
รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านกิจกรรมทางกาย  

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร ChOPA & ChiPA Coach” 
 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมทางกาย งานเด็กอ้วน 
และงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด.)  ประจำศูนย์อนามัยที่ 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ และผู้เกี่ยวข้องในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และ
องค์กรปกครองท้องถ่ิน จำนวนทั้งสิ้น 130 คน  

วัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อยกระดับความสามารถบุคลากรสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคและภาคี
เครือข่ายด้านการศึกษา และเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ได้แก่ โรงเรียน
และองค์กรรอบรู้สุขภาพ และโรงเรียนและองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย 
สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2563   

 โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การยกระดับงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการนอนหลับในเด็ก 
วัยเรียนวัยรุ่นเข้าสู่ยุคดิจิทัล” วิทยากรโดย นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย  

        เน้น นโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 2 เร่ง 3 ยก คือ 1) เร่งส่งเสริมกิจกรรมทางกายและ
การนอนหลับเด็กในถิ่นทุรกันดาร, ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและพื้นที่ชายแดนฯ 2 ) เร่งขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561 – 2573 3) ยกระดับองค์กรและโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นองค์กร Best 
Practice : BP และขยายผลจนเป็นองค์กร Health Literate Organization : HLO 4) ยกระดับสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายในโรงเรียน/ชุมชน 5) ยกระดับการพัฒนาศักยภาพผู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย ให้มีสมรรถนะสูง และได้ให้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานโดยใช้ PIRAB ดังนี้ P : ประสานภาคี
ร่วมขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นให้ต่อเนื่องและยั่งยืน I : ผลักดันและ
ขับเคลื่อน ให้โรงเรียนยกระดับการส่งเสริมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ  
เป็นโรงเรียน และองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้สุขภาพ R : กำกับติดตามแบบมีส่วนร่วมและ
บูรณาการร่วมกับการเสริมแรงบวก A : บูรณาการสื่อสารรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายเพื ่อจัดการโรคอ้วนในเด็กไทยยุควิถีชีว ิตใหม่ ในวันเด็ก วันดื ่มนมโลก และวันสำคัญต่างๆ  
B : เสริมสร้างความเข้มแข็งในทีมงานและภาคีเครือข่ายสู่การเพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อนงานและความ
ยั่งยืน 

บรรยายเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการนอนหลับ ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 
สู่การแก้ปัญหาเด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม และเด็กไม่แข็งแรง” วิทยากรโดย นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร 
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

      เน้นย้ำถึงมาตรการสำคัญตามแนวทาง PIRAB และ A2IM ที่จะนำไปดำเนินงานในระดับพื้นที่  
1. การประเมิน (Advocacy : A) วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลแก่คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ
ถ่ายทอดนโยบาย ตลอดจนช้ีแจง ให้ความรู้ในการยกระดับองค์กรและโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นองค์กรที่
มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้สุขภาพ ให้แก่ภาคีเครือข่าย 2. การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Intervention : I) ผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับองค์กร และโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
เป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลศิและองค์กรรอบรู้สขุภาพ และพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย
บุคลากร (หลักสูตร ChOPA & ChiPA Coach) และการบริหารจัดการด้วยการ อภิบาลระบบ (Management 
: M) ด้วยกระบวนการ PIRAB ได้แก่ 1. การสร้างพันธมิตรด้านสุขภาพ (Partnership : P) 2. การลงทุน 
(Investment : I) โดยการสนับสนุนสื่อแก่กลุม่เปา้หมาย ประสานแหล่งเงินทนุ (สปสช. สสส. อปท. ฯลฯ) และ



เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการยกระดับองค์กรและโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏบิัติเป็นเลิศ
และองค์กรรอบรู้สุขภาพ 3. การกำกับ ควบคุม (Regulation : R) ค้นหา/ติดตาม/กลั่นกรองนิเทศ ติดตาม
เยี ่ยม ประเมินผล การดำเนินงาน 4. การชี ้นำ สร ้างกระแส (Advocacy : A) โดยการสร้างกระแส 
ประชาสัมพันธ์/จัดรณรงค์ และ 5. การสร้างศักยภาพ (Building capacity : B) พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รว่ม
ขับเคลื่อนงานให้มีความฉลาดรู้ทางการเคลื่อนไหว (หลักสูตร ChOPA & ChiPA Coach) 
                 บรรยายเรื ่อง “แนวทางการบูรณาการงานส่งเสริมโภชนาการ ในเด็กวัยเรียนวัยรุ ่น สู ่การ
แก้ป ัญหาเด็กอ้วน เด็กเตี ้ย เด็กผอม และเด็กไม่แข็งแรง” วิทยากรโดย นางสาวทิพรดี  คงส ุวรรณ  
นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ 
       แนวทางการดำเนินงาน การยกระดับหนูเพชรเป็นซุปเปอร์ฮีโร่หนูเพชร โดยทำให้เด็กมีความรอบรู้
พฤติกรรมสุขภาพและบอกต่อ มีเป้าหมายคือ เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กล้าแสดงออก สื่อสารบอกต่อ
ได้ดี/สร้างนวัตกรรม โดยใช้การประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ในด้านทักษะสุขภาพ
สุขอนามัยดี ฟันไม่ผุ (Caries free/Cavity Free) โภชนาการ กิจกรรมทางกาย นอน & เพศวิถี (ทักษะป้องกัน
ท้อง ป้องกันโรค) อยู่ในสภาพ-แวดล้อมที่ดี 

บรรยายเรื่อง “เทคนิคจูงใจให้ ChOPA & ChiPA  สนุกสนานและ เข้าร่วมทำกิจกรรมทางกาย 
(Physical Activity : PA)” วิทยากรโดย ดร.นภัสบงกช  ศุภะพิชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ  

เทคนิคจูงใจ  
     1. ทำให้ PA เป็นเรื่องง่ายๆ ให้รับรู้ได้ว่า PA ใครๆ ก็ทำได้ 
     2. สร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำ PA  
     3. เปิดโอกาสให้ทำ PA กับเพื่อน  
     4. สร้าง PA ให้เป็นเกมส์ มีกติกา จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดการวนซ้ำ ทีม และการแข่งขัน 
     5. ทำให้เห็นผลด้านบวกให้เร็วที่สุด  
     6. เสริมแรงทางบวกด้วยกาย วาจา ใจ เช่น การชื่นชม ยิ้มด้วยความเมตตา ให้กำลังใจ  

ยกย่อง และให้เกียรติ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



2. การติดตามและประเมินองค์กรท่ีมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้สุขภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายเพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี  

 ขั้นตอนในการติดตามและประเมินองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้ด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย 
 1. ชี้แจงแนวทาง เสริมพลัง สร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานยกระดับ
องค์กรและโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นองค์กรที ่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) รวมทั้งส่งเสริม     
การดำเน ินงานให้ เก ิดความต่อเน ื ่อง และขยายผลจนเป็นองค ์กรรอบร ู ้ส ุขภาพ ( Health Literate 
Organization: HLO) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ให้ภาคี
เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยบูรณาการในกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
ขับเคลื ่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยสู ่การปฎิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้องย่อย       
คลัสเตอร์วัยเรียนวัยรุ่น วันที่ 21 ตุลาคม 2563  
 2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน/หน่วยงานดำเนินการยกระดับเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ 
(Best Practice) และองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization: HLO ด้านการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ผ่านรูปแบบการสมัครออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                  2.1 หนังสือประชาสัมพันธ์โรงเรียน/หน่วยงานดำเนินการยกระดับเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็น
เลิศ (Best Practice) และองค์กรรอบรู ้ส ุขภาพ (Health Literate Organization: HLO ด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  2.2 Link เข้าถึงการสมัครฯ 
   ใบสมัครเข้ารบัการคัดเลอืกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกจิกรรมทางกายเพื่อ
เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี (google.com) 

 
3. ยกระดับความรู้และความสามารถในการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ เพื่อสาธารณสุขในเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 
ยุควิถีชีวิตใหม่ให้บุคลากรผู้ร่วมขับเคลื่อนงานทั้งส่วนภูมิภาค (ศูนย์อนามัย) และภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา  
ในกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากร ChOPA & ChiPA Coach”  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ECrH3gIlzqAG6-WQp2dp8siNUaaIqk-4Bppv0yBjwij6ZA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ECrH3gIlzqAG6-WQp2dp8siNUaaIqk-4Bppv0yBjwij6ZA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ECrH3gIlzqAG6-WQp2dp8siNUaaIqk-4Bppv0yBjwij6ZA/closedform


 

4. พัฒนาแบบคัดกรององค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และแบบคัดกรององค์กรรอบรู้
สุขภาพ (Health Literate Organization: HLO) ด้านการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง 
IQ EQ ดี สำหรับโรงเรียน/หน่วยงาน เป็นเครื่องมือบูรณาการในกิจกรรมติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย ยุควิถีชีวิตใหม่เชิงรุก ร่วมกับศูนย์อนามัย ผ่านระบบ Google Forms รายละเอียดดังนี ้



                  4.1 Link การเข้าถึงแบบคัดกรององค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 
                  แบบคัดกรององค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพือ่
เด็กไทย สงู สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี (google.com) 

 
                 4.2 Link ลงิค์การเข้าถึงแบบคัดกรององค์กรรอบรูสุ้ขภาพ (Health Literate Organization: HLO) 
                   แบบคัดกรององค์กรรอบรูสุ้ขภาพ (Health Literate Organization: HLO) ด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สงู สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ด ี(google.com) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejobDyTcgqKYkOd0rcz4FnIBZJ2pNNoke1d3kKVS8egs0opw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejobDyTcgqKYkOd0rcz4FnIBZJ2pNNoke1d3kKVS8egs0opw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2gn96uYHnJ2teVhSJHauPDYrXZeOozc31CiaVI6UVCLamEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2gn96uYHnJ2teVhSJHauPDYrXZeOozc31CiaVI6UVCLamEQ/viewform


5. ดำเนินการชี้แจงแนวทางการคัดกรององค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และแบบคัด
กรององค์กรรอบรู ้ส ุขภาพ (Health Literate Organization: HLO) ด้านการส่งเสร ิมกิจกรรมทางกาย         
เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี สำหรับโรงเรยีน/หน่วยงานให้ศูนย์อนามัย เพื่อติดตามและประเมนิ
องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้สุขภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน 
แข็งแรง IQ EQ ดี ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง   

 
 

  
 



 

 

 



6. ศูนย์อนามัยรายงานสถานการณ์ ผลการคัดกรอง ติดตามและประเมินขับเคลื่อนงานของโรงเรียน/
หน่วยงาน ที ่มีการขับเคลื ่อนงาน (Plus HL) เพื ่อยกระดับเป็นองค์กรรอบรู ้ส ุขภาพ (Health Literate 
Organization) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้หน่วยงานส่วนกลาง 

7. หน่วยงานส่วนกลางดำเนินการติดตาม ตรวจสอบผลการคัดกรอง วิเคราะห์สถานการณ์และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนงานของโรงเรียน/หน่วยงาน ที่มีการขับเคลื่อนงาน (Plus HL) เพื่อยกระดับเป็น
องค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนและ
วัยรุ่น ประจำปี 2564  

ข้อมูลร ้อยละของโรงเรียนและหน่วยงานที ่สมัครเข้าร ับรางวัลองค์กรที ่มีว ิธ ีปฏิบัต ิเป็นเลิศ           
(Best Practice) และองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Orgazation) ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 
จำนวนทั้งสิ้น 245 แห่ง จำแนกเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 220 แห่ง และ
องค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Orgazation) จำนวน 25 แห่ง  

 


