
สรุปประชุม โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่  
(รหัสโครงการ 64-00867) 

 
ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 มี 4 กิจกรรม ดังนี้  
1.วนัที ่4 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลบางม่วง อ.บางใหญ ่จ.นนทบุรี 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย 
2. วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงฯ และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย 
3. วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม1402 ขั้น 14 ตึก LRC  
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงฯ และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย 
4. วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 จ.
อุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงฯ และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย 
 
รายละเอียดดังนี้  
 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย 
วันเสาร์ที ่4 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
 
เป้าหมายการประชุม  
1. พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
2. พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงให้มีทักษะการทำแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ 
และติดตามประเมินผลโครงการ 
 
กำหนดการ 

08.30 – 09.00 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม 
โดย ผศ.ดร.พงคเ์ทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

09.00 – 10.30 น.  - ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมเพื่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ   
 

10.30 – 12.00 น. - การแปลงรปูแบบและกิจกรรมเพื่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เป็น
โครงการที่มีคุณภาพ 
 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร  
 



13.00 – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติการเรื่องการติดตามประเมินผล  
 

16.00 – 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป  
โดย ผศ.ดร.พงคเ์ทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

หมายเหตุ  : พ่ีเลี้ยงเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค คนละ 1 เครื่อง 
   : พักเบรกและยืดเหยียดร่างกาย เวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น.  
 
สรุปประชุม 

1. ที่ผ่านมาทางคณะทำงานเขต 4 ได้แนะนำการกรอกข้อมูลสถานการณ์ PA   
2. ข้อมูล PA ใช้ข้อมูล PA ปี 2563 
3. ที่มาของงบ สสส. และการดำเนินงานของ ทำเรื่อง เพ่ิมกิจกรรมทางกาย อาหาร ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ 
4. สปสช.ตั้งงบประมาณ เป็นแหล่งทุนในท้องถิ่นให้คนในชุมชนมาใช้เงินกองทุน  

เงินกองทุนใช้ในการส่งเสริมป้องกันเป็นหลัก และทาง สสส.ไปหนุนเสริมเพ่ิมศักยภาพในการทำแผนงาน 
โครงการในกองทุนสุขภาพตำบล 

5. คนไทยเสียค่ารักษาโรคเรื้องรังมาก สาเหตุจากปัจจัย 2 อย่าง  
- พฤติกรรมการกิน เสี่ยงโรค เป็นพฤติกรรมที่สร้างปัญหาสุขภาพ 
- การที่ไม่มีการออกแรง / เมือก่อนเรียกออกกำกาย / ปัจจุบันใช้คำว่า กิจกรรมทางกาย   

6. การมีกิจกรรมทางกาย ช่วยให้คนแอคทีฟ ชาติแอคทีฟ 
7. การมีพฤตกิรรมเนือยนิ่งสูง เช่น นั่งประชุมทั้งวัน มีภาวะเนือยนิ่ง / สิ่งที่สำคัญคือ พยายามให้คนไทยมี

กิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้นอย่างเพียงพอ  
8. โครงการปีนี้ทำอย่างไรให้มี PA ที่เพียงพอ  

 



 
- สถานการณ์ PA ของประเทศ ปี 64  

1. เดก็ 24.2 % 
2. วัยทำงาน 66.8 % 
3. ผู้สูงอายุ 55.6 % 

 
- PA มีความสัมพันธ์ทำให้เด็กเก่งขึ้น ถ้า PA น้อยอนาคตจะไม่ค่อยแอคทีฟ 

 

 
 
 
 
 

ถา้เอาขอ้มลูจากการส ารวจ

ของประเทศใส่ไดไ้หม / ใส่ใน 



- ยกตัวอย่างสถานการณ์บ้านบางม่วง 
- สถานการณ์ระดับชาติ ระดับเขต ระดับอำเภอ และระดับตำบล  

 
 

 
 
 
 
การคำนวณกลุ่มเป้าหมาย 

1. รักษาคนเดิม 
2. เพ่ิมคนใหม่ 

 
การทำให้โครงการสำเร็จ 

1. ทำให้คนเกง่ขึ้น 
2. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
3. กลไก 

 
 



 
 
ตัวอย่างการเต้นแอโรบิค  

1. คน : สร้างครูให้เก่งข้ึน มีหลักสูตรครูเต้นแอรโรบิค มีครู 20 คน  
2. สภาพแวดล้อม : ให้คนเข้าถึงได้ ให้สามารถเต้นได้ใกล้ๆ 
3. กลไก : ทำให้ชมรมเข็มแข็งขึ้น มีเทศบาลมาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงมาช่วย   

 
 
ช่วงบ่าย 
 

1. การทำแผนต้องมีโครงการอะไรบ้าง 
ยกตัวอย่างเช่น  
เดก็มี PA 35 เปอรเ์ซ็น /ปีหน้าจะมี 50 เปอรเ์ซ็น ต้องทำอะไร ต้องมีโครงการอะไรบ้าง  
ถ้าไม่มีโครงการ แผนจะไม่สมบูรณ์  
ต้องเขียนวิธีการให้เห็นชัดเจน  
 
แลกเปลี่ยนคำถาม  
ถ้าจะทำให้เด็กมี PA เพ่ิมขึ้นต้องทำอะไร / มีโครงการ 5-17 ปี 
1. ทำให้เด็กปลูกผัก ทำเรื่องอาหารด้วย 
2. สนับสนุนเด็ก ในศูนย์เด็กเล็ก จะมีผู้ดูแล / จัดงบประมาณให้ได้มากๆ  
3. ออกกำลังกายหน้าเสาธง 
4. เดินเรียน / ปลูกข้าวในแปลงเรียนรู้ 



5. จัดตั้งศูนย์กีฬา 
6. ท้องถิ่นปรับปรุงการมีเลนจักรยาน การปรับปรุงพื้นที่ และการมเีครื่องเล่น 
7. การเล่นวอลเลย์บอล ตีแบต การสนับสนุนของผู้ปกครอง การกลับบ้าน สนับสนนุให้ลุกออกไปทำ

กิจกรรมกับเพ่ือน 
8. แอโรบิค สำหรับเด็ก  
9. ชมรมเด็กในชุมชน การรวมกลุ่มมาออกกำลังกาย สันทนาการ งานประดิษฐ์งานฝีมือ  
10. ความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กกับพ่อแม่ ให้นักเรียนทำการบ้าน ทำกิจกรรมกับพ่อแม่ 30 นาที  
11. การส่งเสริมอุปกรณ์กีฬา การจัดตั้งจุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย  
12. ท้องถิ่น พ้ืนที่เด็กทำกิจกรรม พ้ืนที่ สนามกีฬาสำหรับเด็ก  

 
ศูนย์เด็กเล็ก 
โรงเรียน 
ท้องถิ่น 

 
PA ไปเชื่อมโยงกับปัญหาอ่ืนๆ เช่น เด็กติดเกม ติดยา ท้องไม่พร้อม > เอากีฬา PA มา 
อ.พงคืเทพแนะนำ 
1. จิตอาสา ชมรมรักสิ่งแวดล้อม 
2. ลงไปช่วยเกษตร  
3. ทำสวนผักในเมือง  
4. ปุย๋ชีวภาพ  
5. การละเล่นมวยไทย รำกระบี่กระบอง 
 
การเชื่อมโยงอ่ืนๆ ทำให้เด็กมีจิตสำนึกเพ่ิมขึ้น  
ต้อง 
 

 
2. ถ้าวัยทำงาน จะทำโครงการ / ถ้าเพิ่ม PA 

- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย การวิ่ง  
- ที่ทำงานปกตินั่งทำงานยาวๆ / เช่น เบรกเช้า 15 นาที / บ่าย 15 นาที 
- กิจกรรม 5 ส / โยคะ 
- จัดสภาพแวดล้อม / รณรงค์ 
- กิจกรรมยืดกล้ามเนื้อระหว่างทำงาน  
- เดินการใช้ลิฟ 
- ส่งเสริมการเดินทางรถจักรยาน  
- ส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬา ว่ายน้ำ / ส่งเสริมการว่ายน้ำในชุมชน  



- โครงการท้าใจ รวมตัวในที่ทำงาน เช่น มีกลุ่มที่ชอบขี่จักรยานมารายงาน กลุ่มนึงชอบฟิสเนต ท้า
ในไลน์กลุ่ม 

- ชุมชนสถานประกอบการ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมดูแลสถานประกอบการณ์  
 

อ.พงค์เทพ ยกตัวอย่าง  
- เช่น โครงการลงแขกทำกิจกรรม / ทำกิจกรรมเก็บขยะ 
- ที่บางกล่ำ พระกับคนในหมู่บ้าน ทุกวันจะปลุกต้นโกศล ทุกคนลงมาช่วยปลูก / ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจในชุมชน  
- PA มีหลายรูปแบบ พ้ืนที่สาธารณะ แปลงเกษตรครบวงจร / ศูนย์เพาะพันธุ์เมล็ดพืช  
ในฐานนะเป็นต้นแบบพ่ีเลี้ยง  
- สวนสาธารณะ 
- ทำกิจกรรมร่วมกัน ปลุกผักสวนครัว รั่วกินได้  

 
 

วัยผุ้สูงอายุ  
  

- ดูแลผุ้สุงอายุติดบ้าน ปลุกผักรดน้ำพรวนดินในบ้าน / มีตัวแทนออกไปชักจุง พบคุย / รดน้ำผัก รดน้ำ
ต้นไม้ ทำกจิกรรมส่งเสริม 

- ทำกายภาพบำบัด  
- ส่งเสริมผุ้สุงอายุเขา้วัด  
- ชมรมผุ้สุงอายุ รวมกลุ่มคนที่สามารถออกกิจกรรมได้  
- กิจกรรมเดือนละครั้งได้ออกมา การจัดลีลาส  
- สนับสนุนการแกว่งแขนทำได้ 
- ปลูกต้นไม้ / แชร์การปลูกต้นไม้ทีอบ แชร์การปลูกต้นไม้ 
- ท้องถิน่ สร้างกลุ่มไลน์ในผุ้สุงอายุ ส่งเสริม PA 
- ส่งเสริมกิจกรรรมในครัวเรือน พาผถชุ้อายุไปออกกำลังกาย / 
- กระตุ้นไม่เป็นโรคซึมเศร้าใช้เสียงเพลง 
- โรงเรียนผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมร่วมกัน  
- การเสริมสร้างอาชีพผุ้สุงอายุ /  
- ส่งเสริมให้มีการเดินมากขึ้น / บ่อนเปตง / ส่งเสริมให้มีการเดิน  
- ข้อเข่าสมุไพร / นำสมุนไพรที่ รพสต.มาเปนพ่ีเลี้ยงแนะนำ  
- จัดตั้งอาสาบริการผุ้สุงอายุติดเตียบชงติดบ้าน 

การรวมกลุ่ม การขยับการออกกำลังกาย รอรับยา 
การสร้างชุมชนมผุ้สุงอายุในการออกกำลังกาย 
กิจกรรมเพ่ือนช่วย้เพื่อน  
การเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะ การใช้ประโยชน์ ไปด 



 
การจัดทำโครงการ  
 ปัจจัยสำคัญ ---------→ สถานการณ์  
 
กิจกรรม 

1. ทำให้คนเก่งขึ้น 
2. ทำให้สภาพแวดล้อมเอ้ือ 
3. มีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

 
ยกตัวอย่าง  
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ  
การทำโครงการ ต้องทำใหส้ำเร็จ ไม่ใช่ทำให้เสร็จ 
 
เริ่มต้นคิดว่าจะทำโครงการอะไร 
ทำให้เห็นว่ามีการวางสถานการณ์ เป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการประชุม 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 



2.สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯ และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
เป้าหมายการประชุม  
1. พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
2. พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงให้มีทักษะการทำแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ 
และติดตามประเมินผลโครงการ 
 
กำหนดการ 
09.00 – 09.30 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม 

โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

09.30 – 10.30 น.  - พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัตินำเสนอแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยส่ือต่างๆ  
เช่น PowerPoint  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
โดย พี่เลี้ยง  

10.30 – 12.00 น. - พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัตินำเสนอการทำแผนกิจกรรมทางกายผ่านเว็บไซต์ 
https://localfund.happynetwork.org และสื่ออ่ืนๆ (เช่น PowerPoint) 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนกิจกรรมทางกาย  
โดย พี่เลี้ยง  

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร  
13.00 – 14.30 น. - พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัตินำเสนอการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่าน

เว็บไซต์ https://localfund.happynetwork.org และสื่ออื่นๆ (เช่น 
PowerPoint) 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
โดย พี่เลี้ยง 

14.30 – 16.00 น.  - พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัตินำเสนอการติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ 
https://localfund.happynetwork.org และสื่ออ่ืนๆ (เช่น PowerPoint) 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
โดย พี่เลี้ยง  
 

16.00 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป  
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 



แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  PA สำคัญอย่างไร  
1. สมัยนี้เด็กเรียนออนไลน์ ทำให้ใช้สายตาต่อหน้าจอมาก มีข่าวว่าเด็กเลือดออกในตา  
2. ถ้า PA ลดลงจะส่งผลกระทบต่อเด็ก ความสนใจเด็กจะสนใจไปเรื่องมือถือเกม / วัยทำงาน NCD / ผู้

สุงอายุ ลดไขมัน /  
3. การเรียนออนไลน์ที่บ้าน เด็กอ้วนขึ้น นั่งกิน กินผักน้อยมาก / เด็กจะพวงออกไปไหนไม่ได้พาไปว่ายน้ำ 

/ เด็กอ้วน  
4. ผู้สูงอายุ PA มีบทบาทมากในการเสริมสร้าง / พชอ.สูงเม่น เห็นความสำคัญมากนำกิจกรรมออกกำลัง

กายมาใช้ในพ้ืนที่อำเภอสูงเม่น / อย่างน้อยในหนึ่งหมู่บ้านต้องมีชมรมออกกำลังกาย ทำกิจกรรม โดย 
อ.สูงเม่น ได้มีโอกาสมาเชิญชวนอำเภอสูงเม่น ทำกิจกรรมทุกวันพุธที่สนามที่ว่าการอำเภอสูงเม่น / 
โรงเรียนผู้สูงอายุ นำกิจกรรมออกกำลังกายไปใช้  

 
สรุป  

 
 
 
- การมี PA ที่เพียงพอต้องกลางกับหนัก ระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป   
ยกตัวอย่าง  
ปั่นจักรยาน 10 KM ไปวิ่ง เจาะน้ำตาลลดลงมานิดเดียว / เปลี่ยนวิ่ง 5 km ลด / ถ้ามี PA เบาไม่ช่วย ต้องมี PA 
ปานกลางถึงหนัก  

 

 



 

 

1. กิจกรรมทางกาย มี 3 ด้าน  

1) สัญจร : เดินประมาณ 10,000 ก้าวต่อวัน ถึงจะมีเพียงพอ แต่ยังเป็น PA ระดับเบา / เดินปั่นจักรยาน  

/ โรงเรียนเด็กเรียน 45 นาทีแล้วย้ายห้อง  

2) นันทนาการ: การละเล่นการออกกำลังกาย /กีฬา 

3) ที่ทำงาน:  

- แลกเปลี่ยนคนที่ทำงาน อยากเต้นแอโรบิก /การแข่งขันกีฬา 

- การส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาในสำนักงาน / ที่บ้านปั่นจักรยานมาทำงาน / ที่ทำงานมีทางลาด

ชัน /และมีแอโรบิคในสถานที่ทำงาน  

- การเสนอแฟ้ม เป็นการถือแฟ้มข้ึนลง / การปลูกต้นไม้ การปลูกต้องดูแล / การใช้  

-  

แลกเปลี่ยนตัวอย่างโครงการ  

- สัญจร เวลาเขียนโครงการจะทำอย่างไรเวลาเขียนโครงการให้คนมีเดินปั่นจักรยาน ยกตัวอย่างบ้าน

เหล่า ทำอย่างไรให้เพ่ิมไอเดีย อาหารที่ไปที่วัดเป็นอาหารสุขภาพ  

- สมัยก่อนเด็กๆถือธงไปโรงเรียน  

 

- สถานที่ทำงาน  

- ชุมชน ; การพัฒนา / ทุกเสาร์อาทิตย์ เกณฑ์กันมาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ / จิตอาสาพัฒนา

สภาพแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่า / เวลาทำแบบนี้จะเพ่ิมทั้ง PA เพ่ิมสภาพแวดล้อม / เด็กเยาวชนทำ

แปลงผลผลิตทางการเกษตร เป็นการใช้แรง ใช้ความคิดด้วย /  

- PA กับอาชีพ ภาคเกษตร จะมี PA ที่มากกว่า 



- แอโรบิค ยกตัวอย่าง บ้านบางม่วง จะเพ่ิม PA 10 เปอร์เซ็นต์ คนหมื่นคนจะเพ่ิมแอโรบิค 10 เปอรเซ็น 

เป็น 1,000 คน  

 

พัฒนาแกนนำ 30 คน กิจกรรมออกแบบควร (การคิดแบบดาวกระจาย) 

1. สร้างครูนำเต้น ทำให้ครูที่เต้นเป็นมีงานมีเงินมีรายได้จากการเต้น  

2. สร้างสภาพแวดล้อม ขยายพ้ืนที่ ให้คนสามารถเข้าถึง  

3. กลไกสนับสนุนอย่างไร เช่น พ่ีเลี้ยง งบประมาณ  

แลกเปลี่ยน  
- ประยุกต์การเต้นกับรำวงย้อนยุค  
- ในงานกองทุนฯ การออกกำลังกายต้องวัดผลได้ / แบบวัดผลควรวัดผลแบบอ่ืนออกกำลังกายอย่างอ่ืน  
- การวัดกิจกรรม เจ้าของงบอยากให้ / ถ้าไปวัดที่ผลลัพธ์จะวัดยาก /  
- บางทีงบประมาณ ขึ้นจ้างจะผิดวัตถุประสงค์ / ถ้าเป็นชุมชนเมืองทำได้ / ถ้าเป็นชุมชน ชาวบ้าน ถ้า

นานไปมีปัญหาทางบ้าน 
- ต้องลบความเชื่อเดิมๆ การประเมินผลเบาหวานความดันลดลง / ภาคประชาชนมาช่วยเติมองค์ความรู้ 

/จริงๆไม่ได้ยาก  
- ใน รพสต. นัดกันมาทำกิจกรรมทางกาย  
- ความยั่งยืนออกกำลังกายไม่ควรมี ให้ลองเปลี่ยนกิจกรรมออกกำลังกายในแต่ละกลุ่มวัย ในวัยของ 60 

/ ให้เราเปลี่ยน /  
- ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับค่าใช้จ่ายให้ดูตามความเหมาะสม  / ออกกำลังกายในน้ำ การว่ายน้ำส่งเสริมป้องกัน

อุบัติเหตุ / ผู้พิการ 
 



 
ภูเก็ตเมืองสุขภาพ  
 

 
 
จัดกิจกรรมทางกายกับผู้พิการ  
 



  
 
 
 

 
สิ่งหนึ่งที่น่าทำแล้ว ต้องเชื่อมกับเรื่องอ่ืน เช่น ทำแผล้วสร้างคนสร้างอาชีพ  

- การเต้นแอโรบิค เต้นแล้ว เศรษฐกิจจะดีตามไปอย่างไร  
- คนเต้นเยอะ การหาชุดออกกำลังกาย  
- การละเล่น เกิดการอนุรักษ์เดิมๆของพ้ืนที่  
- PA ในเด็กเพ่ิมขึ้นมาเรียนนวดแพทไทยเรียนโยคะ / นวดแผนไทยไปตั้งชมรม รับนวดให้ชาวบ้าน สร้าง

รายได้ให้กับเด็กครอบครัว  
- การเรียนรู้เรื่องป่าไม้เกษตร / มีเรื่องจิตสำนึกของเขา  



- การเดินมากข้ึน ปั่นจักรยานมากข้ึน เล่นกีฬามากขึ้น / ช่วยจัดการปัญหาครอบครัว / เพ่ิมการ
ท่องเที่ยวได้  

 
 

 
 
ตัวเลขสถานการณ์  

1. ตัวเลขสามารถเปรียบเทียบได้  
 
การทำแผน 
 

 
 



 
 
ช่วงบ่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ ผู้สูงอายุ / วัยทำงาน / วัยเด็ก  
 
ตัวอย่างโครงการที่บ้านเหล่า  

 
 
1. การพัฒนาโครงการคุณภาพชีวิต แนวทางการดำเนินการ กาย สภาพแวดล้อม กลไก 
2. ตัวอย่าง ถ้าอบรมปลูกผัก เขาจะกลับไปปลุกไหมในความเป็นจริง  
3. โครงการที่ดี  

- สร้างให้รู้ /เข้าใจ ศึกษา / ทำเป็น 
- สร้างสภาพแวดล้อมที่ให้เอ้ือต้องการเพ่ิม PA (เพียงพอ) 
- ต้องมีกลไก การนำสู่เป้าหมาย / ท้องถิ่น สนับสนุน / พี่เลี้ยง  

 



 
- อย่าลืม PA เพียงพอระดับกลางข้ึนไป สะสม 30 นาทีต่อวัน  
- ออกแบบผู้สูงอายุพิการ การผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีชาวบ้านในการทำเครื่องกายภาพบำบัดของตนเอง 

/ โครงการสนับสนุนการทำกายอุปกรณ์ โดยการมีส่วนร่วมระบบเพื่อนช่วยเพื่อน และมีกลไกสนับสนุน 
เช่น กลไกพ่ีเลี้ยงแนะนำติดตามประเมินผล เช่น พวกยางยืด ราวเดิน  

 
โครงการวัยทำงาน  

- หมู่บ้านสงกาน ชุมชนประกอบอาชีพเกษตร และมีกลุ่มจักรสาน จำนวน 60 ครัวเรือน กลุ่มนี้เวลามา 
รพสต. เปนโรคอ้วน โรคข้อ โรคกล้ามเนื้อ โรคกระเพาะอาหาร การใช้ยาไม่สมเหตสมผล และมีปัญหา
เรื่องความดัน  

- มีครูโยคะในพ้ืนที่ 
- กิจกรรม เริ่มจากการอบรมให้เขาเข้าใจ ว่าเป้นโรคที่เกิดจากประกอบอาชีพ 
- ทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยโยคะ และจะขยายผลไปกลุ่มอ่ืนด้วย  
- อบรมโยคะ  2 วัน 
- สร้างกระแสเย็นมาสัปดาห์ละ 3-4 วัน  
- มีเครือข่าย อสม.ช่วยบันทึกติดตาม สร้างกระแสในชุมชน 
- กิจกรรมมีการถอดบทเรียน ทำจริงกี่หลัง ได้ผล อย่างไร  
- วัดผลระดับ BMI /การลดการใช้ยาใน รพสต / ลดไขข้อ  
- คน 60 คน / มี PA เพียงพอ 50 คน  

 



 
 
 แลกเปลี่ยนโครงการวัยทำงาน 

1. การยดืเหยียด  
2. การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือ มีการประกวด จัดกิจกรรมรณรงค์ออกกำลังกายผ่านโยคะ เป็นโยคะ

ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน / กลไก สร้างกลุ่มออกกำลังกายในโยคะ  
3. กิจกรรมเป็นคน ถ้าเราสามารถรวมกลุ่มเป็นละแวก / ถ้าจักรสานเป็นบุคคล สามารถนำมารวมกลุ่ม ได้ทำ

กิจกรรมไปพร้อมๆกัน โดย อสม.เป็นพี่เลี้ยง ให้ อสม.ทำโยคะเป็น และเพ่ิมเรื่องความหนัก/ เพิ่มเรื่องอ่ืนที่
มากกว่าการโยคะ / โรคทางข้อหรือกล้ามเนื้อ ให้เขาเห็นประโยชน์จากเรื่องนี้ ทำให้เขาสนใจเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

4. จักรสาน ชาย ตัดไม้ไผ่ / หญิง ถักสาน  
5. มีกลุ่มไลน์ส่งไปทุกวันๆ  
6. ดูข้อมุลจาก รพสต.ว่าโรคกลุ่มนี้ลดลงไหม  
7. ต้องการครูสอนโยคะ  

7.1) ต้องการพัฒนาครูโยคะ 
7.2) ธรรมชาติที่ต่อเนื่อง นอกจากโยคะ จะมีกิจกรรมอ่ืนอะไรบ้าง  
7.3) การสร้างแรงจูงใจ หรือการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ / รพสต. /กระบวนการกลุ่ม ถ้าให้ทำเองไม่ทำ 
 



 
 
โครงการเด็ก 
  
 PA ใน 8 โรงเรียน ; ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรอาหารในโรงเรียน  

- ทักษะชีวิต  
- การปลุกผัก -การเตรียมแปลงผัก 
- การรดน้ำ 
- การทำปุ๋ยในโรงเรียน  
- การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
- การนำทักษะไปปรับใช้ในชุมชน  
 
ผล: การเพ่ิมรายได้ ลดราจ่าย 
 แก้ปัญหา ปัจจัยเสี่ยง  
 
แลกเปลี่ยน  

1. เป็นโครงการทีดี การออกแบบกิจกรรมที่สามารถตอบเรื่องอ่ืนๆได้ 
2. เอาผุ้ใหญ่มาเล่ากิจกรรม ว่าการปลุกผักช่วยอะไรบ้าง 
3. แรงจูงใจ ที่โรงเรียนเปนแปลงทดลอง และให้ไปทำระดับครัวเรือน ขยับไปสุ่กลไกของชุมชน ให้คน

ในชุมชนมาช่วย  
4. การปรับสภาพแวดล้อมที่โรงเรียน ปรับพื้นท่ีรกร้างเสื่อมโทรม ลดปัญหาไข้เลือดออกยุงลาย  
5. สภาพแวดล้อมดีขึ้น  



6. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย  
7. ให้โรงเรียนเพ่ิมเรื่องคะแนน  

 
พะเยา 5-17 ปี บ้านต่อม  

 
1. เป็นโรงเรียนสีขาว มีสิ่งแวดล้อม สนามกีฬา เกษตร  
2. กิจกรรมมองภาพรวมทั้งไปเสริมกลไกเดิมครูผุ้ปกครอง / ชมรมออกกำลังกายในโรงเรียน  
3. กิจกรรม; ก่อนทำโครงการมีครูพละศึกษา  
4. โรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่  
5. เด็ก 30 คนเป็นเด็กอ้วนไม่กินผัก ติดมือถือออนไลน์  

170 คน เดิน 15 คน ปั่นจักรยาน 20 คน ที่เหลือโดยสารรถ  
6. ใน 170 คนมีการออกกำลังกายปานกลางถึงหนัก 
7. กิจกรรมโครงการ จะประชุมชี้แจ้งผุ้ปกครอง / จัดกิจกรรม บัดดี้แกนนำ 30 คน มาจับคุ่ดูแลเพื่อนพ่ีน้องอีก 

30 คนนั้น  
8. เนื้อหาความชอบที่ถูกจริต ทั้งแอปพิเคชั่น  
9. ฝึกทักษะดูสุขภาพทางกาย ดูแลเรื่องอาหาร ให้เข้าใจเด็กอ้วน เนือยนิ่ง / ให้เด็กแกนนำ 
10. มีคู่มือ 30 คน บันทึกกิจกรรมทางกาย และติดตามปะรเมินผล 
11. บุรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน / ทั้งอาหารแป้ง  
12. มีการติดตามประมินโดยครูประจำชั้น  
13. การจัดตั้งชมชรมออกกำลังกาย / กิจกรรมยกย่องให้เด็กภาคภูมิใจ 

แลกเปลี่ยน  
1. อาจจะมีกิจกรรมมอบหมายครูให้เด็ก ทำกิจกรรมที่บ้าน ทำสวนครัว  

2. โยคะ การเพ่ิมแกนนำ ให้ครุสอนโยคะเพ่ิมขึ้น ทำสื่อโยคะ ทำเองที่บ้านได้ / มีแบบบันทึกให้เพียงพอ 45 

นาทีต่อวัน / ถูบ้าน ล้างจานซักผ้า / ชีพจร 

3. ประกาศนโยบายทางโรงเรียน  

4. การเข้าค่ายผู้ปกครอง ออกกำลังกาย หาแรงจูลใจในตรงจริต 

- การอบรม เปลี่ยนเป็น การพัฒนาทักษะ ประกอบด้วย ความรู้เข้าใจและปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบการประชุม  





 
 

 



 

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯ และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย 
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม1402 ขั้น 14 ตึก LRC  
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 

เป้าหมายการประชุม  

1. พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

2. พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงให้มีทักษะการทำแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ 

และติดตามประเมินผลโครงการ 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2564  

08.30 – 09.00 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม 

โดย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

09.00 – 10.30 น.  - ฝึกปฏิบัติการทำแผนการเพิ่มกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ   

 

10.30 – 12.00 น. - การแปลงแผนสู่การออกแบบโครงการที่ควรดำเนินการ  

 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร  

 

13.00 – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมเพื่อการเพ่ิมกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ   

 

16.00 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป  

โดย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 19 ธันวาคม 2564  

08.30 – 09.00 น.  ทบทวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โดย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

09.00 – 12.00 น.  - การแปลงรูปแบบและกิจกรรมเพ่ือการเพ่ิมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เป็นโครงการที่มี

คุณภาพ 

 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร  

 

13.00 – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติการเรื่องการติดตามประเมินผล  

 

16.00 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป  

โดย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

หมายเหตุ  : พักเบรกและยืดเหยียดร่างกาย เวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลไก 

 กลไกแบ่งได้ดังนี้ 

1. กลไก ระดับตำบล : กองทุนตำบล/ พชต. 

2. ระดับอำเภอ : พชอ.  

3. ระดับจังหวัด : พชจ. 

4. ระดับเขต : กขป./ อปสข./ผู้ตรวจ 

 

แผนการดำเนนิงาน 

1. ต้องทำให้พ่ีเลี้ยง “เก่ง” 

 เขต 1 : แพร่  

 เขต 4 : นนทบุรี  

 เขต 10 ; อุบลฯ 

 เขต 12 : 5 จังหวัด 

ต้องทำให้พ่ีเลี้ยงเข้าใจ และทำด้วย 

 

 2. ทำอย่างไรจะทำให้ PA เพ่ิมอย่างเพียงพอ  

 PA รู้/ทำ ทำอย่างไรจะทำให้ PA เพ่ิมอย่างเพียงพอ 

 ถ่ายทอด/พี่เลี้ยงให้กับพ้ืนที่  

 ทำแผน/พัฒนาโครงการ/ติดตามประเมินผล  

- ยกตัวอย่าง สถานกาณ์ PA ของ อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล  

- PA ระดับปานกลางเท่านั้น การทำโครงการต้องทำระดับปานกลางเท่านั้น  

 

แลกเปลี่ยนกับพี่เลี้ยง คำถามการที่พี่เลี้ยงไปถ่ายทอดให้ตำบลจะพูดเรื่อง PA อย่างไร  

1. ปัตตานี : PA กับการละเล่นสมัยก่อน เช่น การเล่นลูกข่าง เวลาเล่นมากกว่า 1 ชั่วโมง ตรงนี้ให้ผู้รับทุน

ออกไปว่าเด็กชอบการละเล่นอะไรให้จัดกิจกรรมนั้นๆ - 

2. สตูล: เด็กตอนนี้ไม่มีพ้ืนที่เล่น ให้ทางโรงเรียนเพ่ิมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ทำความร่วมมือกับโรงเรียน

ให้มี PA เพียงพอ / เมื่อกลับไปบ้านไม่มีสถานที่ ครอบครัวควรมีสถานที่เล่นให้กับเด็ก / ตอนนี้ทุกท่ีจะเป็นพื้นที่

อันตรายไปหมดทำให้ไม่กล้าออกมาเล่น / ดูในระดับพ้ืนที่  

: มองว่าปัญหาในโรงเรียนมีครูพละ วิชาพละ แต่ปัญหาอยู่ที่ อบต.จะอนุมัติโครงการให้เขาทำไหม / สิ่งสำคัญ

กองทุนอนุมัติให้เขาทำ / ตอนนี้มีปัญหาโควิด ไปบั่นทอนการออกกำลังกายของเด็ก / พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่าง ให้

ความสำคัญตรวนี้ ต้องไปทั้งครอบครัว  

: การสร้างแรงจูงใจ เช่น โรงเรียนมีรางวัล รณรงค์ให้เขาตระหนักการออกกำลังกาย / การมีแรงจูงใจคะแนนจิตพิสัย 

/ ท้ากันออกกำลังกาย ปรับเรื่องอาหาร การได้ทองคนละเส้น ทำให้อยากแข่งขัน น่าจะไม่ยากที่จะทำได้ เป็น



แรงจูงใจ / ถา้ในโรงเรียนทำง่ายครูมีความเข้าใจ เด็กจัด PA mเพียงพอ เด็กมีการส่ง PA แต่ละวันให้ครูเป็นการเก็บ

ข้อมูล ถ้าเป็นโรงเรียนนำร่อง  

 

3. พัทลุง : สร้างการรับรู้ให้กับพ้ืนที่ / มีแผน PA / ครอบครัวเดินชวนวิ่งปั่น / จักรยานสานฝันวันอาทิตย์  

ในโรงเรียน ไม่ค่อยเป็นห่วง / สร้างสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในชุมชน / สร้างถนนสุขภาพ เป็นสัญลักษณ์ถนน

เดินวิ่งปั่น  

4. สงขลา : มองโรงเรียน/ครอบครัว/ชุมชน  

: โรงเรียนหลักสูตร active learning 

: ช่วงนี้เป็นชว่งโควิด ทำให้มีการเรียนออนไลน์ คิดเครื่องมือ ถุงยังเล่น > จัดอุปกรณ์ที่เล่นที่บ้านได้ กระดาษ พับ

กระดาษ ดินน้ำมัน / แต่ละพ้ืนที่จะมีเอกลักษณ์ต่างๆกันไป 

: ครอบครัวกีฬาสัมพันธ์ครอบครัว จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในเชิงครอบครัวชุมชน  

: ในกลุ่มเด็กไม่ค่อยขาดในโรงเรียน แต่น่าจะขาดในชุมชน / เด็กบางคนเล่นเกมส์ / ให้ใช้การละเล่นพื้นบ้าน การ

แข่งขันแลกเปลี่ยนระหว่างหมู่บ้านชุมชน / การให้รางวัลสิ่งจูงใจ การให้รางวัลระดับชุมชน / ให้กองทุนทำเกณฑ์

กลาง ให้วางรางวัลระยะสั่น  

5. ยะลา :  การปรับสภาพแวดล้อมให้เด็กไปออกกำลังกาย ทำถนนรอบๆทุ่งนา / บางคนมาเดินมาวิ่ง / 

กระแสทางสังคม / ถ้าหมู่บ้านไหนไม่มีการออกกำลังกายจะไม่มีการออกกำลังกาย / การมีกลไกชมรมมาช่วย  

 

บูรณาการกับประเด็นอ่ืนๆ  

1. การแก้ปัญหาเด็กติดเกม ยาเสพติด การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

2. เกษตร-อาหาร > ในและนอกโรงเรียน 

3. สิงแวดล้อม > ไปอนุรักษ์ป่าชายเลน / ขยะ/ป่าชายเลน 

4. อาชีพ > ทำอย่างไรให้ช่วยครอบครัว เช่น ครอบครัวเป็นเกษตรกรทำร้านอาหาร > แก้ปัญหาความสัมพันธ์

ในครอบครัว /เชื่อมกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา / รำโนราห์ ลิเกฮูลู / นวดแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนลังกาสุกะ  

 

โจทย์แลกเปลี่ยน ให้คิดว่าวิธีการทำอะไร > คิดเสร็จเป็นค่อยแปลงเป็นโครงการ  

1. ในเด็กควรมีโครงการ PA ที่เพียงพอ  

2. ในวัยทำงาน  

3. ในผู้สุงอายุ  

 

 

 

 

 

 



ช่วงบ่ายนำเสนอ  

แต่ละจังหวัดนำเสนอ  

 

ในชุมชนเวลาดูสถานการณ์ 

1. เด็กมี PA เพียงพอ 74.05 %  

PA เพียงพอ  74.05 

PA ไม่เพียงพอ  10.00 

ไม่มี PA   15.05  

 

โครงการ เพ่ิมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค  

- สถานการณ์ PA วัยทำงาน 55 % 

- แก้ปัญหาโดยให้เต้น / กิจกรรม แอโรบิค  

1) ค่าคนนำเต้น 

2) ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม 

3) ค่าเครื่องเสียง (ค่าเช่า) 

- กลุ่มเป้าหมาย : -30 คน  

 เต้นอาทิตย์ละ 5 วัน  

 งบ 50,000 บาท  

 

แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมกิจกรรม 

1. วิเคราะห์กลุ่มมีสุขภาพอย่างไร 

***โจทย์ หยิบมทา 1 กองทุนปี 65 แล้วลงทำแผน ปรับสถานการณ์ เป้าหมาย โครงการที่ควรดำเนินการ  

 

การบ้าน 

1. ทำแผน PA ปี 65 / สร้าง + ทบทวน 

ปรับสถานการณ์  

เป้าหมาย 

เพ่ิมโครงการที่จะบรรลุเป้าหมาย  

2. เลือกมา 1 โครงการ  

มาเขียน/ทบทวน ให้โครงการมีความสมบูรณ์  

 

 

 

 



ภาพประกอบการประชุม 









 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯ และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีกิจกรรมทางกาย  
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 10 จ.อุบลราชธานี 

 
 

เป้าหมายการประชุม  
1. พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
2. พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงให้มีทักษะการทำแผน การเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ 
และติดตามประเมินผลโครงการ 
 
กำหนดการ 

08.30 – 09.00 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม 
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

09.00 – 10.30 น.  - ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมเพื่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ   
โดย ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
และ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10.30 – 12.00 น. - การแปลงรูปแบบและกิจกรรมเพื่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เป็นโครงการที่มี
คุณภาพ 
โดย ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
และ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร  
 

13.00 – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติการเรื่องการติดตามประเมินผล  
โดย ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
และ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

16.00 – 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผล และช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป  
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
การพัฒนากลไกระดับตำบล  

1. ต้องทำให้ทุกภาคส่วนทำแผนได้ ทำโครงการ ติดตามประเมินผล  
2. พบว่าโรคเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยง อัตราป่วย อัตราตาย ดีลี่อัตราความสุขของคนไทย  
3. ผู้ชาย ปัจจัยที่ทำให้ความสุขลดลง คือ เหล้า บุหรี่ สารเสพติด  
4. ปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่เข้ามา / เรื่อง PM2.5 เข้ามา / สุขภาพจิตสังคมตามมา 

 
สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 



สถานการณ์ข้อมูลแผนงาน PA ของเขต 10 

 

 

 

- ปีนี้กำลังทำศูนย์เรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การคำนวณประมาณการณ์ PA 

 

จากสถานการณ์ ไปวางการเพิ่มเป้าหมาย PA เพียงพอ  
- กลุ่มวัยทำงาน 1,000 คน  
- มี PA เพียงพอ 300 คน  
- เดิมเรามี PA เพียงพอ 30 % 
- เป้าหมาย วางไว้ 50 % 
- กลุ่มเป้าหมาย: คนที่มี PA ไม่เพียงพอ 200 คน  
 
เวลาดู PA เพียงพอ 

1. ระดับ : เบา กลาง หนัก 

2. เวลา : 30-60 นาที  

PA เพียงพอต้องระดับกลางและหนัก  
เพราะฉะนั้นต้องการออกแรงปานกลางถึงหนัก ถึงจะเพียงพอ 
- โครงการต่างๆ เดินมากข้ึนวิ่งมากขึ้น แต่ยังไม่พอ 
- กิจกรรมลงแขกปีละ 3 8รั้งยังไม่เพียงพอ  



 

- อาชีพเกษตรกร  

- บางคนหน้าฝนขึ้นเขาไปเก็บเห็ดมาขาย  

- นันทนาการในสวน/สนามกีฬา  

 

แลกเปลี่ยน กลุ่มเต้นแอโรบิค 

กลุ่มเต้นแอโรบิก : การทำการเต้นแอโรบิค 

1. กลุ่ม 20 คน จะไปอยุกลุ่มไหน เช่น ชมรมลีลาส   

2. การทำงานให้อยู่แบบวิถี จะยั่งยืน ภ้าแบบฉาบฉวยไม่มีกลุ่มคีย์แมนจะหายไป / สิ่งที่ยั่งยืนในกลุ่ม

จักรยาน เราไปหากลุ่ม ไม่ใช่ให้กลุ่มมาหาเรา เกิดจากแรงจูงใจ ไม่มีใครบังคับ คนที่ทำไม่ต้องถูกบังคับ

สมัตรใจ / กลุ่มวิ่งจักรยานจะทักกัน เป็นวัฒนธรรมที่มีความสุข  

3. อำเภอจะปั่นจักรยาน / ต้องมีแกนนำ ทำให้เห็นภาพเปนต้นแบบทำสม่ำเสมอ 

4. สิ่งที่ทำให้คนเดินตาม คนที่เป็นแกนนำทำให้เป็นตัวอย่างสม่ำเสมอ เหมือนคนบ้าทำทำอยุ่ตลอด / หา

แกนนำ / คนเข้ามากิจกรรมต้องสนุก / 

5. การทำกิจกรรมต่อเนื่อง ต้องทำให้สนุกสมัครใจ การวัดผลกิจกรรมวัดผลคือ สายสัมพันธ์  

6. การทำ PA ในชุมชนต้องหาแกนนำ / ไม่คิดถึงตังค์ไปสนับสนุนเขาหนอย  

7. ปี 61 อ.อารีย์ รับจาก อ.เกษม / การทำให้ยั่งยืนมี 3 องค์ประกอบ มี สิ่งแวดล้อม policy  

การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี PA สำคัญมาก / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการปั่นจักรยาน ทำเลน

จักรยาน / ถ้าไปญี่ปุ่นจะมีเลนจักรยาน / การจัดร้านอุปกรณ์กีฬาที่เอ้ือต่อการมี PA  

การแยกกลุ่มวัยทำงาน เล่นสันทนาการ  /  การทำลานกีฬา /  

 



แลกเปลี่ยน โจทย์ ชมรมแอโรบิคมาขอเงินกองทุนฯ เต้น 30 คนทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ ถ้าเราเป็นพี่

เลี้ยง เราอยากให้เขาปรับโครงการให้ดีขึ้น ทำอย่างไร เป็นรูปธรรม 

1. ค้นหากลุ่มเสี่ยง พ่ีเลี้ยงมีเวทีการประเมินผลลัพธ์ เช่น คนนี้มีนำหนักเกินต้องการลด / คนนี้เป็น

เบาหวาน เอาคนกลุ่มเสี่ยงมาตรวจสุขภาพ สมัครใจ มีการวัดผลลัพธ์  

2. คัดกรองเบื้องต้น ออกแบบการมีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม  

- อ้วน 

- โรคเรื้อรัง  

- สุขภาพ สมบูรณ์ เป็นตัวอย่าง  

3. สร้างแกนนำ / พัฒนาแกนนำ / สร้างอาชีพให้ผู้เต้นนำ  

- สร้างหลักสูตร ขยายไปสู่โรงเรียน-ชุมชน  

- ขยายความรู้ อสม.การเคลื่อนไหวแต่ละคน จะมีการเคลื่อนไหวขยับเขยื้อน ให้ทุกคนที่รับทราบ

ข้อมูลเช้าใจเรื่อง PA  

4. สร้างเครือข่าย / ชมรม  

5. สอดแทรกความรู้ด้านสุขภาพระหว่างการมีกิจกรรม เช่น วันนี้จะมีคนวัดมวลกระดูก  

6. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อ ขยาย/กระจายให้ครบกลุ่มพื้นที่  

ให้อยู่ใกล้ผู้ออกกำลังกาย  

7. ประกวด /แข่งขัน / ต้นแบบระดับพ้ืนที่  

8. เสริมกิจกรรมทางกายอ่ืนของชมรม เช่น โครงการสาธารณะประโยชน์ 

 

แลกเปลี่ยน  

1. โปรเจีก ทำให้เขาเห็นอยากแก้ไข / การคัดกรองทำให้เห็นภาพถ้าปล่อยไป เบหวานความดันมาแน่ 

/ คนที่พาดึงทำ เราต้องตรวจด้วย / แล้วก็สร้างแกนนำให้คนในชุมชนทำต่อได้ / อันนี้ใช้

เงินกองทุนคัดกรองได้ / ใส่ความรู้ การแก้ปัญหา / โครงการต่อมาคือ การสร้างหลักสูตรแกนนำ / 

พัฒนาคนมีแกนนำ / การประเมินผลลัพธ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โจทย์ ให้พี่เลี้ยงแบ่งกลุ่มออกแบบโครงการ 3 ช่วงวัย   

กลุ่มเด็ก  

 

เด็กเล็ก/อนุบาล   
1. เด้กว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ 
2. ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านเพ่ือเสริมสร้างพัฒนการสมวัย 
เด็กประถมศึกษา/ขยายโอกาส 
1. โรงเรียนเกษตรพอเพียง ปลุกผักอินทรีย์ตามฤดูกาล 
2. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (หนูน้อยรักษ์สะอาด จัดตั้งธนาคารขยะเพ่ือทุนการศึกษา) 
เด็กมัธยมศึกษา 
1. To be number one (เต้น cover เต้นเชียร์ลีดเดอร์ / กลุ่มงานหัตกรรม/เล่นกีฬา/เล่นดนตรี/บำเพ็ญ
ประโยชน์) 
2. กีฬาต้านยาเสพติด (ส่งเสริมการฝึกซ้อมการเล่นด้วยกีฬา) 
3. กีฬาพัฒนาชุมชน (ส่งเสริมการฝึกซ้อมการเล่นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ และบำเพ็ญประโยชน์)  
 
แลกเปลี่ยนเพิ่มเติม 

- PA เด็กให้ไปเชื่อมวัฒนธรรม  
- เราเพิ่ม PA เด็กแล้ว เด็กจะไปเพิ่ม PA ในครอบครัวได้อย่างไร เช่น เด็กลงไปช่วยพ่อแม่ทำการเกษตร พ่อ

แม่ขายอาหารเด็กเข้าไปช่วยการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง  
- ยุทธศาสตร์ชาติ Active play  



 
กลุ่มวัยทำงาน  
 

 

1.1 PA เพียงพอ  

- ให้ความรู้การยึดเหยียดร่างกายท่ีถูกสุขลักษณะกับทุกกลุ่มอาชีพ เช่น กรีดยาง ยกของเก่า ทอผ้า ทำ

เกษตรกรรม นักกีฬาทั่วไป  

1.2 มี PA ไม่เพียงพอ  

- ใช้วิถีชีวิตให้เป็น PA ไปเสริมให้เป็นตัวเขาเองอยู่แล้ว 

- ส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้ในสวนผลไม้ / ใช้แรงงานคน-นำขี้วัว-ขี้ควายมาเอง   

1.3 ไม่มี PA เนือยนิ่ง  

- การดูแลพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ใช้แรงงานคนตัดหญ้า ริมถนน เก็บขยะ / น่าบ้าน น่ามอง  

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการมีกิจกรรม PA  

 

แลกเปลี่ยนเพิ่มเติม  
- การวัดก้าวเดิน  
- การเดินให้เดินเร็ว อย่าเดินทอดน่อง  
- ถ้าจะทำกับกลุ่มออฟฟิต การแข่งขัน การเป็นทีม / สังคมช่วยกันกระตุ้น / การใช้ตัวไลน์ให้ออกกำลังกาย

ร่วมกัน ทำพร้อมกันแล้วจับเวลา  
- การตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 2 ครั้ง   

- ตั้งแต่เราตื่นนอน การเดิมน้ำอุ่น ทำให้มีความอุ่น เดินไปมาก่อน ต้องมีสื่อ การทำบนโซเชียลมีเดีย การตั้ง

กลุ่มไลน์  



- PA เพ่ิมโครงการ คนกรีดยางมีการเกร็งของกล้ามเนื้อ ช่างตัดผม ก็เป็นออฟฟิศ ซินโดรม ทำโครงการรำไม้

พลอง / การบริหารต้นขาแก้โรคข้อเข่าเสื่อม 

อ.พงค์เทพ แนะนำกลุ่มเพิ่ม  
- กลุ่มสาธารณะประโยชน์  
- กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มรำซิง  
- กลุ่มครอบครัวสัมพันธ์  

กลุ่มผู้สูงอายุ  

 

แลกเปลี่ยนเพิ่มเติม 
1. ที่พิบูลมังสาหาร เจอผู้สูงอายุครั้งละ 1 วัน / การออกกำลังกายเพ่ือแก้ปัญหา / เมื่อกลับไปอยู่บ้านได้ออก

กำลังกายต่อ / การเล่นดนตรี  
2. โรงเรียนผู้สูงอายุ: มีกิจกรรมกิจวัตรประจำวัน จะช่วยเสริมแรง PA  
3. อ.กุลทัต WHO แนะนำการออกกำลังกายโดยไทเก็ก ป้องกันการหกล้มของวัยผู้สูงอายุ / จะได้เรื่องการทรง

ตัว ได้เรื่องสมาธิ / การทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมจิตอาสาเข้าไปสอนการจักรสานไม้ไผ่ให้ศูนย์เด็กเล็ก ทำให้
เกิดความผูกพันเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ เข้าไปช่วยมีกิจกรรมจิตอาสา การคัดกรอง  

4. โรงเรียนผู้สูงอายุ พิบูลมังสาหาร สอนทำศิลปะ ตุ๊กตากาบมะพร้าวศูนย์เด็กเล็ก  
5. ทางปัญญา/ความรู้  คนละอันกัน จิตวิญญาณความเอ้ืออาทรมีปัญญาเสียสละ มีจิตสำนึกจริยธรรม มีนำ

ใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย/ ปัญญารู้อะไรควรอะไรไม่ควร  
6. ทางคณิตศาสตร์ มีเหตุ มีผล แต่ความดีกับความเก่ง 
 
แลกเปลี่ยนการพัฒนาโครงการในกองทุนสุขภาพตำบล  
 

 
แลกเปลี่ยนโครงการ 



 

1. การทำโครงการให้เห็นเป้าหมาย เพิ่ม PA ที่เพียงพอให้กับชุมชน  

2. แต่ละกลุ่มวันทำงานที่มี PA พอเพียง เราจะเริ่มจากกลุ่มไหนก่อน / ถ้ายากเราจะไปสตาทร์จากกลุ่มที่มี PA 

พอเพียงก่อนไหม  

3. ถ้าเราเริ่มด้วยแอโรบิก เราควรสร้างแกนนำเครือข่าย เช็คแสกนกลุ่มไหนควรมีอะไรขึ้นบ้าง เดินวิ่ง ชมรม

กีฬา / หลักจากที่มการออกแบบแล้ว ทำอย่างไรให้มีกิจกรรมที่ต่อเรื่อง  

4. เช่น 3 เดือนจะมีเวลาแลกเปลี่ยนมหกรรมสิ้นปี เดิมน้ำหนัก 100 กิโล > ลดลง  

5. การเพ่ิม record  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการประชุม  









 
 

 


