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➢ ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรยีนและวัยรุ่นวิถีชีวิตใหม ่

 

 

➢ บทบาทของศูนย์อนามัยในการยกระดับโรงเรียนและหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย  
ยุควิถีชีวิตใหม่ ปีงบประมาณ 2564 

1) บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียนวัยรุน่
สู่กลุ่มเป้าหมาย   

2) พัฒนาศักยภาพตนเองและบุคลากรผู้ร่วมขับเคลื่อนงาน ให้มีความฉลาดทางการเคลื่อนไหว 
(Physical Literacy) สามารถดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ยุควิถีชีวิตใหม่ 

3) ผลักดัน ติดตามเยี่ยม เสริมพลัง และสร้างแรงบันดาลใจ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคี
เครือข่าย ยกระดับองค์กรและโรงเรยีนในพื้นที่รับผดิชอบเป็นองค์กร BP รวมทั้งส่งเสรมิการดำเนินงานใหเ้กิดความ
ต่อเนื่อง และขยายผลจนเป็นองค์กร HLO  

4) สร้างกระแส สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นเปลี่ยนร่าง  เพื่อ
เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ยุควิถีชีวิตใหม่    

5) บูรณาการการจัดการความรู้ ประเด็น การขับเคลื่อนภารกิจส่งเสรมิกิจกรรมทางกายสู่การปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ เพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ยุควิถีชีวิตใหม่  
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➢ กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
สำหรับศูนย์อนามยั/สสม. 

โดยใช้กระบวนการสง่เสรมิสุขภาพ PIRAB เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้  

กลยุทธ์ท่ี    1 : Partnership: (P) : สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
มาตรการท่ี 1 : ประสานภาคีร่วมขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริม PA วัยเรียนวัยรุ่น  

แนวทางการดำเนินงานสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
√  ประสานความร่วมมือและให้แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริม PA และการนอนหลับ 

              ในงานเปิดตัวการส่งเสร ิมส ุขภาพเด็กว ัยเร ียนวัยร ุ ่นไทย ยุควิถีชีว ิตใหม่เชิงรุก  
              และในการอบรม ChOPA & ChiPA Coach” 

กลยุทธ์ท่ี    2 : Invest (I) : พัฒนามาตรฐานและขยายนวัตกรรม 
มาตรการท่ี 2 :  พัฒนาเครื่องมือคัดกรอง และผลักดันให้ รร. ยกระดับการส่งเสริม PA ให้เป็นองค์กร 

BP และHLO ด้าน PA 
แนวทางการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานและขยายนวัตกรรม 
√  พัฒนาแบบคัดกรองพฤติกรรม PA และการนอนทางระบบออนไลน์ 
√  รับสมัครองค์กร BP และ HLO ด้าน PA 

 กลยุทธ์ท่ี    3 : Regulate (R) : พัฒนาระบบเฝ้าระวังสารสนเทศและติดตามประเมินผล  
มาตรการท่ี  3 : กำกับ ติดตามแบบมีส่วนร่วม 

แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังสารสนเทศและติดตามฯ 
√  ติดตามและประเมินองค์กร BP และ HLO ด้าน PA 
√  ติดตามการอบรม “ChOPA & ChiPA Coach” 
√  ติดตามการจัดกิจกรรมรณรงค์กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง ในวันเด็กและวันด่ืมนมโลก 
√  ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย ยุควิถีชีวิตใหม่เชิงรุก 

กลยุทธ์ท่ี    4 : Advocate: (A) : สร้างกระแส สู่การขับเคลื่อนงาน 
มาตรการที่ 4 : สื ่อสารรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริม PA ในวันเด็ก/วันดื ่มนมโลก           
และวันสำคัญต่าง ๆ 

แนวทางการดำเนินงานสร้างกระแส สู่การขับเคลื่อนงาน 
√  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางการส่งเสริม PA และการนอน ในงานเปิดตัวการ 

              ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย ยุควิถีชีวิตใหม่เชิงรุก 
√  จัดกิจกรรมกระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง ในวันเด็ก และวันด่ืมนมโลก 

กลยุทธ์ท่ี    5 : Capacity Building (B) : เสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย 
มาตรการที่  5 : เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายสู่การเพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อนงาน
อย่างยั่งยืน 

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่าย 
√  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ChOPA & ChiPA Coach” 
√  ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง องค์กร BP และ HLO ด้าน PA  
√  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน PA อาหารและการนอนหลับเพื่อการจัดการโรคอ้วน

ในเด็กไทย ยุควิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน 
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➢ แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นสำหรบัระดับพ้ืนท่ี 
(สาธารณสุขจังหวัด, สาธารณสุขอำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,โรงพยาบาล ฯลฯ)  

โดยใช้กระบวนการสง่เสรมิสุขภาพ A2IM เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี ้

การประเมิน 
(Assessment: A) 

-  วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูสุขภาพเชิงระบบและสถิติด้านภาวะโภชนาการและ
กิจกรรมทางกาย ในเดก็วัยเรียนและวัยรุ่นของจังหวัด 
-  ประมวลผลการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล และต้นทุนต่าง ๆ 

การช้ีนำ 
(Advocacy: A) 

- ส่งต่อผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมลูสุขภาพเชิงระบบและสถิติด้านภาวะ
โภชนาการและกจิกรรมทางกาย ในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นแก่คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
ตามนโยบาย 
- จัดทำข้อเสนอ แนวทาง นโยบาย มาตรการตามบริบทของพื้นที ่
- ถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ เพื่อเด็กไทยสงู สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ยุควิถีชีวิตใหม่ 
 - ช้ีแจง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำในการยกระดบัองค์กรและ
โรงเรียนในพื้นที่รบัผิดชอบเป็นองค์กร BP รวมทัง้สง่เสรมิการดำเนินงานให้เกิดความ
ต่อเนื่อง และขยายผลจนเป็นองค์กร HLO ให้แก่เจ้าหน้าทีร่ะดับอำเภอ ตำบล 

การปฏิบัตกิาร
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Intervention: I) 

- ผลกัดันใหห้น่วยงานในสังกัดยกระดับองค์กรและโรงเรียนในพื้นที่รบัผิดชอบเป็น
องค์กร BP รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานใหเ้กิดความต่อเนือ่ง และขยายผลจนเป็น
องค์กร HLO 
 - พฒันาศักยภาพด้านการส่งเสริมกจิกรรมทางกายให้แก่เจา้หน้าที่ระดบัอำเภอ ตำบล 
และภาคีเครือข่าย เช่น หลกัสูตร ChOPA & ChiPA Coach 

การบริหารจัดการด้วย การอภิบาลระบบ (Management: M) ด้วยกระบวนการ PIBAB   
การสร้าง 
พันธมิตรที่ด้าน 
สุขภาพ 
(Partnership: P) 

  - ประสานการดำเนินงานกับสถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพื่อส่งเสริมกจิกรรมทางกายสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย ผอม) เพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ยุควิถีชีวิต
ใหม่ในเขตพื้นทีจ่ังหวัด 

การลงทุน 
(Investment: I) 

- สนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ์ แก่กลุ่มประชากรเป้าหมาย ผ่านทางโรงพยาบาลและสำนักงาน 
สาธารณสุขอำเภอ 
- ประสานแหล่งเงินทุนเพื่อสนบัสนุนการดำเนินงาน (สปสช. สสส. อปท.ฯลฯ) 
- เป็นวิทยากรใหก้ารสนับสนุนด้านวิชาการในการยกระดบัองค์กรและโรงเรียนในพื้นที่
รับผิดชอบเป็นองค์กร BP รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง และขยาย
ผลจนเป็นองค์กร HLO 

(การกำกับ ควบคุม  
(Regulation 
: R) 

- นิเทศ ติดตามเยี่ยม ประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลือ่นภารกิจส่งเสริมกจิกรรม
ทางกายสูก่ารป้องกันและแก้ไขปญัหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย ผอม)  เพื่อ
เด็กไทยสงู สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ยุควิถีชีวิตใหม่ 
-ค้นหา/ติดตาม/กลั่นกรองและร่วมลงตรวจพื้นที่ปฏิบัตงิานร่วมกับส่วนกลางโรงเรียน 
องค์กร เพือ่สง่เข้ารบัรางวัลองค์กรรอบรูสุ้ขภาพ (Health Literate Organization: 
HLO) และองค์กรที่มีวิธีปฏิบัตเิป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการสง่เสรมิกจิกรรมทาง
กายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี  
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การช้ีนํา สร้าง
กระแส 
(Advocate: A) 

- บุรณาการการสร้างกระแส ประชาสมัพันธ์/จัดรณรงค์ การสง่เสริมกิจกรรมทางกายสู่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย ผอม) เพื่อเดก็ไทยสงู สม
ส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ยุควิถีชีวิตใหม่ ในวันเด็ก และวันด่ืมนมโลก 

การสร้างศักยภาพ 
(Building capacity: B) 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูร้่วมขับเคลื่อนงาน ใหม้ีความฉลาดรู้ทางการเคลื่อนไหว 
(Physical Literacy) สามารถดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจสง่เสริมกิจกรรมทางกายสู่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย ผอม)  เพือ่เด็กไทย สูง สม
ส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ยุควิถีชีวิตใหม่  
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