
 

 หนวยงานภาครัฐและเอกชนหลายหนวยงาน        
จัดบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก ตามความถนัดและ       
ความจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน การจัดตั้ง
โรงเรียนหรือศูนยเด็กเล็กสําหรับเด็กที่มีอายุต่ำกวา
เกณฑการศึกษาภาคบังคับ มีวัตถุประสงคเพื่อชวย
แบงเบาภาระพอแมหรือผูปกครอง ที่ตองหารายได
เลี้ยงครอบครัว ทําใหไมสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ไดเพียงพอ โดยมีหลายหนวยงานดําเนินการ       
เชน กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินงานโดย          
กองโภชนาการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
มหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง
ทองถิ่น กรมการศาสนา เปนตน 
 ในปงบประมาณ ป พ.ศ. 2550 โดยกระทรวง
สาธารณสุขไดตั้งเปาหมายใหศูนยเด็กเล็กในแตละ
ตําบลตองผานเกณฑมาตรฐานอยางนอย 1 แหงตอ
ตําบล ซึ่งพบวาภาคกลางเปนภาคที่มีสัดสวนของ
ตำบลที่มีศูนยเด็กเล็กผานเกณฑอยางนอย 1 แหง 
ครบทุกตําบล สวนภาคใตพบวามีสัดสวนดังกลาว
นอยที่สุด แตอยางไรก็ตามในภาพรวมทั้งประเทศ 
ถือว ายั งไม เปนไปตามเป าหมายที่ กระทรวง
สาธารณสุขไดวางไว 
 การประเมินการจัดระบบบริการในศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในป พ.ศ. 
2550 ชี้วา แมอัตราสวนผูดูแลตอเด็กเฉลี่ยเทากับ       
1: 20 คน นั้นเปนไปตามเกณฑ (เด็ก 3 ปขึ้นไป  
จํานวนผูดูแลเด็ก 1 คนตอเด็ก 20-25 คน) แต      
ผูดูแลเด็กก็ตองทําหนาที่หลายอยาง เชน แมครัว 
พนักงานทําความสะอาด ดูแลสถานที่ และ         
ทําหนาที่ธุรการ ซึ่งเปนภาระงาน ที่เพิ่มเติมจาก
การดูแลเด็ก  
 การศึกษานี้ยังพบวา ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30 
แหงที่ศึกษา อุปกรณเครื่องเลนคอนขางมีเพียงพอ   
แตมีถึงรอยละ 40 ที่เครื่องเลนอยูในสภาพที่ไม
ปลอดภัย 

ที่มา : ศิริกุล อิศรานุรักษ และคณะ. 2550. ประเมินการจัดระบบบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.
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ที่มา : ขอมูลตัวชี้วัดปงบประมาณ 2550, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 

รอยละ
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รวม กลาง เหนือ อีสาน ใต

ศูนยเด็กเล็กผานเกณฑมาตรฐานอยางนอย 1 แหง/ตำบล 
จำแนกตามรายภาค รอบปงบประมาณ 2549 (ต.ค.49-ก.ย. 50)

หมายเหตุ : ศูนยเด็กเล็กผานเกณฑมาตรฐานที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพและ

 พัฒนาการอยางเหมาะสมสรางโอกาสใหเด็กเติบโตอยางดีที่สุดเทาที่จะเปนไปไดอยางเทาเทียมกัน

 โดยแบงระดับมาตรฐานเปน 3 ระดับ ไดแก พื้นฐาน ดี และดีมาก

การเลี้ยงดูโดยศูนยเด็กเล็ก 

 ศูนยเด็กเล็กยังคงตองไดรับการเพิ่มคุณภาพ แมจํานวนผูดูแลเด็กเพียงพอตอจํานวนเด็ก  

ที่ดูแล แตอุปกรณเครื่องเลนสวนใหญยังไมปลอดภัย และอาหารที่นํามาขายหนาศูนยเด็กเล็ก  

ยงัไมมกีารควบคมุเรือ่งโภชนาการเพยีงพอ 

จัดทำโดย  คณะทำงานสุขภาพคนไทย 
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รอยละ 

แพร สุพรรณบุรี บุรีรัมย ชลบุรี ตรัง รวม 
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จำนวนนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชั้นอนุบาล พ.ศ. 2536-2545
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ศูนยพัฒนาเด็กที่มา : สถิติการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2536-2545

หมายเหต : ชั้นอนุบาล รวมอนุบาล 1 2 และ 3

(คน)
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รวมอนุบาล
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รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่จัดใหมีอาหารวางตอนเชา

รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ใหเด็กนักเรียนนำขนมกรุบกรอบ

มารับประทาน

ศูนยเด็กเล็กไดมาตรฐาน คือ : ศูนยเด็กเล็กที่มีการระดมการมีสวนรวมของหนวยงานทุกภาคสวนในการสงเสริม 

สนับสนุน  ปจจัยเอื้อ และขจัดหรือลดปจจัยที่เปนอุปสรรคตอความนาอยูของศูนยเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา

ใหมีความสมบูรณทางกาย จิต สังคม และสติปญญา โดยไดรับการเลี้ยงดูในสภาพแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย 

ไดรับการสงเสริมสุขภาพ และพัฒนาการอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ผูดูแลเด็ก ก็ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

สม่ำาเสมอ  โดยประเมินผานเกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยูกรมอนามัย ตั้งแต ระดับพื้นฐาน หรือ ดี หรือ ดีมาก
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 สวนขอมูลดานอาหารของเด็ก พบวา สวนใหญไดอาหารวางจากศูนยในตอนเชา แตเด็กเล็กก็ยังนําขนมกรุบกรอบมา รับประทาน โดย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลายแหงมีการขายอาหารบริเวณหนาศูนย แมวาจะไมไดจําหนายในโรงเรียน แตผูปกครองของเด็กก็ซื้อใหเด็กนํามา     
รับประทานในโรงเรียน อาหารที่ขายเหลานั้นไดแก อาหารจําพวก ลูกชิ้นทอด ไกยาง สมตํา ผลไมสดและดอง ขนมหวาน ไอศกรีม น้ำดื่ม 
เชน น้ำแข็งใส น้ำหวาน และนําอัดลม และขนมกรุบกรอบตางๆ 

 ศูนยเด็กเล็กไดมาตรฐาน คือ :  
ศูนยเด็กเล็กที่มีการระดมการมีสวนรวมของหนวยงานทุกภาคสวนในการสงเสริม สนับสนุน ปจจัยเอื้อ และขจัดหรือลดปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความนาอยูของศูนยเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา ใหมีความสมบูรณทางกาย จิต สังคม และสติปญญา โดยไดรับการเลี้ยงดูในสภาพ
แวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย ไดรับการสงเสริมสุขภาพ และพัฒนาการอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ผูดูแลเด็ก ก็ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
สม่ำเสมอ โดยประเมินผานเกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยูกรมอนามัย ตั้งแต ระดับพื้นฐาน หรือ ดี หรือ ดีมาก 
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