สรุปรายงานการประชุม
ยกร่างหลักสูตรคู่มือผู้อานวยการเล่น (Play worker) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา ๑๐.๐0 - ๑๒.๐0 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
และผ่านระบบ cisco webex meeting
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
2. แพทย์หญิงธนิกา สุจริตวงศานนท์ รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
3. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
4. นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
5. นางเปรมฤทัย เกตุเรน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
6. นางทับทิม ศรีวิไล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
7. นางสาวกัญจนา กันทะศร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
8. นางสาวพรชเนตต์ บุญคง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
9. นางสาวไพลิน วิญญกูล
นักจิตวิทยาชานาญการ
10. นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
11. นางสุภิญญา เกียรติพานิชกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
12. นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่
นักวิชาการศึกษา
13. นางพรทิพย์ วรวิชญ์
นักวิชาการศึกษา
14. นางสาวดวงใจ ปั้นคุ้ม
นักวิชาการศึกษา
15. นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์
นักวิชาการศึกษา
16. นางสาวชลธิชา ชัยหนองแปน
ผู้ประสานโครงการ
ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ cisco webex meeting
1. นางสาวทัตติยา ลิขิตวงษ์
ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.)
2. นางสาวประสพสุข โบราณมูล
เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนและทีม
3. เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
4. เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.)
เริ่มประชุม ๑0.30 น.
แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ประธานการประชุม กล่าวถึง นโยบาย”เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก Model”
การเล่นรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ concept 3f และทางสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง
จาการที่เราลงพื้น ที่พบว่า ทุกพื้ นที่มี กระบวนการเล่นอิส ระ แต่ยัง ขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ของพ่อแม่
ผู้ปกครอง และครูผู้ดู แลเด็ก ในการสนับ สนุน การเล่น ของเด็กที่ ยึดเด็ กเป็ นศูน ย์กลาง ทางกรมอนามั ย เล็ง เห็ น
ความสาคั ญ ของผู้ดู แลการเล่นหรือผู้อ านวยการเล่น (play worker) ในปีง บประมาณนี้เราจะจัดท ายกร่างคู่มื อ
ผู้อานวยการเล่นขึ้นมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนั้นวันนี้เราจะมาประชุมพูดคุย
เรื่องการยกร่างคู่มือผู้อานวยการเล่น (play worker) ขึ้นมา มีเครือข่ายของกรมอนามัยประกอบด้วยมูลนิธิส่งเสริมสื่อ
เพื่อเด็กและเยาวชน, มูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกันขับเคลื่อนและร่วมกันประชุมในวันนี้
วาระที่ 1...
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วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้ยกร่างคู่มือผู้อานวยการเล่น (play worker) เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งการยก
ร่างครั้งนี้เราได้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และทีมผู้อำนวยกำรสถำบันแห่งชำติ เพื่อ
กำรพัฒนำเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาในการยกร่างมือคู่มือ ในคู่มือประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ ๑ เป็น ความหมายของการเล่น ตามแนวคิดการขับเคลื่อน ”เด็กไทยเล่น เปลี่ย นโลก Model”
การเล่นรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ concept 3f รวมถึงบทบาทของผู้อานวยการเล่น
ส่ ว นที่ ๒ กระบวนการพั ฒ นาทั ก ษะผู้ อ านวยการเล่ น (play worker) Training of trainer for child
caregiver (ครูพี่เลี้ยง/ ผู้ปกครอง) มีกระบวนการพัฒนาทักษะผู้อานวยการเล่น (play worker) มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๙ กิจกรรม
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองการประชุม
ไม่มี
วาระที่ ๓ เพื่อพิจารณา
เนื้อหาคู่มือ ส่วนที่ ๑ เป็นความหมายของการเล่นตามแนวคิดการขับเคลื่อน “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก Model”
การเล่นรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ concept 3f รวมถึงบทบาทของผู้อานวยการเล่น ให้ทั้งคุณทัตติยา ลิขิตวงษ์
ผู้จัดการมูลนิ ธิเพื่ อพัฒ นาเด็ก (มพด.) และที ม คุณประสพสุข โบราณมู เจ้าหน้าที่มู ลนิ ธิส่ง เสริมสื่อเพื่ อเด็กและ
เยาวชนและทีม ช่วยพิจารณาเนื้อหาในส่วนที่ ๑
คุณทัตติยา ลิขิตวงษ์ : ภาพรวมของทั้ง ๒ ส่วนค่อนข้างที่จะครบองค์ประกอบเนื้อหาดี
1. ขอเพิ่มในส่วนของคานา ให้เพิ่มความหมายของการเล่น และการเล่นมีความสาคัญสาหรับเด็กอย่างไร
๒. บทบาทของผู้อานวยการเล่น หน้าที่ ๔ ระยะที่ ๒ อยากให้เพิ่มเรื่องดูแลการประเมินความเสี่ยงของเด็ก
ในขณะที่เด็กเล่น และตัวอย่างการเล่นหน้า ๔ - ๗ ทางมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) ขอปรับและเพิ่มเติมให้ครบ
สมบูรณ์แบบทั้ง ๒ ข้อนี้
คุณประสพสุข โบราณมู ล : เพิ่มในส่วนบทบาทของผู้อานวยการเพิ่มอีก ๒ ข้อ คือบทบาทผู้อานวยการเล่น
ดังนี้
1.6 ผู้อานวยการเล่นช่วยให้เด็กทุกคนปลดปล่อยผ่อนคลายภาวะกดดันภายในด้วยตัวเอง รู้สึกปลอดภัย
ทางด้านจิตใจและมีตัวตน (Loser)
1.7 ผู้อานวยการเล่นช่วยให้ได้รับความปลอดภัยระหว่างการเล่น (Safe area) ส่วนรายละเอียดทาง
มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม สื่ อ เพื่ อ เด็ ก แล ะ เยาว ช น แล ะ ที ม จะ เป็ น คน ดาเนิ น ก าร ใน ก าร แก้ ไ ข และ เพิ่ ม เติ ม
แพทย์หญิงธนิ กา สุจริตวงศานนท์ : ทางสถาบันขอเพิ่มในส่วนการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย เพื่อให้
ความชัดเจนในการที่จะลงกระบวนการในการฝึกทักษะ ผู้อานวยการเล่น (play worker) จะได้เข้าใจเรื่องพัฒนา
ตามช่วงวัยในการเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ทางสถาบันฯจะ ดาเนินการเพิ่มเติม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ส่ ว นที่ ๒ กระบวนการพั ฒ นาทั ก ษะผู้ อ านวยการเล่ น (play worker) Training of trainer for child
caregiver (ครูพี่เลี้ยง/ ผู้ปกครอง) มีกระบวนการพัฒนาทักษะผู้อานวยการเล่น (play worker) มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๙ กิจกรรม
คุณทัตติยา...
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คุณทัตติยา ลิขิตวงษ์ : กระบวนการเล่นไม่น่ามีปัญ หาอะไรทางมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) ไปดูอีกครั้ง
พร้อมแก้ไขและเพิ่มเติมมาให้เลย
คุณประสพสุข โบราณมู ล : กระบวนทางมูลนิธิส่งเสริมสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนและทีม จะเพิ่มบทบาทที่เรา
เพิ่ม ๒ ข้อ กระบวนการเราจะกลับไปเพิ่มเติมและดูภาพรวมของกระบวนการอีกครั้ง
คุณทับทิม ศรีวิไล : กระบวนการในข้อ 7 จากกิจกรรมหลากสี เป็นเล่นตามวัย ส่วนกิจกรรมใส่ในข้อย่อย
ของกิจกรรม
แพทย์หญิงธนิกา สุจริตวงศานนท์ : กิจกรรมที่ 9 การประเมินความเสี่ยง ขอเพิ่มแบบคัดกรองความเสี่ยง
ของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่นและแบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย
มติที่ปรtชุม : รับทราบ
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
คุณทัตติยา ลิขิตวงษ์ : เพิ่ม แบบบันทึกกิจกรรม เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกและตัวอย่างการเล่น เด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลก
ประธาน : ในส่ ว นของภาคี เครื อ ข่ า ยก็ น าไปปรั บ ปรุ ง ในรายละเอี ย ดที่ เต็ ม เติ ม ให้ เกิ ด ความสมบู ร ณ์
วัน ที่ ๕ พฤษภาคม 2563 ส่งเอกสารแก้ไขที่คุณทับทิม ศรีวิไล และวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ประชุมร่างคู่มือผู้อานวยการเล่น (play worker) ครั้งที่ ๒
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 3 อื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดการประชุม 12.00 น.
นางทับทิม ศรีวิไล ผู้บันทึกการประชุม
แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้ตรวจการประชุม

