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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเฝาระวังการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
รายการตัวชี้วัดเฝาระวัง
“ประชากรไทยอายุตั้งแต 15-59 ป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอตอสุขภาพ”
รอบ 5 เดือนหลัง
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
……………………………………………………………………………………………………….

การส งเสริ ม กิ จ กรรมทางกายและการลดพฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง ให ป ระโยชน ต อ สุ ขภาพ เศรษฐกิ จ
สิ่ ง แวดล อ ม และสั ง คม ซึ่ ง การส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายและลดพฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง ของประชาชน
มีความเกี่ยวพันกับ “วิถีชีวิต” จําเปนตองมีการประสานการทํางานจากหลากหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ อาทิ
ภาคการศึกษา การทํางาน การคมนาคม การบริหารจัดการเมือง การกีฬาและนันทนาการ การทองเที่ยว และ
ชุมชน
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย มีภารกิจหลักในการสงเสริมสุขภาพของประชาชน ไดจัดทํา
แผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573) ผานคณะกรรมการพัฒนาแผนการสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคีที่เกี่ยวของ ผานการจัดประชุมกลุมยอยผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของ
และการจัดประชาพิจารณ ทั่วประเทศ เพื่อนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมาประกอบการจัดทําแผนฯ โดย
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรโลกดานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (Global Strategy on Physical Activity)
ขององคการอนามัยโลก และแผนปฏิบัติการสงเสริมกิจกรรมทางกายระดับโลก (พ.ศ. 2561 - 2573) (Global
Action Plan on Physical Activity) หรือ GAPPA
ทั้งนี้ รั ฐ มนตรีก ระทรวงสาธารณสุ ขไดนํ าเสนอแผนการสงเสริม กิจ กรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 2573) ตอคณะรัฐมนตรี ผานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาตาม
ขั้นตอนของการเสนอแผนระดับที่ 3 เปนที่เรียบรอย และกําลังอยูในขั้นตอนการพัฒนาและเสนอแผนปฏิบัติ
การการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573) ตอสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพื่อตอบสนองตอแผนการสงเสริมกิ จกรรมทางกาย (พ.ศ.2561 – 2573) การดําเนิ นการจัดเก็ บ
ขอมูล ประชาชนในชวงอายุ 15-59 ป เนนในประชากรกลุมวัยทํางาน โดยบูรณาการรวมกับ คลัสเตอรวัย
ทํางาน และออกแบบการจัดเก็บขอมูลเฝาระวังที่สามารถนํามาประยุกตใชในกิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติได
(Information for action) เพื่ อให ส ามารถขับ เคลื่ อนการดํ าเนิ น งานในการลงพื้ น ที่ เก็ บ ขอมูล รวมกับ ศูน ย
อนามัยที่ 2 พิษณุ โลก โดยเป าประสงค : มีระบบเฝ าระวังการมีกิ จกรรมทางกาย ในประชาชนกลุมวั ย
ทํางานชวงอายุ 15-59 ป
เพื่ อให ก ารนํ าแผนการส งเสริ มกิ จ กรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573) และแผนปฏิ บั ติ การการ
สงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573) ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
จะไดใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการสงเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวันสูประชาชน อันจะ
นําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศตอไปนั้น ทางภาคี
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เครื อ ข ายหลั ก จํ าต อ งวางระบบสนั บ สนุ น โดยเฉพาะการพั ฒ นาระบบเฝ า ระวั ง การมี กิ จ กรรมทางกาย
รายละเอียดดังตอไปนี้

1. การจัดทําและปรับแผนการดําเนินงานเฝาระวังในระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 2573) และแผนปฏิบั ติการการสงเสริมกิ จกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573) ไปสูการปฏิบั ติอยางเปน
รูปธรรม โดยมีห ลักฐานในการประเมินคือ ผลการวิเคราะห จุดแข็ง-จุดออน โอกาสในการพั ฒ นา (เอกสาร
หมายเลข 1.1) และแผนการปรับปรุงระบบเฝาระวังของหนวยงาน (เอกสารหมายเลข 1.2)
2. การดําเนินงานตามแผนที่ปรับปรุง และการจัดเก็บขอมูลตามประเด็นการเฝาระวังในรอบ 5 เดือน
แรก ใหเปนปจจุบัน พรอมจัดเก็บในแหลงที่สามารถเขาถึงไดแบบ online ใน website ของหนวยงาน หรือ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนดานการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม โดยมีหลักฐานในการประเมินคือ
ผลการดําเนินงาน ตามแผนที่ปรับปรุง สามารถเขาถึงไดแบบ online (เอกสารหมายเลข 2)
3. มีการจัดทํารายงานผลการเฝาระวัง โดยแสดงใหเห็นถึงการนําเครื่องมือของ A2IM มาใชในการ
ดําเนินงาน โดยมีหลักฐานการหมอบหมายใหเขารวมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียน ระบบเฝา
ระวังงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม
สํานักอนามัยเจิญพันธ (เอกสารหมายเลข 3)

การวิเคราะหระบบสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ดวย A2IM
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การวิเคราะหระบบเฝาระวัง เพื่อเปน “Smart survillance”
วิ เ คราะห บ ทบาทหลั ก และบทบาทรองของกองกิ จ กรรมทางกายเพื่ อ สุ ข ภาพ
บทบาทหลัก (อํานาจหนาที่ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552)
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกตองคความรู เทคโนโลยี และรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2. พัฒนาและจัดทําเกณฑมาตรฐานดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3. ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริมและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานดานการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
4. พัฒนาระบบเฝาระวังและการติดตามประเมินผลดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขิงหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
บทบาทรอง
1. พัฒนาความรวมมือกับภาคีเครือขายดานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
บทบาทภาครัฐ As is : Operator
To be : New Operator : Smart Survillance
แนวทางการพัฒนาองคการ (How to ?) : พัฒนาระบบเฝาระวังการมีกิจกรรมทางกาย
บทบาทใหม : พัฒนาระบบสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
กระบวนการทํางานใหม : พัฒนาระบบเฝาระวังการมีกจิ กรรมทางกาย
การพัฒนาระบบเฝาระวังและการติดตามประเมินผลดานกิจกรรมทางกายของประชาชน โดยการพัฒนา
ระบบเฝ าระวั งสถานการณ กิจกรรมทางกาย และผลักดัน ตัวชี้วัดเฝาระวังการมีกิจ กรรมทางกายเขาไปใน
คลัสเตอร KISS ของระบบเฝาระวังกรมอนามัย
4. สรุปผลการดําเนินงานและถอดบทเรียน โดยมีหลักฐานแสดงผลการสรุปผลการดําเนินงานและ
ถอดบทเรียน นั้น กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อยูระหวางการติดตามและเก็บขอมูลขอมูลเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอตอสุขภาพของกลุมวัยทํางาน ระหวาง
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พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ (เอกสารหมายเลข 4.14.4) ทั้งนี้ แผนการประเมิน / ติดตามขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคและการมีกิจกรรมทางกาย
ที่เพียงพอตอสุขภาพ ของกองกิจกรรมทางกาย รวมกับศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก ระหวางเดือนพฤษภาคม –
กรกฎาคม 2561 ดังนี้
จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
สุโขทัย
อุตรดิตถ
ตาก

วันที่
21-25 พฤษภาคม 2561
18-22 มิถุนายน 2561
25-29 มิถุนายน 2561
9-13 กรกฎาคม 2561
16-20 กรกฎาคม 2561

ตารางการติดตามและเก็บขอมูลขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และการมีกิจกรรมทางกายที่
เพียงพอตอสุขภาพของกลุมวัยทํางาน
5. นําผลการดําเนินงานและเฝาระวังทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไปเผยแพร ใชประโยชน และ
ขยายผล ลงไปสูระดั บ เขต จั งหวัด อํ าเภอ เพื่ อสรงความรวมมือกับ ภาคี เครือขาย โดยมีห ลักฐานรายงาน
ผลสําเร็จในการเผยแพร ใชประโยชนและการขยายผล (เอกสารหมายเลข 5)
ดวยเหตุนี้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จึงไดทําการศึกษาวิจัยการพัฒนางานประจําดวยการทํา
วิจัย (R๒R) ที่แสดงใหเห็นถึงผลลัพธและประโยชนอันเกิดกับประชาชน และจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
กําหนดนโยบายการดานการสงเสริมสุขภาพ (Policy implication) และแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายในประชากรวัยทํางาน อายุ 15-59 ป สามารถเขาถึงและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และจัดทํานโยบายการเฝาระวังการสงเสริมสุขภาพดานกิจกรรมทางกาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

