


สรุปรายงานการประชุม 
ยกร่างหลักสูตรคู่มือผู้อ านวยการเล่น (Play worker) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

วันที่ 8 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 ๑0.00 น. 
  แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ประธานการประชุม กล่าวถึง จากการท่ีสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
กรมอนามัย ร่วมกับ ส านักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และ
สถาบัน ส่ือเด็กและเยาวชน (สสย.) เครือข่ายเล่น เป ล่ียนโลกร่างคู่มือ ผู้อ านวยการเล่น (play worker) วันนี้             
เป็นการประชุมครั้งท่ี ๒ และจะประชุมร่วมกับท่านอธิบดีกรมอนามัยอีกครั้ง เพื่อสรุปและร่างคู่มือผู้อ านวยการเล่น 
(Play worker) นี้ถือว่าเรียบร้อย 

 

วาระท่ี 1… 
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วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ  
 การประชุมร่างคู่มือผู้อ านวยการเล่น (play worker) ครั้งท่ี ๒ การร่างคู่มือเสร็จเรียบร้อย กรมอนามัยจะมี
แผนการด าเนินงานดังนี้ 

 

วาระที่ 2 รับรองการประชุม  
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี1/2563 ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม 2563 

วาระที่ ๓ เพื่อพิจารณา 
 จากการการประชุมครั้งท่ี ๑ ทีมสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย ได้รวบรวมท่ีภาคีเครือข่าย
ได้แนะน าและปรับแก้ แก้ไขเพิ่มเติมสรุปดังนี้ 

 ค าน า 
 เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก Model 
 แนวคิดการขับเคล่ือนเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก Model 
 กระบวนการพฒันาทักษะผู้อ านวยการเล่น (9 กิจกรรม) 
 ภาคผนวก (ตัวอย่างการเล่นในครอบครัว ตาม concept 3F ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรม 

“เด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก”)     
 คุณประสพสุข  โบราณมูล : ขอเพิ่มเติม ดังนี้ 

 หน้าท่ี ๑ ต่อจากบรรทัดท่ี ๖ เพิ่มดังนี้ค่ะ มูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) พูดถึง “การเล่น” คือ ธรรมชาติ
และความต้องการของเด็ก การเล่น ท าให้เกิดความสุข สนุกสนาน น าไปสู่การเรียนรู้ท่ีดี มันเป็นเรื่อง
ของสมอง แล้วส่งผลสู่พัฒนาการ รอบด้าน อย่างอิสระ” 

 หน้าท่ี ๔ ตรงบทบาทของผู้อ านวยการระยะท่ี ๒ ต่อจากบรรทัดท่ี ๑๑ เพิ่มเติมคือ รวมท้ังประเมิน
ความความเส่ียง และช่วยให้เด็กได้ประเมินความเส่ียงได้ด้วยตัวเอง ในเวลาท่ีเด็กเล่น ปีน ป่าย         
เล่นบนที่สูง และการเล่นเส่ียงอื่น ๆ 
 

    หน้าท่ี ๘... 
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 หน้าท่ี ๘ ข้อ 1.๖ ต่อจากด้วยตัวเองข้อความท่ีเพิ่มคือ มีการยืดหยุ่น ฟื้นฟูตัวเอง รู้สึกปลอดภัย
ทางด้านจิตใจ และ มีตัวตน (Resilience) 

 หน้าท่ี 9 ข้อ 1.7 ผู้อ านวยการเล่นช่วยให้ได้รับความปลอดภัยระหว่างการเล่น (Safe area)          
การเล่นเส่ียง เป็นการเล่นท่ีสร้างทักษะความมั่นใจ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า           
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆในสถานการณ์ น าไปสู่การฝึกเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องอื่น ๆ ความปลอดภัย 
ในการเล่น จึงส าคัญ  เพื่ อให้ เด็กได้เล่นอย่างต่อเนื่อง ผู้อ านวยการเล่นจะต้อง เป็นมีบทบาท               
ในการประเมิน ความเส่ียงให้กับเด็กและในขณะเดียวกันช่วยให้เด็กได้ประเมินความเส่ียงในระหว่าง    
การเล่นได้ด้วยตัวเองส่งเสริมให้เด็กได้เล่นเส่ียง ด้วยการสร้างส่ิงแวดล้อมการเล่นท่ีเส่ียง ท้าทาย      
ผจญภัยอย่างเหมาะสม โดยการให้เด็กมีส่วนช่วยในการออกแบบ และลงมือช่วยท า ท้ังการสร้างสนาม
เด็กเล่น/พื้นท่ีเล่นท่ี/มุมการเล่นท่ีเส่ียงท้าย ผจญภัย อย่างปลอดภัยร่วมกันท า ส าคัญผู้ใหญ่ต้องเปิด
กว้างฟังความคิดของเด็ก และร่วมกันสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมการเล่นเส่ียงท่ีเด็กต้องการ การท าข้อตกลง
ร่วมกันในการเล่นเรื่องการเล่นเส่ียง ร่วมกับการท าข้อตกลง ข้อท่ี 1.6 จะช่วย เช่น พวกเราปีนต้นไม้
ระยะความสูงเท่าใดดี ถึงจะตกมาไม่บาดเจ็บ เล่นปีนก าแพงได้สูงเท่าใด เป็นต้น การช่วยกันดูแลเรื่อง
ความสะอาด และอันตรายอื่น ๆ ก่อนเปิดสนาม เช่นเศษแก้ว ไม้เสียบลูกช้ินในสนามทราย อุจาระสัตว์ 
เครื่องเล่นช ารุดผุพัง ฯลฯ และการท าความสะอาดประจ าวันหลังเลิกเล่น  และช่วยกันท าความสะอาด
เช้ือโรคสนามทรายประจ าสัปดาห์ หรือเดือนให้เด็กมีส่วนช่วย จะช่วยให้การเล่น มีความปลอดภัย    
จากอุบัติเหตุ และปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งเด็กจะได้ฝึกการดูแลความปลอดภัย ช่วยกันเอง 
การเล่นบนท่ีสูง การปีนต้นไม้ ปีนก าแพงสูง การกับเล่นมีด การเล่นไฟ การเล่นน้ า  การกระโดดลง    
จากท่ีสูง ฯลฯ ผู้อ านวยการเล่นต้องช่วยดูแลอย่างห่างๆ และถ้าเส่ียงมากก็ขยับไปอยู่ใกล้ ๆ หรือค่อย ๆ 
เข้าไปแทรกแซงเมื่อเห็นว่าเส่ียงมากแต่การเล่นนั้นมีประโยชน์น้อยไม่คุ้มกับการเส่ียง 

ตัวอย่างการเล่น : เล่นปีนขึ้นท่ีสูง กระโดดการท่ีสูง ปีนต้นไม้ การเล่นไฟ เล่นของมีคม การในบ่อ
น้ าธรรมชาติ ฯลฯ 

 ในส่วนของกระบวนการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (Play worker) Training of trainer for child 
caregiver (ครูพี่ เล้ียง/ ผู้ปกครอง) เพิ่ มตรงหน้า ท่ี19 การเล่น ท่ี ช่วยส่งเสริม EF (Executive 
Functions) 

 เพิ่มฐานท่ี ๖ ผู้อ านวยการเล่นช่วยให้เด็กทุกคนปลดปล่อยผ่อนคลายภาวะกดดันภายในด้วยตัวเอง   
รู้สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจ และมีตัวตน (Loser)  

1. การจ าลองสถานการณ์ผ่านละคร เช่น  
    - เด็กร้องไห้เพราะถูกแม่ตีมาจากบ้านแล้วนิ่งเงียบไม่คุยกับใคร    
    - เด็กมีภาวะอารมณ์รุนแรงท้ังท่ีปกติเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารัก   

 (สามารถเพิ่ม โจทย์ ในความเป็นจริงท่ีพบเจอได้)  
2. โจทย์ผู้อ านวยการเล่นช่วยส่งเสริมความสามารถของเด็กเด็กทุกคนปลดปล่อยผ่อน

คลายภาวะกดดันภายใน  ด้วยตัวเอง รู้ สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจ และมี ตัวตน (Loser)              
ให้แลกเปล่ียนกัน     

3. วิทยากรสรุป จากข้อมูลผู้เข้าร่วมและแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติม และการแชร์วิธีการ   
ท าข้อตกลงเพื่อให้เล่น อย่างมีความสุข    

 
 
    คุณพรชเนตต์...  



- 4 - 
 

คุณพรชเนตต์  บุญคง : กระบวนการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (Play worker) จัดเรียงหัวข้อ           
ให้กิจกรรมท่ี ๔ โมเดลเล่นเปล่ียนโลกเป็นกิจกรรมสุดท้าย เพราะกิจกรรมท่ี ๔ เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญ         
ท่ีบ่งบอกความถึงการเล่นอิสระ และสามารถเช่ือมโยงทุกกิจกรรมเข้ามาตรงกับ เล่นเปล่ียนโลกภายใต้ 
concept 3f และให้เพิ่ม Course Syllabus ตรงภาคผนวก 
 ส่วนท่ี 2 กระบวนการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (play worker) Training of trainer for child 

caregiver (ครูพี่ เล้ียง/ ผู้ปกครอง) มีกระบวนการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น (play worker)         
มีท้ังหมด ๑๒ เรื่อง โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๙ กิจกรรม 

คุณทัตติยา ลิขิตวงษ์ : กระบวนการเล่นไม่น่ามีปัญหาอะไรทางมพด.ไปดูอีกครั้งพร้อมแก้ไขและเพิ่มเติม    
มาให้เลยค่ะ  
คุณประสพสุข โบราณมูล : กระบวนทางมูลนิธิส่งเสริมส่ือเพื่อเด็กและเยาวชนและทีม จะเพิ่มบทบาท         
ท่ีเราเพิ่ม ๒ ข้อกระบวนการเราจะกลับไปเพิ่มเติมและดูภาพรวมของกระบวนการอีกครั้ง 
คุณทับทิม ศรีวิไล : กระบวนการในข้อ7จากกิจกรรมหลากสี เป็นเล่นตามวัย ส่วนกิจกรรมก็ใส่ใน           
ข้อย่อยของกิจกรรม 
แพทย์หญิงธนิกา สุจริตวงศานนท์ : กิจกรรมท่ี 9 การประเมินความเส่ียง ขอเพิ่มแบบคัดกรองความเส่ียง
ของพื้นท่ีเล่น/สนามเด็กเล่นและแบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

วาระที่ 3 อื่น ๆ (ถ้ามี) 
-  

ปิดการประชุม 12.00 น. 
 
 
 

          นางทับทิม  ศรีวิไล ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                          แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้ตรวจการประชุม 

 
   

  
     

 
 
   
   

 
    

 
   
 

 


