


สรุปรายงานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก   
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕62  เวลา ๑๓.๓0 - ๑๖.๓0 น.   

ณ ห้องประชุมสมบูรณ์วัชโรทัย  อาคาร ๑ ชั้น ๒  กรมอนามัย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   

 1. แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย      
  2. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย     

3. แพทย์หญิงนนธนวนัณท์   สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
4. นายวินัย  รอดไทร   ผู้อ านวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ      
5. แพทย์หญิงพิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก      
6. คุณเข็มพร  วิรุณราพันธ์  สถาบันเพื่อเด็กและเยาวชน  
7. นางสาวรัชดาวรรณ์  แดงสุข  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันราชานุกูล  
8. นางสาวปรารถนา   พรมมา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันราชานุกูล 
9. นางสาวประสพสุข  โบราณมูล  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก    
10. นางอารีย์รัชต์  ชวกาญจนกิจ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD       

 11. นางสาวทัตติยา  ลิขิตวงษ์  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
 12. นายเชษฐา มั่งคง   มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
 13. นายธานินทร์   อ่อนนุชมงคล  ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

14. นางมะลิวัลย์   ใจลาน  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีช านาญงาน 
15. นางสาวดวงพร  แหวนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
16. นางนภาพร   มอญวัต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
17. นายสกล  นิ่มเนียน   ส านักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย 
18. นางสุรีพร   เกียรติวงศ์ครู  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
19. นางทับทิม  ศรีวิไล   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  
20. นางพรพรชเนตต์  บุญคง  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  
21. นางสาวกัญจนา  กันทะศร  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
22. นางสาวศุภิญญา เกียรติพานิชกิจ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
23. นางสาวชาณิภา  เจริญรัตน์  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

          ๒๔. นางสาวชลธิชา  ชัยหนองแปน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ  

แพทย์หญิงหญิงพรรณพิมล  วิปุลากร ประธานการประชุม  กล่าวถึงนโยบายของ รมช . เกี่ยวกับ
เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก  ใช้ Concept 3 F โดยอธิบดี ได้เน้นแนวทางการขับเคลื่อนการท างานดังกล่าวคือ 

1. ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
๒. Policy advocate  แผนงานเครือข่ายที่จะด าเนินการตามเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้ขอให้

หน่วยงานเสนอแผนงาน สู่การท างานแบบเชื่อมโยง  
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 ในที่ประชุมได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ด าเนินงาน

โครงการดังกล่าว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้   
๑. หน่วยงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก    มีการด าเนินงานมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (เครือข่ายเล่น

เปลี่ยนโลก) ประกอบด้วย            
  1. Model ในการเล่นเปลี่ยนโลก  แบ่งออกเป็น  3 Setting ประกอบด้วย    
      ๑.๑ Setting : ครอบครัว มีพื้นท่ีต้นแบบ 15 แห่ง (Model สมบูรณ์)     
      ๑.๒  Setting: ชุมชน/สถานประกอบการ  เช่น พื้นที่การเล่นของสถานประกอบการพ้ืนที่
เรียนรู้สาธารณะ และเป็นพื้นที่ด้อยโอกาส 10 แห่ง    

    ๑.๓   Setting: ครู (ศพด.)                                             
หมายเหตุ ทั้ง ๓ Setting อยู่ในความดูแลของ NGO       
  2. เพ่ือนเครือข่ายการเล่นนานาชาติ เป็น Model การเล่น ประกอบด้วย 

                   - มีกระบวนการอบรมผู้ปฏิบัติในการสร้าง Play workers   
      - มีการขับเคลื่อนนโยบาย   
      - แนวคิดการเล่นแบบ Loose parts (การเล่นกับชิ้นส่วนที่หลากหลาย) เล่นอิสระ,   

เล่นกับทุกอย่างที่มี ดิน น้ า ทราย อิฐ    

หน่วยงานมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กแจ้งประสานการจัดงานประชุมเครือข่ายการเล่น จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันที่  18 - 19 มกราคม 2563    

๒. กรมสุขภาพจิต มีการด าเนินงานดังนี้ 
     1. Setting: ศพด./ 12 ต้นแบบ ครูใช้กิจกรรมเน้นการสร้างความผูกพัน เน้นการเล่นกับพ่อแม่            
     2. Website การเล่นกับลูกสามารถดาวโหลดได้จาก youtube มีทั้งหมด 12 clips 

หมายเหตุ Pilot ไปแล้ว ๕ แห่ง 
๓. กรมอนามัย  มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ในสังกัดทั้งหมด ๕๗ แห่ง มีการขับเคลื่อนงานผ่าน

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และกิน กอด เล่น เล่า (มหัศจรรย์ 1000วัน) 

ระเบียบวาระท่ี 2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก” ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค      
        อธิบดีกรมอนามัย ได้สรุปการด าเนินงานของทั้ง ๓ หน่วยงาน  ซึ่งการด าเนินงานอยู่ภายใต้นโยบาย
ของการขับเคลื่อน แต่ละหน่วยงานมีจุดเด่นแตกต่างกัน ถ้าเรารวม ๓ หน่วยงานหรือมีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
มารวบรวมและด าเนินงานเป็นพ้ืนที่ต้นแบบของแต่ละจังหวัด  

ในมติท่ีประชุมวางแนวทางการขับเคลื่อนไว้ดังนี้ 
1. พ้ืนที่ต้นแบบในการเล่น (Mapping พ้ืนที)่  

    2. การวาง Model หลักสูตร Play workers  
    3. กิจกรรม KicK off ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 
มติที่ประชุม - ข้อ ๑ มอบให้สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติรับผิดชอบ พร้อมให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส่งพื้นที่ต้นแบบในการเล่นเพื่อ Mapping พ้ืนที่ต่อไป 
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          - ข้อ ๒ มอบสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ, ส านักส่งเสริมสุขภาพ, กองกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ เป็นตัวหลัก และประสานกับหน่วยงานมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กและกรมสุขภาพจิต ร่วมวาง 
Model หลักสูตร Play workers 

        - ข้อ ๓ มอบมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก แจ้งการประสานงานทางกรมอนามัยเข้าร่วมกิจกรรม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

   นัดประชุมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบาย  

    - ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก วันที่ 13 ธันวาคม 2562  
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนรพัฒน์  ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  ชั้น๓ อาคาร ๒  กรมอนามัย 

 

นางทับทิม  ศรีวิไล   ผู้บันทึกรายงานการประชุม              
แพทย์หญิงนนธนวนัณท์  สุนทรา    ผู้ตรวจรายงานการประชุม       

 
  


