


สรุปรายงานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก” คร้ังที่ 4 
วันท่ี ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕63  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
 

  1.  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย     
2.  แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
3.  นายแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
4.  แพทย์หญิงธนิกา  บุญมา  รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
5.  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ 
6.  นางสาวณัฐยา  บุญภักดี ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน       

และครอบครัว 
7.  นางสาวกาญจนา  แจ่มช่ืน ส านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
8.  นายสืบศักด์ิ  น้อยดัด สถาบันอาศรมศิลป์ 
9.  นางสาวปานใจ  จารุวณัช สถาบันอาศรมศิลป์ 
10.นางสาวธัญหทัย  จันทะโยธา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันราชานุกูล  
11.นางสาวรัศมีแสง  หนูแป้นน้อย  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันราชานุกูล 
12.นางสาวประสพสุข  โบราณมูล  ผู้จัดการฝ่ายงานคุ้มครองและพัฒนาเด็ก   
13.นางประภาภรณ์    จังพานิช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
14.นางนภาพร  มอญวัต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยท่ี 4 
15.นายวัชรินทร์  แสงสัมฤทธิ์ผล  กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย 
16.นางสาวปทุมรัตน์  สามารถ  กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย 
17.นายเศวต  เซี่ยงล่ี   กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย 
18.นายมังกร  พวงครามพันธุ ์  กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย 
19.นางสุรีพร   เกียรติวงศ์ครู  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  
20.นางทับทิม  ศรีวิไล   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย   
21.นางเปรมฤทัย เกตุเรน    สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  
22.นางสาวกัญจนา  กันทะศร  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
23.นางสาวพรชเนตต์  บุญคง  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
24.นางสาวสุภิญญา เกียรติพานิชกิจ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
25.นางสาวชาณิภา  เจริญรัตน์  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
26.นางสาวชลธิชา  ชัยหนองแปน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

 27.นางสาวกมลวรรณ  สุขเลิศ  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น.    
  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ      

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลาก อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุมกล่าวถึง การขับเคล่ือนงานเด็ก 
ปฐมวัยอยากให้คิดเครื่องมือท่ีเป็นการเรียนรู้ของเด็กใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีจะขับเคล่ือนงานใน 2 ส่วน และจะมีการ  
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ประชุมMOU ท้ัง 4 กระทรวง การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และพื้นท่ีไหนท่ีมีการขับเคล่ือนอยู่แล้ว มีเครือข่ายท่ี
เข้มแข็งในพื้นท่ี ให้เกิดการหนุนเสริมและลงทุนร่วมกัน  

            มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองสืบเนื่อง 

- ไม่มี   
      

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

3.1 road map 3 ปี การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย 

ควรท ำให้เห็นว่ำกำรท ำงำนในแต่ละปี ควรท ำงำนรวมเป็น 3 setting 

 รศ.ประภำภัทร นิยม อธิกำรบดีสถำบันอำศรมศิลป์  
   Road map ควรท ำทุก Setting ไปพร้อมกัน และดูช่วงวัยควรใช้เครื่องมืออะไรในกำรท ำงำน
กับวัย นั้นๆ โดยก ำหนดเป็นเป้ำหมำยในแต่ละปี ส่วนผู้จัดกำร ผู้อ ำนวยกำร คือ ผู้ใหญ่ ต้องผ่ำนกระบวนกำร
เพื่อปรับทัศคติ mindset เนื่องจำกไม่มีควำมรู้ เพียงพอ และมีมำยำคติบำงอย่ำงเร่งเร้ำ ใส่ในตัวเด็ก           
กำรเล่น คือ กำรเรียนรู้ Play worker ต้องเข้ำใจ concept ของกำรเล่น เด็กเสียช่วงเวลำกำรเรียนรู้ ไป 3 ปี
เรื่องกำรเรียนรู้ และโภชนำกำร กำรจัดสภำพแวดล้อมให้ตรงตำมฤดูกำล ทุกๆ อย่ำงคือกำรเล่น   

            มติท่ีประชุม รับทรำบ  

3.2 พัฒนาหลักสูตร Play Worker   
 แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผอ.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  

กำรน ำเครื่องมือต่ำงๆ ฝึกอบรมให้กับ Play worker กำรท ำให้ Play worker เข้ำใจเรื่อง    
Free play 
 นางสาวณัฐยา  บุญภักดี ผอ.ส านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

เอำตัวเด็กตั้ง และเอำ ecosystem ท่ี best ไปท่ีพื้นท่ี เรำอยำกเห็นอะไร อยำกเห็น 
ครอบครัวเกิดอะไร และใครคือ Play worker เรำก ำลังจะเข้ำไป capacity ให้เขำ อะไรคือกลไกลในกำร
เคล่ือนกำรท ำงำนของกรม  

 แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผอ.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
   มีศูนย์อนำมัยเป็นกลไก รพสต. ส ำหรับกลไกของกระทรวง คือ กรมอนำมัย รองอธิบดี       
ผอ.ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ  

 คุณประภาภรณ์ จังพานิช 
   อสม. ท่ัวประเทศ โดยกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จนถึง      
รพสต. อสม. แม่และเด็ก โดยมีกลุ่มไลน์ติดต่อร่วมกัน และยังมี อสส. ท่ีขึ้นตรงกับส ำนักงำนเขต ท ำงำนร่วมกัน
ในโครงกำรเก้ำย่ำงเพื่อสร้ำงลูก และถ้ำมองในมุม 4 กระทรวงก็มี ชุมชน  
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 กำรอบรมมี  3 level ครู พ่อแม่  ปู่ย่ ำตำยำย ศูนย์อนำมัยมี12 ศูนย์  ต้องผ่ำน สสจ.            
โดยจะมีกำรประชุม  

- ด้ำนนโยบำย 4 กระทรวง อนุกรรมกำร 
- สำย implement ชวนกรมเป็นเส้นทำงในกำรผ่ำน สสจ  ประชุมอย่ำงน้อย 
          ปีละ 4 ครั้ง  
- กยดช. เป็นกำรประชุมทุกกระทรวง เป็นหนังสือส่ังกำรลงท ำ 
- ประชุมคณะกรรมกำรเด็กปฐมวัยจังหวัด 
- ศพด. พี่เล้ียง ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เห็นเครื่องมือชุดไหนบ้ำง ตัวกลุ่มเป้ำหมำย 

เฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยนั้นๆ ด้วย และมำจัดกระบวนกำร พื้นท่ีต้นแบบ ระบุ setting 
ให้ชัดเจน เครื่องมือในกำรท ำงำน  

 แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรำ ผอ.สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ให้ผู้แทนแต่ละ
เครือข่ำยน ำเสนอหลักสูตรของแต่ละเครือข่ำย 

- สถาบันอาศรมศิลป์ มีหลักสูตรเน้นครูพี่เล้ียงศูนย์ รวม 6 ชุดพร้อมคู่มือและคลิปวีดี 
และส่ือเพิ่มเติม เวลำไปท ำงำนในจังหวัด ชุมชน หลักคือกำรปรับ mindset กับครู 
ท ำควำมเข้ำใจ  

- กองกิจกรรมทำงกำรมีหลักสูตรกำรสอนกีฬำ หลักสูตรสอนครู กองกิจกรรมทำงกำย 
ให้เด็กได้มีกำรกระโดดอย่ำงน้อย 20 นำทีเน้นพัฒนำกำรทุกด้ำน  ตอบโจทย์
เป้ำหมำย (เด็กอ้วน เด็กเต้ีย) เพิ่มรำยละเอียดท ำยังไงให้เด็กสูงขึ้น มีเด็กอ้วนลดลง 

- มพด. กำรเล่นแบบอิสระ โดยมีกระบวนกำรกระตุกด้วยตนเอง ตอบโจทย์ด้วยตนเอง 
เช่ือมโยงสู่กำรเล่นแล้วได้อะไร และเกิดเป็นตัวอย่ำงกำรเล่นได้ทุกอย่ำง และบทบำท
ของ Play worker คือบทบำทของพ่อแม่  กำรประเมินควำมเส่ียงของกำรเล่น        
ฝีกและสรุปร่วมกัน เทรนนิ่ง 3 วัน 

- กรมสุขภำพจิต โปรแกรม CPR โดยกำรปรับทัศนคติ ท ำงำนร่วมกับพ่อแม่ โดยกำร
น ำเด็กศูนย์เด็กเล็กท ำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ โดยมีโปรแกรม 6 (แกนน ำในชุมชน 
ประกอบด้วย ครูศพด จนท อปท รพสต) ทีมของรำชำนุกูล (จนท.) ควำมผูกพันใน
ครอบครัว อำหำรท่ีควรจะท ำ กำรสร้ำงควำมตระหนักให้พ่อมแม่ /เน้นให้เด็กเล่น
แบบตำมพัฒนำกำรตำมวัย ด้วยกำรเล่น /จะมีของเล่นให้เด็กเลือกโดยให้เด็กเลือก
ของเล่นให้พ่อแม่โดยให้ลูกพำเล่น   

 แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรำ ผอ.สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ กำรเขียนหลักสูตรท่ี 
ได้รวมกันทุกหน่วยงำนอำจจะยังไม่คุย อำจจะต้องมีรำยละเอียดมี contentเพิ่มเติม ให้ทำงกรมอนำมัยเป็น 
คนก ำหนดหลักเกณฑ์กำรผ่ำนกำรอบรมท่ีเกิดเป็น Play worker 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 

3.3 mapping พื้นที่ต้นแบบ  
 

 รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์  สถาบันอาศรมศิลป์ดูแล 5 จังหวัด โดย 
ท ำเชิงลึก ใน setting นั้นๆ เลย (พื้นท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำ) โดย Road map  3 ปี ควรให้เห็นเชิงจ ำนวน เช่น
ปีแรก 25% ส ำเร็จกี่ศูนย์ฯ 
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 แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรำ ผอ.สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ Community best   
ควำมต้องกำรของกลุ่ม งำนเดิมอะไรและสำมำรถเช่ือมกับเรื่องเล่นอย่ำงไร ชวนคิดกระตุ้น Resource           
มี ศักยภำพ กำรต่อยอดจำกต้นทุนเดิมท่ีเขำมี   

มติท่ีประชุม รับทรำบ  
 

3.4 แนวทางการขับเคลื่อน “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก” 
 การขับเคล่ือนงาน 1 จังหวัด มี ศพด. ต้นแบบ โดยสสส. สนับสนุนใน 2 ปีแรก  
 ปีแรก ศูนย์ต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง /พี่เล้ียงเป็น ทีมจังหวัด สสจ. ศูนย์อนามัยเขต  

ครูพี่เล้ียงท างานประกบกับ ฝ่ัง ทีมหนุนเสริม (สสส. Cluster แม่และเด็ก และภาคีเครือข่าย) โดยแบ่งงานตาม
พื้นท่ี เรียนรู้ไปด้วยกันและโค้ชงานในแต่ละจังหวัด 

 กระทรวงสาธารสุข ท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ โดยกรมอนามัยท าหนังสือเชิญไปยังศูนย์  
และเขต รวมทั้งท าหนังสือถึง สสจ. และศูนย์อนามัย ให้ทราบด้วย 

 สสส สนับสนุนทีมวิทยากร ทีมอบรม ทีมจังหวัด 5 คนต่อจังหวัด ครู สพด. ค่าเดินทางทุก 
จังหวัด (ไม่เกิน 10 คน) ต่อ 1 จังหวัด 4 เทรนนิ่ง ศูนย์เขต และทีมจังหวัด /มาสเตอร์โค้ช (คือโค้ชจังหวัด) 

 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย : แนะน าว่าจังหวัดท่ียังไม่มีงานด้านเด็ก   
ให้มีอย่างน้อยต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

นางทับทิม  ศรีวิไล   ผู้บันทึกรายงานการประชุม              
แพทย์หญิงนนธนวนัณท์  สุนทรา    ผู้ตรวจรายงานการประชุม       

            
  
  


