรือผู6ให6บริการ เล้ียงดู / ดูแลเด็กปฐมวัย ในรูปแบบใด 

     £  2.1 เป|นผู-เล้ียงเด็กเองหรือเป|นผู-จ-างพ่ีเล้ียงเด็กแบบอิสระ (ไมFข้ึนกับบริษัท) ในครัวเรือน (1)    

     £  2.2 เป|นผู-จัดการหรือผู-บริหารบริษัทจัดสFงพ่ีเล้ียง ผู-บริบาลทารกและเด็กไปตามบ-าน /เป|นพ่ีเล้ียง ผู-บริบาลทารกและเด็กตามบ-าน (2)    

     £  2.3 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของบ-านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ขนาดเล็กท่ีไมFข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ  

                ม่ันคงของมนุษยP (3)    

 £ 2.4 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของบ-านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ขนาดเล็กท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ  

           ม่ันคงของมนุษยP (4)    

 £ 2.5 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของ ศูนยPพัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (5)    

 £ 2.6 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของ โรงเรียนอนุบาล เตรียมอนุบาล หรือเตรียมประถม (6)    

 £ 2.7 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของ สถานสงเคราะหP-มูลนิธิ (7)    

 £ 2.8 อ่ืนๆ ระบุ......................................................... (8)    

3. หากสถานบริการของทGานมีช่ือหรือสถานท่ีต้ัง กรุณา ระบุ  
      £    3.1)  ช่ือสถานบริการ (1)................................................เลขท่ี ....................ซอย .....................ถนน .....................................หมูFบ-าน-ชุมชน.............................. 

                      ตำบล.......................................................เขต / อำเภอ ..………...............…………จังหวัด................................... เบอรPโทรศัพทP ........................................ 

       £    3.2 ) ไมFมีช่ือ (2) 

       £    3.3 )  อ่ืนๆ ระบุ (3) ....................................................................................................................................... 

 



 
 
4. สังกัด  

      £   4.1  ภาครัฐ  ระบุ  (1)..................................................................................................................................... 

      £   4.2  ภาคเอกชน ระบุ  (2)............................................................................................................................... 

      £   4.3  มูลนิธิ ระบุ  (3) ………………………………………………………………………………………..…………………….………      

      £   4.4  สFวนตัวไมFมีสังกัด ระบุ (4) .................................................................................................................... 

      £   4.5 อ่ืน ๆ ระบุ (5) ........................................................................................................................................ 

 
5. เคร่ืองมือ /หลักสูตร / แผน  ของการพัฒนาและคุ6มครองเด็ก ปฏิบัติติและใช6

เคร่ืองมือดังกลGาว(1) 
ปฏิบัติโดยใช6เคร่ืองมืออ่ืนๆ    
(ระบุเคร่ืองมือท่ีใช6)  (2) 

 ไมGมีการปฏิบัติ (3) 

5.1 เครื่องมือที่ใช-ประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ “  มาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย แหFงชาติ พ.ศ.2562”      www.once.go.th 

   

5.2 หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสอดคล-องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ http://www.opes.go.th/   และ  

“มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหFงชาติ พ.ศ.2562”   www.once.go.th 

   

5.3 เลือกใช-สื่อ /อุปกรณP เทคโนโลยี เครื่องเลFนและจัดสภาพแวดล-อมภายใน 

ภายนอก แหลFงเรียนรู- ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย ตาม คูFมือศูนยPพัฒนาเด็ก

เล็กปลอดภัย ศูนยPวิจัยเพื่อสร-างเสริมความปลอดภัยและปÖองกันการบาดเจ็บ 

http://www.csip.org   คู Fม ือการจัดการเร ียนรู -ว ิทยาศาสตรPปฐมวัย ตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   http://www.opes.go.th/ และ   มาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย แหFงชาติ พ.ศ.2562     www.once.go.th 

 

   



 
 

5. เคร่ืองมือ /หลักสูตร / แผน  ของการพัฒนาและคุ6มครองเด็ก ปฏิบัติติและใช6
เคร่ืองมือดังกลGาว(1) 

ปฏิบัติโดยใช6เคร่ืองมืออ่ืนๆ    
(ระบุเคร่ืองมือท่ีใช6)  (2) 

 ไมGมีการปฏิบัติ (3) 

5.4 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให-ความปลอดภัย และ คุ-มครองเด็ก 

ตามคูFมือศูนยPพัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ศูนยPวิจัยเพื่อสร-างเสริมความปลอดภัยและ

ปÖองกันการบาดเจ็บในเด็ก   http://www.csip.org  และ " มาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย แหFงชาติ พ.ศ.2562  "    www.once.go.th 

   

5.5 การ เฝÖาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และ  จัดให-มี อาหารที่เหมาะสมและ

เพียงพอตามวัยทุกวัน   มีเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความยาว/   สFวนสูงที่ได-

มาตรฐาน   มีการบันทึกข-อมูลน้ำหนัก  สFวนสูงลงในกราฟการเจริญเติบโตเป|น

รายบุคคลอยFางตFอเนื่องอยFางน-อยทุก ๓ เดือน   มียา และเวชภัณฑPสามัญประจำ

บ-านและอุปกรณPท่ีจำเป|นสำหรับปฐมพยาบาลเบ้ืองต-น   มีการ อบรมปฐมพยาบาล

และฝàกชFวยชีวิตเบื้องต-น (CPR)  ตาม คูFมือการพัฒนาสูFองคPกรสFงเสริม เด็กไทย 

เ ต ิ บ โ ต เ ต ็ ม ศ ั ก ย ภ า พ .  ก ร ม อ น า ม ั ย   ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 

http://www.mhso.moph.go.th/   http://nutrition.anamai.moph.go.th/  

และ "มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหFงชาติ พ.ศ.2562 "   www.once.go.th 

   

5.6 มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำป[ และ

ปÖองกันควบคุมโรคติดตFอ ตาม แนวทางการปÖองกันควบคุมโรคติดตFอในศูนยPเด็ก

เล็ก (สำหรับครูและผู-ดูแล เด็ก) สำนักโรคติดตFอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข http://moungkham.go.th/ และ  " มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย แหFงชาติ พ.ศ.2562 "   www.once.go.th 

 

   



 
 

5. เคร่ืองมือ /หลักสูตร / แผน  ของการพัฒนาและคุ6มครองเด็ก ปฏิบัติติและใช6
เคร่ืองมือดังกลGาว(1) 

ปฏิบัติโดยใช6เคร่ืองมืออ่ืนๆ    
(ระบุเคร่ืองมือท่ีใช6)  (2) 

 ไมGมีการปฏิบัติ (3) 

5.7 สFงเสริมพัฒนาการด-านรFางกาย สมวัย 5  ด-าน และดูแลสุขภาพ เฝÖาระวัง

ติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป|นระยะ ตาม คู FมือเฝÖาระวังและสFงเสริม

พ ัฒนาการ เด ็ กปฐมว ั ย  Developmental Surveillance and Promotion 

Manual  DSPM ( ท า ร ก แ ร ก เ ก ิ ด ถ ึ ง  อ า ย ุ  5 ป[ )  

http://nich.anamai.moph.go.th/ และ "มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

แหFงชาติ พ.ศ.2562 "  www.once.go.th 

   

5.8 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของรFางกาย ฟzน และ 

ชFองปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ โดยใช- 

-  บันทึกการตรวจความสะอาดของรFางกาย   แบบการคัดกรองสุขภาพเด็ก  

-  แบบบันทึกความสะอาดฟzน    แบบบันทึกอาการเจ็บปáวย  : สถาบันพัฒนา

อนามัยเด็กแหFงชาติ  http://nich.anamai.moph.go.th/ 

-  บันทึกการบาดเจ็บของเด็กเป|นรายบุคคล :  ศูนยPวิจัยเพ่ือสร-างเสริมความ   

-  ปลอดภัยและปÖองกันการบาดเจ็บ  http://www.csip.org และ“มาตรฐานสถาน  

 พัฒนาเด็กปฐมวัย แหFงชาติ พ.ศ.2562”   www.once.go.th 

 
 
 

 
 
 

 

5.9 การสFงเสริมพัฒนาการด-านจิตใจ-สังคม ปลูกฝzงคุณธรรมและความเป|น

พล เม ื อ งด ี  ตาม   หล ั กส ู ตร  การศ ึ กษาปฐมว ั ย  พ ุ ทธศ ั กราช  2560  

กระทรวงศึกษาธิการ http://www.opes.go.th/ และ“มาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย แหFงชาติ พ.ศ.2562”   www.once.go.th 

 

   



 
 

5. เคร่ืองมือ /หลักสูตร / แผน  ของการพัฒนาและคุ6มครองเด็ก ปฏิบัติติและใช6
เคร่ืองมือดังกลGาว(1) 

ปฏิบัติโดยใช6เคร่ืองมืออ่ืนๆ    
(ระบุเคร่ืองมือท่ีใช6)  (2) 

 ไมGมีการปฏิบัติ (3) 

5.10 การจัดประสบการณPการเร ียนรู -ท ี ่ส Fงเสร ิมทักษะคณิตศาสตรP และ

วิทยาศาสตรPแบบบูรณาการ คูFมือการจัดการเรียนรู-วิทยาศาสตรPปฐมวัย ตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560   กระทรวงศึกษาธิการ  

http://www.opes.go.th/ และ“มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหFงชาติ 

พ.ศ.2562”   www.once.go.th 

   

5.11 จัดกิจกรรมสFงเสริมให-เด็กมีความสุข  แจFมใส  รFาเริง         มีความรู-สึกดีตFอ

ตนเอง  แสดงออกด-านอารมณPโดยผFานการเคลื่อนไหวรFางกาย  ศิลปะ  ดนตรี  ตาม

ความสนใจ และความถนัด  ตาม  หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

กระทรวงศึกษาธิการ http://www.opes.go.th/ และ“มาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย แหFงชาติ พ.ศ.2562”   www.once.go.th 

   

5.12 แผนการจัดประสบการณPการเรียนรู-เพื่อปลูกฝzงให-เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 

และคFานิยมที่พึงประสงคPตามวัย โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู-  ตาม  หลักสูตร 

ก า ร ศ ึ ก ษ า ป ฐ ม ว ั ย   พ ุ ท ธ ศ ั ก ร า ช  2 5 6 0  ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึ ก ษ า ธ ิ ก า ร 

http://www.opes.go.th/ และ“มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แหFงชาติ 

พ.ศ.2562”   www.once.go.th 

   

 
 

 

 

 

 



 
 
ความคิดเห็นของผู6ให6สัมภาษณT เก่ียวกับ เร่ือง เคร่ืองมือของการพัฒนาและคุ6มครองเด็ก ............................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 



 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 



 
 
แบบสอบถามชุดที่ 4 ระบบการเฝjาระวังติดตามผลลัพธTการพัฒนาเด็ก ทั้ง 4 มิติของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได-แกF มิติสุขภาพกาย สุขภาพจิต พัฒนาการ/ทักษะการ

เรียนรู- และทักษะมนุษยP แบบสอบถามน้ีใช-สำหรับผู-ให-บริการ และผู-จัดการบริการ ท้ัง  6 กลุFมบริการ 

 
สถาบันแหGงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

คำอธิบาย  

แบบสอบถามชุดน้ี สำหรับผู-ให-บริการ(เชBน ครู พ่ีเล้ียงเด็ก ผู3บริบาลเด็กตามบ3าน เปRนต3น) และผู-จัดการบริการ (เชBน ผู3จ3างพ่ีเล้ียงเด็กในครัวเรือน ผู3จัดการหรือ

ผู3บริหารบริษัทจัดสBงพ่ีเล้ียง ผู3บริบาลทารกและเด็กไปตามบ3าน เจ3าของหรือผู3บริหารหรือครูใหญBของบ3านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี-ศูนย_พัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย-โรงเรียนอนุบาล-สถานสงเคราะห_-มูลนิธิ ) ถามถึงระบบการเฝaาระวังติดตามผลลัพธ_การพัฒนาเด็ก ท้ัง 4 มิติได3แกB มิติ สุขภาพกาย สุขภาพจิต พัฒนาการ/ทักษะ

การเรียนรู3 และทักษะมนุษย_  

 
แบบสอบถามชุดท่ี 4  การประเมินระบบการจัดการและผลลัพธTการพัฒนาเด็กท้ัง 4 มิติ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหGงชาติ 
ข6อมูลพ้ืนฐาน 

คำช้ีแจง  กรุณาใสFเคร่ืองหมาย  ü ในคำตอบ ใชF หรือ  ไมFใชF ให-ตรงกับความเป|นจริง 

วันท่ีตอบแบบสอบถาม  ............../............../................ 

ผู-ตอบข-อมูล ช่ือ ….........................................................สกุล ........................................ตำแหนFง...................................โทรศัพทPมือถือ.....................................................

โทรศัพทPพ้ืนฐาน ………………………………………………. อีเมลP........................................................ID Line.................................................................................................... 

 

1.ทGานเปNนผู6จัดการบริการ หรือ ผู6ให6บริการ  
£ ผู-จัดการบริการ (1) 

£  ผู-ให-บริการ (2)   

เลขที&  …………… 

วันที&......../......./..... 



 
 
2. ทGานเปNนผู6จัดการบริการหรือผู6ให6บริการ เล้ียงดู / ดูแลเด็กปฐมวัย ในรูปแบบใด 

     £  2.1 เป|นผู-เล้ียงเด็กเองหรือเป|นผู-จ-างพ่ีเล้ียงเด็กแบบอิสระ (ไมFข้ึนกับบริษัท) ในครัวเรือน (1)    

     £  2.2 เป|นผู-จัดการหรือผู-บริหารบริษัทจัดสFงพ่ีเล้ียง ผู-บริบาลทารกและเด็กไปตามบ-าน /เป|นพ่ีเล้ียง ผู-บริบาลทารกและเด็กตามบ-าน (2)    

     £  2.3 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของบ-านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ขนาดเล็กท่ีไมFข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ  

               ม่ันคงของมนุษยP (3)    

 £ 2.4 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของบ-านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ขนาดเล็กท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยP (4)    

 £ 2.5 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของ ศูนยPพัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (5)    

 £ 2.6 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของ โรงเรียนอนุบาล เตรียมอนุบาล หรือเตรียมประถม (6)    

 £ 2.7 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของ สถานสงเคราะหP-มูลนิธิ (7)    

 £ 2.8 อ่ืนๆ ระบุ......................................................... (8)    

 

 3. หากสถานบริการของทGานมีช่ือหรือสถานท่ีต้ัง กรุณา ระบุ  
    £    3.1)  ช่ือสถานบริการ (1)................................................เลขท่ี ....................ซอย .....................ถนน .....................................หมูFบ-าน-ชุมชน.............................. 

                      ตำบล.......................................................เขต / อำเภอ ..………...............…………จังหวัด................................... เบอรPโทรศัพทP ........................................ 

       £    3.2 ) ไมFมีช่ือ (2) 

       £    3.3 )  อ่ืนๆ ระบุ (3) ....................................................................................................................................... 

 

 

 



 
 
 4. สังกัด  

      £   4.1  ภาครัฐ  ระบุ  (1)..................................................................................................................................... 

      £   4.2  ภาคเอกชน ระบุ  (2)............................................................................................................................... 

      £   4.3  มูลนิธิ ระบุ  (3) …………………………………………………………………………………………………………….………      

      £   4.4  สFวนตัวไมFมีสังกัด ระบุ (4) .................................................................................................................... 

      £   4.5 อ่ืน ๆ ระบุ (5) ........................................................................................................................................ 

 

5. การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
5.1 การบริหารจัดการอยGางเปNนระบบ 

 
ข6อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑTการพิจารณา ข6อมูลประกอบการ
พิจารณา ต6องปรับปรุง  (0) ผGานเกณฑTข้ันต6น (1) ดี  (2) ดีมาก  (3) 

5.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอยFางเป|นระบบ 

1. จัดทำแผนบริหารจัดการ 

2. ปฏิบัติตามแผนการบริหาร 

3. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 

4. นำผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง

การบริหารจัดการ 

 

£  ไมFมีแผนและ

ไมFมีการปฏิบัติอยFาง

เป|นระบบ 

£ ดำเนินงานตาม

รายการพิจารณาข-อ 1 

และข-อ 2  

£ดำเนินงาน

ตามรายการ

พิจารณาข-อ 1 

ข-อ2  และ ข-อ 

3 

£ ดำเนินงาน

ตามรายการ

พิจารณาครบ

ทุกข-อ 

-แผนการบริหาร

จัดการตามบริบท

ของสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

-บันทึก/รายงานผล

การดำเนินงาน 

-บันทึกการปรับปรุง/

พัฒนา 



 
 

 
ข6อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑTการพิจารณา ข6อมูลประกอบการ
พิจารณา 

ต6องปรับปรุง  (0) ผGานเกณฑTข้ันต6น (1) ดี  (2) ดีมาก  (3) 

5.1.2 บริหารหลักสูตร 

1. จัดทำหลักสูตให-สอดคล-องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. นำหลักสูตรไปใช-อบรมเล้ียงดูเด็กตามวิถี

ชีวิตประจำวันและจัดประสบการณPการเรียนรู- 

3. ประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช-  

4. นำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

£ ไมFมีหลักสูตร 

และ ไมFมีการปฏิบัติ

อยFางเป|นระบบ 

£  ดำเนินงานตาม

รายการพิจารณาข-อ 1 

และข-อ2 

£ ดำเนินงาน

ตามรายการ

พิจารณาข-อ 1 

ข-อ 2 และข-อ3 

£  

ดำเนินงานตาม

รายการ

พิจารณาครบ

ทุกข-อ 

- หลักสูตรสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

- บันทึก/รายงานผล

การดำเนินงาน 

- บันทึกการปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตร 

5.1.3 บริหารจัดการข-อมูลอยFางเป|นระบบ 

1. รวบรวมและจัดเก็บข-อมูลในการบริหารจัดการและ

ข-อมูลเก่ียวกับเด็ก 

2. นำข-อมูลท่ีจัดเก็บไปใช-ประโยชนP 

3. ประมวลผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผล

การดำเนินงานประจำป[ 

4. บริหารจัดการข-อมูลท่ีเป|นระบบอยFางครบถ-วน     

ถูกต-องและเป|นปzจจุบัน  

£  ไมFมีการรวบรวม

และจัดเก็บข-อมูล

อยFางเป|นระบบ 

£  มีและดำเนินการ

ตามรายการพิจารณา

ข-อ 1 และ ข-อ 2 

£  มีและ

ดำเนินการตาม

รายการพิจารณา

ข-อ ข-อ 2และ 

ข-อ3 

£  มีและ

ดำเนินการตาม

รายการ

พิจารณาครบ

ทุกข-อ 

-เอกสาร/หลักฐาน

แสดงข-อมูลท่ีจัดเก็บ 

-รายงานผลการ

ประมวลผล 

-รายงานประจำป[/

รายงานการประเมิน

ตนเองของสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

-ระบบสารสนเทศท่ีมี

ข-อมูลเป|นปzจจุบัน-

ข-อมูลเลขประจำตัว

13  หลักของเด็ก 



 
 

5.2  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหนGวยงานทุกสังกัด 
 

ข6อ 
 

รายการพิจารณา 
เกณฑTการพิจารณา ข6อมูลประกอบการ

พิจารณา ต6องปรับปรุง (0) ผGานเกณฑTข้ันต6น(1) ดี (2) ดีมาก (3) 
5.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารจัดการบุคลากรอยFางเป|นระบบ 

1. จัดทำโครงสร-าง คุณสมบัติและอัตรากำลัง  

2. มีกระบวนการคัดเลือก โดยคำนึงถึงสุขภาพกาย

สุขภาพจิต 

3. ไมFใช-สารเสพติด ไมFเคยได-รับโทษการกระทำ

ความผิดท่ีเก่ียวกับความรุนแรง โทษท่ีเก่ียวกับ

การกระทำผิดตFอเด็ก 

4. มีการตรวจสุขภาพประจำป[ทุกคนและประเมิน

ความเครียดด-วยตนเองโดยมีการชFวยเหลือท่ี

จำเป|น 

5. ติดตาม สนับสนุนการทำงานของบุคลากร โดย

จัดให-มีสวัสดิการและได-รับสิทธิประโยชนPตFางๆ 

ตามระเบียบของหนFวยงานต-นสังกัด  

6. พัฒนาบุคลากรอยFางเป|นระบบและตFอเน่ือง 

£  ไมFมีการ

บริหารจัดการ

บุคลากรตาม

ข-อพิจารณา 

£  บริหารจัดการ

ตามข-อ 1 ข-อ 2 และ      

ข-อ 3 

£ บริหาร

จัดการตามข-อ  

1  2  3 และอีก 

1 ข-อ (ข-อ 4 

หรือ 5 หรือ 6 ) 

£ บริหาร

จัดการครบทุก

ข-อตามรายการ

พิจารณา 

 

-แผนผังโครงสร-างและ

ระเบียบปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

-กฎระเบียบการรับ

บุคลากรตาม

หนFวยงานต-นสังกัด 

-เอกสาร/ภาพถFาย/

กิจกรรม/บันทึกการ

ประชุม 

 
 
 
 
 
 



 
 
5.3   การบริหารจัดการสภาพแวดล6อมเพ่ือความปลอดภัย 

 
ข6อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑTการพิจารณา ข6อมูลประกอบการ
พิจารณา ต6องปรับปรุง (0) ผGานเกณฑTข้ันต6น (1) ดี (2) ดีมาก (3) 

5.3.1 โครงสร-างและตัวอาคารม่ันคง ต้ังอยูFในบริเวณและ

สภาพแวดล-อมท่ีปลอดภัย 

1. โครงสร-างและตัวอาคารม่ันคง มีขอบเขตและทางเข-า-

ออกท่ีชัดเจน 

2. บริเวณท่ีต้ังปลอดภัยสะอาดไมFอยูFใกล-แหลFงมลพิษ 

ทางอากาศ น้ำ ดิน เว#นแต'มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการป8องกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

3 .ติดตามประเมินผลการสำรวจสม่ำเสมออยFางน-อย 

ทุก3 เดือน และแก-ไขในสFวนท่ีมีโอกาสเกิดอันตรายได-มา

กอยFางเรFงดFวน  

4. นำผลการประเมิน ปรับปรุง / พัฒนาระยะยาว 

£  ไมFมีการจัดการ

ตามรายการ

พิจารณา  

£ มีการดำเนินงาน

ตามรายการพิจารณา

ข-อ 1 และข-อ 2 

£  มีการ

ดำเนินงานตาม

รายการ

พิจารณาข-อ 1 

ข-อ2  และข-อ 3 

£  มีการ

ดำเนินงานตาม

รายการ

พิจารณาครบ

ทุกข-อ 

-  แบบประเมิน

สภาพแวดล-อม

ภายนอกอาคารเพ่ือ

ความปลอดภัย 

-  บันทึก/รายงานผล

การดำเนินงาน 

-  บันทึกการ

ปรับปรุง/พัฒนา

แผนและการ

ดำเนินงาน 

5.3.2 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนท่ีเลFน/สนามเด็กเลFน และ

สภาพแวดล-อมภายนอกอาคาร 

1  สภาพแวดล-อมภายนอกอาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมี

ความปลอดภัยเคร่ืองเลFนสนามมีความเหมาะสมตาม

พัฒนาการของเด็กตามวัย 

2  พ้ืนท่ีเลFน/สนามเด็กเลFนเป|นท่ีปลอดภัยในการเลFนของ

เด็ก มีการสำรวจความเส่ียงของพ้ืนท่ีเลFน/สนามเด็กเลFนอยFาง

ตFอเน่ือง 

£  ไมFมีการจัดการ

ตามรายการ

พิจารณา 

£  มีการจัดการตาม

ข-อ 1 และ ข-อ 2 

£  มีการ

จัดการตามข-อ 

1 ข-อ 2และ ข-อ 

3 

 

 

£ มีการ

จัดการครบตาม

รายการ

พิจารณา 

 

-แบบประเมิน

สภาพแวดล-อม

ภายนอกอาคารเพ่ือ

ความปลอดภัย 

-แบบคัดกรองความ

เส่ียงสนามเด็กเลFน 

-บันทึก/รายงานผล

การดำเนินงาน 



 
 

 
ข6อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑTการพิจารณา ข6อมูลประกอบการ
พิจารณา ต6องปรับปรุง (0) ผGานเกณฑTข้ันต6น (1) ดี (2) ดีมาก (3) 

3  ติดตามประเมินการดำเนินงาน ข-อ 1 และ ข-อ 2

สม่ำเสมออยFางน-อยทุก 3 เดือน และแก-ไขในสFวนท่ีมี

โอกาสเกิดอันตรายได-มากอยFางเรFงดFวน 

4  นำผลการประเมินวิเคราะหPเพ่ือปรับปรุง/ พัฒนา 

-บันทึกการปรับปรุง/

พัฒนาแผนและการ

ดำเนินงาน 

5.3.3 จัดการสภาพแวดล-อมภายในอาคารครุภัณฑP อุปกรณP 

เคร่ืองใช-  ของเลFน ให- สะอาด ปลอดภัยได-มาตรฐาน

เหมาะสมกับการใช-งานและเพียงพอ 

1. สภาพแวดล-อมภายในอาคารมีความปลอดภัย 

2. ครุภัณฑP อุปกรณPเคร่ืองใช- ของเลFนได-มาตรฐาน

อุตสาหกรรม ( มอก ) ปลอดภัย มีทะเบียนควบคุม

ตรวจสอบสม่ำเสมอให-ใช-งานได-ครบถ-วนไมFชำรุดและเป|น

ปzจจุบัน 

3. ติดตามประเมินการดำเนินงาน ข-อ ๑ และ ข-อ ๒

สม่ำเสมออยFางน-อยทุก ๓ เดือน และแก-ไขในสFวนท่ีมี

โอกาสเกิดอันตรายได-มากอยFางเรFงดFวน 

4. นำผลการประเมินวิเคราะหPเพ่ือปรับปรุง พัฒนา 

 

 

 

£ ไมFมีการจัดการ

ตามรายการ

พิจารณา 

£มีการจัดการตาม

ข-อ 1  และ ข-อ 2 

£มีการจัดการ

ตามข-อ 1 ข-อ 2  

และ ข-อ 3 

 

 

£มีการจัดการ

ครบตาม

รายการ

พิจารณา 

 

- แบบบันทึกการ

ประเมินความ

ปลอดภัยภายใน

อาคาร  

- แบบประเมิน

อุปกรณP ผลิตภัณฑP 

เคร่ืองใช-เพ่ือความ

ปลอดภัย 

-บันทึก/รายงานผล

การดำเนินงาน 

-บันทึกการปรับปรุง/

พัฒนาแผนและการ

ดำเนินงาน 



 
 

 
ข6อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑTการพิจารณา ข6อมูลประกอบการ
พิจารณา ต6องปรับปรุง (0) ผGานเกณฑTข้ันต6น (1) ดี (2) ดีมาก (3) 

5.3.4 จัดให-มีระบบรับเหตุฉุกเฉินปÖองกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติ / 

ภัยจากบุคคล ตามความเส่ียงของพ้ืนท่ี 

1  มีระบบ / แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน  เชFน ระบบปÖองกัน

ภัยจากบุคคล แผนอพยพหนีไฟ  

2  ฝàกซ-อมแผนให-กับบุคลากรและเด็กทุกคนเสมือนเกิด

เหตุจริงอยFางน-อยป[ละ 1 คร้ัง 

3  มีการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการ 

4  นำผลประเมินมาปรับปรุง / พัฒนา 

£ไมFมีมาตรการ

และการดำเนินงาน

ตามรายการ

พิจารณา 

 £มีการจัดการตาม

ข-อ 1  และข-อ 2 

£มีการจัดการ

ตามข-อ 1 ข-อ 2 

และข-อ 3 

£มีการจัดการ

ครบตาม

รายการ

พิจารณา 

 

มีแบบประเมินแผน

ระบบฉุกเฉินปÖองกัน

อัคคีภัย  

-บันทึก/รายงานผล

การดำเนินงาน 

-บันทึกการปรับปรุง/

พัฒนาแผนและการ

ดำเนินงาน 

 

6. ผลลัพธTการพัฒนาเด็กท้ัง 4 มิติ   ในเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ปF ( 2 ปF  11 เดือน ) 

6.1 ติดตามผลลัพธPการพัฒนาเด็ก โดยการลงระบบบันทึกข-อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหFงชาติ 

https://ecd.dcy.go.th      

    £     บันทึกติดตามผลลัพธPการพัฒนาเด็ก โดยลงระบบฐานข-อมูล

สารสนเทศตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหFงชาติ     ( 1 ) 

  £    บันทึก ข-อมูลด-วยระบบอ่ืนๆ ( ระบุ )  ( 2 ) 

 

 

£    ไมFได-   บันทึกข-อมูล ( 3 ) 

 

 

 

 



 
 
              6.2 ผลลัพธPการพัฒนาเด็กท้ัง 4 มิติ 

รายการพิจารณา เกณฑPการพิจารณาให-คะแนน ข-อมูลประกอบการพิจารณา 

6.2.1   เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมสFวน 

ซ่ึงมีบันทึกเป|นรายบุคคล  

      -  น้ำหนักตัวตามเกณฑPอายุ   

 (weight for age) 

     -  ความยาว/ สFวนสูงตามเกณฑPอายุ   

 (Height for age) 

    - น้ำหนักตามเกณฑPความยาว/ สFวนสูง 

 (Weight for height) 

£  เด็กมี

น้ำหนักตาม

เกณฑPอายุ  

และ สูงดีสม

สFวนน-อย       

กวFาร-อยละ50    

(0)   

£  เด็กมี

น้ำหนักตาม

เกณฑPอายุ  

และสูงดีสม

สFวน ร-อยละ 

50 -56  

      (1) 

£ เด็กมี

น้ำหนักตาม

เกณฑPอายุ 

และสูงดีสม

สFวนสFวน ร-อย

ละ 57-63  
      (2)        

£ เด็กมี

น้ำหนักตาม

เกณฑPอายุ  

และ สูงดีสม

สFวน ร-อยละ 

64 ข้ึนไป  

    (3) 

1. สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก    

2. กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑPอ-างอิงตามเพศ

และชFวงอายุ ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2558 (ประยุกตPจากองคPการอนามัยโลก)     

3.  ข-อมูลภาวการณPเจริญเติบโตเป|นรายบุคคล       

4.  สรุปจำนวนและร-อยละของเด็กมีน้ำหนักตามเกณฑP

อายุ      

5. สรุปจำนวนและร-อยละของเด็กสูงดีสมสFวน (ดูจาก

สFวนสูงตามเกณฑPอายุ และน้ำหนักตามเกณฑPสFวนสูง) 

6.2.2   เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด-าน 

- เด็กมีพัฒนาการกล-ามเน้ือมัดใหญF 

(Gross Motor) 

- เด็กมีพัฒนาการด-านกล-ามเน้ือมัดเล็กและ

สติปzญญาสมวัย (Fine Moto Adaptive)  

-มีพัฒนาการด-านการรับรู-และเข-าใจภาษา 

(Receptive Language)  

- เด็กมีพัฒนาการการใช-ภาษาสมวัย 

(Expressive Language)   

     -  เด็กมีพัฒนาการการชFวยเหลือตนเองและ

การเข-าสังคม (Personal Social)           

£   เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยต่ำกวFา

ร-อยละ 75  

(0)   

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

75 – 79   

 (1) 

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

80 -84  

 (2)        

£  เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

85 ข้ึนไป  

(3) 

1.  คู FมือเฝÖาระวังและสFงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(DSPM)    

 2.   แบบบันทึกการคัดกรองและสFงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยตามชFวงอายุ  โดยเจ-าหน-าที ่สาธารณสุข (9 

เดือน/1.6ป[ /2.6 ป[)      
 3.   กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑPอ-างอิงตาม

เพศและชFวงอายุ ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2558 (ประยุกตPจากองคPการอนามัยโลก) 



 
 
7  ผลลัพธTการพัฒนาเด็กท้ัง 4 มิติ     ในเด็ก อายุ 3 ปF – อายุ 6 ปF (ก'อนเข#าประถมศึกษาปFท่ี 1)  

รายการพิจารณา เกณฑPการพิจารณาให-คะแนน ข-อมูลประกอบการพิจารณา 

 7.1  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุข
นิสัยเหมาะสม 

  7.1.1  เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูง

ดีสมสFวน ซ่ึงมีบันทึกเป|นรายบุคคล  

-  น้ำหนักตัวตามเกณฑPอายุ    

(weight for age) 

-  ความยาว/ สFวนสูงตามเกณฑPอายุ   

(Height for age) 

- น้ำหนักตามเกณฑPความยาว/ สFวนสูง 

 (Weight for height) 

£  เด็กมี

น้ำหนักตาม

เกณฑPอายุ  

และ สูงดีสม

สFวนน-อย       

กวFาร-อยละ50    

       (0)   

£  เด็กมี

น้ำหนักตาม

เกณฑPอายุ  

และสูงดีสม

สFวน ร-อยละ 

50 -56  

     (1) 

£ เด็กมี

น้ำหนักตาม

เกณฑPอายุ 

และสูงดีสม

สFวนสFวน ร-อย

ละ 57-63  
     (2)        

£ เด็กมี

น้ำหนักตาม

เกณฑPอายุ  

และ สูงดีสม

สFวน ร-อยละ 

64 ข้ึนไป  

    (3) 

1. สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก    

2. กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑPอ-างอิงตามเพศ

และชFวงอายุ ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2558 (ประยุกตPจากองคPการอนามัยโลก)     

3.  ข-อมูลภาวการณPเจริญเติบโตเป|นรายบุคคล       

4.  สรุปจำนวนและร-อยละของเด็กมีน้ำหนักตามเกณฑP

อายุ      

5. สรุปจำนวนและร-อยละของเด็กสูงดีสมสFวน (ดูจาก

สFวนสูงตามเกณฑPอายุ และน้ำหนักตามเกณฑPสFวนสูง) 

  7.1.2 เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ

ตนเองตามวัย 

          -  กิน นอน  ออกกำลังกาย เลFน และ

เรียนรู-อยFางเป|นเวลาเหมาะสมตามวัย 

         -  การรักษาความสะอาดและปÖองกันโรค  

         -  การรักษาความปลอดภัยของตนเอง

แลผู-อ่ืน 

£ เด็กมีสุข

นิสัยตามราย 

การพิจารณา

ต่ำกวFาร-อยละ

75           

(0)   

£ เด็กมีสุข

นิสัยตามราย 

การพิจารณา

ร-อยละ 75 – 

79          

 (1) 

£ เด็กมีสุข

นิสัยตามราย 

การพิจารณา

ร-อยละ 80 -

84           

(2)        

£ เด็กมีสุข

นิสัยตามราย 

การพิจารณา

ร-อยละ 85 

 ข้ึนไป      

(3) 

1  บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก 

2  แบบการสังเกตพฤติกรรม 

3  แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 

4  สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 

  7.1.3  เด็กมีสุขภาพชFองปากดี ไมFมีฟzนผุ 

 

£ เด็กไมFมี

ฟzนผุน-อยกวFา

ร-อยละ  40  

      (0) 

£ เด็กไมFมี

ฟzนผุร-อยละ 

40-50 

     (1) 

£เด็กไมFมี

ฟzนผุมากกวFา  

ร-อยละ 50 

       (2) 

£ เด็กไมFมี

ฟzนผุมากกวFา  

ร-อยละ 55 

     (3) 

1  บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก     

2. บันทึกผลการตรวจสุขภาพชFองปากเด็ก 



 
 
 7.1.4  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด-าน  

 

£   เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยต่ำกวFา

ร-อยละ 75  

(0)   

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ

75- 79     

(1) 

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

80 -84   

(2)        

£  เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

85 ข้ึนไป 

 (3) 

1.  คูFมือเฝÖาระวังและสFงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(DSPM)   

 2. คูFมือ (DSPM)  + ขยายอายุ 5 – 6 ป[  

   3.   แบบบันทึกการคัดกรองและสFงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยตามชFวงอายุ  โดยเจ-าหน-าท่ีสาธารณสุข (3 - 6ป[)    

   4.   กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑPอ-างอิงตาม

เพศและชFวงอายุ ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2558 (ประยุกตPจากองคPการอนามัยโลก 

7.1.5    เด็กมีพัฒนาการด-านการเคล่ือนไหว 

          -    เด็กมีพัฒนาการด-านการใช-

กล-ามเน้ือมัดใหญF  สามารถเคล่ือนไหวและทรง

ตัวได-ตามวัย 
        -   เด็กมีพัฒนาการด-านการใช-กล-ามเน้ือ

มัดเล็กและการประสานงานระหวFางตากับมือ

ตามวัย 

£   เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยต่ำกวFา

ร-อยละ 75 

 (0)   

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

75 - 79  

(1) 

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

80 -84  

(2)        

£  เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

85 ข้ึนไป 

 (3) 

1   คูFมือเฝÖาระวังและสFงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(DSPM)     

2.  คูFมือ (DSPM)  + ขยายอายุ 5 – 6 ป[  

3   แบบบันทึกการเฝÖาระวังและสFงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยตามชFวงอายุ  โดยเจ-าหน-าท่ีสาธารณสุข  

4   คูFมือการคัดกรองและสFงเสริมพัฒนาการเด็กแรก

เกิด-6 ป[ ของ กทม.   

5  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2560     6  แบบ

การสังเกตพฤติกรรม    

7. แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล      8  แบบ

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล       

9  สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 



 
 
7.2  เด็กมีพัฒนาการด6านอารมณT  จิตใจ 
 -    เด็กแสดงออก รFาเริง แจFมใส รู-สึกม่ันคง

ปลอดภัย แสดงความรู-สึกท่ีดีตFอตนเองและผู-อ่ืน

ได-สมวัย 

 -   เด็กมีความสนใจและรFวมกิจกรรมตFางๆ 

อยFางสมวัย  ซ่ึงรวมการเลFน การทำงาน ศิลปะ 

ดนตรี กีฬา 

-    เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง 

ยับย้ังช่ังใจ ทำตามข-อตกลง คำนึงถึงความรู-สึก

ของผู-อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข-ากับสถานการณP

ใหมFได-สมวัย 

* การอดทนรอคอย เชBน รอทำกิจกรรมพร3อม

เพ่ือน การเข3าแถวตามลำดับ 

£   เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยต่ำกวFา

ร-อยละ75  

(0)   

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

75 – 79  

(1) 

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ  

80 -84  

 (2)        

£  เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

85 ข้ึนไป 

 (3) 

1  คูFมือเฝÖาระวังและสFงเสริม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)     

2. คูFมือ (DSPM)  + ขยายอายุ 5 – 6 ป[  

3  แบบบันทึกการเฝÖาระวังและสFงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยตามชFวงอายุ  โดยเจ-าหน-าท่ีสาธารณสุข  

4  คูFมือการคัดกรองและสFงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-

6 ป[ ของ กทม.   

5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2560   

6  แบบการสังเกตพฤติกรรม    

7  แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล     

8. แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล     

9. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 



 
 
7.3    เด็กมีพัฒนาการด6านสติปmญญา เรียนรู6
และสร6างสรรคT 
  7.3.1   เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ี

แวดล-อมธรรมชาติ  และส่ิงตFาง ๆ รอบตัวเด็ก ได-

สมวัย 

-  เด็กมีพ้ืนฐานด-านคณิตศาสตรP สามารถสังเกต 

จำแนกและเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธP 

-  เด็กสามารถคิด อยFางมีเหตุผล แก-ปzญหาได-

สมวัย 

-   เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร-างสรรคP ท่ี

แสดงออกได-สมวัย 

-   เด็กมีความพยายาม มุFงม่ันต้ังใจ ทำกิจกรรม

ให-สำเร็จสมวัย 

£   เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยต่ำกวFา

ร-อยละ 75  

(0)   

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ

75 – 79  

  (1) 

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

80 -84    

 (2)        

£  เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

85 ข้ึนไป 

 (3) 

1 ประเมินคุณภาพเด็กทางด-านพัฒนาการโดยดูผลงาน 

จากการสังเกตพฤติกรรม การแสดงออก และการ

ตอบสนองของเด็ก โดยไมFใช-แบบทดสอบ/แบบฝàกหัด 

2  บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถใน

การเรียนรู-  

3  แบบการสังเกตพฤติกรรม 

4  แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล 

5  สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 

6  คูFมือเฝÖาระวังและสFงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(DSPM) 

7  คูFมือ (DSPM)  + ขยายอายุ 5 – 6 ป[ 

8  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 

9   แฟÖมสะสมผลงานของเด็กท่ีแสดงถึงความก-าวหน-า

ของพัฒนาการ (คำพูด การเลFน ศิลปะ ดนตรี) 

10  บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม

ตามสาระการเรียนรู- 



 
 
7.3.2  เด็กมีพัฒนาการด-านภาษาและการ

ส่ือสาร 

-   เด็กสามารถฟzง พูด จับใจความ  เลFา สนทนา 

และส่ือสารได-สมวัย 

 -  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณP การ

ใช-หนังสือ รู-จักตัวอักษร การคิดเขียนคำ* และ

การอFานเบ้ืองต-นได-สมวัยและตามลำดับ

พัฒนาการ 

-   เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับ

ข้ันตอนพัฒนาการสมวัย  นำไปสูFการขีดเขียนคำ

ท่ีคุ-นเคยและสนใจ 

-    เด็กมีทักษะในการส่ือสารอยFางเหมาะสมตาม

วัย โดยใช-ภาษาไทยเป|นหลัก และมีความคุ-นเคยกับ

ภาษาอ่ืนด-วย 

£   เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยต่ำกวFา

ร-อยละ 75 

 (0)   

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

75 – 79 

  (1) 

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ  

80 -84   

(2)        

£  เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

85 ข้ึนไป  

 (3) 

1   มีการติดตามและบันทึกการใช-ภาษาของเด็กอยFาง

สม่ำเสมอ  

2  บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม

ตามสาระ  การเรียนรู- 

3  แบบการสังเกตพฤติกรรม 

4  แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล 

5  สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 

6  คูFมือเฝÖาระวังและสFงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(DSPM) 

7  คูFมือ DSPM+ ขยายอายุ  5-6 ป[ 

8  มีการติดตามและบันทึกการใช-ภาษาของเด็กอยFาง

สม่ำเสมอ 



 
 
7.4   เด็กมีพัฒนาการด6านสังคม คุณธรรม มี
วินัย และความเปNนพลเมืองดี 
 -   เด็กมีปฏิสัมพันธPกับผู-อ่ืนได-อยFางสมวัย และ

แสดงออกถึงยอมรับความแตกตFางระหวFาง

บุคคล 

-   เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซ่ือสัตยP 

รับผิดชอบตFอตนเองและสFวนรวม และมีคFานิยม

ท่ีพึงประสงคPสมวัย 

-    เด็กสามารถเลFนและทำงานรFวมกับผู-อ่ืนเป|น

กลุFม  เป|นได-ท้ังผู-นำและผู-ตาม แก-ไขข-อขัดแย-ง

อยFางสร-างสรรคP 

-   เด็กภาคภูมิใจท่ีเป|นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว  

ชุมชน  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนัก

ถึงความเป|นพลเมืองดีของประเทศไทย และ

ภูมิภาคอาเซียน 

£   เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยต่ำกวFา

ร-อยละ 75    

(0) 

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

75 – 79  

  (1) 

£ เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ  

80 -84   

 (2) 

£  เด็กมี

พัฒนาการ

สมวัยร-อยละ 

85 ข้ึนไป   

(3) 

1  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 

2  การติดตามและบันทึกการใช-ภาษาของเด็กอยFาง

สม่ำเสมอ  

3  บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม

ตามสาระการเรียนรู- 

4  แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 

5  สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย (3-5 

ป[) 

  6   คูFมือเฝÖาระวังและสFงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(DSPM) 

  7   คูFมือ DSPM+ ขยายอายุ  5-6 ป[ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
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แบบสอบถามชุดที่ 5   ความรับรู6ตGอนโยบายที่กำกับ และการปฏิบัติจริงตGอนโยบายนั้นของ หนFวยบริการ หนFวยจัดการพื้นที่ เพื่อตอบสนองตFอหนFวยควบคุมดูแลเชFน 

กระทรวงพัฒนาสังคม กรมสFงเสริมการปกครองสFวนท-องถ่ิน กระทรวงสาธารณสุข และกฏหมายท่ีเก่ียวข-อง เป|นต-น   
 

 
 

 

สถาบันแหGงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

คำอธิบาย     แบบสอบถามชุดน้ี สำหรับผู-ให-บริการ(เชBน ครู พ่ีเล้ียงเด็ก ผู3บริบาลเด็กตามบ3าน เปRนต3น) และผู-จัดการบริการ (เชBน ผู3จ3างพ่ีเล้ียงเด็กในครัวเรือน ผู3จัดการ

หรือผู3บริหารบริษัทจัดสBงพ่ีเล้ียง ผู3บริบาลทารกและเด็กไปตามบ3าน เจ3าของหรือผู3บริหารหรือครูใหญBของบ3านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี-ศูนย_พัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย-โรงเรียนอนุบาล-สถานสงเคราะห_-มูลนิธิ ) ถามถึงการรับรู3ตBอนโยบายท่ีกำกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหBงชาติ 

 

แบบสอบถามชุดท่ี 5   ความรับรู6ตGอนโยบายท่ีกำกับ 
คำช้ีแจง    ระดับความรับรู-ตFอนโยบายท่ีกำกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รับรู-ในระดับใด โดยให-ระดับคะแนนการรับรู-  ดังน้ีคือ  ระดับคะแนน  1 = น-อย  2 = ปานกลาง   

3 = มาก   แล-วใสFเคร่ืองหมาย  ü ลงในชFองระดับคะแนน ท่ีข-อความตรงกับความเป|นจริง 

 

วันท่ีตอบแบบสอบถาม  ............../............../................ 

ผู-ตอบข-อมูล ช่ือ ….........................................................สกุล ........................................ตำแหนFง................................. โทรศัพทPมือถือ................................... 

โทรศัพทPพ้ืนฐาน ………………………………………..………… อีเมลP................................................................ID Line...................................................................... 

 
1.ทGานเปNนผู6จัดการบริการหรือผู6ให6บริการ  

£ ผู-จัดการบริการ (1) 

£  ผู-ให-บริการ (2)   

เลขที&  …………… 

วันที&......../......./..... 



 
 
2. ทGานเปNนผู6จัดการบริการหรือผู6ให6บริการ เล้ียงดู / ดูแลเด็กปฐมวัย ในรูปแบบใด 

      £  2.1 เป|นผู-เล้ียงเด็กเองหรือเป|นผู-จ-างพ่ีเล้ียงเด็กแบบอิสระ (ไมFข้ึนกับบริษัท) ในครัวเรือน (1)    

      £  2.2 เป|นผู-จัดการหรือผู-บริหารบริษัทจัดสFงพ่ีเล้ียง ผู-บริบาลทารกและเด็กไปตามบ-าน /เป|นพ่ีเล้ียง ผู-บริบาลทารกและเด็กตามบ-าน (2)    

£  2.3 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของบ-านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ขนาดเล็กท่ีไมFขึทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยP (3)    

£ 2.4 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของบ-านรับเล้ียงเด็ก-เนอสเซอรร่ี ขนาดเล็กท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษยP(4)    

£ 2.5 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของ ศูนยPพัฒนาเด็กเล็ก-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย(5)    

£ 2.6 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของโรงเรียนอนุบาล เตรียมอนุบาลหรือเตรียมประถม(6)    

£ 2.7 เป|นเจ-าของหรือผู-บริหารหรือครูใหญF/เป|นครูหรือพ่ีเล้ียงของ สถานสงเคราะหP-มูลนิธิ  (7)    

£ 2.8 อ่ืนๆ ระบุ......................................................... (8)    

 

   3. หากสถานบริการของทGานมีช่ือหรือสถานท่ีต้ัง กรุณา ระบุ  
      £    3.1)  ช่ือสถานบริการ (1)................................................เลขท่ี ....................ซอย .......................ถนน .......................หมูFบ-าน-ชุมชน..........................................  

                   แขวง / ตำบล....................................  เขต / อำเภอ ...................................จังหวัด.............................................. เบอรPโทรศัพทP ........................................ 

       £    3.2 ) ไมFมีช่ือ (2) 

       £    3.3 )  อ่ืนๆ ระบุ (3) ....................................................................................................................................... 

 

 

 



 
 
4. สังกัด  

      £   4.1  ภาครัฐ  ระบุ  (1)..................................................................................................................................... 

      £   4.2  ภาคเอกชน ระบุ  (2)............................................................................................................................... 

      £   4.3  มูลนิธิ ระบุ  (3) ………………………………………………………………………..…………………………………….………      

      £   4.4  สFวนตัวไมFมีสังกัด ระบุ (4) .................................................................................................................... 

      £   4.5 อ่ืน ๆ ระบุ (5) ........................................................................................................................................ 

 

นโยบาย / กฎหมาย ท่ีกำกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับคะแนนการรับรู6นโยบาย ระดับคะแนนการใช6งานจริง 

น-อย 

(1)  

ปานกลาง 

(2) 

มาก 

(3) 

ใช-น-อย 

(1) 

ใช-ปานกลาง 

(2) 

ใช-มาก 

(3) 

1.1   มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหFงชาติ       

1.2    คูFมือแนวทางการจัดทำหลักสูตรศูนยPพัฒนาเด็กเล็กกรมสFงเสริมการปกครอง

ท-องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 

      

1.3   กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต

จัดต้ังสถานรับเล้ียงเด็ก พ.ศ.๒๕๔๙ ออกตามความแหFงพระราชบัญญัติคุ-มครอง

เด็ก พ.ศ.๒๕๔๖  ( เอกชน ) 

      

1.4   สำนักโภชนาการ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข. คูFมือแนวทางพัฒนา

ตำบลสFงเสริม เด็ก ๐-๕ ป[, ๒๕๖๐. 

      

1.5   สำนักโรคติดตFอท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.เว็บไซตPE-

Learning สำหรับ ผู-ดูแลเด็ก ศูนยPเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค.

http://27.254.33.52/healthypreschool/home 

 

      



 
 

นโยบาย / กฎหมาย ท่ีกำกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับคะแนนการรับรู6นโยบาย ระดับคะแนนการใช6งานจริง 
 น-อย 

(1)  

ปานกลาง 

(2) 

มาก 

(3) 

ใช-น-อย 

(1) 

ใช-ปานกลาง 

(2) 

ใช-มาก 

(3) 

1.7   อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพPและงามตา รอดสนใจ.หนFวยท่ี ๑๕ การประเมิน

การจัดสภาพ แวดล-อมเพ่ือความปลอดภัยและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗. 

http://stoubook.stou.ac.th/product/3676/21009 

      

1.8   อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพP. ข-อกำหนดความปลอดภัยของสนามเด็กเลFน 

อุปกรณPเคร่ือง เลFนการติดต้ัง การบำรุงรักษา ผู-ดูแลการเลFน, ๒๕๔๕.   

http://www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th/injury/Rule.pdf 

      

1.9   สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑPอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

มาตรฐานเลขท่ี   มอก. ๑๐๒๕-๒๕๓๔

www.fio.co.th/p/tisi_fio/fulltext/TIS1025-2539.pdf 

      

1.10   คูFมือการประเมิน ศูนยPเด็กเล็กปลอดโรค สำนักโรคติดตFอท่ัวไป กรมควบคุม

โรค  กระทรวงสาธารณสุข 

      

1.11   กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐. 

กรุงเทพ:โรงพิมพPชุมนุมสหกรณPการเกษตรแหFงประเทศไทย จำกัด., ๒๕๖๐. 

      

1.12   องคPกรปกครองสFวนท-องถ่ิน.คูFมือมาตรฐานการดำเนินงานศูนยPพัฒนาเด็ก

เล็กขององคPกรปกครองสFวนท-องถ่ิน.กรมสFงเสริมการปกครองท-องถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย. 

      

1.13   สำนักอนามัยส่ิงแวดล-อม กรมอนามัย.เกณฑPมาตรฐานส-วมสาธารณะ

ระดับประเทศ  HAS.บริษัท สามเจริญพาณิชย� (กรุงเทพ) จำกัด, ๒๕๕๖. 

      



 
 

นโยบาย / กฎหมาย ท่ีกำกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับคะแนนการรับรู6นโยบาย ระดับคะแนนการใช6งานจริง 
 น-อย 

(1)  

ปานกลาง 

(2) 

มาก 

(3) 

ใช-น-อย 

(1) 

ใช-ปานกลาง 

(2) 

ใช-มาก 

(3) 

1.14   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหFงชาติ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข. แนว

ทางการดูแลจัดประสบการณPการเรียนรู-เพ่ือพัฒนาเด็กอายุต่ำกวFา ๓ ป[.  ๒๕๖๑. 

      

1.15   สมุดบันทึกสุขภาพแมFและเด็ก 

http://www.dohlibrary.net/index.php?option=com_phocadownload&v

iew =category&id=80:2013-11-26-04-11-13&Itemid=68 

      

1.16   คูFมือแนวทางการดำเนินงานสFงเสริมสุขภาพด-านโภชนาการ ในคลินิก

สุขภาพเด็กดี  สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2558  

      

1.17   คูFมือการพัฒนาสูFองคPกรสFงเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ       

1.18   โปรแกรมเฝÖาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก (Bureau of Nutrition – Growth 

Surveillance Program : BNutri-GSP) 

      

1.19  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข. คูFมือเฝÖาระวังและสFงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย   Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM     

http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=169&filename=do

wnload 
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