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เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่นามาใช้ในการวิ เคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การดาเนิ นงานวิ ชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่สาคัญและจาเป็ นต่อภารกิ จหน่ วยงาน
การทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานด้านวิชาการของ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน
รายการข้อมูล เป้ าหมายของ
การทบทวน/วิ เคราะห์
(โปรดระบุชอื ่ ผลงานวิ ชาการ/ วรรณกรร
ข้อมูล
ความสอดคล้อง
ผลงานวิจยั / วิ จยั /นวัตกรรม
ม/
ย้อนหลัง
กับนโยบายระดับ
ผลงานวิชาการ/ (เชิงปริมาณและ สถานการ
(วิเคราะห์
หน่ วยงาน/กรม
นวัตกรรม)
คุณภาพ)
ณ์ปัจจุบนั เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลย้อนหลัง
1 ปี)

1. ดิจทิ ลั
แพลตฟอร์ม
ก้าวท้าใจ
(รางวัลบริการ
ภาครัฐ)

รายละเอียด
เชิ งปริมาณ
จานวนครอบครัว หน้าที่ 10
ไทยมีความรอบรู้
สุขภาพ
5 ล้านบัญชี
เชิ งคุณภาพ
ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ
ได้รบั การยอมรับ
และนาไปใช้
ประโยชน์ในการ
ดาเนินงานได้จริง
1 ระบบ

รายละเอียด
หน้าที่ 11

ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มก้าว
ท้าใจ เป็ นแพลตฟอร์ม
ส่งเสริมสุขภาพ ด้าน
กิจกรรมทางกาย ซึง่ เป็ น
โครงการทีต่ อบรับ
นโยบายสาคัญของ
กระทรวงสาธารณสุขใน
การส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาวะทีด่ ี ด้วยการ
ออกกาลังกายโดยมี
ชุมชนเป็ นฐาน และตอบ
รับนโยบายกรมอนามัย
คือ เร่งขับเคลื่อน
นโยบายสาคัญของ
รัฐบาล และยกระดับ
ความรอบรูแ้ ละส่งเสริม
สุขภาพทุกกลุ่มวัย

แผน
ดาเนิ นการ/
แผนปฏิ บตั ิ
การ
(หากมีโปรด
ระบุในตาราง
หน้าถัดไป)

ความ
ต้องการ/
ความ
คาดหวัง/
ความพึงพอใจ
ขอ
ผู้รบั บริการ/
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
(Stakeholder
/Customer)
รายละเอียด  มี
หน้าที่ 12
 ไม่มี
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วรรณกรรม/สถานการณ์ปัจจุบนั
ข้อมูลจากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ. 2563 พบว่า ประชาชนวัยทางาน อายุ 15 - 59 ปี
มีจานวน 43.26 ล้านคน ซึง่ ถือเป็ นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ การส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัย
ทางานให้มสี ุขภาพดี จะทาให้ประชาชนวัยทางานมีสมรรถนะในการทางานได้เต็มศักยภาพ เป็ น
ก าลัง ส าคัญ ในการขับ เคลื่อ น ยกระดับ การพัฒ นาประเทศ แต่ จ ากการเปลี่ย นแปลงทางด้า น
เศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีตามกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ เป็ นปั จจัยทีส่ ่งผล
กระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชากรวัยทางาน ปั จจุบนั พบว่า วัยทางานมีแนวโน้มการเสียชีวติ
ด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังหรือ NCDs (non-communicable diseases ) เพิม่ มากขึ้น ซึ่งโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรังเป็ นสาเหตุของการเสียชีวติ ไม่น้อยกว่า 36 ล้านคนทัวโลกในแต่
่
ละปี และประมาณ 320,000
คนต่อปี ในประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ 75 ของสาเหตุการเสียชีวติ ทัง้ หมด โดยมีสาเหตุจากโรค
หลอดเลือดสมองเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรื้อ รัง
เบาหวาน และความดันโลหิตสูงตามลาดับ ปั จจัยเสีย่ งสาคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารหวาน
มัน เค็ม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และการมีกจิ กรรมทางกายไม่เพียงพอ
จากผลการสารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พงึ ประสงค์วยั ทางานอายุ พ.ศ.2560-2563 พบว่า
ประชากรวัยทางานมีค่ าดัชนี มวลกาย (BMI) ปกติ ร้อ ยละ 43.4, 41.1 38.7 และ ๓๘.๙๖ และมี
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2560-2563 ร้อยละ 19.4,25.4,25.4 และ ๖๙.๓๙
จากการสารวจพบว่าการมีกจิ กรรมทางกายคนวัยทางาน ร้อยละ 30.61 มีกจิ กรรมทางกายน้อยกว่า
วันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสารวจกิจกรรมทางกายระหว่างปี 25552558 ของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า การมีกิจกรรมทางกายที่
เพียงพอของกลุ่มวัยทางาน จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 70 โดยในปี 2561 เป็ นปี ท่ปี ระชากรวัย
ทางาน มีกิจกรรมทางกายเพียงพอสูงที่สุด (76.9) ขณะที่เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเพศ
พบว่า เพศชายมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอมากกว่าเพศหญิงในทุกๆ ปี โดยมีความแตกต่างเฉลีย่
ร้อยละ 5.6 อนึ่ง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการลดลงของ
การมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอของประชากรวัยทางาน โดยพบว่าลดลงมาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 54.7 หรือ
ลดลงร้อยละ 19.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2562
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ข้อมูลย้อนหลัง(วิ เคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี )
ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ เป็ นแพลตฟอร์มทีพ่ ฒ
ั นาส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย
ผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 1 และSeason 2 โดยมีขอ้ มูลดังนี้
กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 1
ภายใต้ Campaign“ก้าวท้าใจ VIRTUAL RUN SEASON 1 พิชติ 60 วัน 60 กิโลเมตร” มี
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทัง้ ประเทศจานวน 480,115 คน มีดชั นีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.522.9 kg/m2) ร้อยละ 37.0 ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 kg/m2) ร้อยละ 39.0
กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID -19
ภายใต้ campaign “ก้าวท้าใจ ต้านภัย COVID -19 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี่ มีผู้เข้าร่วม
โครงการทัง้ ประเทศจานวน 811,396 คน มีดชั นีมวลกาย (BMI) อยู่ใ นเกณฑ์ปกติ (18.5-22.9
kg/m2) ร้อยละ 36 ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 kg/m2 ขึน้ ไป) ร้อยละ 37.1
ขณะนี้ยงั เปิ ดระบบให้มกี ารลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการรวม
ทัง้ สิน้ 1,353,688 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563)
กิ จกรรม

จานวนผู้ลงทะเบียน

ก้าวท้าใจ Season 1

480,115 คน
(N = 388,720 คน ทีใ่ ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล)
811,396 คน
(N = 780,630 คน ทีใ่ ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล)
1,291,511
(N = 1,169,350 คน ทีใ่ ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล)

ก้าวท้าใจ Season 2
ต้านภัย COVID -19
โครงการก้าวท้าใจ
(1+2)
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̅
ค่าเฉลี่ยดัชนี มวลกาย 𝐗
ก่อน
หลัง
24.41 kg/m2
24.02 kg/m2

23.61 kg/m2

23.07 kg/m2

24.01 kg/m2

23.54 kg/m2
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ความต้องการ/ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของผู้รบั บริ การ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder /Customer)
การประเมินผลของผู้รบั บริการ “ดิจติ อล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ” มีการประเมินผ่านระบบ
ออนไลน์ เพจ facebook และรับข้อเสนอแนะผ่านดิจติ อล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ เพื่อรับข้อเสนอ
จากส่วนภูมภิ าค โดยมีผลทางลบของ “ดิจติ อล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ” ที่มปี ั ญหาระบบไม่สเถียร
ส่งผลให้ระบบเกิดการขัดข้อง ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถส่งผลการออกกาลังกาย และสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรม ผ่านแอพพลิเคชันได้
่ ทางกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจึงจัดให้มกี ารประชุ มแบบ
War Room เป็ นประจาทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารก้าวท้าใจชัวคราว
่
ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพือ่ สุขภาพ กรมอนามัย เพือ่ สรุปปั ญหารายวัน และร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหา ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ทีมงานจัดทาและดูแลดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้ าวท้าใจ
ทีมงานออแกไนซ์ประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหารกรมอนามัย และทีมงานกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ จึงทาให้การแก้ไขปั ญหาเป็ นไปด้วยความรวดเร็ว ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และผูร้ ่วมขับเคลื่อน
กิจกรรมดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์
ประโยชน์ ที่ผ้รู บั บริ การได้รบั
1. ประชาชนมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ มากขึน้ และพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลง
2. ประชาชนมีการออกกาลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื่อง จากสือ่ ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบคลิปวีดโี อ ทีเ่ ผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ เพจ facebook, Youtube รวมถึงในดิจติ อล
แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ
3. ปลุกกระแสการสร้างสุขภาพโดยไม่จาเป็ นต้องให้ประชาชนมารวมกลุ่มกันเพือ่ ทากิจกรรม
ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ โรคโควิด 19 (COVID-19)
4. ประชาชนมีความความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพมากยิง่ ขึน้ และมีความรอบรูส้ ุขภาพ
ด้านกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ อาทิ โปสเตอร์การออกกาลังกาย
คลิปวีดโี อออกกาลังกาย
5. ประชาชนมีทางเลือกในการออกกาลังกาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีรปู แบบการขับเคลื่อน
กิจกรรมก้าวท้าใจ ในการส่งเสริมการมีกจิ กรรมทางกายทีส่ อดคล้องกับบริบทของประเทศ
ไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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แผนดาเนิ นการ/แผนปฏิ บตั ิ การของรายการข้อมูล
กลุ่มงาน พัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทางาน
ชื่อรายการข้อมูล “ดิ จิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ”
ลาดับ
ที่

1.

กิ จกรรม/ขัน้ ตอน

ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไขตามกลยุทธ์
PIRAB

ก้าวท้าใจ Season 1
(1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ส่งเสริมการออกกาลังกายเพือ่
สุขภาพ และแพลตฟอร์มก้าว
ท้าใจภายใต้ Campaign “ก้าว
ท้าใจ VIRTUAL RUN
SEASON 1 พิชติ 60 วัน 60
กิโลเมตร” โดยสมัครร่วม
กิจกรรมผ่าน Application LINE
ก้าวท้าใจ และส่งผลระยะ
ทางการวิง่ ผ่าน Application
ระบบจะทาการบันทึกจานวน
ระยะทางการวิง่ - เดินสะสมใน
แต่ละวัน และจะประมวลผล

1.กิจกรรมก้าวท้าใจ
Season 1 ภายใต้
Campaign“ก้าวท้าใจ
VIRTUAL RUN
SEASON 1 พิชติ 60
วัน 60 กิโลเมตร” มี
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทัง้
ประเทศจานวน
480,115 คน มีดชั นี
มวลกาย (BMI) อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ (18.5-22.9
kg/m2) ร้อยละ 37.0
ความชุกของภาวะอ้วน

1. การประชาสัมพันธ์
ในบริบทต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่น ๆ ตาม
บทบาทของหน่วยงาน
ราชการและ
ภาคเอกชน
2. ผลทางลบของ
“ดิจติ อล แพลตฟอร์ม
ก้าวท้าใจ”
มีปัญหาระบบไม่ส
เถียร ส่งผลให้ระบบ
เกิด
การขัดข้อง ผูเ้ ข้าร่วม

P : Partner ขั บ เ ค ลื่ อ น
ร่ ว มมื อ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ทั ้ง
ภาครัฐและเอกชน จานวน 11
หน่ ว ยงาน ได้แ ก่ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า ก ร ม
ส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น
ส านัก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย สมาคมกี ฬ า
จักรยานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชู ป ถัม ภ์ บริษัท
วอริกซ์ สปอร์ต จากัด บริษทั

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

มาตรการ ข้อเสนอ
นวัตกรรม
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

1.การเชื่ อ มโยง“ดิ จิ ต อล
แพลตฟอร์ ม ก้ า วท้ า ใจ”
ร่ ว ม กั บ ดิ จิ ต อ ล
แพลตฟอร์ม อื่น ๆ ทัง้ ใน
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อทา
ใ ห้ เ ป็ น ดิ จิ ต อ ล
แพลตฟอร์ ม กลางและ
ฐ า น ข้ อ มู ล ก ล า ง
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ข อ ง
ประชาชนต่อไป
2. การสร้างความเที่ยงตรง
น่ า เชื่อ ถือ ของข้อ มู ล โดย
สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ท
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ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI)
และให้คาแนะนาในการดูแล
สุขภาพของแต่ละบุคคล โดย
ในก้าวท้าใจ Season 1 เน้น
การส่งเสริมให้บุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขเป็ น
ต้นแบบด้านสุขภาพ (Health
Model)
(2) การขับเคลื่อนกิจกรรมก้ าว
ท้าใจ Season 1
2.1 ประชุ ม คณะกรร มกา ร
ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการ
ออกก าลั ง กาย เพื่ อ ก าหนด
นโยบายและกรอบการ
ดาเนินงานโครงการก้าวท้าใจ
2.2 ประชุมชี้แ จงแนวทางการ
ดาเนินโครงการก้าวท้าใจผ่ าน
ระบบโทรทางไกล
( Teleconference) ร่ ว ม กั บ
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

(BMI ≥ 25 kg/m2)
ร้อยละ 39.0
2.กิจกรรมก้าวท้าใจ
Season 2 ต้านภัย
COVID -19 ภายใต้
campaign “ก้าวท้าใจ
ต้านภัย COVID -19
60 วัน 6,000 กิโล
แคลอรี่ มีผเู้ ข้าร่วม
โครงการทัง้ ประเทศ
จานวน 811,396 คน
มีดชั นีมวลกาย (BMI)
อยู่ในเกณฑ์ปกติ
(18.5-22.9 kg/m2)
ร้อยละ 36 ความชุก
ของภาวะอ้วน (BMI ≥
25 kg/m2 ขึน้ ไป) ร้อย
ละ 37.1

กิจกรรมจะไม่สามารถ
ส่งผลการออกกาลัง
กาย และสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมผ่าน
แอพพลิเคชันได้
่

กสท โทรคมนาคม จ ากั ด
(มหาชน) บริษทั ไทยดอทรัน
จากัด บริษทั เนสท์เล่ (ไทย)
จ ากั ด และบริ ษั ท ดัช มิ ล ล์
จากัด
กระบวนการแก้ไขปัญหา
ได้จดั ให้มกี ารประชุมแบบ
War Room เป็ นประจาทุกวัน
ตัง้ แต่เวลา 08.00 - 08.30 น.
ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารก้าวท้าใจ
ชัวคราว
่
ห้องประชุมกอง
กิจกรรมทางกายเพือ่ สุขภาพ
กรมอนามัย เพือ่ สรุปปั ญหา
รายวัน และร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหา ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมได้แก่ ทีมงานจัดทา
และดูแลดิจติ อล แพลตฟอร์ม
ก้าวท้าใจ ทีมงานออแกไนซ์
ประชาสัมพันธ์ คณะผูบ้ ริหาร
กรมอนามัย และทีมงานกอง
กิจกรรมทางกายเพือ่ สุขภาพ

วอทช์ทวไปได้
ั่
จะส่งผลใน
ส่ว นของการสะสมคะแนน
สุ ข ภ า พ ใ น “ดิ จิ ต อ ล
แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ” ให้
มีค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และต่ อ
ยอดสูภ่ าคเอกชน
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76 จัง หวัด ศู น ย์อ นามัย ที่ 1 12 และ สสม.
2.3 การประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
- จัดมหกรรมปิ ดตัว ก้าวท้าใจ
Season 1 เพื่อ สร้า งกระแสใน
การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม
การออกก าลัง กาย และสร้ า ง
บุค ลากรกระทรวงสาธารณสุ ข
เ ป็ น ต้ น แ บ บ ด้ า น สุ ข ภ า พ
(Health Model)
2.4 มีการกากับติดตาม ผลการ
ด าเนิ น งาน วิเ คราะห์ ปั ญหา
และหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญหา
ร่วมกัน
ก้าวท้าใจ Season 2
(1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ส่งเสริมการออกกาลังกายเพือ่
สุขภาพ และแพลตฟอร์มก้าว
ท้าใจ ภายใต้สถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด 19 และ

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

3. และยังเปิ ดระบบให้
มีการลงทะเบียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการรวม
ทัง้ สิ้น 1,353,688 คน
(ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 24
ธันวาคม 2563)

จึงทาให้การแก้ไขปั ญหา
เป็ นไปด้วยความรวดเร็ว
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และผูร้ ่วม
ขับเคลื่อนกิจกรรมดาเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวตั ถุประสงค์
I : Invest รวมมือ กับสมาคม
ประกัน ชีว ิต ไทย ในการลด
เบี้ ย ประกั น ชี ว ิ ต ของผู้ ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร
โดยการนาคะแนนสุขภาพมา
ใ
ช้
แต่คะแนนสุขภาพนัน้ จะต้อง
มี ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ แ ล ะ
เทีย่ งตรง
R : Regulate and Legislate
ด าเนิ น การส่ง เสริม กิจ กรรม
ทางกาย ในมิตกิ ารออกกาลัง
กาย ตามแผนการส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกาย พ.ศ. 25612573
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เตรียมพร้อมสูช่ วี ติ วิถใี หม่
(New normal)
ภายใต้campaign“60 วัน 6,000
กิโลแคลอรี”่ ด้วยรูปแบบ
กิจกรรมออกกาลังกายที่
หลากหลาย และท้าทาย เช่น
การวิง่ ปั น่ จักรยาน เวทเทรน
นิ่ง แอร์โรบิกแดนซ์ คีตะมวย
ไทย และโยคะ ผ่านรูปแบบการ
สะสมระยะเวลาการออกกาลัง
กาย และสะสมแต้มสุขภาพ
(Health point) ผ่านApplication
LINE และ Web Application
(2) การขับเคลื่อนกิจกรรมก้าว
ท้าใจ Season 2
2.1 ประชุ ม คณะกรร มกา ร
ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการ
ออกก าลั ง กาย เพื่ อ ก าหนด
นโยบายและกรอบการ
ดาเนินงานโครงการก้าวท้าใจ

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

A : Advocate ปลุ ก กระแส
การสร้ า ง สุ ข ภ า พโ ด ย ไ ม่
จ าเป็ น ต้ อ งให้ป ระชาชนมา
รวมกลุ่ มกันเพื่อ ท ากิจ กรรม
ลดความเสี่ยงต่อ การติดเชื้อ
โรคโควิด 19 (COVID-19)
B : Build Capacity จั ด ท า
แผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ประเด็นการส่งเสริมสุ ขภาพ
ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์
กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ บุคลากร
สาธารณสุ ข และประชาชน
ทัวไป
่
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2.2 ประชุมชี้แ จงแนวทางการ
ดาเนินโครงการก้าวท้าใจผ่ าน
ระบบโทรทางไกล
( Teleconference) ร่ ว ม กั บ
ส า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข 76
จั ง หวั ด ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 1-12
สสม.
2.3 จัดมหกรรมปิ ดตัว ก้าวท้า
ใจ Season 2 พร้อม
ประชาสัมพันธ์ "ก้าวท้าใจ ต้าน
ภัย COVID -19" ในวันที่ 15
มิถุนายน 2563 ณ อาคารกีฬา
ในร่ม
2.4 มีการกากับติดตาม ผลการ
ดาเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ร่วมกัน

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

หน้า 10

การทบทวน/วิ เคราะห์สถานการณ์ การดาเนิ นงานด้านวิ ชาการของ
กิ จกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กลุ่มงาน พัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก
รายงาน
ข้อมูล
(โปรดระบุชื่อ
ผลงานวิ จยั /
ผลงาน
วิ ชาการ/
นวัตกรรม
นวัตกรรม
รูปแบบการ
ส่งเสริมการ
เล่นเพื่อ
ส่งเสริม
พัฒนาการและ
ทักษะเด็กไทย
ในศตวรรษที่
21
(Innovative
play styles to
promote
development
and all skills
of early
childhood
children in
Thailand)

เป้ าหมายของ
ผลงาน
วรรณกรรม/
วิ ชาการ/วิ จยั / สถานการณ์
นวัตกรรม
ปัจจุบนั
(เชิ งปริมาณ
และคุณภาพ)

การทบทวน/วิ เคราะห์
ข้อมูลย้อนหลัง
ความสอดคล้อง
(วิ เคราะห์
กับนโยบายระดับ
เปรียบเทียบกับ
หน่ วยงาน/กรม
ข้อมูลย้อนหลัง 1
ปี

1.รูปแบบการ
เล่นในเด็ก
ปฐมวัย
2 รูปแบบ
ประกอบด้วย
2.1 รูปแบบ
การเล่นเด็ก
ปฐมวัยใน
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
2.2 รูปแบบ
การเล่นเด็ก
ปฐมวัยใน
ครอบครัว

เอกสารหน้า 29

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

เอกสารหน้า 18

มีความสอดคล้อง
กับนโยบาย”
เด็กไทยเล่นเปลีย่ น
โลก”ประจาปี
งบประมาณ 2564

แผนการ
ดาเนิ นการ/
ความต้องการ/ความ
คาดหวังความพึงพอใจ แผนปฏิ บตั ิ
ของผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วน การ(หากมี
โปรดระบุ
ได้ส่วนเสีย
(Stakeholder/Customer) ในตาราง
หน้ าถัดไป)
1.ครูพเ่ี ลีย้ ง/พ่อแม่ มี
 มี
รูปแบบการเล่นในส่งเสริม
 ไม่มี
พัฒนาการและทักษะของ
เด็กปฐมวัย
2.เด็กปฐมวัย มีพฒ
ั นาการ
สมวัย IQ EQ EF ดี สูงสม
ส่วน
3. นโยบายการส่ ง เสริ ม
กิ จ กรรมทางกายในกลุ่ ม
เด็กปฐมวัย ในระดับชุมชน
ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ
ระดับประเทศ

หน้า 11

1. วรรณกรรม
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเล่น
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทีส่ นับสนุนความสาคัญในการเล่นของเด็ก
2.2.1 Parten (1932): พฤติกรรมการเล่น 5 ขัน้
เมื่ออายุมากขึน้ และความสามารถทางสังคมทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่มากขึน้ การเล่นแบบโต้ตอบของเด็ก
ๆ กับเพื่อนจะกลายเป็ นซับซ้อนมากขึ้น Mildred Parten (1932) ศึกษาและระบุการเล่น 5 ขัน้ ตอน
สาหรับเด็ก จากการสังเกตเด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 5 ปี ซึ่งสามารถอธิบายถึงความแตกต่างของ
พฤติกรรมที่เด็กเล่น มีการเล่นแบบโดดเดี่ยว การเล่นแบบสังเกตการณ์ การเล่นแบบคู่ขนาน การ
เล่นแบบเป็ นกลุ่ม และการเล่นแบบร่วมมือกัน เด็กส่วนใหญ่มกั จะเล่นคนเดียวในช่วงสามขัน้ แรก
ในขณะทีเ่ ด็กโตจะเล่นในสองขัน้ สุดท้ายบ่อยขึน้
(1) ไม่เล่น (0 – 1.5 ปี ) เด็กในขัน้ นี้จะไม่เล่น แต่สารวจผูอ้ ่นื และสภาพแวดล้อมโดยดูสงิ่
ทีอ่ ยู่ในความสนใจของเขา เด็กอาจเคลื่อนไหวไปมาหรือไปรอบ ๆ หรืออยู่นิ่ง ๆ
(2) การเล่ นตามล าพัง (1 – 2.5 ปี ) ในขัน้ นี้เ ด็กจะเล่ นของเล่ นด้วยตัวเองโดยไม่มี
ปฏิสมั พันธ์กบั เด็กคนอื่น
(3) การเล่นแบบสังเกตการณ์ (2 – 2.5 ปี ) เด็ก ๆ เรียนรูท้ ่จี ะสารวจเด็กโต ในขณะที่
เด็กอาจคุยกับคนอื่น แต่เด็ก ๆ จะไม่เล่นร่วมกัน
(4) การเล่นแบบคู่ขนาน (2.5 – 3 ปี ) เด็กมากกว่าสองคนมีส่วนร่วมในการเล่นเคียง
ข้างกัน แต่ไม่ได้เล่นด้วยกัน เด็กที่มสี ่วนร่วมในการเล่นขัน้ นี้จะสร้างทักษะทาง
สังคมและอารมณ์ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ท่หี ลากหลายกับเด็กคนอื่น ๆ ในระหว่าง
การเล่นนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรูก้ รอบแนวคิดพืน้ ฐานและกฎการเล่น (เช่นการเปลีย่ น
เซสชันและการแบ่งปั น)
(5) การเล่ น แบบเป็ นกลุ่ ม (3 – 4 ปี ) เด็ก ๆ เริ่ม มีส่ ว นร่ ว มในการเล่ น เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างเช่น กลุ่มเด็กทีเ่ ล่นในกระบะทรายเดียวกัน และสร้างโครงสร้างของตัวเอง
และแบ่งกระบะทรายเดียวกัน ในขัน้ นี้สามารถเริม่ สอนให้เด็ก เรียนรูว้ ธิ กี ารร่วมมือ
กัน สร้างมิตรภาพ พัฒนาทักษะทางภาษาและการแก้ปัญหา
(6) การเล่นแบบร่วมมือกัน (5 ปี ขน้ึ ไป) ในขัน้ นี้เด็กจะพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม หรือ
เริม่ เข้าใจกฎของเกมกระดาน กีฬา การเล่นในขัน้ นี้จะช่วยให้เด็กพัฒนาความมันใจ
่
ในตนเอง
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อย่างไรก็ตามการเล่นแบบโดดเดีย่ วไม่จาเป็ นต้องเป็ นตัวบ่งชี้พฤติกรรมที่ยงั ไม่บรรลุ
นิตภิ าวะเนื่องจากเด็กโตบางคนอาจชอบเล่นคนเดียว (Roper & Hinde, 1978)
2.2.2 Vygotsky (1997): การเล่นในบริบทของการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
Vygotsky พัฒ นาทฤษฎีเ กี่ย วกับ วัฒ นธรรมมนุ ษ ย์แ ละพัฒ นาการทางสัง คม ในชื่อ
“Zone of Proximal Development (ZPD)” ซึ่ง เป็ น งานของเด็ก ที่ส ามารถท าได้ต ามวัย ขีด จ ากัด
ต่ าสุดคือระดับความสามารถที่เด็กสามารถทาได้ด้วยตนเอง และขีดจากัด สูงสุดคือเด็กสามารถ
เรียนรูท้ กั ษะใหม่ ๆ หรือมีความสามารถเพียงพอทีจ่ ะได้รบั ทักษะใหม่ ๆ โดยได้รบั ความช่วยเหลือ
จากผูม้ คี วามรูห้ รือความเข้าใจในทักษะหรือกระบวนการมากกว่าผูเ้ รียน “More Knowledge Other
(MKO)” MKO อาจเป็ นพ่อแม่ครูหรือโค้ช แต่อาจเป็ นเพือ่ นร่วมชัน้ ได้ดว้ ย Vygotsky ให้ความสาคัญ
กับการเรียนรูท้ างสังคมมีความสาคัญมากกว่าการพัฒนาเชิงความรูค้ วามเข้าใจอื่น ๆ
Vygotsky เน้นสังคมวัฒนธรรมมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนา การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ น (เช่น
พ่อแม่ครูและเพื่อน) จะส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด พัฒนาการเกิดขึ้นใน “ZPD” ซึ่งเป็ นงานที่
ยากสาหรับเด็กทีจ่ ะเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง แต่จะสามารถทาได้เมื่อเด็กได้รบั การแนะนาจากคนทีม่ ที กั ษะ
ในด้านนัน้ ZPD มีขดี จากัดต่าสุดที่เด็กสามารถทาสิง่ นัน้ ได้ด้วยตนเอง และขีดจากัดสูงสุดคือเด็ก
สามารถทาได้เมื่อได้รบั ความช่วยเหลือ เด็กจะได้เรียนรูก้ ารมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ นที่มที กั ษะมากขึ้น
การเล่นเป็ นบริบทหลักสาหรับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ “การเล่นเป็ นทรัพยากรในการพัฒนา
และการสร้าง ZPD” ในการเล่ นที่เ ด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้คน (ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อนร่ว มชัน้ ที่มีทกั ษะ
มากกว่าครูหรือผู้ปกครอง) และเรียนรู้จากเขา ยิง่ ไปกว่านัน้ เมื่อเด็กใช้สงิ่ ของแทนการเล่นสมมติ
เช่นการใช้บล็อกแทนโทรศัพท์ เด็กจะพัฒนาขัน้ ตอนการคิดโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ การเล่นทาให้เด็กเข้าใจ
ว่าวัตถุ (โทรศัพท์) สามารถแทนที่ดว้ ยวัตถุอ่นื (บล็อก) ทีแ่ ยกออกจากความหมายทางกายภาพที่
แท้จริงของวัตถุ เด็กสามารถเรียนรู้ขนั ้ ตอนของการคิดเชิงนามธรรมในวัตถุได้ เมื่อเด็กได้รบั การ
พัฒนาความสามารถในการแทนทีผ่ ่านการเล่น เด็กจะสามารถใช้ทกั ษะเหล่านี้ในการพัฒนาการอ่าน
และการเขียน (ซึง่ เสียงแสดงด้วยสัญลักษณ์) ปฏิบตั ติ ามกฎทีไ่ ด้มาจากการเล่น จะช่วยให้เด็กพัฒนา
ความรูส้ กึ ในการควบคุมตนเองซึ่งจาเป็ นต่อการประสบความสาเร็จในสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่มี
โครงสร้างในโรงเรียน
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2.2.3 Piaget (1971): การเล่นและความรูค้ วามเข้าใจขัน้ สูง
หนึ่งในทฤษฎีสาคัญของ Piaget คือการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจและการรับรูก้ ารมีอยู่
ของวัตถุ รวมถึงความสาคัญของทักษะการเรียนรู้ขนั ้ พื้นฐานของเด็ก ซึ่งอธิบายได้ด้วย 4 ขัน้ ของ
การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ
(1) ขัน้ ประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (0 – 2 ปี ) ขัน้ นี้เ ป็ นขัน้ ของการเรียนรู้จาก
ประสาทสัมผัส ในขัน้ นี้พฒ
ั นาการจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาการเรียนรู้
การแก้ปัญหา มีการจัดระเบียบการกระทา มีการคิดก่อนที่จะทา การกระทาจะทา
อย่างมีจุดมุ่งหมายด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็น และเด็กยังสามารถเลียนแบบ โดย
ไม่จาเป็ นต้องมีตวั แบบให้เห็นในขณะนัน้ ได้ ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการด้านความจาที่
เพิม่ มากขึน้ ในช่วง 18-24 เดือน
(2) ขัน้ ก่อนปฏิบตั กิ ารคิด (2 – 7 ปี ) เด็กยังยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง มีขดี จากัดในการ
รับรู้ สามารถเข้าใจได้เพียงมิตเิ ดียว ในระยะ 5 – 6 ปี เป็ นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ
การคิดที่ข้นึ อยู่กบั การรับรู้กบั การคิดอย่างมีเหตุผลตามความจริง ซึ่งเด็กจะก้าว
ออกจากการรับรูเ้ พียงมิตเิ ดียวไปสู่การรับรูไ้ ด้ในหลาย ๆ มิตใิ นเวลาเดียวกันมาก
ขึน้ และจะก้าวไปสูก่ ารคิดอย่างมีเหตุผลโดยไม่ยดึ อยู่กบั การรับรูเ้ ท่านัน้ เด็กจะเริม่
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ ต่าง ๆ รอบตัวดีขน้ึ แต่ยงั คิดและตัดสินผลของการ
กระทาต่าง ๆ จากสิง่ ทีเ่ ห็นภายนอก
(3) ขัน้ ปฏิบตั กิ ารคิดด้วยรูปธรรม (7 – 11 ปี ) เด็กจะมีความสามารถคิดเหตุผลและผล
ที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ท่เี กิดขึ้นโดยไม่ยดึ อยู่เฉพาะการรับรู้เหมือนขัน้ ก่อ น
ในขัน้ นี้เด็กจะสามารถคิดย้อนกลับ สามารถเข้าใจเรื่องการอนุ รกั ษ์ สามารถจัด
กลุ่มหรือประเภทของสิง่ ของ และสามารถจัดเรียงลาดับของสิง่ ต่าง ๆ ได้ เด็กในขัน้
ปฏิ บัติ ก ารคิด ด้ ว ยรู ป ธรรมจะพัฒ นาจากการยึด ตนเองเป็ นศู น ย์ ก ลางไปสู่
ความสามารถที่จะเข้าใจแนวคิดของสังคมรอบตัว และสามารถเข้าใจว่าผู้อ่นื คิด
อย่างไรมากขึ้น แม้ว่าการคิดของเด็กวัยนี้จะพัฒนาไปมากแต่การคิดของเด็กยัง
ต้องอาศัยพืน้ ฐานของการสัมผัสหรือสิง่ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม เด็กยังไม่สามารถคิดในสิง่ ที่
เป็ นนามธรรมที่ซบั ซ้อนได้เหมือนผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามตอนปลายของขัน้ นี้เด็กจะ
เริม่ เข้าใจสาเหตุของเหตุการณ์รอบตัวพร้อมจะแก้ปัญหา ไม่เพียงแต่สงิ่ ทีส่ มั ผัสได้
หรื อ เป็ นรู ป ธรรมเท่ า นั ้น แต่ เ ด็ ก จะเริ่ ม สามารถแก้ ปั ญหา โดยอาศั ย การ
ตัง้ สมมติฐานและอาศัยหลักของความสัมพันธ์ของปั ญหานัน้ ๆ บ้างแล้ว
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(4) ขัน้ ปฏิบตั กิ ารคิดด้วยนามธรรม(11 – 16 ปี ) ช่วงนี้เด็กสามารถจินตนาการเงือ่ นไข
ของปั ญหาในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต โดยพัฒนาสมมติฐานอย่างสมเหตุสมผล
เกีย่ วกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้
Piaget พัฒนาทฤษฎีความรู้ความเข้าใจจากการสังเกตพฤติกรรมลูกของเขาระหว่าง
เล่น เด็กได้รบั ความรูอ้ ย่างกระตือรือร้นผ่านการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ โดยเฉพาะ
พัฒนาการทางความคิดเกิดขึ้นผ่ านกระบวนการส่งเสริมการเลียนแบบและการปรับตัว ในการ
เลียนแบบเด็กจะแปลสภาพแวดล้อมให้เป็ นแบบทีเ่ ขาคิด ตัวอย่างเช่น เด็กใช้กล่องแทนรถในขณะที่
เขาคิดเกี่ยวกับแนวคิดของรถ ในทางกลับกันการปรับตัวไปพร้อมกับการเปลีย่ นแปลงในเด็ก และ
ขยายสิง่ ที่เขารู้อยู่แล้ว เมื่อเด็กพบบางสิง่ บางอย่างในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่เข้าใจ เด็กจะ
ขยายมุมมองโลกของเขาผ่านการปรับตัวและคืนความสมดุล เด็กได้รบั โอกาสในการโต้ตอบกับวัตถุ
ในสิง่ แวดล้อมและสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง ดังนัน้ การเล่นจึงเป็ นหนึ่งในบริบทหลักทีพ่ ฒ
ั นาการ
ทางความคิดเกิดขึน้
Piaget (1971) อธิบายลาดับพัฒนาการในการเล่นของเด็กเป็ นช่วงเวลาที่ทบั ซ้อนกันในวัย
เด็กและเชื่อมโยงกับทฤษฎีพฒ
ั นาการทางความคิด
(1) เล่นเชิงปฏิบตั ิ
(2) เล่นเชิงสัญลักษณ์ (เล่นแฟนตาซี / เล่นสมมติ)
(3) เกมทีม่ กี ฎ
2.2.4 Hymes (1972): การเล่นในการศึกษา
การเล่นคือการช่วยเหลือเด็ก ๆ “เรียนรู้ท่จี ะเรียนรู้” เป็ นเครื่องมือที่จาเป็ นอย่างยิ่ง
สาหรับครูในการประเมินสิง่ ที่เด็กเข้าใจและสิง่ ที่พวกเขาสนใจมากที่สุด การเล่น แสดงให้เห็นถึง
ทักษะการแก้ปัญหาของเด็ก ครูและผู้ปกครองสามารถรู้และแบ่งปั นกันได้ว่าเด็กมีพฤติกรรม คิด
วางแผน และจัดการอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งหมายถึงการแสดงออกถึงโลกส่วนตัวของเด็ก
โลกแห่ ง การเล่ น และการตัง้ สมมติฐ านที่ท าให้เ ด็ก สามารถแสดงพลัง ได้ ความสามารถแ ละ
ความสาเร็จ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ อยู่ในใจของเด็ก การเล่นช่วยให้เด็กมีความเป็ นอิสระ ควบคุมง่าย
พยายามทาอะไรด้วยตัวเองในเด็กทุกคน ครูและผู้ปกครองต้องสังเกตและติดตามกระตุ้นให้เด็ก
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เพื่อให้ได้รบั ประสบการณ์ท่เี ด็กสนใจมากที่สุด ซึ่งความสนใจนัน้ จะดึงดูดความสนใจของเด็กแล ะ
กระตุน้ ให้พวกเขาแก้ปัญหาและทาความเข้าใจสิง่ ทีเ่ ด็กสนใจต่อไป
ทฤษฎีร่ว มสมัยในการเล่ น นัก ทฤษฎีใ นยุ ค แรก ๆ หลายคนให้ค วามส าคัญ กับ การ
ประเมิน การสัง เกตการเล่ น ในพัฒ นาการของเด็ก โดยใช้แ บบจ าลองทางจิต วิเ คราะห์ ทฤษฎี
การศึกษาร่วมสมัยครอบคลุมแนวทางแบบองค์รวมทีม่ ุ่งค้นหาความสมดุลระหว่างความแตกต่างของ
ทักษะการรับรูแ้ ละความสามารถในการเรียนรูท้ แ่ี สดงในเด็กแต่ละคน ในเด็กปฐมวัยสภาพแวดล้อม
การเรียนรูท้ ไ่ี ม่เป็ นทางการอาจประกอบด้วยเครื่องมือและวิธกี ารปฏิบตั ทิ จ่ี ะช่วยเพิม่ ความสามารถ
ในการเรียนรูข้ องเด็ก และพฤติกรรมในกลุ่มเล่นและสภาพสังคมต่าง ๆ
2.2.5 Brown (2010): ช่วงการเล่นและความสนใจ
ความสาคัญของการเล่นโดยเฉพาะอย่างยิง่ การประเมินผลและเปรียบเทียบผลของการขาด
เรียนและการบ้านมากขึน้ หลักฐานการวิจยั ของเด็กแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนดีข้นึ โดย
อาศัยผลของการมีส่วนร่วมในการเล่นอิสระและการเล่นแบบดัง้ เดิม หลักฐานนี้ช้ใี ห้เห็นว่าเมื่อเด็กมี
เวลาเล่ นในช่ว งที่ส นใจสภาพจิต ใจและอารมณ์ ท่ีดีข้นึ เนื่อ งจากผลของนโยบาย No Child Left
Behind (NCLB) มีการมุ่งเน้นผลการเรียนในโรงเรียนมากขึน้ นาไปสู่ชวโมงพลศึ
ั่
กษาทีส่ นั ้ ลง ส่งผล
ให้เด็กนังอยู
่ ่ในห้องเรียนเป็ นเวลานาน และความสามารถในการรักษาความสนใจลดลง จากนโยบาย
ท าให้ภ าพลัก ษณ์ ข องเด็ก ที่ท าได้ไ ม่ ดีจ ากการใช้เ วลาในการเล่ น มากขึ้น และลดเวลาเรีย นลง
เปลี่ยนไป การเล่นที่หยาบและเกลือกกลิ้งกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ขอบเขตของปฏิสมั พันธ์และสิ่งที่
สามารถทาได้และไม่สามารถทาได้ เด็กเรียนรูข้ อ้ จากัดทีก่ ารเล่นจะเปลีย่ นไปสูค่ วามรุนแรงไม่ใช่เล่น
เพื่อความสนุกสนาน เด็กเรียนรูข้ อบเขตที่จะย้อนกลับไปได้ ทักษะนี้มคี วามสาคัญพอ ๆ กับการมี
ส่วนร่วมของเด็กในการเพิม่ การแสวงหาทางสังคมร่างกายและสติปัญญาตลอดชีวติ (Blair, StewartBrown, & Waterston, 2010)
2.2.6 Smilansky (1968) – รูปแบบการพัฒนาการเล่นสีล่ าดับ
(1) การปฏิบตั ิ – การเคลื่อนไหวของร่างกายทีใ่ ช้งานง่ายหรือการกระทากับวัตถุ เช่น
การทุบอิฐ
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(2) การก่อสร้าง – ทาสร้างบ้างอย่างอย่างเป็ นโครงสร้างด้วยสิง่ ของ เช่น สร้างหอคอย
ด้วยอิฐ
(3) การสมมติ – การแสดงละครทีม่ บี ทบาทในการเล่นสมมติ เช่น แกล้งเป็ นหมอ
(4) เกมทีม่ กี ฎ – เล่นในเกมทีม่ กี ฎทีย่ อมรับโดยสาธารณะ เช่น ฟุตบอล
การเล่นทางปั ญญาและการเล่นทางสังคม - ประเภทของการเล่นทางปั ญญา:
(1) การเล่นแบบแอคทีฟ – การเล่นเริม่ ตัง้ แต่แรกเกิดด้วยสิง่ ที่เรียกว่ากิจกรรมทาง
ประสาทสัมผัส ในขณะทีท่ ารกมีทกั ษะการเคลื่อนไหวค่อนข้างจากัด พวกเขาเริม่
สารวจและเรียนรู้ผ่านการออกกาลัง พวกเขาเปลีย่ นจากการกระทาโดยธรรมชาติ
ไปสูก่ ารกระทาทีบ่ งั คับเองได้ เช่น การงอ การยืด การเอือ้ ม และการจับ เด็กทารก
มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการรับรูถ้ งึ การมีอยู่ของนิ้วมือและนิ้วเท้าไป จนถึง
การเรียนรูว้ ธิ คี วบคุมนิ้วในการหยิบสิง่ ของ เด็กสามารถเรียนรูแ้ ละสร้างทักษะนี้ได้
เองผ่านกิจกรรมซ้า ๆ
(2) การเล่นเชิงสัญลักษณ์ – การเล่นเชิงสัญลักษณ์ ละคร และสังคม หรือทีเ่ รียกว่าการ
เล่ น สมมติมีส่ว นส าคัญ ในกิจ กรรมการเล่ น ของเด็ก อายุ 2 – 5 ปี ท่ีเ ต็ม ไปด้ว ย
สัญลักษณ์ เช่น สมมติให้ไม้กลายเป็ นม้าหรือดาบ จินตนาการของเด็กใช้ภาษามาก
เด็กพัฒนาและเพิม่ ความสามารถทางภาษาในระหว่างการเล่นสมมติ ทักษะทาง
ภาษาของเด็กเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสาเร็จในการอ่านเป็ นอันดับแรก เมื่อเด็ก
ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับเพื่อนมากขึ้นทักษะทางด้านภาษาของเด็กเด็กก็ได้รบั การ
พัฒนาไปด้วย และทักษะทางภาษาทีเ่ ด็กพัฒนาผ่าการเล่นนี้สามารถพัฒนาต่อไป
ได้ในวัยเรียนเมื่อเด็กเริ่มหัดอ่านและเขียน นอกจากนัน้ การเล่นยังช่ว ยส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกายที่เด็กจะได้เคลื่อ นไหวเพื่อ พัฒนากล้ามเนื้อ มัดใหญ่
และมือตาสัมพันธ์เพือ่ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วย
(3) การเล่นเพื่อการก่อสร้าง – การเล่นเพื่อการก่อสร้างเกี่ยวข้องกับการใช้ทกั ษะ การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการประมวลผลทางปั ญ ญา เพื่อ สร้างโครงสร้าง
ชัวคราวจากองค์
่
ประกอบต่าง ๆ การเล่นประเภทนี้มกี ารเรียนรูร้ ่วมกันสาหรับเด็ก
ในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะริเริม่ ลงมือก่อสร้างบางสิง่ ที่เป็ น
โครงสร้างจากจินตนาการของพวกเขา และยังได้รกั ารฝึ กทักษะในการแก้ปัญหา
เมื่อพบว่าการสร้างไม่เป็ นไปตามจินตนาการไว้
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(4) เกมที่มีก ฎ – เกมที่มีกฎแบ่งออกเป็ นสองประเภทคือ เกมสถานการณ์ และเกม
ประมวลผล ตัว อย่างของกฎสถานการณ์ เช่น บทบาทสมติหรือ ละคร กฎการ
ประมวลผล เช่น กีฬาหรือเกมทีต่ อ้ งมีการประมวลผล
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับ Executive Functions (EF)
การศึก ษาเกี่ยวกับ การคิดเชิง บริห าร (Executive Functions หรือ EF) เริ่มต้นจากการ
สังเกตุผู้ป่วยที่ มีพยาธิสภาพในสมองส่วนหน้า (Frontal lobe dysfunction) มีรายงานครัง้ แรกโดย
นายแพทย์ Harlow J.M. ในปี 1848 พบว่าผูป้ ่ วยทีส่ ูญเสียการทางานของสมองส่วนหน้าแม้จะมี IQ
ปกติแต่จะแสดงอาการผิดปกติอย่าง ชัดเจนใน 3 ด้านหลัก คือ 1) ปั ญหาด้านการรับรู้และการคิด
(Cognitive symptoms) คือมีความบกพร่อง ด้านความจาทัง้ ความจาระยะสัน้ (short term memory)
และความจาขณะท างาน (working memory) ขาดสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อทาสิง่ ใดให้เสร็จได้ ไม่
สามารถทางานที่มหี ลายขัน้ ตอนจนเสร็จ และไม่สามารถคิด เป็ นเหตุเป็ นผล 2) ปั ญหาด้านการ
ควบคุมอารมณ์ (Emotional symptoms) คือไม่สามารถยับยัง้ ควบคุม อารมณ์ได้ หงุดหงิดระเบิด
อารมณ์โกรธโมโหง่าย อารมณ์ขน้ึ ลงเปลีย่ นแปลงง่าย ซึมเศร้า 3) ปั ญหาด้านการ ควบคุมพฤติกรรม
(Behavioral symptoms) คือไม่สามารถยับยัง้ พฤติกรรม ก้าวร้าวเอะอะโวยวาย พูดจา หยาบคาย
ทะเลาะเบาะแว้ ง กับ ผู้อ่ืน (Harlow 1999, Garcia-Molina 2012) ในระยะแรกมีผู้เ สนอทฤษฎี
เกี่ยวกับ EF ในลักษณะที่เป็ นการควบคุม จากศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว โดยสมองส่วนหน้าเป็ น
ศูนย์กลางทีค่ วบคุมการคิดเชิงบริหารทัง้ หมด (Unity model) ต่อมามีผแู้ ย้งทฤษฎีน้ีโดยอ้างงานวิจยั
ทางประสาทสรีระวิทยาที่พบว่าสมองหลายๆส่วนท างานร่วมกันในการควบคุม EF มิใช่เป็ นการ
ควบคุมจาก ศูนย์กลางในสมองบริเวณใดบริเ วณหนึ่งเพียงแห่งเดียว (Parkin 1998) ปั จจุบนั ความรู้
ทางด้า นประสาท วิท ยาศาสตร์ก้า วหน้ า ไปมากท าให้ท ราบว่ า เปลือ กสมองส่ว นหน้ า สุ ด มีก าร
เชื่อมโยงกับเปลือกสมองส่วนอื่นๆ ทางด้านหลังอีกหลายบริเวณ นอกจากนัน้ ยังเชื่อมโยงกับสมอง
ส่ว นที่ค วบคุ มอารมณ์ (Limbic System) จึงเป็ น ที่ยอมรับกันทัวไปว่
่
า EF เป็ นการทาหน้ าที่ข อง
สมองส่วนหน้ าสุดร่ว มกับสมองส่ว นอื่นๆอีกหลายบริเวณที่มวี งจรประสาทเชื่อ มโยงถึงกันอย่ าง
ซับซ้อ น จากการศึก ษาองค์ป ระกอบของการคิดเชิงบริห ารโดยวิธีก ารวิเ คราะห์ปั จ จัย ( Factor
analysis) พบว่า EF มีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งอย่า ง นอกจากนัน้ การศึกษาภาพถ่ายการทางาน
ของสมองแบบ fMRI ในขณะที่ เด็กทากิจกรรมที่ใช้ EF พบว่าองค์ประกอบของ EF ที่ต่างกันถูก
ควบคุมโดยสมองส่วนหน้าบริเวณย่อยๆที่ แตกต่างกันอีกด้วยและมีผู้ป่วยน้อยรายมากที่จะแสดง
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อาการสูญเสีย EF ในทุกองค์ประกอบ (Miyake, Friedman et al. 2000) ยิง่ ไปกว่านัน้ องค์ประกอบ
แต่ละด้านของ EF ยังมีพฒ
ั นาการทีช่ ้าเร็วแตกต่างกัน (Anderson 2002) โดยใน prefrontal cortex
ยังแบ่งออกเป็ นส่วนย่อยๆหลายบริเวณทีท่ าหน้าทีค่ วบคุม EF เช่น Dorsolateral Prefrontal Cortex
(DLPFC), Medial Prefrontal Cortex (MPFC), Orbitofrontal Cortex (OFC) น อ ก จ า ก นั ้ น ยั ง มี
Anterior Cingulated Cortex (ACC), Parietal Cortex และ FrontoParietal network เป็ นต้น
พัฒนาการสมองของเด็กปฐมวัย
สมองเด็กเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะ 2-3 ปี แรกซึง่ เป็ นการเติบโตอย่างมีความหมาย สมอง
เด็กแรก เกิดหนักประมาณ 350 กรัมแต่มจี านวนเซลล์ประสาทใกล้เคียงกับในสมองของผูใ้ หญ่ แต่
สมองผูใ้ หญ่มขี นาด โตกว่าคือมีน้ าหนัก 1,130 กรัม (หนักกว่าสมองของเด็กทารกถึง 3.5 เท่า) การ
ที่สมองมีขนาดใหญ่ข้นึ โดย จานวนเซลล์ประสาทไม่ได้เพิม่ มาขึ้นนี้เป็ นผลลัพธ์จากการแตกแขนง
ของกิง่ ประสาท (dendrites) และการเพิม่ จุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท (synapses) ซึ่งจะเกิด
มากที่สุดในเด็กวัย 1-6 ปี และค่อยๆน้อยลงในวัยรุ่น จนมีจานวน synapses เท่ากับผู้ใหญ่เมื่ออายุ
20 ปี ข้นึ ไป นอกจากนัน้ เมื่อมีการใช้งานวงจรประสาทบ่อ ยขึ้นก็ จะทาให้มกี ารสร้างเยื่อมัยอีลิน
(myelination) มาหุ้มเส้นใยประสาทให้หนามากขึ้นด้ว ย ทาให้เ ซลล์ประสาท สื่อ สารกันได้อ ย่าง
รวดเร็วขึ้นถึง 40-100 เท่า การสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนเกิด เป็ น
เครือข่ายวงจรประสาททีท่ าให้เราคิดซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ การเพิม่ synapse ของเซลล์ประสาทในช่วง
ใน ระยะ 1-6 ปี แรกเป็ นช่วงหน้าต่างแห่งโอกาส (golden period) ในการพัฒนาสมอง หมายถึง ถ้ามี
การฝึ กฝน การปฏิบตั ิ ฝึ กคิด หรือฝึ กทักษะใด ๆ ที่จะเป็ นฐานของการพัฒนา EF เช่น การสอน
ภาษา ดนตรี ฝึ ก รอคอย รู้จ ัก ยับ ยัง้ คิด ยืด หยุ่ น ฯลฯ การรับ รู้เ หล่ า นี้ ส่ง ผลถึงการเพิ่ม จ านวน
synapse ในสมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal cortex) อย่างเฟื่ องฟู ซึ่งถ้าคนเลี้ยงรู้วธิ กี ารเลี้ยงดูเด็ก
เรื่อ งดี ๆ ก็จ ะอยู่ก ับ synapse ที่เ กิด ขึ้น และ จะได้ร ับ การขัด เกลาให้ดีข้ึน จากการท างานของ
Prefrontal Cortical Area ของสมอง แต่ถา้ ไม่ฝึกหรือฝึกไม่ ต่อเนื่องไม่สม่าเสมอ synapse เหล่านัน้
ก็จะถูกกาจัดไป จุด synapse ทีม่ ากมายนี้จะเห็นเป็ นความหนาของ gray mater ในก้อนสมอง (หนา
สูงสุดในวัย 1-6 ปี ) ก็จะค่อยๆบางลงในวัยรุ่น แต่เป็ นการบางทีม่ าพร้อมความ การเจริญเต็มที่แล้ว
การควบคุ ม อารมณ์ แ ละการยับ ยัง้ ตัว เอง ก็มีป ระสิท ธิภ าพสู ง สุ ด เมื่อ เข้า สู่ ว ัย 20-25 ปี ข้ึน ไป
ความหมายที่สาคัญคือการให้ความสาคัญกับการเลี้ยงดูอย่างมีความหมายในระยะ golden period
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เด็กปฐมวัยเป็ นช่วงเวลาสาคัญอย่างยิง่ ยวดทีส่ งิ่ แวดล้อมและการเลี้ยงดูเด็กวัยนี้เป็ นปั จจัยสาคัญที่
จะ ช่วยให้เกิด synapse และการแตกแขนงของเส้นประสาทในสมองส่วน prefrontal cortex ทีเ่ ริม่ มี
การพัฒนา ตัง้ แต่วยั เด็กเล็กและจะเจริญเต็มทีเ่ มื่อหลังวัยรุ่น การมีพน้ื ฐานการทางานของสมองส่วน
หน้าสุดทีด่ ใี นวัยเด็กจะ สนับสนุนกลไกระดับเซลล์ทส่ี าคัญให้เด็กเกิดการรูจ้ กั หยุดยัง้ คิด ไตร่ตรองที่
มีการค่อยๆใส่ไปอย่างเหมาะสมกับ วัย จากง่ายๆแล้วซับซ้อนมากขึน้ และต่อเนื่อง กล่าวโดยสรุป
วัย 2-6 ปี เป็ นระยะ golden period ต้องมีการเรียนรูป้ ้ อนเข้าไปอย่างเหมาะสม ซึง่ ก็จะ ส่งผลให้เกิด
การสร้างวงจรประสาททีซ่ บั ซ้อนยิง่ ขึ้น สามารถคิดอย่างเป็ นเหตุผลแบบผูใ้ หญ่ การขาดการอบรม
เลี้ยงดูหรือขาดประสบการณ์การเรียนรู้จะทาให้เด็กขาดโอกาสในการฝึกคิด การกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาการ คิดเชิงบริหาร จึงจาเป็ นต้องค้นหาวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เด็กได้พฒ
ั นาการ
คิดและการกากับ ตนเองไปสูค่ วามสาเร็จได้
ความสาคัญของการคิดเชิงบริหาร
การคิดเชิงบริหาร หรือ EF มีความสาคัญต่อความสาเร็จทางการเรียนของเด็กเนื่องจากเป็ น
ตัวบ่ง บอกถึงความพร้อมในการเรียนของเด็กได้มากกว่าระดับสติปัญญา (IQ) นอกจากนัน้ ยังส่งผล
ต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่าน จนเป็ นทีย่ อมรับกันในวงกว้าง
ว่าผูท้ ม่ี ี EF ดีจะมี ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน การทางาน ชีวติ คู่ทด่ี ี ทัง้ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดีอกี ด้วย EF จึงมี ความสาคัญอย่างมากเนื่องจากเป็ นตัวบ่งชีถ้ งึ ความสาเร็จทัง้ ในด้านการเรียนและ
การทางานเมื่อเด็กโตขึน้ (Thorell, Lindqvist et al. 2009) การพัฒนาทักษะทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของ
EF จะทาให้เด็กมีความคิด รอบคอบและไตร่ตรองมากขึ้น ยับยัง้ อารมณ์ดขี ้นึ มีความคิดที่ยดื หยุ่น
มากขึ้น สามารถจัดการงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันสลับไปมาได้ ช่วยให้ทาสิง่ ต่างๆได้สาเร็จ
ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ได้ในทีส่ ุด ลักษณะของเด็กทีม่ ี EF ดีจะมีความจาดี มีสมาธิ ตัง้ ใจจดจ่อต่องาน
ที่ทาได้อย่างต่อเนื่องจนทางาน สาเร็จ รู้จกั อดทนรอคอยที่จะทาหรือพูดในเวลาที่เ หมาะสม ไม่
รบกวนผู้อ่นื รู้จกั แก้ปัญหาด้วยวิธที ่ี หลากหลาย แก้ปัญหาโดยไม่ใช้กาลั ง รู้จกั ขอความช่วยเหลือ
เมื่อจาเป็ น สามารถคาดการณ์ผลของการกระทาได้ รู้จกั ยับยัง้ ควบคุมตนเองไม่ให้ทาในสิง่ ที่ไม่
ถูกต้องไม่เหมาะสม มีเป้ าหมายทีช่ ดั เจน มีความคิด ยืดหยุ่น ไม่ยดึ ติด สามารถเปลีย่ นความคิดได้
เมื่อเงื่อนไขและสถานการณ์เปลี่ยนไป สามารถติดตามประเมินตนเอง นาจุดบกพร่องมาปรับปรุง
การทางานของตนให้ดขี น้ึ ได้ สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข มีปฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั คน
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รอบข้าง เข้าอกเข้าใจและเห็นใจผู้อ่นื นอกจากนัน้ ความบกพร่องของ EF ยังเกี่ยวข้องกับปั ญหา
พฤติกรรมเฉพาะด้านเมื่อเด็กโตขึ้น เช่น พฤติกรรมก้า วร้าวรุนแรง ทะเลาะเบาะแว้ง ติดการพนัน
ติดยาเสพติด เป็ นต้น ความผิดปกติของ EF ยัง เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางจิตเวชที่เริ่มแสดง
อาการในวัย เด็ ก เช่ น โรคซุ ก ซนสมาธิ ส ัน้ (ADHD) (Brocki, Eninger et al. 2010), โรคความ
ประพฤติผดิ ปกติ (conduct disorder), โรคความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน (Pervasive
developmental disorder or PDD), โรคออทิซ่ึม (Autism) (Hill 2004) และความผิดปกติด้านการ
เรียนรู้ (Learning disorder, LD) เป็ นต้น (Powell and Voeller 2004) ที่สาคัญมากกว่านัน้ ก็คอื แม้
ในเด็กปกติก็พบว่าเด็กแต่ละคนมีระดับการคิดเชิงบริหารของสมองมากน้อย แตกต่างกัน เด็กที่มี
การคิดเชิงบริหารดีกว่าจะมีความพร้อมและผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนดีกว่า และเมื่อเริม่ เข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่
ผูท้ ม่ี กี ารคิดเชิงบริหารดีกว่าจะมีเชาวน์ปัญญาดีกว่า เช่น การรับรู้ การคิด ความจา การมีสมาธิตงั ้ ใจ
จดจ่อ รวมทัง้ ทักษะทางสังคมดีกว่าด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ท่มี กี ารคิดเชิงบริหารด้อยกว่า จาก
การศึกษาในเด็กอายุ 3-11 ปี โดยควบคุมตัวแปรต่างๆเช่น ระดับสติปัญญา เพศ และสถานภาพทาง
สังคม ให้คล้ายคลึงกัน พบว่าเด็กที่มที กั ษะด้านการควบคุมตนเองต่ าเช่น หุนหันพลันแล่น ไม่มี
สมาธิจดจ่อกับสิง่ ใด และขาดความเอาใจใส่ เมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นเป็ นผู้ใหญ่ใน 30 ปี ขา้ งหน้าจะมี
แนวโน้มสุขภาพด้อยกว่า ทางานทีม่ รี ายได้ต่ากว่าและมีอตั ราการก่ออาชญากรรมสูงกว่าเด็กที่ไม่มี
ปั ญหาด้านการควบคุมตนเอง (Diamond and Lee 2011)
การเล่นและการพัฒนาทักษะสมองเชิงบริหาร
ทักษะชีวติ ที่สาคัญจาเป็ นในการพัฒนาในช่วงวัยเด็ก คือ ทักษะสมองเชิงบริหาร ซึ่งเป็ น
พฤติกรรมการจัดระเบียบและการควบคุมตนเอง โดยเด็กเล็กที่จะสามารถพัฒนาวิธกี ารยับยัง้ แรง
กระตุ้นและควบคุ มพฤติกรรมได้ ต งั ้ แต่อายุยงั น้ อ ย (Shaheen, 2014) การเล่ นเป็ นวิธีการที่เ ด็ก
สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะสมองเชิงบริหารเพือ่ ให้พร้อมต่อการพัฒนาในช่วงวัยต่อไปได้
ทัก ษะสมองเชิงบริห าร และทักษะการควบคุ มตนเองเป็ นชุดของกระบวนการขึ้นอยู่กบั
เปลือกนอกของสมองส่วนหน้าซึง่ อานวยความสะดวกในการตัง้ เป้ าหมาย มุ่งความสนใจ จดจาคาสัง่
และสลับสับเปลีย่ นหลาย ๆ งานได้จนบรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ (Shallice & Cooper, 2011) โดย
ชุดของกระบวนการประกอบด้ว ย การควบคุ ม การควบคุ มความสนใจ การสับเปลี่ยนความคิด
ความจาในการทางาน การแก้ปัญหา และการวางแผน ดังนัน้ สมองจึงต้องการทักษะนี้เพื่อกรอง
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สิ่ง รบกวน จัด ล าดับ ความส าคัญ ของงาน ก าหนดและบรรลุ เ ป้ า หมาย และควบคุ ม แรงกระตุ้น
(Center on the Developing Child, 2015)
การเล่นมีรปู แบบหลายรูปแบบ เด็กสามารถเล่นกับสิง่ ของ หรือวิง่ ไปรอบ ๆ ด้วยตัวเองหรือ
จะโต้ตอบทางสังคมด้วยความสนุ กสนานก็ได้ มีงานที่วจิ ยั ว่าแสดงให้เห็นว่าโดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หากคุณใช้เวลาในการเล่นเชิงสังคมมากขึน้ พืน้ ทีส่ มองจะมีขนาดเพิม่ ขึน้ การ
เล่นกับเด็กคนอื่น ๆ กลายเป็ นงานที่ต้องทา ก่อนอื่นเด็ก ๆ ต้องคิดว่าพวกเขาจะทาอะไรร่ว มกัน
และพวกเขาจะทาอย่างไร จากนัน้ พวกเขาจะต้องตัดสินใจว่าจะปฏิบตั ติ ามกฎใด และจะเกิดอะไรขึ้น
เมื่อมีคนฝ่ าฝืนกฎ การตัดสินใจทัง้ หมดนี้เกี่ยวข้องกับการทางานของสมองทุกระดับ จากงานวิจยั ใน
สัต ว์เ ลี้ย งลู ก ด้ว ยนม สิ่ง ที่แ สดงให้เ ห็น ในหนู คือ ประสบการณ์ ก ารเล่ น เชิง สัง คมมีผ ลในการ
ปรับเปลีย่ นบางส่วนของเยื่อหุม้ สมองส่วนหน้า ผลลัพธ์ทแ่ี สดงให้เห็นว่าการเล่นเชิงสังคมทาให้เกิด
การฝึ กสมองเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ไี ม่คาดคิดได้ทุกรูปแบบ สนามเด็กเล่นเหมาะ
สาหรับเด็กทีอ่ ายุน้อยกว่าซึง่ มีพน้ื ทีท่ จ่ี ะเล่นร่วมกัน เด็กจะเริม่ สนใจทีจ่ ะมีปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้าง
มากขึ้นเมื่ออายุสามหรือสีข่ วบ และเมื่อเด็กอายุห้าขวบการเล่นส่วนใหญ่จะเข้าสังคม ควรส่งเสริม
การใช้ทรัพยากร ที่คานึงถึงอายุและความชอบของเด็กแต่ละคนมากทีส่ ุดเท่าที่จะเป็ นไปได้เพื่อให้
เด็กได้รบั การสนับสนุนทางทรัพยากร และให้เด็ก ๆ ตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะใช้ทรัพยากรดังกล่าว
อย่างไร (Pellis, 2015)
ในการเล่นเชิงพฤติกรรมบาบัดจากการทบทวนวรรณกรรมของ Shaheen (2014) ได้สารวจ
โปรแกรมการเล่นตามหลักฐานและเป็ นที่นิยมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาสมองเชิงบริหารในเด็ก T.
Rice (2016) เสนอว่าจิต บาบัดแบบจิต วิเ คราะห์กับเด็กเป็ นโปรแกรมเพิ่มเติมและแนวทางการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองเชิงบริหาร ในการสนับสนุ นข้อเสนอนี้ T. Rice (2016) ได้ทบทวน
โครงสร้างการทางานของทักษะสมองเชิงบริหาร ความสัมพันธ์ของการควบคุมอารมณ์ต่อทักษะ
สมองเชิงบริหาร และความคล้ายคลึงทีส่ งั เกตได้ระหว่างของระบบควบคุมอารมณ์ตนเองและกลไก
การป้ องกัน (Rice & Hoffman, 2014) นอกจากนี้ T. R. Rice (2016) ได้เสนอว่าการแทรกแซงอย่าง
เป็ นระบบต่อ กลไกการป้ อ งกันของเด็กอาจส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุ มอารมณ์ โดยปริยาย
เนื่ อ งจากโปรแกรมการตีค วามการป้ อ งกัน ของเด็ก ต่ อ ความรู้ส ึก เจ็บ ปวดนี้ เ ป็ น การแทรกแซง
ส่วนกลางที่ได้รบั การยอมรับ ในการวิเคราะห์จติ วิเคราะห์เด็ก (Hoffman, 2007) จึงเป็ นไปได้ท่จี ะ
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เสนอว่าจิตบาบัดทางจิตวิเคราะห์กบั เด็กจะช่วยพัฒนาการทางานของผูบ้ ริหารผ่านการส่งเสริมการ
ควบคุมอารมณ์โดยนัย ความสามารถผ่านเทคนิคการป้ องกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมของ Shaheen (2014) นี้ กล่าวได้ว่าการแทรกแซงเชิงจิตบาบัด
แบบจิตวิเคราะห์ซ่ึงรวมไปถึงการเล่น มีผลต่อการกระตุ้นการพัฒนาทักษะสมองเชิงบริหาร และ
พฤติกรรมของเด็ก โดยชี้ให้เห็นว่าการเล่นที่เป็ นการแทรกแซงเพื่อให้เด็กได้เกิดโอกาสในการใช้
ทักษะกลไกการป้ องกันตัวเอง เป็ นผลให้เด็กได้ฝึกทักษะสองเชิงบริหารได้
ความสาเร็จของคนเราไม่ได้อาศัยเพียงแค่สติปัญญาเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มีทกั ษะที่
สาคัญอื่นๆ ที่จะช่วยให้บุคคลประสบความสาเร็จ เช่น การวางแผนจัดลาดับการทางานว่าสิง่ ใดมี
ความสาคัญมากที่สุดต้องทาก่อน สิง่ ใดสาคัญรองลงมาควรทาทีหลัง การมีความคิดที่ยดื หยุ่นพลิก
แพลงได้ไม่ยดึ ติดกับความคิดเดียว เมื่อ เจอปั ญหาทีไ่ ม่เคยพบมาก่อนรูจ้ กั หาหนทางทีห่ ลากหลาย
ในการแก้ไขปั ญหา ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การคาดการณ์ว่าหากทาสิง่ ใดลงไปแล้วจะเกิดผลอย่างไร
ตามมา การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลว่าสิง่ ใดควรทาสิง่ ใดไม่ ควรทาเพื่อหลีกเลีย่ งสิง่ ทีอ่ าจทาให้ต้อง
ผิดหวังหรือเสียใจในภายหลัง หรือหลีกเลีย่ งสิง่ ทีจ่ ะทาให้งานไม่เสร็จ และทีส่ าคัญทีส่ ุดคือการยับยัง้
ควบคุมอารมณ์ ความคิด และการกระทาของตนเอง ให้อดทนต่อสิง่ ยัวยุ
่ เพือ่ ควบคุมตัวเองให้จดจ่อ
กับงานและมุ่งมันท
่ าจนงานเสร็จ ทักษะที่กล่ าวมาทัง้ หมดนี้เ กิด จากการท าหน้ าที่ของ สมองที่
เรีย กว่ า การคิด เชิง บริห าร (Executive Functions) Executive Functions (EF) หรือ “การคิด เชิง
บริหาร” คือการทางานระดับสูงของสมองทีค่ วบคุม ความคิด การตัดสินใจ และการกระทา จนส่งผล
ให้เ ริ่ม ลงมือ ท าและมุ่ ง มัน่ ท าจนงานเสร็จ (Goal directed behaviors) (Anderson 2002) ทัก ษะ
สาคัญทีเ่ ป็ นองค์ประกอบหลักของ EF มีดงั นี้คอื ความจาขณะทางาน (Working memory) การหยุด
การยับ ยัง้ พฤติ ก รรม (Inhibitory control) การเปลี่ ย นความคิ ด (Shift) การควบคุ ม อารมณ์
(emotional control) และการวางแผนจัดการ (Plan/ organizing) การเริม่ ต้นลงมือทา (Initiate) การ
เฝ้ าติดตามสะท้อนผลจากการกระทาของตนเอง (Self-monitoring) และ การจัดระเบียบของ วัสดุ
สิง่ ของ (Organization of materials) ทักษะเหล่านี้มคี วามสาคัญในการที่บุคคลจะทาให้งานเสร็จ
ตาม เป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ ตัง้ เป้ าหมาย วางแผนลาดับขัน้ ตอนของงาน ลงมือทาโดยไม่ต้องมี คนบอก
กากับตนเองให้จด จ่อกับงาน มุ่งมันท
่ าไม่ย่อท้อแม้เจออุปสรรค รวมทัง้ การประเมินปรับปรุงงานให้
ดีขน้ึ เพื่อมุ่งไปสู่เป้ าหมายในทีส่ ุด ทักษะเหล่านี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน หากแต่
[พิมพ์ทน่ี ่ี]
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บุคคลจะต้องใช้ทกั ษะเหล่านี้ร่วมกันใน การทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งให้ประสบความสาเร็จ บุคคลทีม่ ที กั ษะใน
การคิดเชิงบริหารทีด่ จี ะประสบความสาเร็จทัง้ ใน ด้านการเรียน การทางาน และการอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื
ในสังคม (Diamond 2013)
2. สถานการณ์ปัจจุบนั
- เด็กมีพฒ
ั นาสมวัยในครัง้ แรกในภาพรวม พบว่า มีแนวโน้มลดลง คือ ปี 2560 ร้อยละ
83.61 ปี 2561 ร้อยละ 78.82 และปี 2562 ร้อยละ 74.41 โดยไม่สมวัยทัง้ ด้านการเคลื่อนไหว (GM)
และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (FM) หลังได้รบั การส่งเสริมกระตุ้นซ้าในภาพรวมมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ (กระทรวง
สาธารณสุข, กลุ่มรายงานมาตรฐาน ส่งเสริมป้ องกัน อนามัยแม่และเด็ก [อินเทอร์เน็ต]. เข้าถึงเมื่อ 2
มกราคม 2563.)
- ผู้ปกครอง หรือ ผู้เ ลี้ยงดูเ ด็ก ใช้เ วลาเล่ นกับเด็กน้ อ ยลง โดยพบว่าใช้เ วลาเล่ นกับเด็ก
มากกว่า 30 นาทีต่อครัง้ มีเพียงร้อยละ 19.7 และใน 1 สัปดาห์เล่นกับเด็กเกิน 3 วัน มีเพียงร้อยละ
37.90 เท่านัน้ (รายงานการศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยครัง้ ที่ 6 พ.ศ. 2560
กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจยั สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย)
- พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรือผูเ้ ลีย้ งดูเด็กมีการใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ในการเล่นและทากิจกรรม
ต่าง ๆ กับเด็กมีถงึ ร้อยละ 67.30 โดยมีระยะเวลาการใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ในการเล่นและทากิจกรรม
ต่าง ๆ กับเด็กมากกว่า 1 ครัง้ ต่อวันมีถงึ ร้อยละ 88.1 (รายงานการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยไทยครัง้ ที่ 6 พ.ศ. 2560 กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจยั สานักส่งเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย)
3. ข้อมูลย้อนหลัง (วิ เคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 1ปี
สถานการณ์พฒ
ั นาการเปรียบเทียบปี 2562 และ ปี 2563 พบว่า
- เด็กมีพฒ
ั นาการไม่สมวัยทัง้ ด้านการเคลื่อนไหว (GM) และ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (FM)
หลังได้รบั การส่งเสริมกระตุน้ ซ้าในภาพรวม พบว่า มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
- เด็กมีพฒ
ั นาการไม่สมวัยทัง้ ด้านการเคลื่อนไหว (GM) หลังได้รบั การส่งเสริมกระตุ้นซ้าใน
ภาพรวม พบว่า มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น คือ ปี 2562 จานวน 1,648 ราย และปี 2563 จานวน 812 ราย
ตามลาดับ
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- เด็กมีพฒ
ั นาการไม่สมวัยด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (FM) หลังได้รบั การส่งเสริมกระตุ้นซ้าใน
ภาพรวม พบว่า มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ คือ ปี 2562 จานวน 2,407 ราย และปี 2563 จานวน 1,177 ราย
ตามลาดับ
จากข้อมูลสถานการณ์พฒ
ั นาการเปรียบเทียบปี 2562 และ ปี 2563 สรุปได้ว่า
1. เด็กปฐมวัยยังมีกจิ กรรมทางกายไม่เพียงพอ หรือผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก ใช้เวลาเล่นกับเด็ก ทาให้
เด็กมีการเคลื่อนไหวน้อย
2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูเด็กมีการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ในการเล่นและทากิจกรรม
ต่าง ๆ กับเด็ก

[พิมพ์ทน่ี ่ี]
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แผนดาเนิ นการ/แผนปฏิ บตั ิ การของรายการข้อมูล
กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก
ชื่อรายการข้อมูล นวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริ มการเล่นเพื่อส่งเสริ มพัฒนาการ
และทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

ลาดับที่

กิ จกรรม/ขัน้ ตอน

ผลลัพธ์

1

ศึกษาทบทวน
งานวิจยั และ
จัดทาโครงร่างวิจยั
เสนอโครงร่างวิจยั
เพือ่ ขอจริยธรรม
การวิจยั
จัดประชุม
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
พิจารณา
เครื่องมือ/ทดลอง
ใช้เครื่องมือ

- (ร่าง) รูปแบบการ
เล่น
- โครงร่างการวิจยั
ได้รบั อนุมตั ิ
จริยธรรมการวิจยั

2

3

4

แนวทางการแก้ไข
ตามกลยุทธ์ PIRAB

-

-

-

-

-

-

P คือ ประสานงาน
ส่งเอกสารให้
เครือข่ายสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ดาเนินการ
พิจารณาเครื่องมือ
แทนการลงพืน้ ที่

-

A คือ ปรับรูปแบบ
การจัดประชุมไป
เป็ นการประชุม
Conference แทน
การจัดประชุมปกติ

-

อาจไม่
สามารถลง
พืน้ ทีเ่ พือ่
ทดลองใช้
เครืองมือตาม
แผนทีก่ าหนด
ได้เนื่องจาก
สถานการณ์
โควิด 19
จัดประชุมชีแ้ จง
แผนการลงพืน้ ทีเ่ ก็บ อาจไม่
แผนงาน/โครงการ ข้อมูลรายจังหวัด
สามารถจัด
การวิจยั แก่
ทัง้ หมด 4 จังหวัด ประชุมตาม
หน่วยงานร่วมวิจยั
แผนทีก่ าหนด
ได้เนื่องจาก
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รูปแบบการเล่นของ
เด็กปฐมวัย 2
รูปแบบ (ครอบครัว
/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย)

ปัญหา/
อุปสรรค

มาตรการ
ข้อเสนอ
นวัตกรรม
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนา
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5

ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาเก็บ ข้อมูลพัฒนาการ
ข้อมูลและทดลอง และทักษะเด็ก
ใช้รปู แบบการเล่น ปฐมวัย
วิจยั ในพืน้ ที่
เป้ าหมาย 4
จังหวัด
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สถานการณ์
โควิด 19
อาจไม่
สามารถจัด
ประชุมตาม
แผนทีก่ าหนด
ได้เนื่องจาก
สถานการณ์
โควิด 19

P คือ ประสานงาน
ส่งเอกสารให้
เครือข่ายผูร้ ่วมวิจยั
ในพืน้ ที่ 4 จังหวัด
และสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
ดาเนินการเก็บ
ข้อมูล และจัด
ประชุมทดลองใช้
รูปแบบการเล่นกับ
เด็กปฐมวัยในพืน้ ที่
แทน การลงพืน้ ที่
R คือ ปรับ
เครื่องมือเก็บข้อมูล
จากเดิมใช้วธิ ลี ง
พืน้ ทีต่ อบ
แบบสอบถาม ไป
เป็ นการตอบ
แบบสอบถามทาง
ออนไลน์ หรือ
โทรศัพท์แทน
A คือ ปรับรูปแบบ
การลงพืน้ ทีเ่ พือ่
เก็บข้อมูลและนา
รูปแบบการเล่นไป
ใช้ใน 4 จังหวัด ไป
เป็ นการโอน
งบประมาณให้
หน่วยงานร่วมวิจยั

-
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6

รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลพัฒนาการ
และแปลผลข้อมูล และทักษะเด็ก
ทีไ่ ด้จากการวิจยั
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การ
วิเคราะห์ทงั ้ 4
จังหวัด

7

จัดทารายงาน
ผลการวิจยั เป็ น
รูปเล่ม

รูปเล่มรายงาน
ผลการวิจยั

ในพืน้ ทีด่ าเนินการ
แทน
อาจ
A คือ ประสานงาน
ดาเนินการ
ให้หน่วยงานร่วม
ล่าช้าไม่ตาม วิจยั ดาเนินการ
แผนทีก่ าหนด เร่งรัดการเก็บ
ได้เนื่องจาก ข้อมูลในพืน้ ทีด่ ว้ ย
สถานการณ์ การประชุม
โควิด 19
Conference
-

-

-

-

การทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานด้านวิชาการของ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ
รายการข้อมูล เป้ าหมายของ
การทบทวน/วิ เคราะห์
(โปรดระบุชอื ่ ผลงานวิ ชาการ/ วรรณกรรม/ ข้อมูลย้อนหลัง ความสอดคล้อง
ผลงานวิจยั / วิ จยั /นวัตกรรม สถานการณ์
(วิเคราะห์
กับนโยบาย
ผลงานวิชาการ/ (เชิงปริมาณและ
เปรียบเทียบกับ
ปัจจุบนั
ระดับ
นวัตกรรม)
ข้อมูลย้อนหลัง 1 หน่ วยงาน/กรม
คุณภาพ)
ปี)
1. คู่มอื การ
นอนหลับเพื่อ
สุขภาพทีด่ ี

คู่มอื การนอน
หลับเพื่อสุขภาพ
ทีด่ ี จานวน
4,000 เล่ม
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ตามเอกสาร
แนบ

-

สร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ
(Health
Literacy) การมี
พฤติกรรม
สุขภาพทีพ่ งึ
ประสงค์ของ

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง/ความพึง
พอใจขอผู้รบั บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder
/Customer)
-

แผน
ดาเนิ นการ/
แผนปฏิ บตั ิ
การ
(หากมีโปรด
ระบุในตาราง
หน้าถัดไป)
 มี
 ไม่มี

หน้า 28

2. คลิปวีดี
คลิปวีดที ศั น์ฯ 2
ทัศน์ถ่ายทอด เรื่อง
ความรู้ สร้าง
ความตระหนัก
การสร้างเสริม
สุขภาพด้วย
กิจกรรมทาง
กาย ออกกาลัง
กายและการ
นอนหลับ
สาหรับผูส้ งู อายุ
และ
คลิปวีดที ศั น์
โปรแกรมการ
ออกกาลังกาย
เพื่อป้ องกัน
ภาวะหกล้มใน
ผูส้ งู อายุ
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ผูส้ งู อายุให้มี
ความสามารถใน
การจัดการ
สุขภาพของ
ตนเองได้ และมี
สุขภาวะทีด่ ี
การจัดทาคลิปวีดี - สร้างความรอบ
ทัศน์ได้พฒ
ั นามา รูด้ า้ นการมี
จากคาแนะนา
กิจกรรมทางกาย
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้ ทีเ่ พียงพอและ
ทบทวนมาและ เหมาะสมสาหรับ
นามาจัดทาเป็ น ผูส้ ุงอายุ
สื่อวีดที ศั น์
- ป้ องกันและลด
เพื่อให้ผสู้ งู อายุ ภาวะเสียงต่อการ
เข้าถึงและเข้าใจ หกล้มของ
ในการเสริมสร้าง ผูส้ งู อายุ
สุขภาพด้วยการ -ยกระดับการ
ออกกาลังกายและ สร้างความรอบรู้
การนอนหลับ
สุขภาพในการ
และโปรแกรม
ปฏิบตั ติ นของ
การออกกาลัง
ประชชาชนวัย
กายเพื่อป้ องกัน ผูส้ งู อายุภายใต้
ภาวะหกล้มใน
สถานการณ์การ
ผูส้ งู อายุมากขึน้
แพร่ระบาดของ
และใช้เป็ น
เชือ้ ไวรัสโคโรน่า
เครื่องมือในการ (COVID-19)
สนับสนุนการ
ดาเนินงานการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ด้านกิจกรรมทาง
กายให้กบั ศูนย์
อนามัยและภาคี
เครือข่ายที่
เกีย่ วข้อง

-

 มี
 ไม่มี
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แผนดาเนิ นการ/แผนปฏิ บตั ิ การของรายการข้อมูล
กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ
ลาดับที่

กิ จกรรม/ขัน้ ตอน

ผลลัพธ์

ปัญหา/อุปสรรค

1

ผลิ ตคู่มือการนอนหลับ
เพื่อสุขภาพที่ดี
- จัดทาเนื้อหาและออกแบบ
คู่มอื นอนหลับเพื่อสุขภาพทีด่ ี
- ประสานผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบเนื้อหา
- จัดทารายละเอียดการจัด
จ้างผลิตคูม่ อื การนอนหลับ
เพื่อสุขภาพทีด่ ี
- ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
งานพัสดุ
- ตรวจรับการจัดจ้างการผลิต
คู่มอื การนอนหลับเพื่อ
สุขภาพทีด่ ี
จัดทาคลิปวีดีทศั น์
ถ่ายทอดความรู้ สร้าง
ความตระหนักการสร้าง
เสริมสุขภาพด้วยกิ จกรรม
ทางกาย ออกกาลังกาย
และการนอนหลับสาหรับ
ผู้สูงอายุ และคลิปวีดีทศั น์
โปรแกรมการออกกาลัง
กายเพื่อป้ องกันภาวะการ
หกล้มในผู้สูงอายุ
- จัดทาเนื้อหา และออกแบบ
การนาเสนอ
- จัดทารายละเอียดการจ้าง
การจัดทาคลิปวีดที ศั น์
ถ่ายทอดความรู้ สร้างความ

คู่มอื การนอน
หลับเพื่อ
สุขภาพทีด่ ี
จานวน
4,000 เล่ม

เนื่องจาก
บุคลากรไม่ม ี
ความเชีย่ วชาญ
ทางด้านเรื่องการ
นอนหลับ จึงได้
ให้ทาง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การนอนหลับเป็ น
ผูท้ บทวนองค์
ความรูต้ ่างๆ
เกีย่ วกับการนอน
หลับให้

คลิปวีดที ศั น์
ฯ 2 เรื่อง

จัดทาคลิปวีดี
ทัศน์ถ่ายทอด
ความรู้ สร้าง
ความตระหนัก
การสร้างเสริม
สุขภาพด้วย
กิจกรรมทางกาย
ออกกาลังกาย
และการนอนหลับ
สาหรับผูส้ งู อายุ
และคลิปวีดที ศั น์
โปรแกรมการ
ออกกาลังกาย
เพื่อป้ องกัน
ภาวะการหกล้ม

2

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

แนวทางการแก้ไข
ตามกลยุทธ์ PIRAB
B : Build Capacity
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขให้มี
ความรูค้ วามสามารถ
ในการถ่ายทอดองค์
ความรูเ้ กีย่ วกับการ
นอนหลับเพื่อสุขภาพ
ทีด่ ที ุกกลุ่มวัย
รวมทัง้ การกระจาย
ความรูเ้ พื่อสร้าง
ความรอบรูด้ า้ น
สุขภาพของ
ประชาชน
P : Partner
ประสานความร่วมมือ
หน่วยงานและ
องค์กรค์ต่างๆ ทีม่ ี
ส่วนเกีย่ วข้องให้เห็น
ถึงความสาคัญและ
ร่วมกันขับเคลื่อน
งาน ส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการมีกจิ กรรม
ทางกายทีเ่ พียงพอ
ออกกาลังกายเพื่อ
ป้ องกันการหกล้ม
ให้กบั ประชากร
ผูส้ งู อายุอย่างยั ่งยืน

มาตรการ ข้อเสนอ นวัตกรรม
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
- ควรมีการสารวจความต้องการ
แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รบั บริการ /ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อ น ามาประกอบการพัฒ นา
ง า น แ ละ ใ ห้ ก า รขั บ เค ลื่ อน
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ควรมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถเกี่ ย วกั บ การ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ า นการนอน
หลับมากยิง่ ขึน้

- ควรทบทวนแผนปฏิบตั กิ าร
ของโครงการอยู่เสมอ
- ควรดาเนินโครงการใน
กิจกรรมทางต่างๆ ให้เป็ นไป
ตามแผนปฏิบตั กิ ารให้มากทีส่ ุด
- ควรมีการสารวจความต้องการ
และความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ /ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อนามาพัฒนาผลงานวิชาการ
ต่อไป
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ตระหนักการสร้างเสริม
สุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย
ฯ และคลิปวีดทิ ศั น์โปรแกรม
การออกกาลังกายเพือ่
ป้ องกันภาวะการหกล้มใน
ผูส้ งู อายุ
- ดาเนินการจัดจ้างการจัดทา
คลิปวีดที ศั น์ฯ

ในผูส้ งู อายุ
ดาเนินการได้
ล่าช้า

สถานการณ์ผ้สู ูงอายุ
ในปี 2562 ประชากรโลกมีทงั ้ หมด 7,713 ล้านคน มีผสู้ งู อายุทม่ี อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไปเป็ นจานวน
1,016 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 13 ของประชากรทัง้ หมด ซึ่งสหประชาชาติคาดประมาณว่าอีก 20 ปี
ข้างหน้า 1 ใน 5 ของประชากรโลกจะเป็ นผูส้ งู อายุ ซึ่งการสูงวัยของประชากรโลกเป็ นปรากฏการณ์
ทีม่ ผี ลกระทบต่อวิถีชวี ติ และความเป็ นอยู่ของผูค้ นทัง้ โลก และคาดการณ์ว่าประชากรสูงอายุวยั ปลาย
คือ ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ 80 ปี ขน้ึ ไป กาลังเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจาก 143 ล้านคนในปี 2562 เพิม่ เป็ น 305
ล้านคนในปี 2583 ซึ่งในปี 2562 พบว่าประเทศญี่ป่ ุนเป็ นประเทศที่มอี ตั ราผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก
โดย1 ใน 3 มีอ ัตราผู้สูงอายุสูงที่สุ ดในโลกโดยของชาวญี่ป่ ุนเป็ นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ข้นึ ไป) และ
ประเทศจีนเป็ นประเทศที่มปี ระชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปี ข้นึ ไป) มากที่สุดในโลก คือ ประมาณ 241
ล้านคน ซึ่งเป็ นจานวนที่มากกว่าประชากรไทย 4 เท่าตัว ในทวีปเอเชีย มีประชากร 4,601 ล้านคน
มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทัง้ โลก 586 ล้านคน มีประชากรที่มอี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 58
ของประชากรสูงอายุรวมหมดทัง้ โลก เรียกได้ว่าอาเซียนเป็ น“สังคมสูงวัย”แล้ว ซึ่งอาเซียนมีประชากร
รวมทัง้ หมด 661 ล้านคน เป็ นประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปี ขน้ึ ไป) 71 ล้านคน หรือคิดเป็ นร้อยละ 11
ของประชากรทัง้ หมด ในปี 2562 ประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศได้กลายเป็ นสังคมสูงวัยแล้ว
เรีย งตามล าดับ ของอัตราผู้สูงอายุจากมากไปหาน้ อย คือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 20) ไทย (ร้อยละ 18)
เวียดนาม (ร้อยละ 12) มาเลเซีย (ร้อยละ 11) (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย, 2562)
ส านัก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ ได้รายงานว่ าเมื่อ กลางปี 2562
ประเทศไทย มีปี ระชากรสัญชาติไิ ทยและไม่ใช่สญชาติ
ัั
ไิ ทย แต่่มชี ่อื อยู่ในทะเบียี นเป็ นจานวน 66.4
[พิมพ์ทน่ี ่ี]
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ล้้านคน และจานวนคนทีไ่ ม่ใช่ สัญชาติไิ ทยและไม่่มชี ่อื อยู่ในทะเบียี นว่ามีอยู่ประมาณ 2.9 ล้้านคน
ั น้ ในปี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นแรงงานข้้ามชาติจิ ากประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา กัมพููชา และลาว) ดังนั
2562 มีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมทัง้ หมดประมาณ 69.3 ล้านคน (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2562) มีผู้สูงอายุ ท่มี อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ข้นึ ไปถึง 11.7 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ
17.6 ของประชากรทัง้ หมด คาดว่าในปี พ.ศ.2564 จะมีจานวนผูส้ ูงอายุ 13.1 ล้านคน คิดเป็ น 20%
(สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ) และ ในปี 2574 ประชากร จานวนผู้สูงอายุ 18 ล้านคน คิดเป็ น 28%
(สังคมสูงอายุระดับสุดยอด) จากผลการคัดกรองสุขภาพผูส้ งู อายุ 10 เรื่อง โดย กระทรวงสาธารณสุข
ผ่านระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) (ข้อมูล ณ วันที่ 20
ธันวาคม 2562) พบว่า ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขน้ึ ไป มีความเจ็บป่ วยด้วยโรคหรือปั ญหาสุขภาพดังต่อไปนี้
โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 19.30) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 14.12) โรคหัวใจและหลอดเลือด (ร้อย
ละ 49.53) ปั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปาก (ร้อ ยละ 4.95) ภาวะสมองเสื่อ ม (ร้อ ยละ 1.57) ข้อ เข่า เสื่อ ม
(ร้อยละ7.11) ภาวะหกล้ม (ร้อยละ 4.92) และรวมไปถึงโรคซึมเศร้า การดาเนินกิจวัตรประจาวันของ
ผู้สูงอายุ : ADL - Activities of Daily Living (ติดสังคมร้อ ยละ 96.46 ติดบ้านร้อ ยละ 2.77 และติด
เตียงร้อ ยละ 0.77) ดัชนีมวลกาย : Body Mass Index : BMI (BMI ผิดปกติร้อ ยละ 16.54) มนุ ษ ย์
เมื่ออายุเพิม่ ขึ้นจากช่วงการเจริญเติบโตแล้ว การทางานระบบของร่างกายต่างๆจะมีประสิทธิภาที่
เสื่อมถอยลง เช่น ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและ
การทรงตัว ระบบย่อยอาหาร ระบบผิวหนัง และระบบย่อยอาหาร รวมทัง้ การทางานของอวัยวะ
ต่างๆ ลดลง จนมีผลกระทบต่อการดารงชีวติ การช่วยเหลือตัวเองในการทากิจวัตรประจาวัน และ
สุดท้ายทาให้ผสู้ งู อายุตอ้ งเข้าสูภ่ าวะพึง่ พิงในทีส่ ุด ดังนัน้ การป้ องกันการเกิดภาวะเสือ่ มของร่างกาย
ในผูส้ ูงอายุจงึ มีความสาคัญ เพื่อให้ผสู้ ูงอายุมสี ุขภาพที่ดแี ละสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองให้
ได้มากที่สุ ด เนื่อ งจากเมื่อ เข้าสู่สงั คมสูงอายุจะมีผลกระทบทัง้ ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม
สถานการณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นถึง แนวโน้มอัตราที่เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้สูงอายุ ในขณะที่
จานวนประชากรวัยทางานทีม่ คี วามสามารถในการเกือ้ หนุนดูแลผูส้ งู อายุกลับมีแนวโน้มลดลง ส่งผล
กระทบต่อความสมดุลโครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทย ซึ่งส่ง ผลให้การดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัว ลดลง ปั ญ หาผู้สูงอายุอ ยู่ต ามล าพัง ปั ญ หาผู้สูงอายุถู กทอดทิ้ง ทัง้ ในสถานรับเลี้ย งดู
ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุไร้บ้านเพิม่ มากขึ้น นอกเหนือจากปั ญหาด้านสุขภาพและมีความสามารถใน
การช่วยเหลือตนเองในการดารงชีวติ ประจาวันลดลง อันเนื่องมาจากความเสื่อมของร่างกายตาม
[พิมพ์ทน่ี ่ี]
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สภาพอายุท่เี พิม่ ขึ้นของผู้สูงอายุแล้วนัน้ ผู้สูงอายุยงั มีปัญหาด้านความมันคงของรายได้
่
ด้านการ
ได้รบั ความคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย รวมไปถึงด้านการมีส่วนร่วมในสังคม นอกจากนี้ยงั
สะท้อนให้เห็นถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยทีเ่ พิม่ ขึน้
เมื่อเข้าสู่วยั ผู้สูงอายุจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุปัจจัย อาทิเช่น สภาพแวดล้อม การบริโภคอาหาร
ความเสือ่ มโทรมของร่างกายตามการใช้งาน สภาวะความเครียด การเปลีย่ นแปลงบทบาททางสังคม
และการเกษียณอายุ เป็ นต้น ผูส้ ูงอายุจะมีการเปลีย่ นแปลงของร่างกายไปในทางเสื่อมมากกว่าการ
เจริญเติบโต การเปลีย่ นแปลงของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของแต่ละคนจะเกิดขึน้ ไม่พร้อมกันและ
ไม่เท่ากัน ขาดความคล่องแคล่วว่องไว การเคลื่อนไหวร่างกาย ความคิดความอ่านช้าลง สภาพทาง
ร่างกายเสื่อมถอยของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ เป็ นต้น ซึ่งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนี้เป็ นผลทา
ให้ความเสือ่ มถดถอยของร่างกายเพิม่ มากขึน้ จนอาจนาไปสูส่ ภาวะทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ปั ญหาด้านสุขภาพของผูส้ ูงอายุทส่ี ูง เป็ นอันดับแรก คือ ปั ญหาด้านการเคลื่อนไหวร่ างกาย ร้อยละ
58 รองลงมา คือ ปั ญหาการได้ยนิ หรือสื่อความหมาย ร้อยละ 24 ด้านการมองเห็น ร้อยละ 19 ด้าน
การเรียนรู้ ร้อยละ 4 ด้านจิตใจ ร้อยละ 3 และสติปัญญา ร้อยละ 2 (รายงานการสารวจสุ ขภาวะ
ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พกิ าร) ซึ่งในบริบทของ
การเพิม่ จานวนและสัดส่วนผูส้ ูงอายุ มีเหตุผลรองรับด้านอายุขยั เฉลีย่ เมื่อแรกเกิด (life expectancy
at birth) ของประชากรไทยโดยรวมว่ามีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้นจาก 59 ปี (ในปี พ.ศ. 2513) เป็ น 63 ปี
67 ปี 69 ปี 73 ปี และ 75 ปี (ในปี พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2558
ตามลาดับ) แต่การมีอายุทย่ี นื ยาวขึน้ นัน้ ต้องหมายรวมถึงการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ดี ว้ ย ในทางกลับกัน
ธรรมชาติของผูส้ ูงอายุกลับต้องเผชิญกับปั ญหาทางด้านความเสื่อมถอยในหลายๆด้านของร่างกาย
ซึง่ ปั ญหาตามวัยของผูส้ งู อายุเหล่านี้เป็ นผลพวงจากภูมหิ ลังวิถกี ารดาเนินชีวติ การดูแลรักษาตนเอง
ก่อนเข้าสูว่ ยั สูงอายุทงั ้ ในแง่ของการบริโภคอาหาร การมีกจิ กรรมทางกาย การออกกาลังกายอันเป็ น
ปั จจัยส าคัญ ที่ยงั ผลให้ผู้สูงอายุมีอ ายุยืนยาวและมีคุ ณภาพชีว ิตที่ดีข้นึ จากรายงานการส ารวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 5 พ.ศ.2557 รวมถึงการสารวจกิจกรรมทางกาย
ของประชากรที่อายุมากกว่า 15 ปี ข้นึ ไป ซึ่งครอบคลุมถึงการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้พลังงาน
โดยใช้แบบสอบถาม Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ, version 28) ซึง่ มีขอ้ คาถาม
ครอบคลุมกิจกรรมทางกายทัง้ 3 มิติ ประกอบด้วย กิจกรรมจากการทางาน (activity at work) อัน
ได้แก่ การทางานโดยปกติท่ตี ้องออกแรงกายในระดับปานกลางหรืออย่างหนัก กิจกรรมจากการ
เดินทางในชีวติ ประจาวัน (travel to and from places)ได้แก่ การเดิน การขีจ่ กั รยาน และกิจกรรม
ยามว่าง (recreational activities) ได้แก่ การออกกาลังกาย เล่นกีฬา พบว่าผูส้ ูงอายุเป็ นกลุ่มทีม่ ี
[พิมพ์ทน่ี ่ี]
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กิจกรรมทางกายในทุกระดับข้างต้นน้อยทีส่ ุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอ่นื ๆ และยังพบว่าระดับความ
หนักของกิจกรรมทางกายจะลดลงสวนทางกับอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ หรือกล่า วอีกนัยหนึ่งได้ว่าเมื่อผูส้ ูงอายุ
มีอายุมากขึน้ กิจกรรมทางกายก็จะลดน้อยลง จึงควรมีการให้ความสาคัญกับ การส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในวัยสูงอายุเพื่อเพิม่ ระดับความหนักของกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เพื่อท้ายที่สุดแล้ว
จะส่งผลทาให้ผู้สูงอายุมสี ุขภาวะที่ดี ตลอดจนเป็ น การเสริมกิจกรรมยามว่างที่ช่ว ยฟื้ นฟูทงั ้ ทาง
ร่างกายและจิตใจในกลุ่มผูส้ ูงอายุแต่ละกลุ่มได้ (คู่มอื การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการสร้างเสริม
สมรรถภาพของผูส้ งู อายุ)
สถานการณ์กจิ กรรมทางกายในผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมกี ารออกกาลังกายสัปดาห์ละ 3
วัน วันละ 30 นาทีเป็ นประจา ร้อยละ 57 มีกจิ กรรมทางกายที่เพียงพอ ร้อยละ 43.9 ในส่วนของ
ผู้สูงอายุ 80 ปี ข้นึ ไป พบว่า การออกกาลังกายไม่เพียงพอถึง ร้อยละ 48.6 (การสารวจประชากร
สูงอายุในประเทศไทย สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2557) และร้อยละการออกกาลังกายสม่าเสมอของ
ผูส้ ูงอายุมแี นวโน้มลดลง จากร้อยละ 41.2 พ.ศ. 2550 ร้อยละ 37.8 ในปี พ.ศ. 2554 และ ร้อยละ
26.3 ในปี พ.ศ. 2560 (สถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย พ.ศ. 2560) ในส่วนของการประเมินความสามารถ
ในการใช้ชีว ิต ประจ าวัน จากการส ารวจโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้า นสุ ข ภาพ
(HiTAP) ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ผูส้ ูงอายุสามารถขึน้ – ลงบันไดได้เอง ร้อยละ 92.7 ลุกขึน้ นัง่ ร้อยละ
92.7 ลุกขึน้ ยืน ร้อยละ 97.8 เดินได้ปกติ ร้อยละ 96.6 นอกจากนี้ยงั พบว่าปั ญหาสุขภาพกายที่มผี ล
ต่อการเคลื่อนไหวร่างกายผู้สูงอายุ มีดงั นี้ 1) การได้ยนิ ผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 80 ได้ยนิ เสียง
ชัดเจน ร้อยละ 2.8 ได้ยนิ ชัดเจนเมื่อต้องใส่เครื่องช่วยฟั ง ร้อยละ 11.7 ได้ยนิ ไม่ชดั เจน และร้อยละ
0.3 เป็ นผูท้ ไ่ี ม่ได้ยนิ เสียงเลย (สถานการณ์ผสู้ ูงอายุไทย พ.ศ. 2557) 2) การมองเห็น ความสามารถ
ในการมองเห็นได้ชดั เจนของผู้สูงอายุ ร้อยละ 35 และยังพบต้อกระจกในผู้สูงอายุ ร้อยละ 22.3
(สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ) และยังพบว่าผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ 54.1
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน ร้อยละ 31.1มองเห็นได้ชดั เจนเมื่อต้องใส่แว่นหรือเลนส์ตา ร้อยละ 14.4
มองเห็นไม่ชดั เจน และร้อยละ 0.4 มองไม่เห็นเลย (สถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย พ.ศ. 2557)
จากสถิตทิ ก่ี ล่าวมาข้างต้นจึงเป็ นความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสาหรับ
ผู้สูงอายุซ่ึงต้อ งมีค วามสอดคล้องตอบรับนโยบาย แนวทาง และแผนพัฒนาของภาครัฐและถูก
นาไปใช้โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ ุ่งพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชากร เพือ่ ให้ประชากรทุกระดับ
มีโอกาสเข้าถึงการออกกาลังกาย สร้างนิสยั รักการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา ตลอดจนดูแลสร้าง
เสริมสุ ขภาพและพลานามัย ที่ดี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งกลุ่ มผู้สูงอายุ เพื่อ ใช้เ ป็ นกระบวนการเพิ่ม
สมรรถนะให้ผสู้ ูงอายุมศี กั ยภาพในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึน้ และเป็ นผลให้ผสู้ งู อายุมสี ุขภาพดีขน้ึ
ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างเป็ นองค์รวม
[พิมพ์ทน่ี ่ี]
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การทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
กลุ่มงาน อำนวยการ
รายการข้อมูล เป้าหมายของ
(โปรดระบุชื่อ
ผลงาน
ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/วิจัย/
วิชาการ/
นวัตกรรม
นวัตกรรม)
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

1. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
จัดทำหนังสือ
ราชการให้
ถูกต้องตาม
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงาน
สารบรรณ
พ.ศ.2526
และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

1. บุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทำ
หนังสือราชการ
และงานสาร
บรรณ
2. มีแบบ
มาตรฐาน
(Tempate)
ของหนังสือ
ราชการที่ใช้
ประจำใน
หน่วยงาน

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

วรรณกรรม/
สถานการณ์
ปัจจุบัน
ปฏิบัติงาน พบว่า
ส่วนใหญ่ยังปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง หนังสือ
มีการส่งคืนกลับไป
แก้ไขให้ถูกต้องอยู่
บ่อยครั้ง ทำให้การ
ปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมของ
องค์กรมีความล่าช้า
ไม่ทันเหตุการณ์ จึง
จำเป็นต้องพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติ
ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
เพื่อทำให้หนังสือ
ราชการมีความ
ถูกต้องตามระเบียบ
ฯ และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริหารในการ
วินิจฉัยสั่งการหรือ
ลงนาม

การทบทวน/วิเคราะห์
ข้อมูล ความสอดคล้อง ความต้องการ/ความ
ย้อนหลัง กับนโยบาย คาดหวัง/ความพึงพอใจ
(วิเคราะห์
เปรียบเทียบ
กับข้อมูล
ย้อนหลัง 1 ปี)

ระดับ
ขอผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/กรม ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

(Stakeholder /Customer)

แผน
ดำเนินการ/
แผนปฏิบัติ
การ
(หากมีโปรดระบุใน
ตารางหน้าถัดไป)

1. หนังสือราชการกอง  มี
กิจกรรมทางกายเพื่อ  ไม่มี
สุขภาพมีความถูกต้อง
ตามระเบียบฯ
2. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องสามารถนำไป
ปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน
3. สร้างความเชื่อมั่น
และความพึ่งพอใจ
ให้กับผู้บริหารในการ
พิจารณาสั่งการหรือลง
นาม
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แผนดำเนินการ/แผนปฏิบัตกิ ารของรายการข้อมูล
กลุ่มงาน อำนวยการ

ลาดับ
ที่

กิ จกรรม/
ขัน้ ตอน

ผลลัพธ์

1.

จัดประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารพัฒนา
ฯศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
จัดทา

หนังสือ
ราชการมี
ความถูกต้อง
ตามระเบียบฯ
แบบมาตรฐาน

2.
หนังสือราชการ
จัดทาแบบ
มาตรฐาน
(Tempest) ของ
หนังสือราชการที่
ใช้ประจาใน
หน่วยงาน

[พิมพ์ทน่ี ่ี]

การจัดทา
หนังสือ
ราชการ

ปัญหา/
อุปสรรค
ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมไม่
สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้
ตามเป้ าหมาย
ความล่าช้าใน
การดาเนินงาน

แนวทางการ
แก้ไขตามกล
ยุทธ์ PIRAB
ประสานงาน
ติดตาม การเข้า
ร่วมประชุมพร้อม
การแจ้งยืนยัน
มีการดาเนิน
ติดตามการ
ดาเนินงาน

มาตรการ
ข้อเสนอ
นวัตกรรม
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนา
มีแบบมาตรฐาน
เพือ่ เป็ นแนวทาง
ในการจัดทา
หนังสือให้ถูกต้อง

