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การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล 

วันที่ 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 

-------------------------------------------------------------------------- 

การดำเนินงานที่ผ่านมา  

การทำงานพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพตำบล/กองทุนตำบล เพื่อช่วยให้กระบวนการการดำเนินงาน
ของกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น กองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะพิจารณาจากการเขียนแผนที่ดี ซึ่งที่ผ่านมา
ทางสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. จึงได้ลงไปช่วยในเรื่องของวิธีการ การทำแผนของกองทุน แล้วพิจารณาดูว่า
โครงการที่อยู่ในแผนค่อนข้างดีหรือไม่ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ตอบโจทย์หรือไม่ และมีความสอดคล้องกับแผน
หรือไม่ จากนั้นจึงลงไปให้แต่ละกองทุนพัฒนาโครงการ (ซึ่งอาจไม่ทั้งหมด) และเม่ือทำแผนเป็น เขียนโครงการเป็น 
ได้รับการสนับสนุนแล้วก็จะต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผล โดยที่ผ่านมาได้พยายามดำเนินการในเรื่องของ
กระบวนการติดตามประเมินผล ซึ่งพบจุดอ่อนที่ว่า เมื่อ training แผน 1-2 ครั้งแล้วจบไป ไม่ได้ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง โอกาสที่กองทุนตำบลนำกระบวนการไปทำแผนอย่างต่อเนื่องจึงไม่น้อยมาก (กรณีของเขต 12 ค่อนข้างใช่
เยอะ โดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน) เช่นเดียวกับการพัฒนาโครงการ  

แผนการดำเนินงานในปี 2564 ดำเนินการในเฉพาะบางเขตพื้นที่เท่านั้น ได้แก่ ภาคเหนือ เลือกเขต 1 
ภาคอีสานเลือกเขต 10 ภาคกลางเลือกเขต 4 และภาคใต้เลือกเขต 12 เหตุผลที่ไม่ได้ทำทุกเขตเนื่องจากเมื่อ
พิจารณาศักยภาพของพ่ีเลี้ยงและบริบทแต่ละเขต โดยเฉพาะข้อจำกัดงบประมาณท่ีทำให้การทำงานค่อนข้างทำได้
ไม่เต็มที่ จึงจำเป็นต้องลดพื้นที่การทำงานลง เพื่อให้งบประมาณการทำงานในแต่ละเขตเป้าหมาย เพิ่มขึ้น ส่วน
ประเด็นของเรื่องที่จะทำในแผนกองทุนจะไม่ทำทุกเรื่อง แต่จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมทางกาย (PA) เป็นหลัก 
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ทำไมต้องทำแผนกองทุนตำบล เรื่องกิจกรรมทางกาย (PA) 

 
 จากแผนภูมิภาพข้างต้น จะเห็นว่าเป้าหมายสูงสุดของการมีสุขภาพที่ดี คือ การมีสุขภาพดีทั้ง 4 มิติ 
หมายถึง สุขภาพเรื่องกาย จิต สังคม และปัญญา (สุขภาวะทั้ง 4 มิติ) ในระยะเวลา 10 ถ้าจะทำให้สุขภาพท้ัง 4 มิติ
ดี จะต้องลดปัจจัยเสี่ยง เช่น ยาสูบ การบริโภคเหล้าและสารเสพติด สร้างความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น (อุบัติเหตุ
ลดลง) มีการบริโภคอาหารที่ดี (ความมั่นคงทางอาหาร จะต้องมีอาหารที่เพียงพอและประชาชนทุกคนเข้าถึง
อาหารได้ และจะต้องมีการบริโภคที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ) กิจกรรมทางการต้องเพ่ิมมากขึ้น สุขภาพจิต
ดีขึ้น มลพิษทางอากาศตอ้งลดลง (PM 2.5) และเหตุอุบัติใหม่และปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ (Covid-19) ต้องลดลง  

 หากพิจารณาจากสาเหตุปัจจัยของการทำให้มีสุขภาพดีทั้ง 4 มิติแล้ว จะเห็นว่า เรื ่องหลักๆ ที่ต้อง
ดำเนินการมีทั้งหมด 8 เรื่อง ที่สสส. จะทำใน 10 ปี ข้างหน้า โดยที่ผ่านมาแผนกองทุนที่ได้ทำไปจะมีในเรื่องของ 
ยาสูบ สุราและสิ่งเสพติด อาหาร กิจกรรมทางกาย และ Covid – 19 และในโครงการของการทำงานในปีนี้ จะเน้น
การทำเรื่อง PA ซึ่งก็จะเป็นการไปเติมเต็มอีก 1 ตัวชี้วัดของ สสส. ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ PA เพิ่มขึ้น จะ
พิจารณาจากวิสัยทัศน์ของ สสส. เป็นหลัก คือ “ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อสุข
ภาวะ” ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คือ ยุทธศาสตร์ไตรพลังและยุทธศาสตร์เฉพาะ 5 ด้าน  

สถานการณ์กิจกรรมทางกายในปัจจุบัน (PA) 

 ในปี พ.ศ. 2555 คนไทยมีกิจกรรมทางกาย ร้อยละ 66.3 ในปี พ.ศ. 2562 เพิ ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 74.6 
ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ในปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 พบว่า กิจกรรมทางกายลดลง เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโควิด 19 ซึ่งลดลงมาเหลือประมาณร้อยละ 50 จึงเป้าหมายหลักหรือวัตถุประสงค์ของการที่จะทำให้ มี 
PA เพ่ิมข้ึน  
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 ยุทธศาสตร์ในการเพิ่ม PA เดิมทีใช้ยุทธศาสตร์ 2 เพิ่ม 1 ลด แต่ตอนนี้ใช้เรื่องของ 3 active ซึ่งได้แก่ 1. 
Active People ทำอย่างไรทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย (วัยเด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง) เป็นคนที่ 
active ในขณะเด ียวก ันถ ้าหากจะทำให ้ active people ได ้  ก ็จะต ้องม ี  Active Environment 2. Active 
Environment เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการทำกิจกรรม/สร้างการ active (ลดภาวะเนือยนิ ่ง) 
ยุทธศาสตร์ของการดำเนินงานเรื ่องของ Active Environment จึงจะต้องไปเพิ ่ม Health Space และ Built 
Environment 3. Active Society เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงประสบการณ์การมีกิจกรรมทางกาย ออกกำลัง
กาย และกีฬา ให้เป็นค่านิยมในการให้ความสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง หากทำทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา
ข้างต้นได้ ก็จะเป็น “Active Nation” → ประเทศไทยจะเป็นชาติที่มีความกระตือรือร้น หรือเป็นชาติที่ active 
ซึ่งการเกิด Active Nation ก็จะนำไปถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศ 

 เป้าหมายหลักของการทำ PA คือ ทำให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่ม ซึ่งจะต้องทำให้คนมี PA literacy 
ทำให้คนมีความรอบรู้ เข้าใจว่า PA คืออะไร ต้องทำให้เกิดสภาพแวดล้อม (ทำอย่างไรให้มีพื้นที่สุขภาวะ เอื้อต่อ 
PA) ต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนเรื่อง PA (กลไกอะไร อาจมองในเรื่องของหน่วยงาน เช่น ท้องถิ่น → กองทุน
ตำบล)  
 ผลพลอยได้จากการทำให้มี PA เพิ่มขึ้นจะทำให้โรคเรื้อรัง (NCD) ลดลง แต่การที่ NCD ลด ไม่ได้มีปัจจัย
มาจากการเพิ่ม PA อย่างเดียว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอาหารด้วย ในขณะเดียวกัน PA ก็มีความเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่นกัน เช่น ยาสูบ สุรา ความปลอดภัยทางถนน กล่าวคือ กิจกรรมทางกายก็ยังขึ้นอยู่กับ
สุขภาพจิต มลพิษ และอุบัติภัยต่างๆ ด้วย เพราะฉะนั้นการจะทำในเรื่องของ PA จะต้องไม่มองเพียงส่วนๆ/แยก
ส่วน จะต้องบูรณาการกับเรื่องอ่ืนๆ ด้วย  
 สิ่งที่จะทำให้งาน PA ขับเคลื่อนได้ ก็จะมีในเรื่องของกลไก→ กลไกกองทุนตำบล จะต้องเป็นกลไกหลัก
ในการทำเรื่อง PA โดยกลไกกองทุนประกอบด้วย 1. กรรมการกองทุน 2. ผู้รับผิดชอบกองทุน (เจ้าหน้าที่) 3. ผู้ขอ
การสนับสนุนจากโครงการ → นับเป็นกลไกที่สำคัญที่จะนำไปทำต่อประชาชนในพื้นที ่ เพื ่อเพิ ่ม PA → 
ประชาชนจะต้องมีความรู้ ต้องจัดสภาพแวดล้อมพื้นที่สุขภาวะ และกลไกของชุมชนเอง เช่น เครือข่าย กลุ่มต่างๆ 
อาทิ เครือข่ายผู้สูงอายุ จักรยาน เดินวิ่ง → นั้นแสดงว่า เป้าหมายของการดำเนินงาน PA คือ 1. ทำให้เกิดกลไก
กองทุนตำบล 2. ประชาชนในพื้นที่มี PA เพิ่มขึ้น 3. เกิดกิจกรรมต่างๆ และ 4. เกิดเครือข่ายต่างๆ โดยการจะทำ
ให้เกิดผลลัพธ์หรือผลผลิตทั้ง 4 ข้อ ก็จะต้องมพ่ีีเลี้ยง จะไปช่วยให้การดำเนินการของกองทุนมีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง
จะต้องทำให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 ส่วน (กรรมการ ผู้รับผิดชอบ และผู้ขอการสนับสนุน) มี PA literacy มีทักษะใน
การบริหารแผน/โครงการ (การทำแผน PA) สามารถพัฒนา/ออกแบบโครงการที่เพิ่ม PA ได้ สามารถติดตาม
ประเมินผลเพื่อทบทวนแผน โครงการของกองทุน ทักษะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของพื้นที่ (พชอ . ทำให้เกิด
แผน PA ระดับอำเภอ)  
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 คุณสมบัติของพี่เลี้ยงที่จะไปช่วยให้กองทุนมีประสิทธิภาพ คือ 1. จะต้องมีความรู้เรื่อง PA (PA literacy) 
2. รู้วิธีการทำแผน โครงการ ติดตาม และประเมินผล  

ข้อคำถาม: 
- ทำไมต้องไปเกี่ยวข้องกับกองทุนสุขภาพตำบล ทั้งท่ีเป็นงานของสสส.  

ตอบ ด้วยงบประมาณของสสส. ที่น้อย ไม่อาจลงไปทำเรื่อง NCD ให้ลดลงได้ (PA เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะ
ช่วยลด NCD) แต่งบประมาณของสปสช. ที่มีเพื่อสนับสนุนให้กับสธ.ดำเนินการเป็นหลัก ค่อนข้างมี
มากกว่า ดังนั้น สสส. จึงมีหน้าที่ในการที่จะไปหนุนเสริมให้คนมีขีดความสามารถมากขึ้น/มีกลไก
เกิดข้ึน ที่มีอยู่ให้เกิดข้ึน เพ่ือลดปัญหา (ตามเป้าประสงค์) ต่างๆ ให้ได้  
 ทิศทางปฎิรูปประเทศ→ ตำบลเป็นจุดชี้ขาดของการปฏิรูปประเทศ (ชุมชนท้องถิ่นจะต้อง
จัดการตนเอง) <---เมื่อทิศทางเป็นอย่างที่กล่าวมา ทางสปสช./สธ. ก็ได้เข้าไปหนุนเรื่องของการทำให้ 
ตอบ จากการประเมินที่ผ่านมาแผนที่ทำเป็นแผนแยกส่วน (ไม่เห็นภาพบูรณาการ) และเป็นแผนการ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และสปสช.ได้เข้าไปตั้งกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถ
จัดการระบบสุขภาพชุมชน → เป็นกลไก สำคัญ  

- ทำไมต้องทำแผนสุขภาพ ในเมื่อกองทุนไม่ได้กำหนดให้ทำแผนสุขภาพ 
ใช้งบประมาณ  

- กองทุนสุขภาพตำบล ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ โดยใช้ Health need ของพื้นที่ตนเอง ใคร
จะเป็นผู้คืนข้อมูลส่วนนี้  
ตอบ ข้อมูลจากเว็บกองทุนสุขภาพตำบล (localfund.happynetwork.org) 

กิจกรรมทางกาย โดย อ.กุลทัต “การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย” 
 ข้อมูลสถิติกิจกรรมทางกาย จาก tpak.or.rh ในปี พ.ศ.2555 พบว่ากิจกรรทางกายของคนไทย โดยทุกวัน 
ตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพออยู่ที ่ 1 ใน 3 และดีขึ้นมาตามลำดับในปี 62 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์โควิดทำให้กิจกรรมทางกายแย่ลง จึงทำนายได้ว่าโรค NCD น่าจะเยอะขึ้น เมื่อพิจารณากิจกรรมทาง
กายแต่ละช่วงวัยก็จะเห็นว่าในวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยชราค่อนข้างลดลง ทั้งนี้ในเว็บ tpak.or.rh จะมีการ share 
ข้อมูลเนือยนิ่งด้วย เช่น ในหนึ่งวันใช้เวลาทำอย่างอ่ืนมากกว่าการมีกิจกรรมทางกาย (นั่งทำงาน พิมพ์โน้ตบุ๊ค) และ
โดยเฉลี่ยมีกิจกรรมทางกายเพียง 1.2 ชั่วโมงใน 1 วัน ถือว่าค่อนข้างน้อย  

 กิจรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโครงร่าง (Skeletal Muscles) ให้ร่างกายมีการใช้
พลังงานที่ส่งผลต่อสุขภาพ หรือพูดง่ายๆ คือ “กิจกรรมที่ทำให้ร่างกายได้ออกแรง…จนรู้สึกเหนื่อย” ตัวอย่าง
รูปแบบ กิจกรรมทางกาย เช่น เคลื่อนไหวในการเดินทาง เคลื่อนไหวในการทำงาน ตามลักษณะอาชีพ (นักเรียน 
ทำนาทำสวน พนักงานโรงงาน ออฟฟิศ แม่บ้าน) เคลื่อนไหวในการนันทนาการ/การออกกำลังกาย  
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 * สิ่งที่จะต้องรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย คือ ระดับความเข้ม (ความหนัก เบา) ของกิจกรรมทางกาย ซึ่งจะ
เป็นสิ่งที่บอกได้ว่ามีกิจกรรมทางกายเพียงพอ/ไม่  

ระดับความเข้ม (ความหนัก เบา) ของกิจกรรมทางกาย (ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เคลื่อนไหว ลักษณะการเคลื่อนไว 
ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่) 

1) ระดับเบา (Active Lifestyle): เคลื่อนไหวไม่อยู่เนือยนิ่ง เช่น ทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ แกว่งแขน หรือ
เดินเล่นสบายๆ ถ้าทำต่อเนื่องจะช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินในร่างกาย 

2) ระดับปานกลาง: เป็นระดับที่พอเพียง ได้แก่ 
- การเคลื่อนไหวออกแรงในงานหนัก (ทำนา ทำสวน ถากหญ้า แบกปูน ก่อสร้าง) 
- การออกกำลังกาย แบบเบาๆ ทั่วไป เช่น วิ่งเล่น/แบบเพิ่มความยืดหยุ่นของเอ็นและกล้ามเนื้อ เช่น 
โยคะ ไทเก๊ก 

 3) ระดับหนัก: เป็นระดับที่พอเพียง 
 - เต้น วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ จะได้ความแข็งแรงของระบบหัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อ 

- ยกน้ำหนัก บาร์เวล วิดพื้น ได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ กระดูก เพิ่มอัตราการ เผาผลาญ
พลังงาน และเพ่ิมขนาดของกล้ามเนื้อ  

 สรุป: การมีกิจกรรมทางกาย คือ การที่ร่างกายต้องมีการใช้พลังงาน (ออกแรง) ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องมี
กล้ามเนื้อ 2 ส่วนที่ออกแรง เช่น แขน ขา ขณะเดียวกันในการใช้พลังงาน/ออกแรง จะมี 3 ระดับ คือ เบา ปาน
กลาง และหนัก แต่เวลาวัดหากออกแรงเบาๆ นั่นถือว่ามีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายที่
เพียงพอจะต้องออกแรงในระดับปานกลางหรือระดับหนัก หรือกล่าวคือ เป็นการใช้พลังงานหรือการออกแรง ที่
ได้มาจากการเดินทาง/การสัญจร การทำงาน การออกกำลังกาย/นันทนาการ แต่จะต้องคำนึงถึงความหนักเบาด้วย  

 กิจกรรมทางกายที่เพียงพอในแต่ละวัยก็จะไม่เท่ากัน เช่น ช่วงหัดเดิน-ก่อนเรียน 1-5 ปี WHO แนะนำว่า
ขอให้มีกิจกรรมทางกายวันละ 3 ชั่วโมง/วัน ไม่จำกัดความหนักเบา วัยเรียนและวัยรุ่น 6-17 ปี มีกิจรรมวันละ 60 
นาที/หรือ 1 ชั่วโมง วัยผู้ใหญ่ 17-65 ปี และวัยผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย
ไม่น้อยกว่า 150 นาที และระดับหนักอยู่ที่ 75 นาที หรือผสมๆ ระดับปานกลางและระดับหนักร่วมกันได้ เช่น ปาน
กลาง 90 นาที ร่วมกับระดับหนัก 20 นาที + การยืดเหยียด (ในสัดส่วน 1:2) ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป เช่นเดียวกับ
ผู้ใหญ่ (แนะนำให้มีกิจกรรมทางกาย 150 นาที ไม่จำเป็นต้องทำในระดับหนัก) + เพิ่มกิจกรรมฝึกการสร้างสมดุล
ทรงตัว → แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละสัปดาห์ขอให้มีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 3 วัน แต่ละครั้งที่ออกควรจะต้อง
ติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาที เช่นเดียวกับวัยผู้สูงอายุ แต่ลักษณะการมีกิจกรรมทางกายต่างกัน ตรงที่ผู้สูงอายุควร
เสริมกิจกรรมทางกายที่สร้างความสมดุลและทรงตัวเพื่อป้องกันการหกล้ม  
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 ตัวชี้วัดของสสส. หรือระดับประเทศ จะดูที่กิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เพราะฉะนั้นเวลาลงไปทำงานกับ
กองทุนต้องเน้นเรื่องนี้ว่าโครงการที่กองทุนจะสนับสนุนเพ่ิมกิจกรรมทางกายจะต้องทำให้เกิดความเพียงพอ  

รู้ได้อย่างไรว่ามีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 
- แต่ละครั้งที่มีกิจกรรมทางกาย 

1) นับระยะเวลาในการมีกิจกรรมทางกาย (ร่วมกับความรู้สึกเหนื่อย) → ต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป  
2) ทดสอบตัวเองง่ายๆ ด้วยการพูด (Talk test) 

- ระดับปานกลาง พูดได้เป็นประโยค รู้เรื่อง 
- ระดับหนัก พูดได้เป็นคำๆ ไม่รู้เรื่อง เพราะต้องหยุดเพื่อหายใจเข้า 

 -   รวมเวลาในสัปดาห์ 
 1) เด็กปฐม ก่อนเรียน: 3 ชั่วโมง/วัน * 7 วัน = อย่างน้อย 21 ชั่วโมง 
 2) วัยเรียน วัยรุ่น 6-17 ปี: 1 ชั่วโมง/วัน * 7 วัน = อย่างน้อย ชั่วโมง 
 3) ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ: อย่างน้อย 150 นาที หรือ 2 ชั่วโมงครึ่ง  
แลกเปลี่ยน 

- การลงไปทำงานกับพื ้นที ่แต่ละพื ้นที ่ก็จะให้นิยามไม่เหมือนกัน เช่น กิจกรรมทางกายใน
ชีวิตประจำวัน/ออกแรงในชีวิตประจำวัน อาจผสมกับการทำบาสโลบจนทำให้รู้สึกหอบ เหนื่อย แต่ยังพูดได้ หรือ
ทำอย่างไรก็ได้ให้มีการขยับร่างกายจนรู้สึกเหนื่อย ซึ่งการจะให้ชาวบ้านเข้าใจก็จะเน้นให้ปฏิบัติเพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมด้วย  

- ถาม: เวลาทำงานในพื้นที่หลายๆ คนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมทางกายในกลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพ (ซึ่งกลุ่มนี้เขาจะมองว่ามีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอแล้ว) ดังนั้นถ้าจะไปทำกับพ้ืนที่ไม่จำเป็นต้อง
ทำกับกลุ่มประกอบอาชีพหรือทำงานปกติอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะต้องวิเคราะห์แบบนี้ด้วยหรือไม่ 

ตอบ: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าจะต้องทำ เช่น กลุ่มเย็บผ้าที่นั่งทำนานๆ จนอาจจะต้องทำให้เป็นโรค 
NCD ซึ่งควรจะต้องทำให้มีการเพิ่ม PA ที่พอเพียงในกลุ่มท่ีมี PA ไม่เพียงพอให้มี PA มากขึ้น (จะต้องวิเคราะห์กลุ่ม
นี้ออกมา เช่น กลุ่มเสี่ยง) ส่วนกรณีจองการทำ PA ในกลุ่มที่มี PA ที่เพียงพออยู่แล้ว จะต้องรักษา/ทำให้มี PA 
เพียงคงอยู่เหมือนเดิม เช่น กลุ่มเต้นแอโรบิค → วิเคราะห์กลุ่มอาชีพที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ แล้วดึงมาทำ 

- ปัญหาอุปสรรคที่เจอในพื้นที่ เช่น หนองจิก กลุ่มชาวประมงที่ทำอาชีพฉีกปลาตัวเล็ก มีการนั่ง
ทำงานที่ยาวนาน (ในพื้นที่สามารถเลือกได้) แต่กระบวนการที่จะไปทำให้ชาวบ้านเห็น/ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะ
กับชาวบ้านค่อนข้างยาก หรือคนที่ทำอาชีพโป๊ะสีเรือ กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มโต๊ะอิหม่าม → ออกแบบให้ครอบคลุม 
และต้องใช้เวลาทำอย่างต่อเนื่อง  
แนวทางสำคัญในการเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน 
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 คำนึงถึงสภาพที่เอื้อ สังคมที่เพิ่มโอกาสเพื่อสร้างประสบการณ์จนเปลี่ยนเป็นค่านิยมในกิจกรรมทางกาย
ของคน/สังคม มีกิจกรรมทางกายเป็นกิจวัตร → 3 Active ได้แก่ คน สภาพแวดล้อม สังคมที่สร้างโอกาสให้มี
ประสบการณ์จนเกิดเป็นค่านิยม  

กรอบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
1. โครงการ/กิจกรรม 

- ทำความเข้าใจ/ให้ความรู้/สื่อสาร 
- สร้างหลักสูตร/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ใน-นอก ห้องเรียน (เกษตรในโรงเรียน ปลูกป่า เดินปั่น 
สำรวจสมุนไพร กีฬาการละเล่นไทย) 
- ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
- ปรับปรุงเส้นทางเดิน/จักรยาน ไปเรียน ไปทำงาน ไปตลาด ปรับพื้นที่สาธารณะ 
- จัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ 
- มีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน 
- มีกิจกรรมพ่อแม่ลูกร่วมกัน 
- มีกิจรรมจิตอาสา-ลงแขก 
- พัฒนาชมรมกีฬา ชมรมออกกำลังกาย ชมรมกลุ่มอาชีพให้มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมตามอาชีพ 
- ชมรมในโรงเรียน เด็กเยาวชนทำกิจกรรมจิตอาสาที่มีการออกแรง มีการละเล่น 

2. ปัจจัยท่ีทำให้มีกิจกรรมทางกาย 
- คน: รู้-เข้าใจ-ตระหนัก มีความรอบรู้-มีปัญญา 
- สภาพแวดล้อม: ที่เอ้ือต่อกิจกรรมทางกาย ที่บ้าน-ในโรงเรียน-ในชุมชน 
- ระบบ กลไก: การขับเคลื่อนการมีกิจกรรมทางกาย 

3. การเพิ่มการเคลื่อนไหว 
3.1 เด็ก 
3.2 ผู้ใหญ่ วัยทำงาน 
3.3 ผู้สูงอายุ 

กิจกรรม: เดินทาง กิจกรรมในอาชีพ นันทนาการ/ออกกำลังกาย  
ข้อเสนอแนะ: การทำโครงการ PA การจะสอนให้คนที่ออกแบบกิจกรรมโครงการจะต้องให้
ผู้ออกแบบเข้าใจปรากฎการณ์การใช้ชีวิต/วิถีชีวิตของแต่ละวัยให้ชัดเจน แล้วค่อยมาดูว่าสามารถ
ทำส่วนไหนได้บ้างที่สามารถทำให้แต่ละวัยมีกิจกรรมทางกายด้วยตัวเองได้ ออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางกายภาพ ทางสังคม ที่เอื ้อ และเสริมการออกกำลังกาย/นันทนาการ→ ออกแบบเชิง
บูรณาการร่วมกันในแต่ละวัย ตามสภาพบริบท  
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เช่น โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ แบ่งปันอาหารปลอดภัย (อาจารย์อาหมัด) โดยให้เด็กที่อยู่บ้าน
ในช่วงปิดเทอมตอนเย็นมาร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพื้นบ้าน ปลูกผัก (ยกร่อง รดน้ำ) ทำแปลงผักป ลอด
สารพิษ เมื่อได้ผลผลิตเก็บกลับบ้านได้อาหารปลอดภัยด้วย และระหว่างทางก็ได้มีการฝากผลผลิตให้คนเฒ่าคนแก่
ด้วย และกิจกรรม Active learning แต่ในช่วงโควิด PA ในเด็กลดลง เพราะเรียนออนไลน์ อาจเสนอให้มีถุงยังเล่น 
(เชือกกระโดด ลูกบอล เป็นต้น)  

*** หลักคิดของการทำ PA ในผู้สูงอายุ คือ จะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุออกจากบ้าน อย่างน้อย 4 
วัน เช่น ให้ทำกิจกรรมจิตอาสา แนะนำแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ วิทยากรต่างๆ อาจจะต้องออกแบบโรงเรียน
ผู้สูงอายุใหม่ → ตัวอย่างของโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคอีสาน 

ตัวอย่างการมีกิจกรรมทางกายในแต่ละช่วงวัย 
1. PA ปฐมวัย 0-5 ปี: เดินไป กลับ รร./จัด active play active learning สำรวจระบบนิเวศ/กิจกรรม

สนุกๆ ในสนาม ช่วงพัก เป่าฟองสบู่ ออกกำลังกายกติกาง่ายๆ การละเล่นไทย ว่าว งูกินหาง/เย็นและ
วันหยุด งานบ้าน ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ชุมชน 
สร้างสภาพแวดล้อม: ทางเดิน/พื้นที่รอบๆ ศพด. รร. บ้าน ที่ปลอดภัย สว่าง มีพื้นที่เล่น ทำกิจกรรม
ร่วม บรรยากาศในบ้าน/ชุมชน นโยบาย ข้อตกลง กติกาชุมชนให้มีกิจกรรมทุกเสาร์ อาทิตย์  
ระบบกลไก: (ร่วม) ชมรมผู้สูงอายุ 

2. PA วัยเรียน วัยรุ่น: เด็ก: เดิน ปั่นไปกลับ/รร. สอนแบบ active นันทนาการ/ออกกำลังกาย  
ผู้ดูแล ครู พ่อแม่: ความรอบรู้เรื่อง PA เป็นต้นแบบ 
หลักสูตร: สายครู (สถาบันผลิตครู ครู ผู้บริหาร) ปรับวิธีการสอน มี PA ช่วงเบรค 
สภาพแวดล้อม: ทางเดิน/พื้นที่รอบๆ ปลอดภัย พื้นที่เล่น มีกิจกรรมร่วม บรรยากาศในบ้าน/ชุมชน 
นโยบาย ข้อตกลง กติกาชุมชน สร้างต้นแบบ 
ระบบและกลไก: ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน: ชมรมต่างๆ กองทุนตำบล   

3. PA ผู้สูงอาย:ุ  
- ให้ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน 3-4 วัน/สัปดาห์ 
- จัดกิจกรรมรวมตัวให้มีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย 3 วัน สัปดาห์ 
- แกนนำสว. เป็นวิทยากร (สอน ให้ความรู้ อาสาสมัคร) 
- อาสาสมัครถ่ายทอดความรู้ 
- กิจกรรมสอนทำอาหาร 
- อาสาสมัครอื่นๆ 
- มีสื่อการเรียนรู้ PA  
- แปลงผักชุมชนให้ผู้สูงอายุ 
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PA ในชุมชน: เช่น ออกแบบของเล่นเพ่ิม PA ศิลปะสร้างสรรค์บนถนน กิจกรรมลงแขก กิจกรรมร่วม 
2 วัย 3 วัย แปลงผักผู้พิการ พัฒนาเส้นทาง นโยบายท้องถิ่นจัดให้มีลานกิจกรรมสำหรับเด็ก วันเสาร์ 
อาทิตย์ เก็บขยะ ปรับพื้นที่สนาม ทำแปลงปลูกผักชุมชน อนุรักษ์ป่าชายเลน  

ตัวอย่างโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชุมชน 
 กรณีศึกษา: โรงเรียน 

1) ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมดำเนินงานโครงการ: ผู้บริหารโรงเรียน/แกนนำครู/แกนนำนักเรียน/ผู้ปกครอง 
2) กลุ่มเป้าหมาย: เด็กนักเรียน 
3) สถานการณ์: 

- นักเรียนร้อยละ 50 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ 
- นักเรียนร้อยละ 30 อยู่ในกลุ่มน้ำหนักเกิน และกลุ่มอ้วน 
- นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 80 มาโรงเรียนโดยรถมอเตอร์ไซต์/รถยนต์ 
- ร้อยละ 80 ของวิชาเรียนมีการเรียนการสอนแบบบรรยาย โดยเด็กไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในคาบ 
- ร้อยละ 20 ของจำนวนครอบครัวทั้งหมดในชุมชนมีคนเป็นเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจและหลอด

เลือด และมะเร็ง
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 1 ปี ตัวช้ีวัด 
นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 นักเรียนมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึง

มากทุกวัน 
ร้อยละ 10  นักเรียนกลุ่มน้ำหนักเกินและกลุ่มอ้วนลดลง 

แกนนำนักเรียน/นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย 

ร้อยละ 80 สมรรถนะของแกนนำนักเรียนในการถ่ายทอด
ความรู ้ต ่อนักเร ียน/ติดตามพฤติกรรมการมี
กิจกรรมทางกายของเพ่ือนนักเรียนได้ 

จำนวน 20 กิจกรรม/
โครงการ 

จำนวนกิจกรรมที่นักเรียนริเริ่ม/มีส่วนร่วมในการ
เพิ ่มกิจกรรมทางกายในช่วงก่อนเข้าเรียน ใน
ห้องเรียน และช่วงเวลาพัก 

คณะทำงานมีทักษะในการจัดทำ
แผนการทำงาน/แผนการบริหาร
จัดการ 

มีคณะทำงาน คณะทำงานประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน/แกน
นำครู/แกนนำนักเรียน/ผู้ปกครอง 

มีข้อตกลงร่วม ข้อตกลงร่วมของคณะทำงานในการดำเนินงาน
โครงการ 

มีแผน แผนการบริหารจัดการโครงการกิจกรรมทางกาย 
คณะทำงานมีการดำเนินการตาม
แผนดำเนินการ และแผนติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

มีการติดตามงานตาม
แผน 

- คณะทำงานสามารถติดตามกลไกและนโยบาย
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
- คณะทำงานมีการติดตามกลไกที่ออกแบบตาม
เวลา วิธีการที่กำหนดไว้ 

 

วัตถุประสงค:์ เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกายของนักเรียนในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1: จัดตั้งคณะทำงาน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน/ดำเนินติดตามประเมินผลโครงการร่วมกัน 

1) สำรวจข้อมูลการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียน (ก่อนเริ่มโครงการ) และมีการประชุมอย่าง
สม่ำเสมอ 

2) พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน: อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการกิจกรรม
ทางกายในโรงเรียน 

3) ติดตามประเมินผลโครงการโดยคณะทำงาน 
กิจกรรมที่ 2: พัฒนาศักยภาพครูเรื่องการจัดกิจกรรมทางกายในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3: จัดตั้งแกนนำ และพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนเรื่องกิจกรรมทางกาย 
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กิจกรรมที่ 4: โครงการบันไดรักษ์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จูงใจการใช้บันได 
1) จัดประกวดวาดภาพ “กิจกรรมทางกาย ผักสุขภาพ” เพ่ือติดทางข้ึนบันได 
2) จัดบันไดรักษ์ (สุขภาพ) 

กิจกรรมที่ 5: ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย 
1) การถ่ายทอดความรู้โดยแกนนำนักเรียน ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ และติดตาม

กิจกรรมทางกายของเพ่ือนนักเรียน 
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายผ่านรูปแบบการทำโครงงาน 

ข้อคำถาม 
1. ระหว่างการออกกำลังและการมีกิจกรรมทางกานที่หนักหรือปานกลางเหมือนกันหรือไม่ ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อ

ร่างกายเหมือนหรือไม่ 
ตอบ การออกกำลังกายจัดเป็นการมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง-หนัก การทำงานบางอย่างก็จัดอยู่
ในการมีกิจกรรมทางกายที่หนัก-ปานกลางได้เหมือนกัน → จะเพิ่มการมี PA จะเน้นไปที่กลุ่มที่มี PA ไม่
เพียงพอ  

2. การเพิ่มกิจกรรมทางกายของนักเรียนในโรงเรียนที่เจอบ่อยๆ คือ กีฬา การออกกำลังกาย ฟุตบอล ซึ่ง
ค่อนข้างจะเป็นรูปแบบที่ทำการโดยปกติ หากจะคิดลักษณะกิจกรรมไปในลักษณะที่มากกว่าเรื่องการใช้
กีฬาในเด็ก คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การปรับมุมมองของผู้ที่นำกระบวนการส่วนนั้นด้วย (ครู) ครูลักษณะ
แบบนี้ค่อยข้างน้อยมาก → ฝึกทักษะครูไม่ง่ายมากนัก จะมีวิธีการให้ครูปรับวิธีการทำงานอย่างไรบ้าง/
ปรับให้ครูมีวิธีการสอนใหม่ได้อย่างไร ที่มากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติท่ัวไป 
ตอบ หากจะชวนครูทำจะต้องตั้งเป้าหมายที่ครูได้รับผลประโยชน์ด้วย สิ่งหนึ่งที่ครูน่าจะต้องถูกกระตุ้น 
คือ เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ หากจะเชื่อมโยงก็จะต้องพูดถึงงานวิจัยที่สนับสนุน ว่าการมี PA 
ทำให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น ทำให้การ focus ต่อการเรียนดีขึ้น (การที่เด็กเรียนหนังสือได้ดี ต้องมีสุขภาพที่ดี) 
สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วม/ออกแบบหลักสูตร และสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร (***สร้าง
ธรรมนูญสุขภาพของโรงเรียน)  

3. แนวโน้มทิศทางในอนาคต: กระทรวงศึกษาธิการกำลังปรับหลักสูตรปรับหลักสูตรที่เน้นตัวชี้วัดต่างๆ เป็น
หลักสูตรสมรรถนะ (Focus ว่าเด็กจะสามารถทำอะไรได้) 

4. การปรับสภาพแวดล้อมค่อนข้างทำได้ยาก เนื่องจากงบประมาณที่มีอย่างจำกัด และจะต้องมีกา รปรับ
กิจกรรมตามบริบทสถานการณ์/หน้างานด้วย (อาจจะดำเนินการไม่ได้ตามแผน/กิจกรรมที่วางไว้)  

5. การออกแบบโครงการที่สำคัญ ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ  ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียน ศพด. และประชาชนใน
พื้นที่ → ขาดทักษะส่วนบุคคลในการออกแบบกิจกรรมทางกายให้เพิ่มขึ้น/ผู้ขอทุน (ให้เหมาะสมแต่ละ
ช่วงวัย)  
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6. ถ้าเขียนเสนอโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายเข้าไป กรรมการพิจารณางบประมาณหรือความเข้าใจ
เรื่อง PA ของกรรมการโครงการ เป็นอย่างไร → โดยส่วนใหญ่พี่เลี้ยงกองทุนจะเข้าไปให้ความรู้ก่อน
เสมอ แต่ปัญหาที่พบคือ ชาวบ้านไม่ค่อยมีเวลาจึงทำให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจกับ PA ไม่ชัดเจนได้  
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(สรุป) เนื้อหาในช่วงเช้า: การที่จะมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดีจะต้องประกอบด้วยสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต 
สังคม และปัญญา ซึ่งการที่จะมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ จะมีหลายเรื่องเป็นปัจจัยร่วมด้วย เช่น ภาวะคุกคาม ปัจจัย
เสี่ยง NCD และ PA (การมีกิจกรรมทางกายที่พอเพียง โดยการมี PA ที่เพียงพอในแต่ละช่วงวัยจะแตกต่างกัน 
ได้แก่ วัยเด็ก-ออกแรงอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน วัยนักเรียน-วันละชั่วโมง หรือระดับปานกลางถึงหนัก วัยทำงาน- 
150 นาทีต่อสัปดาห์ ระดับปานกลางถึงหนัก และวัยผู้สูงอาย-ุ150 นาทีต่อสัปดาห์ ระดับปานกลาง) การจะทำให้มี 
PA พอเพียงได้ขึ้นอยู่กับการที่จะต้องทำให้คนมีความรอบรู้ในการมีกิจกรรมทางกาย (PA literacy) พฤติกรรมที่
สร้างการมี PA เช่น การเดินทาง ที่ทำงาน/การทำงาน นันทนาการ/การละเล่นกีฬา ปัจจัยที่จะทำให้มี PA literacy 
PA จากการทำกิจวัตรประจำวันได้นั้น จะต้องไปทำให้คนมีความรอบรู้ มีพฤติกรรมที่ดี สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
มีพฤติกรรมที่ดี และมีกลไกที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน ผลักดัน หากองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนครบ จะทำให้ในแต่ละช่วง
วัยสามารถมีพฤติกรรม PA พอเพียงขึ้นได้ 
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งานที่ทำจะต้องทำอะไรบ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับการทำงาน 

1. เพ่ิมศักยภาพพ่ีเลี้ยง PA literacy การ
ทำแผน โครงการ M&E  
2. เพ่ิมศักยภาพกองทุน กรรมการ
กองทุน/ผู้รับผิดชอบ ผู้เสนอโครงการ  
- PA literacy 
- ทำแผน พัฒนาโครงการ PA 
- M&E: วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวน/
พัฒนา 
3. กองทุนที่เป็นตัวอย่าง เป็นศูนย์เรียนรู้ 
120 กองทุน ทั่วประเทศ  

(คาดหวัง): ระดับตำบล/กองทุน 

1. มีแผน PA ในแผนงานกองทุน 
- สถานการณ์ PA  
- เป้าหมาย 
- โครงการที่ควรจะทำ 
2. มีโครงการเพ่ือเพ่ิม PA พอเพียง  
- เพ่ิม PA literacy 
- เพ่ิม PA จากการเดินทาง 
- เพ่ิม PA จากการทำงาน 
- เพ่ิม PA จากนันทนาการ 
*จะเพ่ิมได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาคน 
สภาพแวดล้อม และกลไก→ นำไปสู่การ
เพ่ิม PA  
3. มีการติดตามประเมินผล 
- PA ในเด็ก/ผู้ใหญ่/สูงอายุ เพ่ิม 
- โครงการที่เป็นตัวอย่าง/รูปแบบ/นวัตกรรม 
4. มีข้อเสนอเชิงนโยบายระดับตำบล/อำเภอ 

ระดับอำเภอ/พชอ. 

1. PA เป ็นวาระของอำเภอมีแผน PA 
ระดับอำเภอ สถานการณ์ PA/เป้าหมาย 
รวบรวมจากสถานการณ์ในแผน PA ของ
กองทุน 
2. โครงการสำคัญระดับอำเภอ : พชอ. 
ช ่วยกันกำหนดและมอบให้หน่วยงาน
เขียนโครงการของบจากกองทุน 
3. มีการติดตามประเมินผล โดยดูแนวโน้ม
สถานการณ์และรายงานผลโครงการจาก 
website  
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คำถาม 

1. ในระดับเขต การมี PA เป็นวาระของอำเภอ จำเป็นอยู่อีกหรือไม่  
ตอบ เฉพาะที่สามารถขยับได้ (ไม่ได้คาดหวังว่าทุกอำเภอจะทำได้)  

สรุปพื้นที่ยกระดับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกองทุนสุขภาพตำบลฯ 

 เขต 1 มี 3 จังหวัด ได้แก่ แพร่ (อำเภอร้องกวาง 10 กองทุน สูงเม่น 13 กองทุน) พะเยา (อำเภอเมือง
พะเยา 14 กองทุน) และน่าน (อำเภอเวียงสา 16 กองทุน)→ ตั้งเป้าไว้ว่า 30 กองทุนเป็นกองทุนต้นแบบและ
สามารถที่จะขยายผล/เป็นพี่เลี้ยงให้กองทุนอ่ืนๆ ได้  

 เขต 4 มี 1 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี (อำเภอบางใหญ่ จำนวน 8 กองทุน ค่อนข้างเป็นกองทุนขนาดใหญ่ 
งบประมาณค่อนข้างเยอะ)→ ตั้งเป้าไว้ว่า 4 กองทุนเป็นกองทุนต้นแบบและสามารถที่จะขยายผล/เป็นพี่เลี้ยงให้
กองทุนอ่ืนๆ ได้  

 เขต 10 มี 3 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร (อำเภอคำเขื ่อนแก้ว 14 กองทุน) ศรีสะเกษ (อำเภอขุนหาญ 17 
กองทุน) และอุบลราชธานี (อำเภอเขื่องใน 19 กองทุน) →ตั้งเป้าไว้ว่า 30 กองทุนเป็นกองทุนต้นแบบและ
สามารถที่จะขยายผล/เป็นพี่เลี้ยงให้กองทุนอ่ืนๆ ได้ 

 เขต 12 มี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา (อำเภอหาดใหญ่ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย สะเดา นาหม่อม 
เมือง สทิงพระ ระโนด กระแสสินธุ์ สิงหนคร และรัตภูมิ) จังหวัดปัตตานี (อำเภอหนองจิก) สตูล (อำเภอเมือง ควน
กาหลง) พัทลุง (อำเภอควนขนุน) รวมทั้งสิ้น 150 กองทุน → ตั้งเป้าไว้ว่า 50 กองทุนเป็นกองทุนต้นแบบและ
สามารถที่จะขยายผล/เป็นพี่เลี้ยงให้กองทุนอื่นๆ ได้ (เพิ่มเติม จังหวัดยะลา 15-18 กองทุน) *** เขต 12 ค่อนข้าง
เยอะเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ทำงานของ สปสช.อยู่แล้ว  

วิธีทำงาน (กระบวนการทำงานขึ้นกับแต่ละเขตว่าจะออกแบบอย่างไร) 

 จากนี้ไปในทีมแต่ละเขตจะต้องไป set ทีม ว่าจะมีพี ่เลี ้ยงในแต่ละพื ้นที ่ (ที ่ไหน อย่างไร เมื ่อไหร่) 
เพราะฉะนั้นกิจกรรมโดยหลักคือ  

1. ให้ความรู้เรื่อง PA (PA literacy ให้กับกรรมการ/กรรมการกองทุน ผู้รับผิดชอบกองทุน หน่วยงาน/
องค์กร/ชุมชน ที่จะของบหรือโครงการจากกองทุน 

2. ลงไปช่วยกองทุนทำแผน PA (ปี 65-66) โดยปรับ/ทำใหม่ก็ได้, พัฒนาโครงการ PA มุ่งประสิทธิผล
ของการเพิ่ม PA พอเพียง, ทำระบบติดตามประเมินผล  

3. จัดกระบวนการถอดบทเรียน→ สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับตำบล/ระดับอำเภอ  
4. คัดเลือกกองทุนที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ (ตามเป้าหมายที่กำหนด)  
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จุดอ่อน/ข้อจำกัดที่ผ่านมา: พี่เลี้ยง เน้นกระบวนการเรียนรู้→ ให้พื้นที่ทำเอง (ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ) แนว
ทางการดำเนินงานในปีนี้ คือ การจัด Workshop เขียนแผนพัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผล และตัวพี่เลี้ยง
เองที่ไม่เข้าใจ เรื่องสาระสำคัญ เข้าระบบเว็บ/คีย์ข้อมูลไม่ได้ (กรณีการจัด Workshop)  

*ขั้นตอนของการเขียนแผนจะเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่กองทุนเป็นหลัก 
การทำแผนผ่านระบบ 
 การทำแผนผ ่ านระบบจะทำผ ่ าน เ ว ็ บ ไซต ์ ของ กองท ุ นส ุ ขภาพตำบล  ( กปท .)  ห ร ื อ เ ว็ บ
(localfund.happynetwork.org) โดยผู้ที ่จะเข้าใช้งานระบบในการทำแผนของกองทุนจะเป็นตัวกองทุนหรือ
เจ้าหน้าที่กองทุน (ใช้ username และ password ของกองทุนเอง)  
 ขั้นตอนการเข้าทำแผน ขั้นตอนแรกไปยังเมนู “กองทุนฯ (ของฉัน)” → เข้าสู่หน้ารายละเอียดงานของ
กองทุน → เลือกเมนู “แผนงาน” และเลือกแผนงานกิจกรรมทางกาย กรณีท่ีมีเครื่องหมาย + แสดงว่ายังไม่สร้าง
แผน ให้กดสร้างแผนงานใหม่ขึ้นมา → องค์ประกอบ/รายละเอียดของแผนงานจะประกอบด้วย ตัวสถานการณ์
ปัญหา ซึ่งจะมีข้อคำถามให้เลือก/ guide เป็นประเด็นไว้ให้ (เสนอให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลมา
เพ่ือทำแผนทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ) เติมข้อมูลในช่อง “ขนาด” กรณีหากไม่มีข้อมูล อาจจะทำการลง
พื้นที่เก็บข้อมูล/ประมาณการด้วยความน่าเชื่อถือหรือสถิติรองรับ/สถิติกลางของประเทศหรือจังหวัด ซึ่งหากไม่มี
ข้อมูล ห้ามใส่เลข 0 แต่ให้เว้นว่างไว้ ข้อมูล PA จากฐาน HDC ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี แต่สามารถทำได้โดยการถาม
เจ้าหน้าที่รพสต. แล้วประมาณการ หรือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม เช่น รร.เด็กมี PA ในโรงเรียนอย่างน้อย 1 
ชั่วโมงถึงหรือไม่ มีการวิ่งเล่นกันประมาณกี่ % มีการมีกิจกรรมในโรงเรียนกี่ % หากครอบคลุม 1 ชั่วโมงต่อวัน 
แล้วประมาณการต่อเด็กในโรงเรียน หรือประมาณการต่อคนทำงาน อาชีพ  
 ประเด็นข้อคำถามสถานการณ์ปัญหา ประกอบด้วย 

1. ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 
60 นาทีต่อวัน) 

2. ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 
นาทีต่อสัปดาห์) 

3. ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาที ต่อ
สัปดาห์) 

4. ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน→ สถานที่ที่ใช้
ประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมทางกายต่อสถานที่ที่มีทั้งหมดในชุมชน  

5. ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน 

6. ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน 
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7. ร้อยละของเวลาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง 

(Active play Active learning) → การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

8. ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เช่น การออกกำลังกาย 

การมีการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน  

9. ***หากข้อมูลสถานการณ์ที่มีไม่มีตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเพ่ิม ประเด็นสถานการณ์

เพ่ิมเติมได้ โดยกดเครื่องหมาย + (มุมขวาล่าง) เพ่ือเพ่ิมสถานการณ์  

 เครื่องหมายคล้ายๆ กระดาษและมีเครื่องหมาย+ (หลังข้อความ หน้าขนาด) มีไว้สำหรับเพ่ิม
ข้อมูลว่าได้ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลใด ได้มาอย่างไร หรืออธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายที่มาของข้อมูล 

ขั้นตอนต่อไป บันทึกข้อมูลในส่วนของวัตถุประสงค์ที่ link มาจากข้อมูลสถานการณ์ ด้วยการตั้งเป้าหมาย 1 ปี 
(เพ่ิมจากเดิมเป็นเท่าไหร่) 
ขั้นตอนต่อไป คือ การวางแนวทาง/วิธีการสำคัญ → ในส่วนของการวางแนวทางจะวิเคราะห์มาจากออตตาวา 
ชาร์เตอร์ ในประเด็นของการสร้างความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาศักยภาพคน พัฒนาขีดความสามารถ เครือข่าย 
ส่วนถัดไปจะเป็นการบันทึกงบประมาณท่ีตั้งไว้ตามแผน (บาท)  
ถัดมา คือ “โครงการที่ควรดำเนินการ” (พิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้วย) หมายถึง การออกแบบล่วงหน้า
ในการทำแผนว่าควรจะมีโครงการที่จะทำอะไร อย่างไรบ้าง/อาจจะเป็นโครงการที่หน่วยงานที่เสนอเข้ามาได้ (ชื่อ
โครงการ ประเภทให้สอดคล้องกับงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์/
ตัวชี้วัดที่วางไว้ ส่วน “รายชื่อพัฒนาโครงการ” คือ โครงการที่พัฒนาแล้วจะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ หลังจากพัฒนา
โครงการใดโครงการหนึ่ง เช่นเดียวกับ “รายชื่อติดตามโครงการ” คือ ทางกองทุนได้อนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่ง
แล้ว และถูกบรรจุเป็นโครงการติดตาม 

การเขียนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาน ผ่านเว็บ localfund.happynetwork.org 
 ข้อค้นพบในการเขียนโครงการ ได้แก่ เขียนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการไม่ชัดเจน ขาดความ
ชัดเจนในกิจกรรมที่จะดำเนินการ เขียนวิธีการวัดและประเมินผลไม่ชัดเจน และเขียนตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
 ความเชื่อมโยง: กิจกรรมจะทำอะไร แล้วจะได้อะไร (ผลผลิต) ได้ใช้อย่างไร (ผลลัพธ์) หรือผลกระทบอะไร  
 ความเชื่อมโยงองค์ประกอบแผนงานและโครงการ 
 แผนงานกิจกรรมทางกาย (ประกอบด้วย 6 ส่วน)  
 (ขนาด)สถานการณ์ ปัญหาตำบล→วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ขนาดและเป้าหมาย→ แนวทางวิธีการสำคัญ
→ งบประมาณที่ตั้งไว้→ โครงการที่ควรดำเนินการ→รายชื่อพัฒนาโครงการ 
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 โครงการ (จะมีรายละเอียดเนื้อหาที่สอดคล้องกันใน 8 ส่วน) ได้แก่ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 2. ความ
สอดคล้องของแผนงาน 3. สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ 4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 5. กลุ่มเป้าหมาย 6. 
ระยะเวลาดำเนินงาน 7. วิธีการดำเนินงาน และ 8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง 
 คุณภาพโครงการที่จะบรรลุการส่งเสริมสุขภาพ (อ้างอิงตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa charter, 
2529) ประกอบด้วย 

1. สร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ (build healthy public policy) 
2. สร้างสิ่งแวลล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ (create support environment) 
3. เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen community action) 
4. พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (develop personal skills) 
5. ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (reorient health services) 

ปัจจัยทั ้ง 5 ด้านที ่กล่าวมา เป็นส่วนที ่เร ียกว่าปัจจัยทางด้านสังคมที่กำหนดสุขภาพ (Social 
Determinants of Health: SDH) โดยนิยามแล้ว หมายถึง สถานะของประชากรตั้งแต่เกิด ดำรงชีวิต ทำงานและ
มีอายุที ่เพิ ่มมากขึ้น สถานะดังกล่าวเป็นปัจจัยที่นำมาสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสุขภาพของประชากรทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ ่งสถานะต่างๆ เหล่านี ้เป็นสิ่งที ่อยุติธรรม (unfair) และสามารถที่จะ
หลีกเลี่ยงได้ (World Health Organization, 2018) 

ความเชื่อมโยงในโครงการ 
1) ชื่อเรื่อง: ทำอะไรกับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ 
2) หลักการเหตุผล: เนื้อหาที่สั้น กระชับ อ่านแล้วโดนใจ เข้าใจง่าย เป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยงกัน 

สถานการณ์จริงเชื่อมถึงพ้ืนที่ หลักคิด หลักการ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติทางวิชาการที่นำมา
เป็นเหตุผล  

3) วัตถุประสงค์ ต้องตอบตัวชี้วัดทั้ง 3 ระยะ (ระยะเตรียมการ ดำเนินการ และติดตามประเมินผล) 
ตัวกิจกรรมพิจารณาตามสถานการณ์ปัญหา  

ทบทวนกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงการ 
1. สถานการณ์ปัญหาประเด็นที่ต้องการพัฒนาของพ้ืนที่→ แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความรุนแรงของ

ปัญหา→ วิเคราะห์ปัจจัย (ปัจจัยกำหนดสุขภาพ) 
2. เป้าประสงคท์ี่ต้องการบรรลุ: สุขภาวะทางกาย จิต สังคม และจิตวัญญาณ/ปัญญา 
3. ปัจจัยกำหนดสุขภาพ (ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม ระบบและกลไก) 
4. แนวทางวิธีการสำคัญในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามกรอบออตตาวา ชาร์เตอร์ (กลยุทธ์

ออตตาวา ประกอบด้วย คน สภาพแวดล้อม นโยบาย ชุมชนเข้มแข็ง ระบบและกลไก)  
5. การติดตามประเมินผล/ตัวชี้วัด (ข้อ 2,3 และ 4)  
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ตัวอย่างการประเมินคุณค่าโครงการของกองทุนในพื้นที่ 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยการรำมโนราห์ ในเด็กและเยาวชนชุมชนประธานคีรีวัฒน์ การ
ประเมินคุณค่าโครงการมีการเชิญเจ้าหน้าที่กองทุนและผู้ที่เขียนโครงการเข้ามาร่วมประเมินคุณค่าโครงการร่วมกัน 
ตัวอย่างดังแสดงในตาราง 

คุณค่าที่เกิดขึ้น/
ประเด็น 

ผลที่เกิดขึ้น รายละเอียด/การจัดการ หลักฐาน/แหล่งอ้างอิง แนวทางการพัฒนาต่อ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1. ความรู้/องค์
ความรู้ใหม่ 

  1. ม ีการให ้ความร ู ้ เ ร ื ่ องการด ูแล
สุขภาพตามหลัก 3 อ. โดยใช้ศาสตร์
การมโนราห์พื้นถิ่น 
2. ผู้สูงอายุและครูหมอโนราห์ในพื้นท่ี
ม ีการนำมโนราห ์มาประย ุกต ์กับ
กิจกรรมทางกายแบบใหม่ 

1. จ า ก จ ำ น วน เ ด ็ ก และ
เยาวชนที ่เข้าร่วมกิจกรรม
ของเด็กและเยาวชนชุมชน
ประธานครีรีวัฒน์ 
2. เ ก ิ ด ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ เ ชิ ง
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ใ น ก า ร ท ำ
ก ิจกรรมทางกายโดยใช้
ศาสตร ์ม โนราห ์ ร ่ วมกัน 
ร ะ ห ว ่ า ง เ ด ็ ก  เ ย า ว ชน 
ผู้สูงอายุ ครูหมอโนราห์ใน
พื้นที ่

1. ค ว ร ม ี ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
ก ิจกรรมทางกายอย ่ าง
ต่อเนื่องโดยใช้ศาสตร์การ
รำมโนราห์ 
2. ควรมีการประยุกต์ท่า
โนราห์ ฤษีตัดคน เพื่อเพิ่ม
ก ิ จ ก ร ร มท า ง ก าย  ยื ด
เหยียดกล้ามเนื ้อก่อนรำ
โนราห์ 

2. สิ ่งประดิษฐ์/
ผลผลิตใหม่ 

  1. การสอนเด็กและเยาวชนนำเศษผ้า
ที ่เหลือใช้มาใช้ในการเย็บผ้า เป็น
อุปกรณ์ประยุกต์ในการทำกิจกรรม
ทางกายโดยใช้ศาสตร์มโนราห์ 

1. เกิดอุปกรณ์ประยุกต์ใน
การรำมโนราห์ 

1. ควรมีการขยายกลุ่มใน
การทำกิจกรรม และให้
เด ็กและเยาวชน ร่วมทำ
ก ิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ย กั บ
ผู้สูงอาย ุ

3. กระบวนการ
ใหม ่

  1. ผู ้ส ูงอายุ ครูหมอโนราห์ในพื ้นที่  
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ มี
การนำศาสตร์ท่าร่ายรำมโนราห์ มา
ประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกาย มี
การทำสื่อ คลิป วิดีโอ เพื่อเผยแพร่ใน
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่  
2. ให้ทางเทศบาลเปิดเสียงตามสาย
เพลงมโนราห ์ ท ุกว ันพ ุธ 10 นาที 
เพื่อให้คนเข้าร่วมโครงการ หมอน้อย
ประจำบ้าน 3 วัย รักสุขภาพได้ออก
กำลังกายพร้อมกัน 

1. เกิดคลิป วิดีโอ เป็นสื่อ
เผยแพร่ในพื้นที่ เพื่อให้คน
ในพื้นที่เห็นความสำคัญของ
กิจกรรมทางกายในพื ้นที่  
และเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม
ในพื้นที่มาประยุกต์รูปแบบ
ใหม ่
2. ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน เมื่อได้
ฟ ังเส ียงเพลงมโนราห์ขึ้น
จากเสียงตามสาย ออกกำลัง
ก าย โ ดยท ่ า ร ำม โนราห์
พ ื ้ นฐาน จากท ี ่ เด ็กและ

1. ควรพัฒนาต่อโดยให้มี 
“หมอน้อยประจำบ้าน 3 
วัย รักสุขภาพ” โดยการให้
เด็กและเยาวชนขยายผล
ต่อไป เผยแพร่การสร้าง
เสร ิมส ุขภาพโดยการใช้
ศาสตร์มโนราห์ 
2. ควรมีการส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชน ผู ้ส ูงอายุทำ
กิจกรรมร ่วมกันมากขึ้น 
เพื ่อให้ผ ู ้ส ูงอายุกลุ ่มติด
บ้านในสถานการณ์โควิด 
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คุณค่าที่เกิดขึ้น/
ประเด็น 

ผลที่เกิดขึ้น รายละเอียด/การจัดการ หลักฐาน/แหล่งอ้างอิง แนวทางการพัฒนาต่อ 
ใช่ ไม่ใช่ 

เยาวชนมาให้ความรู ้เร ื ่อง
การออกกำลังกายโดยท่ารำ
มโนราห์ 

19 มีการขยับเคลื ่อนไหว
ร่างกายเป็นประจำ 

4. ว ิ ธ ี ก า ร
ท ำ ง า น /ก า ร
จัดการใหม่ 

  1. เกิดการจัดกิจกรรมและการทำงาน
ร ่ วมก ั นของกล ุ ่ ม  3 ว ั ย  โ ดย ใ ช้
วัฒนธรรมพื้นที ่

1. หลักฐานจากผู ้เข ้าร ่วม
กิจกรรม 
2. เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ
ในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
3. เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ
มีกิจกรรมทางกายเพิ่มมาก
ขึ้น 

1. ค ว ร ม ี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
สร้างแกนนำด้านสุขภาพ
ในพื้นที ่

5. การเกิดกลุ่ม/
โ ค ร ง ส ร ้ า ง ใ น
ชุมชนใหม ่

  มีกลุ่ม “หมอน้อยประจำบ้าน 3 วัยรัก
สุขภาพ” 

1. เกิดกลุ่มกิจกรรมทางกาย
ในพื ้นที ่ โดยใช้ว ัฒนธรรม
พื้นที ่
2. เกิดกลุ่ม หมอน้อยประจำ
บ้าน 3 วัยรักสุขภาพ 

ควรให ้หมอน้อยประจำ
บ้าน 3 วัยรักสุขภาพ ขยาย
ผลต่อกับกลุ่มใหม่ในพ้ืนท่ี 

6. แหล่งเร ียนรู้
ใหม ่

  เกิดแหล่งเร ียนรู ้ร ักสุขภาพโดยใช้
ศาสตร์มโนราห์ 

มีแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพใน
พื้นที่ 1 แห่ง 

ควรม ี ก า รขย ายแหล่ ง
เรียนรู้ในชุมชนในหลายๆ 
มิติ 

 *ส่วนใหญ่การประเมินคุณค่าโครงการทั้งผู้เขียนโครงการและเจ้าหน้าที่กองทุนจะไม่ค่อยมีความเข้าใจในการ
ประเมิน ตัวพ่ีเลี้ยงจะต้องเป็นผู้ทำความคิดให้จึงจะสามารถประเมินคุณค่าได้หลายข้อ 
 เมื่อไหร่ที่โครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนั้นแล้ว เขียนโครงการลงเว็บแล้ว กองทุนอนุมัติไปแล้ว จะ
สามารถบันทึก/จัดกระบวนการเพื่อประเมินคุณค่าโครงการ ถอดบทเรียนออกมาว่า เกิดผลต่อสุขภาพอย่างไรบา้ง 
ในมิติลักษณะเชิงโครงสร้างทั้ง 6 มิต ิ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการทำแผนในพื้นที่ 
1. การประเมินคุณค่า เนื่องจากระบบการประเมินยังไม่มีความสมบูรณ์ 
2. ที่ผ่านมาหากพี่เลี้ยงเข้าไปทำ จะต้องมองให้เห็นภาพรวม (Overall) ของงานทั้งหมด ซึ่งงานจะมีการ

ทำแผน โครงการ เขียนออนไลน์ และการประเมิน ซึ่งมองว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องมีการพัฒนาครั้ง
เดียว อาจจะทำได้มากกว่า 1 ครั้ง  

3. การประเมินคุณค่าโครงการที่ผ่านมาค่อนข้างด้อย/น้อยมาก  
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4. ข้อจำกัดของคนที่นำโครงการไปบริหาร (ที่เป็นชาวบ้าน) บางครั้งอาจจะฝึกเขียนโครงการออกมาดี 
แต่พอทำแล้วอาจจะทำไม่ได้ 

5. ปัญหาอุปสรรคของการประเมินโครงการ คือ โครงการที่เลือกประเมิน กระบวนการหรือขั้นตอนการ
ดำเนินการประเมินไม่ครอบคลุมทั้ง loop ที่ให้ครอบคลุมทุกมิติ การประเมินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิด
จากเจ้าหน้าที่กองทุนเป็นคนประเมิน  

 ประสิทธิภาพของกองทุนจะดี จะต้องมีแผนดี มีโครงการดี และมีการติดตามประเมินผล เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงพัฒนาการทำงานอย่างไร ซึ่งการมีแผนที่ดีจะต้องตอบคำถามท้ัง 4 เรื่อง คือ เราอยู่ที่ไหน จะไปไหน จะไป
อย่างไร และไปถึงหรือยัง 
 การทำแผน: แผนที่ดีจะต้องตอบคำถาม เราอยู่ที่ไหน จะไปไหน จะไปอย่างไร ถึงรึยัง 
 เราอยู่ไหน = สถานการณ์ PA ในพ้ืนที่เป็นอย่างไร เช่น PA พอเพียงในเด็กปัจจุบัน = 60% 
 จะไปไหน = เป้าหมายการเพ่ิม PA วางไว้เป็นเท่าไหร่ เช่น ต้องการเพิ่ม PA พอเพียงในเด็ก = 70% 
 จะไปอย่างไร = จะทำอะไร อย่างไร (ควรมีโครงการอะไร) เช่น Active play ในโรงเรียน เพื่อเพิ่ม PA 

พอเพียงของเด็กนักเรียน 
 ไปถึงรึยัง = วิธีการติดตามประเมินผล เช่น จะประเมิน PA พอเพียงในเด็กอย่างไร 
 ข้อสังเกต: 1. ข้อมูลสถานการณ์ PA ควรกรอกให้ใกล้เคียงความจริง โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่หรือประมาณจาก

การสังเกต หรือประมาณจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 
2. โครงการในแผนควรเป็นโครงการที่จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ เช่น เป้าหมาย

เพ่ิม PA ในเด็ก ก็ควรจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ PA เด็ก 

***กรณีการทำโครงการใช้หลักการเดียวกับการทำแผน  

 การทำโครงการ: ใช้หลักการเดียวกับการทำแผน “โครงการที่ดีจะต้องตอบคำถาม เราอยู่ที่ไหน จะไป
ไหน จะไปอย่างไร ถึงรึยัง 
 เราอยู่ไหน = สถานการณ์ PA ในพ้ืนที่เป็นอย่างไร เช่น PA พอเพียงในเด็กปัจจุบัน = 60% 
 จะไปไหน = เป้าหมายการเพ่ิม PA วางไว้เป็นเท่าไหร่ เช่น ต้องการเพิ่ม PA พอเพียงในเด็ก = 70% 
 จะไปอย่างไร = จะทำอะไร อย่างไร (ควรมีโครงการอะไร) เช่น Active play ในโรงเรียน ควรจะมีกิจกรรม

และข้ันตอนอะไร อย่างไรบ้าง 
 ไปถึงรึยัง = วิธีการติดตามประเมินผล เช่น จะประเมิน PA พอเพียงในเด็กอย่างไร 
 ข้อสังเกต: 1. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการควรเป็นเพ่ือเพ่ิม PA พอเพียง ระบุเชิงปริมาณ โดยอาจจะเน้น (เพ่ิม 
PA พอเพียงในเด็ก/วัยเรียน/ผู้สูงอายุ เพ่ิม PA ในการเดินทาง/การทำงาน/นันทนาการ
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   2. ผลผลิตจากการดำเนินกิจกรรม (หรือกิจกรรมที่ควรจะมี) 
    - การเพ่ิม PA literacy ให้คนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
    - การสร้างสภาพแวดล้อม เช่น การใช้พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ การมีมาตรการของชุมชน 
    - การสร้างกลไกขับเคลื่อนในชุมชน เช่น เกิดกลุ่ม เครือข่าย กลไกชุมชนท้องถิ่น  
การติดตามประเมินผล→ ใช้ website เป็นเครื่องมือ 
 ***การบันทึกเว็บเพื่อรายงานผลและรายงานการเงินได้  
 การติดตาม: 1. ติดตามว่ามีการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผน: มีการบันทึกกิจกรรม ว่าใช้  
   Input: ใช้คน ใช้ทรัพยากร ใช้งบประมาณ อะไรอย่างไร 
   Process: วิธีการจัดกิจกรรมที่ทำจริง ทำอะไร 
   Output: ผลผลิตได้ตามคาดหรือไม ่
  2. เพ่ือจะปรับวิธีการทำกิจกรรมอำ 
 การประเมินผล: 1. เมื ่อสิ ้นสุดโครงการ : PA พอเพียงเพิ ่มขึ ้นมากน้อยเพียงไร PA การเดินทาง/PA 

ทำงาน/PA นันทนากรเพ่ิม? 
  2. มีคุณค่าโครงการเกิดขึ ้น อะไร อย่างไร: ความรู้/นวัตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ 

สภาพแวดล้อม กระบวนการนโยบายสาธารณะ กระบวนการชุมชน สุขภาวะทาง
ปัญญา/จิตวิญญาณ 

ขั้นตอน: 
1. แต่ละทีมทำแผนการทำกิจกรรม 
2. ทำยืมเงินไปทำกิจกรรมครั้งละ 2 เดือน 
3. ในการทำกิจกรรมขอให้กรอกรายงานดำเนินงาน/การเงินใน web ซึ่งจะจัดประชุมอีกครั้ง 
4. การขอ user name/password ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ สนส.มอ. 

 


