ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดและเหตุผลในการนำประเด็นความรู้ มาใช้
1. คู่มือสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมกิจ กรรม
ทางกายเพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี (ฉบับปรับปรุงใหม่)

- สามารถสืบค้นได้จาก https://www.chopachipa.org//Home/news/305
เหตุผลที่การนำประเด็นความรู้มาใช้
รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง
สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี เป็นรางวัลที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
จั ด ให้ ม ีข ึ้ นเพื ่อ มอบให้ แก่หน่ วยงานที ่ด ำเนิ นการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายเด็ก และเยาวชนจนบรรลุผล
เชิงประจักษ์สามารถลดปั ญหาภาวะโภชนาการในเด็กและเยาวชนได้อย่ างยอดเยี่ยม มีความเป็ นมื อ อาชี พ
ในการทำให้เด็กและเยาวชนมีก ารเจริ ญเติบโตเต็มศั กยภาพ สูง สมส่วน แข็ งแรง IQ EQ ดี ด้วยนวั ต กรรม
กิจกรรมทางกาย ส่วนรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization) ด้านการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี เป็นรางวัลที่พัฒนาต่อยอดมาจากรางวั ล องค์ ก รที่ มี วิ ธี
ปฏิบัติเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ให้บุคลากรภาครัฐในประเทศไทย พัฒนาไปสู่ความเป็ นมื อ อาชี พ
ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานที่ นอกจาก
จะสามารถบริ ห ารจั ด การให้ง านบริ การส่ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย เด็ กและเยาวชนประสบความสํ าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์แล้ว ยังสามารถขยายผลความสําเร็จสู่องค์กรและชุมชนอื่น ๆ อีกด้วย
ดังนั้น คู่มือสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้านการส่ง เสริ ม
กิ จ กรรมทางกายเพื่ อเด็ กไทย สู ง สมส่ วน แข็ง แรง IQ EQ ดี จึ ง เป็ นเครื ่อ งมือ เพื ่ อใช้ ในการสร้ างความรู้
ความเข้าใจให้กับหน่วยงานเกี่ยวกับขัน้ ตอนการดำเนินงานในการเสนอขอรับรางวัล ดังกล่าว กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานซึ่งทําหน้าที่อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ อ ม
เพื่อคนไทยสุขภาพดี จึงได้จัดทําเพื่อเป็นประโยชน์แก่ห น่วยงานที่ส นใจนํ าไปศึกษาและเตรีย มความพ ร้ อ ม
ในการเสนอขอรับรางวัล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
แก่เด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างต่อเนื่องต่อไป
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2. คู่มือสมัครขอรับรางวัลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้โครงการ
พั ฒ นาคุ ณภาพชีวิ ตเด็ก และเยาวชนในถิ ่น ทุ รกั นดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จ พระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

- สามารถสืบค้นได้จาก https://www.chopachipa.org//Home/news/307
เหตุผลที่การนำประเด็นความรู้มาใช้
รางวัลโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และโรงเรียนในถิ่ นทุ รกั นดาร
รอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เป็นรางวัลที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
จากการขยายโครงการ ChOPA & ChiPA Game ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
ที่มีรูปแบบการกิจกรรมทางกายที่ถูกต้อง เหมาะสม และได้รับการพิสูจน์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แ ล้ ว ว่ า
สามารถลดปั ญ หาภาวะโภชนาการ (อ้ ว น ผอม เตี ้ ย) เพิ ่ ม การเจริญ เติ บโตและเพิ่ มความแข็ง แรงให้เด็ก
และเยาวชนได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานในการเสนอขอรับรางวัล
ดังกล่าว กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานซึ่งทําหน้าที่อภิบาลระบบส่ ง เสริ ม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยสุขภาพดี จึงได้จัดทํา คู่มือสมัครขอรับรางวัลการส่งเสริ ม กิ จ กรรม
ทางกายเด็ กและเยาวชนในถิ่ นทุ รกันดาร ภายใต้โ ครงการพั ฒนาเด็ กและเยาวชนในถิ่ นทุ รกั นดาร ตาม
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการสนองงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่ นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของสมเด็ จ พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการพัฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยการช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเจริญเติบโตสมวัย (ไม่อ้วน ไม่เตีย้
ไม่ผอม) สุขภาพพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ (สมรรถภาพทางกายดี) สติปัญญาดี (IQ) และสุขภาพจิตดี (EQ) อี ก
ทั้ง สามารถนําไปศึกษาการเตรียมความพร้อมต่อการเสนอขอรับรางวัลและใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒ นา
คุณภาพการให้บริการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
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3. คู่มือสมัครขอรับรางวัลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

- สามารถสืบค้นได้จาก https://www.chopachipa.org//Home/news/306
เหตุผลที่การนำประเด็นความรู้มาใช้
รางวัลโรงเรียนพระปริยัติธ รรมที่ มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และโรงเรียนพระปริ ยั ติ ธ รรม
รอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เป็นรางวัลที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
จากการขยายโครงการ ChOPA & ChiPA Game ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
ที่มีรูปแบบการกิจกรรมทางกายที่ถูกต้อง เหมาะสม และได้รับการพิสูจน์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แ ล้ วว่ า
สามารถลดปั ญ หาภาวะโภชนาการ (อ้ ว น ผอม เตี ้ ย) เพิ ่ ม การเจริญ เติ บโตและเพิ่ มความแข็ง แรงให้เด็ก
และเยาวชนได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนิ นงานในก ารเสนอ
ขอรับรางวัลดังกล่าว กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามั ย ในฐานะหน่วยงานซึ่งทําหน้ า ที่ อ ภิ บ าล
ระบบส่ งเสริม สุ ขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้ อมเพื ่ อคนไทยสุ ขภาพดี จึ ง ได้จ ั ดทํ า คู ่ ม ื อสมั ครขอรั บรางวัล
การส่ ง เสริม กิ จ กรรมทางกายสามเณรในโรงเรี ยนพระปริยั ติ ธรรม ภายใต้ โครงการคุ ณภาพชี วิ ตสามเณร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการสนองงานตามแผนพัฒ นาเด็กและเยาวชนในถิ่ นทุรกั นดาร ตามพระราชดำริ ข องส มเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสามเณร ในการช่วยเหลือสามเณรในถิ่นทุรกันดารให้เจริ ญเติบโตสมวัย (ไม่อ้วน ไม่เตี้ย ไม่ผอม) สุขภาพ
พลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ (สมรรถภาพทางกายดี) สติปัญญาดี (IQ) และสุขภาพจิตดี (EQ) อีกทั้ง สามารถนําไป
ศึ ก ษาการเตรีย มความพร้ อ มต่อ การเสนอขอรั บรางวั ลและใช้ เ ป็ นกรอบแนวทางในการพั ฒนาคุ ณภาพ
การให้บริการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแก่สามเณรได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
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4. แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561 - 2573

- สามารถสืบค้นได้จาก https://dopah.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/185701
เหตุผลที่การนำประเด็นความรู้มาใช้
ประเทศไทย แม้จะมีการดำเนินการโครงการส่งเสริมการมีกิ จกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย
ต่างๆ มากมาย ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีการจัดสรรงบประมาณการลงทุ นด้า นการส่งเสริ ม กี ฬ าและ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ผ่านหน่วยงานหลักต่างๆ หลายพันโครงการ แต่โครงการต่างๆ มีลักษณะเป็นไปตาม
พันธกิจของแต่ละหน่วยงาน แต่ยังขาดการบูรณาการร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตประชา กร
และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มี เน้นเฉพาะการกีฬา และการออกกำลังกาย หรือนันทนาการ เป็นหลัก แต่ยังไม่มี
แผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับชาติ อย่างครอบคลุมตามความหมายกิจกรรมทางกายใน
ชีวิตประจำวันของประชาคมโลก และตามพันธะสัญญาที่ประเทศไทยมีกับองค์ก รระดับสากล การกำหนดแผน
แม่บท มีความสำคัญในการสร้ างความตระหนักต่อการส่ง เสริมกิ จกรรมทางกาย เป็นการกระตุ้นให้ ท ราบถึ ง
ปัญหาและเตรียมหามาตรการรองรับไว้ล่วงหน้า การร่วมกำหนดทิศทางให้ตรงกัน ระหว่างองค์กรภาคีและทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดการประสานงานและบู รณาก ารทางความคิด เพื่อผลสำเร็จในการดำเนิ นง าน
โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด มีความจำเป็น ที่ต้องพิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
5. รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหว
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- สามารถสืบค้นได้จาก https://www.chopachipa.org//Home/news/308
เหตุผลที่การนำประเด็นความรู้มาใช้
รายงานวิ จ ัยเล่ มนี ้จ ะเป็นประโยชน์ แก่ บุ คคลากรผู ้ขั บเคลื ่อ นงานส่ งเสริม กิ จ กรรมทางกาย เช่น
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาครูพลศึกษา สามารถนำเครื่องมือวัดความฉลาดทางการเคลื่อ นไหวฉบับภาษาไทยนี้
หรือเครื่องมือนี้ ไปใช้ทดสอบความฉลาดทางการเคลื่อนไหวของเด็กไทยทั้งเพศชายและหญิงในอายุต่ า ง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
6. กรอบแนวทางการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

- สามารถสืบค้นได้จาก https://www.chopachipa.org//Home/news/309
เหตุผลที่การนำประเด็นความรู้มาใช้
กรอบแนวทาง/การสื่ อสารรณรงค์ การส่งเสริ มกิ จกรรมทางกายเป็นจุดเปลี ่ยนสำคั ญ ในการกำหนด
ทิศทางการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ แ ละ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทัง้ ภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการสื่อสารรณรงค์การ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทยในอนาคต พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว การเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างประชากรที่เข้าสูส่ ังคมผู้สงู อายุ การปฏิรูประบบราชการทีม่ ีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน เพิ่มมากขึน้
7. สานฝันเครือข่าย สร้างสายใย เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี
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- สามารถสืบค้นได้จาก https://www.chopachipa.org//Home/news/303
เหตุผลที่การนำประเด็นความรู้มาใช้
เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้ นัวตกรรม ผลงานเด่น และแนวปฏิบตั ิที่ดีด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานของเครือข่ายในโรงเรียน โดยจะเป็นประโยชน์และเป็น
โอกาสนำสู่การพัฒนาสุขภาพนักเรียนสำหรับบุคลากรในโรงเรียน ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายสาธารณสุข และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ในการขับเคลือ่ นการดำเนินงาน ในรูปแบบของเครือข่ายในโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป
8. นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเด็กวัยเรียนและวัยรุน่
8.1 นโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

8.2 นโยบายการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
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8.3 นโยบายการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียนวัยรุน่ วิถีใหม่

9. องค์ความรู้ในการมีกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
9.1 ชุดองค์ความรู้หนูเพรช

8

สามารถสืบค้นได้จาก :
https://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/NuPETHS3.pdf?fbclid=IwAR0pAPFOP
mOynMpJ-1GNG1o2B3SB5oAaXrIXX8n3rmPLminPfj1dQ4itaqg
9.2 สือ่ องค์ความรู้ หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19

สามารถสืบค้นได้จาก https://youtu.be/7tbWsf9LYA8
เหตุผลที่การนำประเด็นความรู้มาใช้
ชุ ด ความรู ้ “หนู เ พชร” (NuPETHS) จั ด ทำขึ ้ นในรู ป แบบของหนั ง สื อ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ( e-book)
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว เหมาะแก่การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ความรู้แก่เด็กวัยเรียน
ได้นําไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองเบือ้ งต้น โดยเน้นการใช้เทคนิคกระตุ้นความสนใจของเด็กวัยเรียน
รวมถึงการสร้ างตั วละครที่มี ความน่ าสนใจและเป็ นแบบอย่ า งที่ดี ซึ่งจะทําให้เด็กชื่นชอบแ ละเลี ย นแบบ
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พฤติกรรมที่ดีของตัวละครอันจะนําไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยการสื่อสารด้วยภาพการ์ ตู น
ที่น่ารัก ซึ่งมีนางเอกของเรื่อ งชื่อ “น้องหนู ” และพระเอกชื่อ“น้องเพชร” เป็นผู้เล่าเรื่ อ งราวคว ามรู้ แ บบ
องค์รวม โดยชุดความรู้หนูเพชร (NuPETHS) ประกอบด้วยเนื้อหา 6 ส่วน ได้แก่
Nu : Nutrition คือ การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนกินอาหารครบ 5 หมู่ กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน ดื่มนม
จืดเพื่อยืดความสูง กินผักผลไม้ หลากสี และอาหารลดหวานมันเค็ม
P : Physical Activity คือ การส่งเสริมให้เด็กวัย เรีย นมีกิ จกรรมทางกายอย่า งสมำเสมอ 60 นาที
ทุกวันโดยเน้นการกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกเพื่อเพิ่มความสูง
E : Environmental Health คือ การส่งเสริมให้เด็ กวัยเรีย นมีทั กษะชี วิตด้ า นความปล อดภั ย และ
พฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การกินอาหารให้ปลอดภัย การใช้ช้อนกลางเพื่อปูองกันโรค การล้ า งมื อ
7 ขั้นตอนทุกครั้งก่อนกินอาหาร และใช้ส้วมให้ถูกสุขลักษณะ
T : Teeth คือ การให้ความรู้เรื่อง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยเน้นการแปรงฟั นอย่ า งน้ อ ยวั นละ
2 ครั้งนาน 2 นาที งดกินอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองให้สะอาด
H : Hygiene คือ การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีสุขอนามัยที่ดี ตรวจร่างกายเบื้องต้น 7 วิธีดูแลร่างกาย
ให้สะอาดและรู้ทันเรื่องเพศ
S : Sleep คือ การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนนอนหลับเพียงพอ หลับสนิทวันละ 9-11 ชั่วโมง การจั ด
สิ่งแวดล้อมในห้องนอนที่เอื้อต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
10. บทความวิชาการในการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรรอบรูส้ ุขภาพและองค์กรที่มี
วิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
10.1 บทความวิชาการ กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้าน
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอยแก้ว

10.2 กระบวนการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในโรงเรียนวิถีอิสลาม :
กรณีศึกษา โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์
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สามารถสืบค้นได้จาก https://dopah.anamai.moph.go.th/th/academic-articles
เหตุผลที่การนำประเด็นความรู้มาใช้
ผลการวิจัยในครั้ง นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางสุขภาพ หน่ ว ยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับบริบทพื้ นที่แ ละวั ฒ นธรรม
ของชุมชนนั้นๆ อีกทั้งสามารถนำไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนางานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อให้ เ ด็ ก ไทย
มีภาวะสูงดี สมส่วน แข็งแรงต่อไป
6. สื่อต่างๆ
1) โปสเตอร์ มีจำนวน 8 รายการ ดังนี้
1.1) เรื่อง ลดโรคเพิ่มสุขกับนวัตกรรมออกกำลังกายเก้าอี้…ขยีพ้ ุง
1.2) เรื่อง จิงโจ้ FUN for FIT แอโรบิกท้าฝัน
1.3) เรื่อง จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 1
1.4) เรื่อง จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 2
1.5) เรื่อง 60 นาที PA++ หยุดแก่...หยุดป่วย
1.6) เรื่อง 60 นาที ป่วยแน่...ถ้าเนือยนิ่ง
1.7) เรื่อง 60 นาที กระโดด โลดเต้น
1.8) เรื่อง โชฟิต แอนด์ ชายด์ฟิตฯ
2) แผ่นพับ มีจำนวน 14 รายการ ดังนี้
2.1) เรื่อง ลดโรคเพิ่มสุขกับนวัตกรรมออกกำลังกายเก้าอี้…ขยีพ้ ุง
2.2) เรื่อง จิงโจ้ FUN for FIT แอโรบิกท้าฝัน
2.3) เรื่อง จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 1
2.4) เรื่อง จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 2
2.5) เรื่อง นวัตกรรมออกกำลังกายสำหรับเด็ก
2.6) เรื่อง โชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกมส์ คืออะไร?
2.7) เรื่อง บันได 10 ขั้นสู่ FUN for FIT
2.8) เรื่อง ลดอ้วน เพิ่มสูง หนูทำได้
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2.9) เรื่อง อยากให้เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
2.10) เรื่อง แนวทางจัดมหกรรม กระโดด โลดเต้น เล่นสนุก เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
2.11) เรื่อง เส้นทางแห่งเกียรติยศสู่รางวัล Best Practice (BP) และ Health Literate Organization (HLO)
2.12) เรื่อง รู้จักชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย
2.13) เรื่อง เส้นทางแห่งเกียรติยศสู่รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ
2.14) เรื่อง เส้นทางแห่งเกียรติยศสูร่ างวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ
3) CD สื่อเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมออกกำลังกายสำหรับเด็กวัยเรียนในโครงการ ChOPA & ChiPA
Game ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี จำนวน 5 รายการ ดังนี้...
3.1) เรื่อง การส่งเสริมเด็กไทยสูงดี สมส่วน แข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย อาหาร และการนอนหลับ
3.2) เรื่อง จิงโจ้ยืดตัว # 1
3.3) เรื่อง จิงโจ้ยืดตัว # 2
3.4) เรื่อง ลดโรค...เพิ่มสุข กับนวัตกรรมออกกำลังกาย เก้าอี้…ขยี้พุง
3.5) เรื่อง จิงโจ้ FUN for FIT แอโรบิกท้าฝัน
4) สื่อออนไลน์ มีจำนวน รายการ ได้แก่
4.1) โปสเตอร์ ลดโรคเพิ่มสุขกับนวัตกรรมออกกำลังกายเก้าอี้…ขยีพ้ ุง
4.2) โปสเตอร์ จิงโจ้ FUN for FIT แอโรบิกท้าฝัน
4.3) โปสเตอร์ จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 1
4.4) โปสเตอร์ จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 2
4.5) โปสเตอร์ 60 นาที PA++ หยุดแก่...หยุดป่วย
4.6) โปสเตอร์ 60 นาที ป่วยแน่...ถ้าเนือยนิ่ง
4.7) โปสเตอร์ 60 นาที กระโดด โลดเต้น
4.8) โปสเตอร์ โชฟิต แอนด์ ชายด์ฟิตฯ
4.9) แผ่นพับ ลดโรคเพิ่มสุขกับนวัตกรรมออกกำลังกายเก้าอี้…ขยีพ้ ุง
4.10) แผ่นพับ จิงโจ้ FUN for FIT แอโรบิกท้าฝัน
4.11) แผ่นพับ จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 1
4.12) แผ่นพับ จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 2
4.13) แผ่นพับ นวัตกรรมออกกำลังกายสำหรับเด็ก
4.14) แผ่นพับ โชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกมส์ คืออะไร?
4.15) แผ่นพับ บันได 10 ขั้นสู่ FUN for FIT
4.16) แผ่นพับ ลดอ้วน เพิ่มสูง หนูทำได้
4.17) แผ่นพับ อยากให้เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
4.18) แผ่นพับ แนวทางจัดมหกรรม กระโดด โลดเต้น เล่นสนุก เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง
IQ EQ ดี
4.19) แผ่ นพั บ เส้ นทางแห่ ง เกี ยรติ ยศสู่ รางวั ล Best Practice (BP) และ Health Literate
Organization (HLO)
4.20) แผ่นพับ รู้จักชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย
4.21) แผ่ นพับ เส้ นทางแห่งเกี ยรติ ยศสู ่รางวั ลเลิศ รัฐ สาขาบริ การภาครัฐ ประเภทขยายผล
มาตรฐานการบริการ
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4.22) แผ่นพับ เส้นทางแห่งเกียรติยศสูร่ างวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ
4.23) CD สื่อเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมออกกำลังกายสำหรับเด็กวัยเรีย นในโครงการ ChOPA &
ChiPA Game ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
4.24) Rollup เรื่อง ลดโรคเพิ่มสุขกับนวัตกรรมออกกำลังกายเก้าอี้…ขยีพ้ ุง
4.25) Rollup เรื่อง จิงโจ้ FUN for FIT แอโรบิกท้าฝัน
4.26) Rollup เรื่อง จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 1
4.27) Rollup เรื่อง จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 2
4.28) Rollup เรื่อง การเตรียมตัว...สู่รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
4.29) Rollup เรื่อง กระบวนการพัฒนาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและรอบรู้สุขภาพ ด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
4.30) Rollup เรื่อง รางวัลแห่งเกียรติยศ องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
4.31) Rollup เรื่อง นอนเท่าไหร่ถึงจะพอ?
4.32) Rollup เรื่อง ทำอย่างไรให้หลับดี
4.33) Rollup เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
4.34) Rollup เรื่อง QR Code สื่อสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
4.35) Backdrop เรื่อง ลดโรคเพิ่มสุขกับนวัตกรรมออกกำลังกายเก้าอี้…ขยี้พุง
4.36) Backdrop เรื่อง จิงโจ้ FUN for FIT แอโรบิกท้าฝัน
4.37) Backdrop เรื่อง จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 1
4.38) Backdrop เรื่อง จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 2
4.39) Backdrop เรื่อง โชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกมส์ ลดเรียน เพิ่ มรู้ สู่อาเซียน
4.40) Backdrop เรื่อง 60 นาที PA++ หยุดแก่...หยุดป่วย และ 60 นาที ป่วยแน่...ถ้าเนือยนิ่ง
4.41) คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
4.42) คู่มือสมัครขอรับรางวัลองค์ กรที่ มีวิธีปฏิบัติ เป็นเลิศและองค์ กรรอบรู้ สุขภ าพ ด้ า นการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ
4.43) คู่มือสมัครขอรับรางวัลองค์ก รที่ มีวิธีปฏิบัติ เป็นเลิศและองค์ก รรอบรู้สุ ข ภ าพ ด้ า นการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี (ฉบับปรับปรุงใหม่)
4.44) คู ่ ม ื อ สมั ครขอรั บรางวั ลการส่ งเสริม กิ จกรรมทางกายเด็ กและเยาวชนในถิ่ นทุรกันดาร
ภายใต้ โ ครงการ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิต เด็ กและเยาวชนในถิ ่ นทุ รกั นดาร ตามพระราชดำริ สมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4.45) คู่มือสมัครขอรับรางวัลการส่งเสริ มกิจกรรมทางกายสามเณรในโรงเรียนพระป ริ ยั ติ ธ รรม
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4.46) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561 – 2573
4.47) รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางการเคลื่อนไหว
4.48) กรอบแนวทางการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
4.49) สานฝันเครือข่าย สร้างสายใย เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี
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4.50) แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ของประชาชน อายุ 60-69 ปี (2562)
4.51) แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ของประชาชน อายุ 19-59 ปี (2562)
4.52) แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี (2562)
4.53) แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ระดับประถมศึกษา อายุ 7-12 ปี (2562)
4.54) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573
4.55) แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2563
4.56) แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย สำหรับเด็กไทย อายุ 7-18 ปี (2555)
4.57) แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย สำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี (2555)
สามารถสืบค้นได้จาก https://www.chopachipa.org/Home/content/commu

เหตุผลที่การนำประเด็นความรู้มาใช้
สื่อต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่าย ได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ซึ่งประเด็นความรู้นั้น ประกอบประกอบไปด้วย เรื่องกิจกรรมทางกาย พฤติกรรม
เนือยนิ่ง และการนอน โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ง่าย มีรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะแก่การเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น ส่งผลให้เด็กไทยมีภาวะสูงดี
สมส่วน แข็งแรงต่อไป

