
ความรว่มมอืในการขบัเคลื�อน
การพัฒนาลานกีฬาในพื�นที�สาธารณะและสุขภาพ

และการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค 

การเพิ�มกิจกรรมทางกาย
ที�เพียงพอของประชาชน 
กรณีนําร่อง: จงัหวัดตรัง



สสส. แผนงานกิจกรรมทางกายที�เพยีงพอ
(physical activity: PA)
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การเคลื�อนไหว ออกแรง กิจกรรมทางกาย:

ทําสวน ทํานา

ออกแรงทํางาน

ออกกําลังกาย

ออกแรงผอ่นคลาย ออกกําลังกายออกแรงเดินทาง

ไปไหนมาไหนเดนิ ป�� น

3 รปูแบบ ของกิจกรรมทางกาย 



ชิว ๆ

กิจกรรมทางกายที�เพยีงพอ
ระยะเวลา วันละมากกว่า 30 นาที

ความหนกั เหนื�อย หายใจเรว็ขึ�น หอบ

เหน่ือยข้ึน

หายใจเร็วข้ึน

ยังพูดได้

พูดเป็ประโยค 

รู้เร่ือง 

 เหน่ือยหอบ

พูดได้เป็นคําๆ

พูดไม่ออก 

น้อย ปานกลาง หนัก



อยา่งนอ้ย 2-3 ชั�วโมง/ วัน
ระยะเวลา

ความหนกั 

กิจกรรมทางกายที�เพยีงพอ:
เด็กปฐมวัย ก่อนเรยีน (1-5 ป�)

ปานกลาง หนักน้อย



อยา่งนอ้ย 60 นาท ี(1 ชั�วโมง)/ วัน
ระยะเวลา

ความหนกั 

กิจกรรมทางกายที�เพยีงพอ:
เด็กและวัยรุน่ (6-17 ป�)

ปานกลาง หนัก

เดนิ ป�� นผอ่นคลาย ออกกําลังกาย
จดัการเรยีนรู ้แบบกระฉับกระเฉง 

Acive play Active learning

เดนิ ป�� น รถสาธารณะไปเรยีน



มากกว่า  30 นาท ี(1/2  ชั�วโมง)/ วัน 
ระยะเวลา

ความหนกั 

กิจกรรมทางกายที�เพยีงพอ:
ผูใ้หญ ่(18-65 ป�)

ปานกลาง หนัก

เดนิ ป�� นผอ่นคลาย ออกกําลังกายหลังเลิกงาน

เคลื�อนไหวในงาน

เดนิ ป�� น รถสาธารณะไปเรยีน



มากกว่า  30 นาท ี(1/2  ชั�วโมง)/ วัน 
ระยะเวลา

ความหนกั 

กิจกรรมทางกายที�เพยีงพอ:
ผูส้งูอาย ุ(65 ป� ขึ�นไป)

ปานกลาง หนัก

เดนิ ป�� นผอ่นคลาย ออกกําลังกายตอนเยน็

เคลื�อนไหวในงานบา้น

เดนิ ป�� น รถสาธารณะไปไหนมาไหน
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กลุ่มอาชีพที�มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ:
กลุ่มเกษตรกร: ทาํนา ทาํสวน ประมง
กลุ่มแรงงานก่อสรา้ง
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กลุ่มอาชีพที�มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ:
กลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษา; กลุ่มพนกังานออฟฟ�ศ; 
กลุ่มอาชพีเฉพาะนั�งนาน โรงงานเย็บผา้ แปรรปูอาหาร รบัจา้งในตลาด (ปอกหอม
กระเทยีม); 
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หลักการเพิ�มกิจกรรมทางกายใหเ้พยีงพอ
คน: มคีวามรู้ มทีกัษะ มแีรงจงูใจ มุ่งมั�น/อยาก
       มกิีจกรรมทางกาย ออกกําลังกาย

สภาพแวดล้อมที�เอื�อ: กายภาพ (พื�นที�สาธารณะ ไฟสอ่งสว่าง)
                                     สงัคม (ประเพณ ีวัฒนธรรม)   
                                     เศรษฐกิจ การเมอืง/การปกครอง (นโยบาย
                                     เป�ดใชส้นามเยน็-ค�า ขอ้ตกลงชมุชน)

ระบบ กลไกที�เอื�อ: กองทนุหลักประกันสขุภาพระดับพื�นที�  กลไกอาสาสมคัรกีฬา    
                               อสม.  คณะอนกุรรมการกีฬา ชมรมผูส้งูอาย ุสภาเด็กและ
                               เยาวชน ชมรมวิ�ง ชมรมจกัรยาน ผู้นาํศาสนา (พระ   
                               โต๊ะอิหม่าม) ฯลฯ                             



ออกแบบกิจกรรม
เพื�อเพิ�มกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกายใหเ้พยีงพอ

สรา้งนโยบายสาธารณะที�เอื�อ (ขอ้ตกลงชมุชน ระเบยีบ แนวปฏิบติั)

ปรบัระบบ และกลไกในพื�นที� เพื�อขบัเคลื�อ สนบัสนนุความรู ้งบประมาณ 

สรา้งสภาพแวดล้อมที�เอื�อ (พื�นที�กายภาพ ไฟสอ่งสว่าง อากาศไมม่ฝีุ�น  

สรา้งกระบวนการชมุชนที�เขม้แข็ง (ทาํแผน รูจ้กัเก็บขอ้มูล วิเคราะห ์ หา

ทางแก้ป�ญหา ติดตามประเมนิผล)

พัฒนาทกัษะส่วนบุคคลของคน กลุ่มคน

1.

2.

3.

4.

5.



ตัวอย่างกิจกรรม

พฒันาลานกีฬา

ผสานวฒันธรรม ประเพณ ีวถีิชวีติ ศาสนา อนรุกัษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมขา้มกลุ่มวยั/ ครอบครวั

หลากหลายวธิกีาร
เพื�อเสรมิฤทธิ�กัน



หลักการทําแผนงานอยา่งงา่ย และเป�นระบบ





ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น อายุ 5-17 ป� ที�มีกิจกรรมทางกาย
เพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยวันละ 60 นาที)
ร้อยละของผู้ใหญ ่อายุ 18-64 ป� ที�มีกิจกรรมทางกายเพียง
พอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยวันละ 30 นาที)
ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ป� ขึ�นไป ที�มีกิจกรรมทางกายเพียง
พอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยวันละ 30 นาที)
ร้อยละของคนในชุมชนที�สัญจรโดยใช้จกัรยาน
ร้อยละของคนในชุมชนที�มีการออกกําลังกาย
ร้อยละของการใช้ประโยชน์พื�นที�สาธารณะเพื�อการมี
กิจกรรมทางกายของคนในชุมชน
ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที�จดัการ
เรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play
Active-learning)
ร้อยละของหน่วยงาน สถานประกอบการ โรงเรียน ศาสน
สถาน ที�ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กในชุมชน

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

อยู่ไหน1.
2. ไปไหนสถานการณ์ป�ญหา

เพิ�มรอ้ยละของเด็กและวัยรุน่ อาย ุ5-
17 ป� ที�มกิีจกรรมทางกายเพยีงพอ

วางค่าเป�าหมาย
ต้องการเพิ�มขึ�นเป�นเท่าไร ใน

แต่ละข้อ

1.

 ร้อยละ 45>>>>ร้อยละ50



3.ไปได้อยา่งไร

สรา้งนโยบายสาธารณะที�เอื�อ (ขอ้ตกลงชมุชน

ระเบยีบ แนวปฏิบติั)

ปรบัระบบ และกลไกมาชว่ย

สรา้งสภาพแวดล้อมที�เอื�อ (พื�นที�กายภาพ ไฟสอ่ง

สว่าง อากาศไมมี่ฝุ�น) สงัคม ประเพณ ีวัฒนธรรม

สรา้งกระบวนการชมุชนที�เขม้แขง็ (ทาํแผน รูจ้กั

เก็บขอ้มลู วิเคราะห ์หาทางแก้ป�ญหา ติดตาม

ประเมนิผล)

พฒันาทกัษะสว่นบคุคลของคน กลุ่มคนใหมี้ความ

รู ้มทีกัษะในกิจกรรมทางกาย

แนวทางสําคัญ
1.

2.

3.

4.

5.

4. ไปถึง
หรอืยงั

การติดตาม ประเมนิผล

การดําเนนิงาน และผล

สมัฤทธิ�การดําเนนิการไป

ถึงเป�าหมายที�วางไว้



การเขยีนโครงการ
สถานการณกิ์จกรรมทางกาย ที�ได้มาจากขอ้มลูในพื�นที� (รพ.สต. ทอ้งถิ�น
โรงเรียน ชมรม ชมุชน) 8 ข้อ
ตั�งวัตปุระสงค์/เป�าหมาย เป�นรอ้ยละ
กําหนดจาํนวนคนที�เป�นกลุ่มเป�าหมาย ที�จะทําใหเ้ป�นไปได้ในการบรรลคุ่าเป�า
หมายที�ตั�งไว้
เลือกแนวทางสาํคัญที�ทําใหช้ว่ยเพิ�มกิจกรรมทางกาย ใหก้ลุ่มเป�าหมาย
เลือกใหห้ลากหลายวิธี เพื�อสรา้งความยั�งยืน อยา่ทาํแค่อีเว้นท ์ครั�งเดียวจบ
ออกแบบกิจกรรม ใหผ้สมผสานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชวิีต(ทาํ ๑ ได้
มากกว่า ๒) ใช้ภาพ เสยีง การคํานวนการใชพ้ลังงานกระตุ้นใหค้นใชบ้นัได; 
 ขอ้ตกลงในการเดิน  ป�� นไปวัด; 
ออกแบบการติดตาม ประเมนิผล

1.

2.
3.

4.

5.

6.



ตัวอยา่งโครงการ
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About Service Team


