


สรุปรายงานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน “เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก 
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕62  เวลา ๑๓.๓0 - ๑๖.๓0 น. 

ณ ห้องประชุมนรพัฒน์   ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  อาคาร ๒ ชั้น ๓  กรมอนามัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม   

  1. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย     
2. แพทย์หญิงนนธนวนัณท์  สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
3. แพทย์หญิงธนิกา  บุญมา  รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
4. ทันตแพทย์ด ารง  ธ ารงเลาพันธ์  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  
5. คุณเข็มพร  วิรุณราพันธ์  สถาบันเพื่อเด็กและเยาวชน  
6. นางสาวรัชดาวรรณ์  แดงสุข  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันราชานุกูล  
7. นางสาวปรารถนา  พรมวิช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันราชานุกูล 
8. นางสาวประสพสุข  โบราณมูล  ผู้จัดการฝ่ายงานคุ้มครองและพัฒนาเด็ก   
9. นางประภาภรณ์    จังพานิช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

 10.นายทศพร   เลิศศิลปะชัย  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ศูนย์สื่อสาธารณะ 
 11.นางสุรีพร   เกียรติวงศ์ครู  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

12.นางทับทิม  ศรีวิไล   สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  
13.นางเปรมฤทัย เกตุเรน    สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  
14.นางสาวกัญจนา  กันทะศร  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
15.นางสาวสุภิญญา เกียรติพานิชกิจ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
16.นางสาวชาณิภา  เจริญรัตน์  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
17.นางสาวชลธิชา  ชัยหนองแปน  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

 18.นางสาวชลิตา   ต่ายค า  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
 19.นายธีรยุทธ    ชูพุทธวงศ์  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
 20.นางสาวกนกกาญจน์ ส าเภาแก้ว สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
 21.นางสาวกมลวรรณ  สุขเลิศ  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
 22.นางสาวพิมลพรรณ  ทรงม่วง  ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
 23.นางฐินิตา  ทองประดิษฐ์  ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
 24.นางสาวณัฐหทัย  กติรอง  ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
 25.นางจริยา  จ าปี   ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
 26.นางสาวสีกานดา  ทรงม่วง  ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ   

นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม พูดถึงนโยบายของท่าน 
รัฐมนตรีช่วย นโยบายเด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก และการประชุมครั้งนี้ต้องการให้เกิด mapping พ้ืนที่ ให้เกิด
ความชัดเจนและเกิดองค์ประกอบหรือเกณฑ์ของ เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก    
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา    

          แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก   

ประธานในที่ประชุม นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย  ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับ
แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย และมอบหมายให้แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  น าเสนอแนวทางที่ อธิบดีมอบหมายให้ด าเนินการ เพ่ือให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา
วางแนวทางการขับเคลื่อนไว้ ๓ ข้อ หลักๆ ดังนี้  

1. พ้ืนที่ต้นแบบในการเล่น (Mapping พ้ืนที่)   
 2. การวาง Model หลักสูตร Play workers   
 3. กิจกรรม KicK off ระหว่างวันที่  18 – 19 มกราคม 2563   
การประชุมในวันนี้เราจะวางแนวทางการขับเคลื่อนงาน 
 

มติในที่ประชุม 

 1. องค์ประกอบ/เกณฑ์ของเล่นเปลี่ยนโลก ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ตาม concept ๓ F 
               1.1 พ้ืนที่เล่น (Play space)  คือ พ้ืนที่เล่น ที่มีความปลอดภัย และเปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย 
                     1.1.1 Space 
            1.1.2 Safety 
            1.1.3 Accessibility 
               1.2 ผู้ดูแลการเล่น (play worker) คือ ผ่านการอบรมหลักสูตร (อบรมและฝึกปฏิบัติ)  
               1.3 กระบวนการเล่น คือ มีการส่งเสริมการเล่น 
            1.3.1 เล่นอิสระ  
            1.3.2 ครอบครัวมีส่วนร่วม 
               1.4 หน่วยบริหารจัดการการเล่น  คือ ต้องให้มีหน่วยบริหารจัดการการเล่น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง 
เช่น ชุมชน อบต. รพ. ศอ. 
           2. พ้ืนที่ต้นแบบในการเล่น (Mapping พ้ืนที่) (ตามเอกสารแนบท้าย) 
                Mapping 6 ส่วน  ประกอบด้วย   

- กรมอนามัย ๕๗ แห่ง  
- มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) 
- กรมสุขภาพจิต ศพด./12 ต้นแบบ ครูใช้กิจกรรมเนน้การสร้างความผูกพัน เน้นการเล่นกับพ่อแม ่ 
- อปท.พ้ืนที่ต้นแบบ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
- CoAct ๒๑ พ้ืนที่ต้นแบบและในส่วนที่ก าลังพัฒนา ๒73 แห่ง 
- เครือข่ายกองกิจที่เข้าร่วมโครงการ  

       3. การวาง Model หลักสูตร Play workers  คู่มือการพัฒนาหลักสูตร ทบทวนหลักสูตรของมูลนิธิ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) และกรมสุขภาพจิต  
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4. กิจกรรม Kick off  ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓  

          - มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) เชิญกรมอนามัยร่วมงานเทศกาลเดิ่นยิ้ม ตอน “เล่นเปลี่ยนโลก” 
17 - 19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมโคราช และ ลานย่าโม  จังหวัดนครราชสีมา และสนับสนุนรถตู้ 2 คัน 
(ค่าน้ ามัน) ค่าท่ีพักและอาหาร ตลอดงาน   

- จ านวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เรียนเชิญท่านอธิบดี และคณะท างานเล่นเปลี่ยนโลกของ 
กรมอนามัย 12 ท่าน  

- ก าหนดการ กิจกรรม Kick off ตามเอกสารแนบท้าย 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

- ไม่มี 

 
นางทับทิม  ศรีวิไล   ผู้บันทึกรายงานการประชุม              

แพทย์หญิงนนธนวนัณท์  สุนทรา    ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
            

  
  


