


สรุปรายงานการประชุม 
ยกร่างหลักสูตรคู่มือผู้อ านวยการเล่น (Play worker) ประจ าปีงบประมาณ 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     ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ   
2. แพทย์หญิงธนิกา  สุจริตวงศานนท์  รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ    
3. นางสุรีพร  เกียรติวงศ์ครู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นายสุทิน  ปุณฑริกภักด์ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางเปรมฤทัย  เกตุเรน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางทับทิม  ศรีวิไล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นางสาวกัญจนา  กันทะศร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นางสาวพรชเนตต์  บุญคง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางสาวไพลิน  วิญญกูล  นักจิตวิทยาช านาญการ 
10. นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสุภิญญา  เกียรติพานิชกิจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางเบญจวรรณ  วงศ์ใหญ่  นักวิชาการศึกษา 
13. นางพรทิพย ์  วรวิชญ์   นักวิชาการศึกษา 
14. นางสาวดวงใจ  ปั้นคุ้ม  นักวิชาการศึกษา 
15. นางสาวชาณิภา  เจริญรัตน ์  นักวิชาการศึกษา 
16. นางสาวชลธิชา  ชัยหนองแปน  ผู้ประสานโครงการ 

ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ cisco webex meeting 
1. นางสาวทัตติยา ลิขิตวงษ์   ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) 
2. นางสาวประสพสุข โบราณมูล   เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิส่งเสริมส่ือเพื่อเด็กและเยาวชนและทีม 
3. เจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
4. เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) 

เร่ิมประชุม ๑0.30 น. 
แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ประธานการประชุม กล่าวถึง นโยบาย”เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก Model”  

การเล่นรูปแบบใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นโดยใช้ concept 3f และทางสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้ลงพื้นท่ีเยี่ยมเสริมพลัง  
จาการท่ีเราลงพื้นท่ีพบว่า ทุกพื้นท่ีมีกระบวนการเล่นอิสระ แต่ยังขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก ในการสนับสนุนการเล่นของเด็กท่ียึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  ทางกรมอนามัยเล็งเห็น
ความส าคัญของผู้ดูแลการเล่นหรือผู้อ านวยการเล่น (play worker) ในปีงบประมาณนี้เราจะจัดท ายกร่างคู่มือ
ผู้อ านวยการเล่นขึ้นมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนั้นวันนี้เราจะมาประชุมพูดคุย
เรื่องการยกร่างคู่มือผู้อ านวยการเล่น (play worker) ขึ้นมา มีเครือข่ายของกรมอนามัยประกอบด้วยมูลนิธิส่งเสริมส่ือ
เพื่อเด็กและเยาวชน, มูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกันขับเคล่ือนและร่วมกันประชุมในวันนี้ 

 
วาระท่ี 1... 
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วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้ยกร่างคู่มือผู้อ านวยการเล่น (play worker) เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งการยก

ร่างครั้งนี้เราได้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ์ และทีมผู้อ ำนวยกำรสถำบันแห่งชำติเพื่อ    
กำรพัฒนำเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นท่ีปรึกษาในการยกร่างมือคู่มือ ในคู่มือประกอบด้วย 3 ส่วน  

 ส่วนที่ ๑ เป็นความหมายของการเล่น ตามแนวคิดการขับเคลื่อน ”เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก Model”     
การเล่นรูปแบบใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นโดยใช้ concept 3f รวมถึงบทบาทของผู้อ านวยการเล่น 

ส่วนท่ี ๒ กระบวนการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (play worker) Training of trainer for child 
caregiver (ครูพี่เล้ียง/ ผู้ปกครอง) มกีระบวนการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (play worker) มีท้ังหมด ๑๒ เรื่อง 
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๙ กิจกรรม 

ส่วนท่ี ๓ ภาคผนวก 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

วาระที่ 2  รับรองการประชุม 
     ไม่มี 

วาระที่ ๓  เพื่อพิจารณา 
เนื้อหาคู่มือ ส่วนท่ี ๑ เป็นความหมายของการเล่นตามแนวคิดการขับเคล่ือน “เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก Model” 

การเล่นรูปแบบใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นโดยใช้ concept 3f รวมถึงบทบาทของผู้อ านวยการเล่น ให้ท้ังคุณทัตติยา ลิขิตวงษ์ 
ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) และทีม คุณประสพสุข โบราณมู เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิส่งเสริมส่ือเพื่อเด็กและ
เยาวชนและทีม ช่วยพิจารณาเนื้อหาในส่วนท่ี ๑ 

คุณทัตติยา ลิขิตวงษ ์: ภาพรวมของท้ัง ๒ ส่วนค่อนข้างท่ีจะครบองค์ประกอบเนื้อหาดี  
    1. ขอเพิ่มในส่วนของค าน า ให้เพิ่มความหมายของการเล่น และการเล่นมีความส าคัญส าหรับเด็กอย่างไร  
    ๒. บทบาทของผู้อ านวยการเล่น หน้าท่ี ๔ ระยะท่ี ๒ อยากให้เพิ่มเรื่องดูแลการประเมินความเส่ียงของเด็ก

ในขณะท่ีเด็กเล่น และตัวอย่างการเล่นหน้า ๔ - ๗  ทางมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) ขอปรับและเพิ่มเติมให้ครบ
สมบูรณ์แบบท้ัง ๒ ข้อนี้ 

คุณประสพสุข โบราณมูล : เพิ่มในส่วนบทบาทของผู้อ านวยการเพิ่มอีก ๒ ข้อ คือบทบาทผู้อ านวยการเล่น 
ดังนี้  

    1.6 ผู้อ านวยการเล่นช่วยให้เด็กทุกคนปลดปล่อยผ่อนคลายภาวะกดดันภายในด้วยตัวเอง รู้สึกปลอดภัย
ทางด้านจิตใจและมีตัวตน (Loser)   
             1.7 ผู้อ านวยการเล่นช่วยให้ได้รับความปลอดภัยระหว่างการเล่น (Safe area) ส่วนรายละเอียดทาง
มูล นิธิส่ ง เ ส ริม สื่อ เพื่ อ เด็ก และ เย าวชนและทีม  จะ เป็น คน ด า เนิน ก าร ใน การแก้ ไ ข และ เพิ่ ม เ ติม
แพทย์หญิงธนิกา  สุจริตวงศานนท์ : ทางสถาบันขอเพิ่มในส่วนการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย เพื่อให้
ความชัดเจนในการท่ีจะลงกระบวนการในการฝึกทักษะ  ผู้อ านวยการเล่น (play worker) จะได้เข้าใจเรื่องพัฒนา 
ตามช่วงวัยในการเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ทางสถาบันฯจะ ด าเนินการเพิ่มเติม  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
  ส่วนท่ี ๒  กระบวนการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (play worker) Training of trainer for child 
caregiver (ครูพี่เล้ียง/ ผู้ปกครอง) มีกระบวนการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (play worker) มีท้ังหมด ๑๒ เรื่อง 
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๙ กิจกรรม 
                     คุณทัตติยา... 
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  คุณทัตติยา ลิขิตวงษ์ : กระบวนการเล่นไม่น่ามีปัญหาอะไรทางมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) ไปดูอีกครั้ง
พร้อมแก้ไขและเพิ่มเติมมาให้เลย 

คุณประสพสุข โบราณมูล : กระบวนทางมูลนิธิส่งเสริมส่ือเพื่อเด็กและเยาวชนและทีม จะเพิ่มบทบาทท่ีเรา
เพิ่ม ๒ ข้อ กระบวนการเราจะกลับไปเพิ่มเติมและดูภาพรวมของกระบวนการอีกครั้ง 

คุณทับทิม ศรีวิไล : กระบวนการในข้อ 7 จากกิจกรรมหลากสี เป็นเล่นตามวัย ส่วนกิจกรรมใส่ในข้อย่อย
ของกิจกรรม 

แพทย์หญิงธนิกา  สุจริตวงศานนท์ : กิจกรรมท่ี 9 การประเมินความเส่ียง ขอเพิ่มแบบคัดกรองความเส่ียง
ของพื้นท่ีเล่น/สนามเด็กเล่นและแบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย 

มติที่ปรtชุม : รับทราบ 
  ส่วนท่ี ๓ ภาคผนวก 
   คุณทัตติยา ลิขิตวงษ์ : เพิ่ม แบบบันทึกกิจกรรม เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลกและตัวอย่างการเล่น เด็กไทยเล่น
เปล่ียนโลก 

ประธาน : ในส่วนของภาคีเครือข่ายก็น าไปปรับปรุงในรายละเอี ยดท่ีเต็มเติมให้เกิดความสมบูรณ์           
วันท่ี ๕ พฤษภาคม 2563 ส่งเอกสารแก้ไขท่ีคุณทับทิม ศรีวิไล และวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ประชุมร่างคู่มือผู้อ านวยการเล่น (play worker) ครั้งท่ี ๒  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

วาระที่ 3 อื่น ๆ (ถ้ามี) 

    ไม่มี 
ปิดการประชุม 12.00 น. 

 

นางทับทิม  ศรีวิไล ผู้บันทึกการประชุม 
                                                               แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้ตรวจการประชุม 

 

 

 

 

 

 

   

 


