


สรุปรายงานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก   
วันที ่๒ ธันวาคม ๒๕62  เวลา ๑๓.๓0 - ๑๖.๓0 น.   

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ  อาคาร ๗ ชั้น ๓  กรมอนามัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

  1. นายแพทย์อรรถพล    แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย     
2. แพทย์หญิงนนธนวนัณท์   สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
3. แพทย์หญิงพิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก      
4. นางประภาภรณ์  จังพานิช  ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
5. นางสาวสุรีรัตน์  พืชผักหวาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  

 6. นางมะลิวัลย์  ใจลาน   ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
7. นางสาวดวงพร  แหวนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
8. นางนภาพร  มอญวัต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9. นายวัชรินทร์  แสงสัมฤทธิ์ผล  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
10. นายเศวต  เซี่ยงลี่   กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
11. นางศิริพรรณ  บุญชศรี  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 
12. นางดวงประทีป  ไตรสุรัตน์  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 
13. นางปณตภาทิพย์  เกตุพุรักษ์  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 
14. นางสาวกรกนก   สายทอง  ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย 
15. นางทับทิม  ศรีวิไล   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  
16. นางพรพรชเนตต์  บุญคง  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  
17. นางสาวกัญจนา  กันทะศร  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
18. นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
19. นางสาวศุภิญญา เกียรติพานิชกิจ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
20. นางสาวชาณิภา  เจริญรัตน์  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
21. นางสาวกัลยา  สุนทรา  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
22. นางสาวรัตนา   สมใจ  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
23. นางสาวสุปัญญา  กุลโสพล  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
๒4. นางสาวชลธิชา  ชัยหนองแปน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

 25. นายอนันต์  ประมูล   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
 26. นางสาวชลิตา ต่ายค า  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  

นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัยประธานการประชุม  ประธานกล่าวถึง
นโยบายของท่าน รมว. เกี่ยวกับโครงการ “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก” ซึ่งมีสาระส าคัญในการขับเคลื่อนตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์  
1. เกิดพ้ืนที่สนับสนุนการเล่นตามวัย เด็กไทยเปลี่ยนโลก  
2. สร้างความรอบรู้ของครอบครัวต่อการเล่นของลูก (เล่นอย่างไร)  
3. เกิดกระแสการเล่นและให้ทุกคนเห็นความส าคัญของการเล่นของเด็ก  
4. สร้างกลุ่มที่จะอ านวยให้เกิดการเล่น (ให้คงอยู่ตลอดไป)    

เป้าหมาย                  
๑. เด็กไทย IQ EQ มากกว่า 100 
๒. เด็กไทยพัฒนาการสมวัย   
๓. เด็กไทยสูงสมส่วน มากกว่า 60%  

และให้ทุกคนมองกรอบการด าเนินงานให้คลอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค             
   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องเพ่ือพิจารณา  

                        การขับเคลื่อนแนวทางในโครงการ “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก” ที่ประชุมได้ร่วมกัน 
พิจารณาในหลาย ๆ ด้าน และมีมติในที่ประชุมเห็นควรมีการขับเคลื่อนดังนี้  

              การขับเคลื่อนงาน ใช้ Concept   3 F ประกอบด้วย 

Family  
พ่อแม่เล่นกับลูกทุกวัน  

  

Free  
       เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา  

Fun 
เด็กต้องสนุก เกิดทักษะ 

การเรียนรู ้
สื่อสาร รณรงค์ สร้างกระแส 
การเล่นในชุมชนทุกระดับ 
-พัฒนาสื่อความรู้/InFo  
-เผยแพร่สื่อผ่านช่องทาง  
(แถลงข่าว /๙ ย่างเพ่ือสร้างลูก/ 
วิทยุชุมชน/เยี่ยมบ้าน ฯลฯ  
-จัด package อสม. (กิน กอด  
เล่น เล่า ) อสม.นมแม่ 
 

จัดพื้นที่เล่นตามวัย (เล่นตามรอย
พระยุคคลบาท)  
- คลินิก WCC  
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
- ชุมชน (เพ่ิมพ้ืนที่เล่นใน หมู่บ้าน/
พ้ืนที่สาธารณะ  
เน้นให้เกิดพื้นที่ต้นแบบการเล่น 
ส าหรับเด็กจังหวัดละ ๑ แห่ง  

พัฒนาหลักสูตรการเล่นทุกระดับ  
 - คลินิก WCC  
 - สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 - ชุมชน (เพ่ิมพ้ืนที่เล่นใน หมู่บ้าน/
พ้ืนที่สาธารณะ 
พัฒนาทักษะผู้น าการเล่น  
 - เจ้าหน้าที ่WCC  
 - ครูผู้ดูแลเด็ก  
 - ผู้สูงอายุในชุมชน 
สนับสนุนสื่อของเล่นตามวัย 
 - คลินิก WCC 
 - สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 - ชุมชน 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

                - ไม่มี 

 

 

 

นางทับทิม  ศรีวิไล   ผู้บันทึกรายงานการประชุม              
แพทย์หญิงนนธนวนัณท์  สุนทรา    ผู้ตรวจรายงานการประชุม       

 
  


