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สรุปรายงานการประชุม VDO conference
ติดตามการดาเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ในวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร 7 กรมอนามัย
.................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

รองอธิบดีกรมอนามัย

2. นางนนธนวนัณท์ สุนทรา

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

3. นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมสุขภาพ

4. นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ

รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

5. นางสาวธนิกา บุญมา

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

6. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

7. นางเปรมฤทัย เกตุเรน

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

8. นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

9. นางสาวพรชเนตต์ บุญคง

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

10. นางทับทิม ศรีวิไล

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

11. นางอรัญญา ทับน้อย

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

12. นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

13. นางสาวมานิ เนกขัมม์

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

14. นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งทิวา จาปาทอง

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

16. นางสาวดวงใจ ปั้นคุ้ม

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

17. นางสาวอุบลรัตน์ บุตรดียะนา

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

18. นางภัคพีราพร สุขแก้ว

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

19. นางสาวนุสรา เมล็ดแตง

สถาบันพัฒนาอนามัยแห่งชาติ

20. นางประภาภรณ์ จังพานิช

สานักส่งเสริมสุขภาพ

21. นายณัฐกิจ บัวแก้ว

สานักส่งเสริมสุขภาพ

22. นางสาวอารียา กูโน

สานักโภชนาการ

23. นายมังกร พวงครามพันธุ์

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
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24. นางสุวรรณา เอื้ออรรถการุณ

สานักทันตะสาธารณสุข

25. นางสาวปรียานุช เรืองหิรัญวนิช

สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า

26. นางนีรนุช อาภาจรัส

สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม

27. นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

28. นายชานาญ แป้นหลง

สานักส่งเสริมสุขภาพ

29. นางสาวอัญชลี ซัดเราะมาน

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

30. นางสาวกานต์สิรี กิตติรัตนสุนทร

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

31. นางกิติมา พัวพัฒนกุล

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

32. ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสสม.
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
- เป้าหมายการดาเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 57 แห่ง ปีงบประมาณ 2563
นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในที่ประชุมฯ และกล่าวถึงความสาคัญ
ในการดาเนิ น งานขับ เคลื่ อนมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติในสถานพั ฒ นาเด็กปฐมวัย สั งกั ด
กระทรวงสาธารณสุข 57 แห่ง ปีงบประมาณ 2563 และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบของส่วนกลาง (สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ)ชี้แจงการดาเนินงานในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมาตรฐานฯ แก่ผู้รับผิดชอบ ศอ.
1 -12 และ สสม.
มติที่ประชุม : ผู้เข้าประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
วาระที่ 3 เพื่อพิจารณา
3.1ติ ด ตามการขั บ เคลื่ อนมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัย แห่ งชาติ ในสถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 57 แห่ง ปีงบประมาณ 2563
3.1.1) แผนการดาเนินงานขับเคลื่อนในพื้นที่
นพ.ธีรชัย บุญยะลีพรรณ กล่ าวถึงการดาเนิ น งานตามมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัยแห่ งชาติ
โดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 70 ซึ่งในปัจจุบันได้มี
การนามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางเกณฑ์เดียวในการพัฒนาสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ซึ่งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 57 แห่ง ได้มีการ
ดาเนินการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติแล้ว โดยมีเป้าหมายภายในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2562 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องกรอกข้อมูลทั่ วไปครบทุกแห่ง และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 สถาน
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พัฒนาเด็กปฐมวัยต้องกรอกข้อมูลทุกด้านให้สมบูรณ์ (ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านตัวบ่งชี้ และด้านคุณภาพเด็ก) ส่วน
ในเดือนกัน ยายน พ.ศ.2563 สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยต้องผ่ านเกณฑ์มาตรฐานระดับ C ขึ้นไปทุกแห่ ง ทาง
หน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ ในการ ชักชวน ชี้แนะ ช่วยเหลือสนับสนุน (3ช) ซึ่งจาก
การรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศของสานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่ามีสถาน
พัฒ นาเด็กปฐมวัยที่เข้ากรอกข้อมูลในระบบแล้วจานวน 38 แห่ง และสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยที่ยังไม่กรอก
ข้อมูลในระบบจานวน 19 แห่ง ซึ่งต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยนั้นๆ โดย
หน่วยงานส่วนกลาง ของกระทรวงสาธารณสุข จะลงพื้นที่และเยี่ยมเสริมพลังเฉพาะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ต้องได้รับการพัฒนาเท่านั้นเพื่อยกระดับให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ในความดูแล
ของศูนย์อนามัย 1- 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ต้องกรอกข้อมูลในระบบ(ด้านทั่วไป) ให้เรียบร้อย
ซึ่งจะเป็นต้นแบบแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่นอกศูนย์อนามัยแต่อยู่ภายในเขตพื้นที่ที่ศูนย์อนามัยรับผิดชอบ
ซึง่ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองยังไม่ได้เริ่มดาเนินการกรอกในระบบ*
มติที่ประชุม : ผู้เข้าประชุมรับทราบ
3.1.2 ปั ญ หาอุ ป สรรคในพื้ น ที่ /สิ่ งที่ ต้ องการสนั บ สนุ น จากส่ ว นกลาง โดยผู้ แทนจากศูน ย์อ นามั ย
ที่ 1- 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ศูนย์อนามัยที่ 12 จ.ยะลา :
1. สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล ได้ ก รอกข้ อ มู ล ในระบบสารสนเทศของ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบทั้ง 9 แห่งแล้ว ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและดาเนินการ
แก้ไขแล้ว แต่ไม่พบผลของคะแนนข้อมูลที่กรอกในระบบจานวน 8 แห่ง มีเพียงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจานวน
1 แห่งที่เห็นผลคะแนน
2. มาตรฐานด้านที่ 3 ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัยที่กรอกในระบบทั้ง ด้าน ก (เด็กปฐมวัยอายุ 03 ปี) และ ด้าน ข (เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี) พบปัญหาคือในระบบได้นาผลรวมของทั้ง 2 ด้าน (ก และ ข มา
รวมกัน) จึงทาให้ผลคะแนนที่ได้ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ตนเองรับผิดชอบไม่มีเด็กอายุ
0-3 ปี
ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น : พบปัญหาเหมือนศูนย์อนามัยที่ 12 จ.ยะลา คือ กรอกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่ไม่พบผลของคะแนนข้อมูลที่กรอกใน
ระบบ
นพ.ธีระชัย บุญยะลีพรรณ : รับเรื่องไปแจ้งทางผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ (098 -250 6364 ) ให้แก่ทางศูนย์อนามัยรับทราบ
เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อแก้ไขปัญหาที่ผ ลของคะแนนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่กรอกคะแนนแล้วไม่
พบ และแจ้ง Username และ Password ของระบบสารสนเทศของ พม. เพื่อให้ทางศู นย์อนามัยทุกศูนย์เข้า
ไปดูความก้าวหน้าในการกรอกข้อมูลในระบบของสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบส่วน
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ปัญหาที่ทางศูนย์อนามัยที่ 12 จ.ยะลา พบคือในระบบได้นาผลรวมของทั้ง 2 ด้าน (ก และ ข มารวมกัน) จึงทา
ให้ผลคะแนนที่ได้ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ตนเองรับผิดชอบไม่มีเด็กอายุ 0-3 ปี นั้น
จะนาไปประสานงานและติดตามกับผู้รับผิดชอบระบบของ พม. ต่อไป
นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิ บดีกรมอนามัย : ในระหว่างที่รอระบบสารสนเทศของสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แก้ไขระบบให้แสดงผลของการกรอกข้อมูลที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้
ลงไว้ในระบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไม่พบข้อมูลของตนเองสามารถดาเนินการแบบ manual ในระหว่างรอ
ระบบแก้ไขได้ซึ่งระยะเวลาในการปรับปรุงระบบอาจนาน
มติที่ประชุม : ผู้เข้าประชุมรับทราบ
3.2 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสิ่งแวดล้อม
นพ.ธีรชัย บุญยะลีพรรณ กล่าวถึงเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งรายละเอียดข้อ 1.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ อความปลอดภัย และรายละเอียดข้อ 1.4 การจัดการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้มีการยกระดับด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้ดี
ขึ้น เช่น การอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น
ส าหรั บ ผลคะแนนจากการกรอกข้อ มู ล ทั้ ง 3 ด้ าน ตามเกณฑ์ ม าตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
แห่งชาติ ที่ได้จากการกรอกแบบฟอร์ม หรือจากระบบสารสนเทศของพม. หน่วยงานส่วนกลาง (กรมอนามัย)
จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ภาพรวมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาเนื้อหา
ตามรายด้านมาตรฐานจะจัดทาแนวทาง เครื่องมือ/วิธีการ เพื่อนาไปใช้กับพื้นที่ ที่ต้องได้รับการพัฒ นาเพื่อ
ผลักดันให้มีการดาเนินงานที่ดีขึ้นซึ่งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมส.) จะเป็น
หน่ วยงานภายนอกเพีย งหน่ วยงานเดีย วที่จะมาประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย : ให้ข้อเสนอว่าศูนย์อนามั ยที่รับผิดชอบเขตพื้นที่
ภาคเหนื อ ให้ เตรี ย มวางแผนอบรมซ้ อมอพยพแผ่ นดิ น ไหว เนื่ อ งจากเคยมีรายงานการเกิด แผ่ นดิ น ไหวที่
ภาคเหนือ
สานั กอนามัย สิ่ งแวดล้อม : การจั ดการด้านอนามัยสิ่ งแวดล้ อมเพื่อให้ เป็น ไปตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจาเป็นต้องมีการลงทุนและการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณในการ
ดาเนินงาน โดยทางสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม จะกลับไปทบทวนชุดความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติว่าเป็นเรื่อง
เร่ งด่วนหรือไม่ โดยต้องทางานแบบบู รณาการ ซึ่งทางส านัก อนามัยสิ่ งแวดล้ อมยินดีให้ การสนั บสนุนตาม
บทบาทที่ได้รับ
มติที่ประชุม : ผู้เข้าประชุมรับทราบ
3.3 การขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”
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พญ.นนธนวนัณท์ สุนทรา ผอ.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ : เนื่องจากสถานการณ์โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆไปพร้อมๆกับการเติบโตของเด็กไทยยุค
ใหม่ทักษะและพฤติกรรมของเด็กยุคนี้จึงแตกต่างจากยุคก่อนๆ มีการเรียนรู้เร็วใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์
ปรับตัวเก่ง ความอดทนต่า สมาธิสั้นและเป็นตัวของตัวเองสูงการพัฒ นาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะเข้ากับโลกที่
เปลี่ยนแปลงมีไอคิวที่สามารถสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้โลกคู่กับ E-Q E-F มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสานึก
ที่ดี ช่วยเหลือสังคมเป็นเด็กไทยที่เติบโตอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาดและเปลี่ยนโลกให้ก้าวล้า
ด้วยเทคโนโลยีจึงเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ในวันนี้ร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการเติมเต็มการเรียนรู้ผ่ านการเล่นตาม
แนวคิดเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก โดยใช้ คอนเซ็ปต์ 3 F ประกอบไปด้วย Family เปิดโอกาสให้พ่อแม่มีทักษะ
สร้ างแรงจู งใจในการเล่ น กั บ เด็ ก Free เล่ น อิ ส ระเปิ ด โอกาสให้ เด็ ก ได้ เล่ น อย่ างอิ ส ระจั ด สิ่ งแวดล้ อ มให้
เอื้ออานวยให้มีวงเล่น ลานเล่น สนามเด็กเล่น เล่นที่ไหนก็ได้ที่ปลอดภัยจะเป็นในบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนและ
Fun สุข สนุก ก็จะมีกิจกรรมสนับสนุนให้ กับเด็กได้เล่นอย่างสนุกสนานและเป็นไปตามธรรมชาติโดยเรามุ่ง
พัฒนาเด็กไปสู่เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเราต้องการเด็กที่มีสมองดี IQ EQ ดีและเด็กจะเกิดการคิดการที่จะ
ทาให้เกิดการเล่น Family Free Fun ได้ต้องเริ่มจากผู้ที่จะเล่นกับเด็กก่อนโดยเป็นผู้อานวยการเล่นคือ พ่อ
แม่ผู้ป กครอง ผู้ ดูแลเด็ก เจ้าหน้ าที่สาธารณสุ ข ผู้ อานวยการและมีทักษะในการสามารถสร้าง Soft Skills
ให้กับเด็กสิ่งที่เราต้องการคือ create เป็นจะช่วยเพิ่มศักยภาพใหม่ๆให้กับเด็กเติมเต็มให้เด็กได้เรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีการสื่อสาร พูดจูงใจ เข้าใจเด็กมีเหตุมีผลเป็นคนที่สร้างบรรยายการให้เด็กอยากเล่นคือเป็นplay worker
โดยไม่ใช่คนชี้นามีหลักสูตรการสอนผู้ที่เป็น play worker ด้วย องค์ประกอบต่อมาคือกระบวนการเล่ น เด็กจะ
เล่นอย่างอิสระปล่อยให้เด็กเป็นผู้นาการเล่นมีความยืดหยุ่น เป็นตัวของตัวเองการที่ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระจะ
ทาให้เด็กได้ค้นพบตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรและการที่ครอบครัวมีส่วนร่วมเราก็จะใช้แนวคิดที่กรมคิด
ขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม Homemade กิจกรรมทางกายที่กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพพัฒนาขึ้นมาและได้
จัดอบรมไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็ นพื้น ที่เป็ นที่ๆเล่นสร้างสรรค์ตามบริบทพื้นที่ส ภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กและ
กระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้บ รรยากาศควรเป็ นบรรยากาศที่อบอุ่นชุมชนมีส่ วนร่วมและสุดท้ายขอให้ มีความ
ปลอดภัยด้วยเข้าถึงได้ง่ายไม่ถูกจากัดด้วยระเบียบเข้าได้ทุกช่วงทุกเวลา ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบเพื่อให้เด็ก
เข้าถึงพื้นที่เล่นและมีโอกาสที่ได้เล่นและสร้างความยั้งยืนโดยหน่วยบริการจัดการการเล่นมีส่วนจากชุมชนด้วย
ซึ่งทั้งหมดเป็ น องค์ป ระกอบของเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกโดยมีบ้าน สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย หน่ว ยบริการ
สาธารณสุข และชุมชน
แผนการดาเนินงานจะมีการเริ่ม Kick off วันที่ 15 ,18-19 มกราคม 2563 ส่วนกลางมีการเปิดแถลง
ข่าวจุดประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนัก เห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยเด็ก เป็นงานที่
กระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวหลักโดยสมาคมเล่นเปลี่ยนโลกนานาชาติ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการเด็กทาสโลแกน
ตามองค์ประกอบเล่นเปลี่ยนโลกเอาไว้แล้วประมาณ 200 แห่งทั่วประเทศและจะนาไปเผยแพร่ด้วยและใน
เดือนกุมภาพันธ์จะมีหลักสูตร play worker และสร้างโมเดลการเล่น 3 F สื่ออินโฟกราฟิกเด็กไทยเล่นเปลี่ยน
โลก ทางานร่วมกันกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการโดยการสนับสนุนจากทาง สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) หลักสูตร play worker จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรกลางในส่วนกลางมีหน้าที่มีการอบรม
ให้ กั บ ตั ว แทนใน 77 จั งหวั ด ที่ จ ะเข้ า มารั บ ความรู้นี้ ไปเผยแพร่ ต่ อ ส่ ว นภู มิ ภ าคเพื่ อ ให้ ท างส่ ว นภู มิ ภ าค
ดาเนินการให้เกิดโดยให้เลือกสถานที่จังหวัดละ 1 แห่ง ที่จะทาองค์ประกอบให้ครบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกใน
เดือนมีนาคม 2563 ต้องการให้ศูนย์อนามัยทุกแห่งเป็นสถานที่ๆมีการทากิจกรรมเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกให้
ครบ จากนั้นในเดือนเมษายน 2563 รัฐมันตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมพื้นที่ต้นแบบเล่นเปลี่ยน
โลก 12 แห่ง และในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 เยี่ยม 4 ภาคเพื่อติดตามและประเมินผล
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นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย : นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกเป็นนโยบายของ
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาหรับในส่วนกลางดาเนินการรายละเอียดของเด็กไทยเล่น
เป ลี่ ย น โลกคื อ อะไรโดยมี อ งค์ ป ระกอบ อยู่ 4 องค์ ป ระกอบ คื อ 1. Play Space 2. Play Worker
3. กระบวนการเล่น 4. หน่วยบริหารจัดการเล่น
คาว่า Play Space ไม่ได้ถูกกาหนดว่าจะต้องมีอะไรเพียงแต่ว่ามีสถานที่เล่นและถ้าลิงค์กับมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้สถานที่ปลอดภัยซึ่งก็อยู่ในมาตรฐานชาติแต่เราดึงองค์ประกอบมาตรฐาน
ชาติเฉพาะเรื่องของการเล่นออกมาแต่มีแตกต่างอยู่ในเรื่องของ Play Worker ซึ่งต้องมีการอบรมในส่วนของ
เป้าหมายคือในปี 63 ต้องมีพื้นที่เล่นอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีต้นทุนอย่างแล้วและสามารถ
ขยายได้เลยโดยบางแห่งอาจจะมียังไม่ครบก็เพิ่มดูว่าที่ทาไว้แล้วอยู่จังหวัดไหนบ้างที่ทาไว้แล้วอยู่ตรงไหนของ
ศูนย์อนามัยที่รับผิดชอบและครบองค์ประกอบ 4 หรือไม่หากครบแล้วสามารถช่วยจังหวัดอื่นได้แต่เรามีต้นทุน
การให้ข้อมูล สาหรับหลักสูตรที่ทางกองกิจกรรมทางกายทาไว้แล้วนั้นก็จะปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอาจ
ต้องดูข้อมูลที่ทางส่วนกลางส่งให้
พญ.นนธนวนัณท์ สุนทรา ผอ.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ : กล่าวถึงการทางานกับ COACT ซึ่ง
เป็ น ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 3 ค ณ ะ ได้ แ ก่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล ม ห า วิ ท ย า ลั ย เชี ย ง ให ม่
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ พั ฒ นากระบวนการต่ า งๆที่ ช่ ว ยสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย ให้ ท าเพื่ อ ให้ ผ่ า น
มาตรฐานช่วงปี 57 แต่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นเมื่อปี 60 เมื่อมี มาตรฐานชาติจึงนาไปอิงแต่มาตรฐานที่
ทาไว้มี 52 ข้อจะมีในเรื่องของการเชื่อมโยงกับชุมชน กระบวนการในการเลี้ยงดูเด็กและวัดผลลัพธ์ COACT
ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
เกิดการ MOU ขึ้นโดยให้กรมอนามัยมีส่วนร่วมในการที่จะให้เป็นองค์ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก และเพื่อความ
ชัดเจนโดยกรมอนามัยร่วมด้วย โดยศูนย์เครือข่าย ที่จะถูกพัฒนามีทั้งหมด 273 แห่ง กระจายอยู่ตาม ศูนย์ 21
แห่ง ที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้โดยหน้าที่ของศูนย์อนามัย ดูว่า ศูนย์ 273 แห่งเป็นที่ไหนบ้างที่ด้อยโอกาสไม่ได้รับการ
พัฒนา
นพ.ธีรชัย บุญยะลีพรรณ : กล่าวถึงการเลือกศูนย์โดยเลือกแล้วแต่ชอบจังหวัดไหน Mind Mapping
ไว้ไม่จาเป็นต้องเลือกเพียงที่เลือกไว้ให้ ถ้าเลือกเรื่องเล่นเปลี่ยนโลกศูนย์ที่เด่นเรื่องเล่นเปลี่ยนโลกคือศูนย์ที่เป็น
ของมูลนิธิพัฒนาเด็กที่เล่นเรื่องนี้โดยตรง ส่วนศูนย์ของ ในเรื่องของเกณฑ์โดยละเอียดจะส่งให้ทางศูนย์เพิ่มเติม
นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย : กล่าวถึงศูนย์อนามัยไม่ต้องกังวลเรื่องเกณฑ์มากนัก
เพราะนโยบายเล่นเปลี่ยนโลก เกณฑ์อยู่ภายใต้มาตรฐานชาติอยู่แล้วเพียงแต่แยกออกมาให้ชัดมากขึ้น อาจมี
แตกต่างกันในเรื่องของ Play Worker กระบวนการเล่นนั้นมีอยู่แล้วภายในศูนย์แต่ขึ้นอยู่กับการจัดการหน่วย
บริ ห ารจั ด การเล่ น ซึ่ งก็จ ะเป็ น ครู จั ด การเพื่ อ ให้ เกิ ด การเล่ น ที่ ส มบู รณ์ ต ามวิช าที่ มีอ ยู่ ในปั จจุ บั น ซึ่งเป็ น
มาตรฐานอยู่แล้วครูพี่เลี้ยงต้องมีองค์ความรู้เพิ่มเติม ดูการดาเนินงานในพื้นที่ที่ทาไว้แล้วของ 1. มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาเด็ก 2. COACT ที่เกิดจากคณะพยาบาลศาสตร์ 3 แห่ง 3. กรมสุขภาพจิตซึ่งมีศูนย์ต้นแบบอยู่ 24 แห่ง
และ 4. กระทรวงสาธารณสุข 57 แห่ง
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พญ.นนธนวนัณท์ สุนทรา ผอ.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ : หลักสูตรตอนนี้กาลังพัฒนาอยู่และ
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในตารางกิจกรรมที่ระบุให้เด็กลงเล่น และจะนาส่งข้อมูลให้ในเดือนกุมภาพันธ์โดย
ส่วนกลางจะส่งข้อมูล Mind Mapping พื้นที่และเกณฑ์การพิจารณาตามองค์ประกอบไปให้โดยติดต่อสอบถาม
ได้ที่ คุณทับทิม ศรีวิไล เบอร์โทร 063-2232547
ปิดการประชุม : 16.00 น.

นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน /นางอรัญญา ทับน้อย
ผู้สรุปรายงานการประชุม

