มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ชื่อหน่วยงาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1.1 เพื่อสร้างเสริมให้เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีความฉลาดรู้ทางการเคลื่อนไหว (Physical Literacy : PL)
มีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity : PA) เหมาะสมเพียงพอ มีสมรรถภาพทางกายดี (Physical Fitness : PF)
และนอนหลับพักผ่อน (Sleep : S) เหมาะสมและเพียงพอ
1.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทย สูงสมส่วนแข็งแรง และฉลาด มีสุขภาวะ พร้อมที่จะเฝ้าระวังสุขภาพของตน
ให้ ม ี พฤติกรรมสุ ขภาพที่ พึ งประสงค์ และนำไปประยุก ต์ใ ห้เ กิ ดประโยชน์แก่ต นเอง เพื ่ อนและครอบครัว
ในยุควิถีชีวิตใหม่
1.3 เพื่อยกระดับมาตรฐานงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นภายใต้ยุควิถีชวี ิตใหม่
2. ขอบเขต (Scope)
ประสานการมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้การวิเคราะห์และออกแบบ
โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ประกอบด้วย
P : ประสานภาคีร่วมขับเคลื่อนภารกิ จ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่ างโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่ น
และภาคประชาชนด้วย
I : ยกระดับมาตรฐานงานองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กรรอบรู้สุขภาพซึ่งเป็นการดำเนิ นงาน
เชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับเชิงปริมาณ
R : กำกับ ติดตาม ประเมินผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายทางระบบออนไลน์แบบมีส่วนร่วม
A : การสื่อสารรณรงค์ผ่านแคมเปญฟิตหุ่นเฟิ ร์ม เพิ่ม Six Pack, กระโดด โลด เต้น เล่นเปลี่ ย นร่ า ง
และ แชะ โชว์ แชร์ เผยแพร่สู่สังคม
B : พัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การขับเคลื่อนงานกิจกรรมทางกายในเด็กไทยยุค วิถีชีวิตใหม่
3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)
1) โชป้า (ChOPA หรือ Childhood Obesity Physical Activity) หมายถึง กิจกรรมทางกายสำหรับ
เด็กอ้วน และเป็นชื่อเล่นของเด็กกลุ่มนี้
2) เด็กอ้วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักตัวเกิน หรืออ้วน โดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต
เด็กอายุ 6-19 ปี กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563
3) ชายด์ป้า (ChiPA หรือ Child Physical Activity) หมายถึง กิจกรรมทางกายสำหรับเด็กไม่อ้วน
และเป็นชื่อเล่นของเด็กกลุม่ นี้
4) เด็ ก ไม่อ ้วน หมายถึง เด็ก สมส่วน และเด็กผอม ตามกราฟแสดงเกณฑ์ อ้ างอิงการเจริ ญเติ บโต
เด็กอายุ 6-19 ปี กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563
5) โชป้า แอนด์ ชายป้า เกม (ChOPA & ChiPA Game) หมายถึง เกมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
สำหรับเด็กวัยเรียน วัยรุ่นทั้งที่มีและไม่มีปัญหาภาวะโภชนาการ
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6) ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า – 2 S.D. โดยใช้กราฟ
แสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็กอายุ 6-19 ปี กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563
7) ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไป โดยใช้กราฟแสดง
ตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต เด็กอายุ 6-19 ปี กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563
8) ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า -2 S.D. โดยใช้
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็กอายุ 6-19 ปี กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563
9) เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ำหนักอยู่ในระดั บ
สมส่วน (ในคนเดียวกัน) ตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต เด็กอายุ 6-19 ปี กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563
10) สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยูใ่ นระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ +1.5 S.D
ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ โดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต เด็กอายุ 6-19 ปี กรมอนามัย ชุดใหม่
ปี พ.ศ. 2563
11) สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน โดยมีค่าระหว่าง -1.5 S.D. ถึง +1.5 S.D.
ของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง โดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็กอายุ 6-19 ปี กรมอนามัย ชุดใหม่
ปี พ.ศ. 2563
12) ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ
12 ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน)
13) กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) หมายถึง กิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนเราที่มีการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกาย เช่น ขาหลัง ท้อง แขน และน่อง เคลื่อนไหวทั้งที่เป็นรูปแบบ เช่น เล่นฟุตบอล
วอลเลย์บอล เต้นแอโรบิก และไม่เป็นรูปแบบ เช่น การวิ่งเล่น การเดินขึ้นบันได การกวาดบ้าน การรดน้ำต้นไม้
แล้วสามารถรับรู้ได้ว่ามีการใช้พลัง งานมากกว่าขณะพัก สังเกตได้จากหัวใจเต้นแรงขึ้น เร็วขึ้น เหนื่อ ยหอบ
หรือเมื่อยล้าเพิ่มขึ้น
14) สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) หมายถึ ง สภาวะความสมบู รณ์ ข องร่ า งกาย
ที่จะประกอบกิจกรรมทางกายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพลังงานเหลือไว้ใช้ในสภาวะที่จำเป็น
15) ความฉลาดทางการเคลื่อนไหว (Physical Literacy) หมายถึง ความหลากหลายของทั ก ษะ
ที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพที่ได้ รับจากประสบการณ์ของตนเอง ครอบคลุมไปถึง แรงจูงใจ (Motivation)
ความมั่นใจ (Confidence) ความสามารถทางกาย (Physical competence) ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ
ในคุณค่า (Understanding) และรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต (Maintain physical
activity throughout the life course)
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4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ลำดับ
1

กิจกรรมภายใต้
โครงการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการโรคอ้วนใน
เด็กไทย “เด็กไทย ใส
แซ่บ สุข…ยุควิถีชีวิต
ใหม่” และกิจกรรม
รณรงค์การมีกิจกรรม
ทางกาย

ปัจจัยเสี่ยง
- การเปลี่ยนบุคลากร
ผู้รับผิดชอบใหม่
- บุคลากรเข้าร่วมได้ไม่
ครบทุกหน่วยงาน
เนื่องจากภารกิจ

2

จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
“การจัดการโรคอ้วนใน
เด็กไทย”

- การเปลี่ยนบุคลากร
ผู้รับผิดชอบใหม่
- บุคลากรเข้าร่วมได้ไม่
ครบทุกหน่วยงาน
เนื่องจากภารกิจ
- การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผ่านระบบ
ออนไลน์ อาจจะไม่เต็ม
ประสิทธิผลเต็มที่กบั
ผู้เข้าร่วม

3

ติดตามและประเมิน
องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็น
เลิศและองค์กรรอบรู้
สุขภาพ ด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย เพื่อ
เด็กไทย สูง สมส่วน
แข็งแรง IQ EQ ดี
ติดตามและประเมิน
รณรงค์การมีกิจกรรม
ทางกาย

- งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน
- รูปแบบการติดตาม
แบบ On-site อาจไม่
เหมาะสมหากยังมี
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19
- การแจ้งวันติดตามและ
ประเมินไปยังหน่วยงาน
ตามระบบหรือทาง
ไปรษณีย์ เกิดความ
ล่าช้า

4

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง
- ปรับรูปแบบการอบรมให้
เหมาะสม
-กำหนดกรอบระยะเวลา
ให้ชัดเจน
-ติดตามความก้าวหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจน
-ประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง
ทั้งแบบทางการและไม่
เป็นทางการ
- ปรับรูปแบบการอบรม
ให้เหมาะสม
-ติดตามความก้าวหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจน
- ประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง
ทั้งแบบทางการและไม่
เป็นทางการ
- มีสิ่งสนับสนุน/เอกสาร
ประกอบการอบรมที่
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง
-ปรับรูปแบบให้เป็นแบบ
ออนไลน์
-กำหนดกรอบระยะเวลา
ให้มีความยืดหยุ่น
-ติดตามความก้าวหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจน
- ประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง
ทั้งแบบทางการและไม่
เป็นทางการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน
นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ
นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี
นางสาวศิรินญา วัลภา

นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน
นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ
นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี
นางสาวศิรินญา วัลภา

นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน
นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ
นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี
นางสาวศิรินญา วัลภา
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ลำดับ
5

กิจกรรมภายใต้
โครงการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายเพื่อการจัดการโรค
อ้วนในเด็กไทยยุควิถี
ชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน
รูปแบบเสมือนจริง

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง
- งบประมาณไม่
- จัดการรูปแบบการ
เพียงพอต่อการ
ประชุมให้มีประสิทธิภาพ
ดำเนินงานให้มี
สูงที่สุดที่ทำได้ ภายใน
ประสิทธิภาพสูงสุด
งบประมาณที่มีอยู่
-สัญญาณอินเทอร์เน็ต - ชี้แจง แนะนำการเข้า
ออนไลน์จากผู้เข้าร่วม ร่วมผ่านระบบออนไลน์
เกิดความขัดข้อง
เพื่อป้องกันเหตุขดั ข้อง
- การแจ้งกำหนดการจัด ทางสัญญาณ
ประชุมไปยังหน่วยงาน - ประสานงานกับ
ตามระบบหรือทาง
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง
ไปรษณีย์ เกิดความ
ทั้งแบบทางการและไม่
ล่าช้า
เป็นทางการ
ปัจจัยเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน
นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ
นางสาวปิยะนุช ฤทธิ์ชารี
นางสาวศิรินญา วัลภา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ลำดับ
1

ผังกระบวนการ
ประชุมคณะทำงาน

2
วิเคราะห์สถานการณ์
3

จัดทำแผนปฏิบตั ิการ

4
จัดทำโครงการ
5

ราละเอียดงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ประชุมคณะกรรมการ/
1-5
หัวหน้า
คณะทำงาน บูรณาการ
วันทำการ กลุ่มงานฯ
แผนปฏิบัติการไตรมาส 1-4
วิเคราะห์สถานการณ์การ
5
คณะทำงาน/
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
วันทำการ ผู้ที่ได้รับ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่น
มอบหมาย
จัดทำแผนปฏิบตั ิการ
คลัสเตอร์วัยเรียนวัยรุ่น
จัดทำ/เสนออนุมัติ
โครงการ/แผนงบประมาณ

ไม่อนุมัติ
เสนอขออนุมัติ

-

อนุมัติ
6

7

จัดทำแนวทางติดตาม

จัดทำแนวทางการติดตาม/
ประเมินผลองค์กรทีม่ ีวิธี
ปฏิบัติเป็นเลิศและองค์กร
รอบรู้สุขภาพ

จัดอบรม

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร “การจัดการโรค
อ้วนในเด็กไทย”

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-

รายงานสถานการณ์
การส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายเด็กวัยเรียน
วัยรุ่น
1-5
คณะทำงาน/ แผนปฏิบัติการ
วันทำการ ผู้ที่ได้รับ
คลัสเตอร์วัยเรียน
มอบหมาย วัยรุ่น
15
คณะทำงาน/ (ร่าง)โครงการและ
วันทำการ ผู้ที่ได้รับ
แผนงบประมาณ
มอบหมาย
หัวหน้า
โครงการ ที่ผ่านการ
กลุ่มงานฯ/ อนุมัติ
ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
5
คณะทำงาน/ แนวทางการติดตาม
วันทำการ ผู้ที่ได้รับ
/ประเมินผลองค์กร
มอบหมาย ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ
และองค์กรรอบรู้
สุขภาพ
1-2
คณะทำงาน หลักสูตรการอบรม
วันทำการ
พัฒนาศักยภาพฯ

5
ลำดับ
8

ผังกระบวนการ

จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร

9

ติดตามและประเมิน

10
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร

จัดทำรายงานสรุปผล

ราละเอียดงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
1-2
คณะทำงาน - บันทึกขออนุมัติ
การจัดการโรคอ้วนใน
วันทำการ
จัดประชุมฯ
เด็กไทย “เด็กไทย ใส แซ่บ
- หนังสือเชิญ
สุข…ยุควิถีชีวิตใหม่” และ
ประชุม/เป็น
กิจกรรมรณรงค์การมี
วิทยากร
กิจกรรมทางกาย ภายใต้
-สื่อประชาสัมพันธ์/
แคมเปญ
รณรงค์การมี
1) ฟิตหุ่นเฟิร์ม เพิ่ม Six
กิจกรรมทางกาย
Pack
-ฯลฯ
2) กระโดด โลด เต้น เล่น
เปลี่ยนร่าง
3) แชะ โชว์ แชร์ เผยแพร่
สู่สังคม
ติดตามและประเมินองค์กร
90
คณะทำงาน Google From
ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและ
วันทำการ
แบบคัดกรอง/
องค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้าน
ติดตามการ
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ดำเนินงานผ่าน
เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน
ระบบออนไลน์
แข็งแรง IQ EQ ดี
ติดตามและประเมินรณรงค์
273
คณะทำงาน แบบติดตามการ
การมีกิจกรรมทางกาย
วันทำการ
ดำเนินงานผ่าน
ภายใต้แคมเปญ
ระบบออนไลน์
1) ฟิตหุ่นเฟิร์ม เพิ่ม Six
Pack
2) กระโดด โลด เต้น เล่น
เปลี่ยนร่าง
3) แชะ โชว์ แชร์ เผยแพร่
สู่สังคม
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
1
คณะทำงาน -กำหนดการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ วันทำการ
- บันทึกขออนุมัติ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
จัดประชุมฯ
เพื่อการจัดการโรคอ้วนใน
- บันทึกขอใช้เงิน
เด็กไทยยุควิถีชีวิตใหม่อย่าง
งบประมาณ
ยั่งยืน รูปแบบเสมือนจริง
- หนังสือเชิญ
ประชุม/เป็น
วิทยากร
-ฯลฯ
จัดทำรายงานสรุปผลการ
15
คณะทำงาน/ รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน เสนอผู้บริหาร
วันทำการ ผู้ที่ได้รับ
ปฏิบัติงาน
และคลัสเตอร์วัยเรียนวัยรุ่น
มอบหมาย

6
สัญลักษณ์ที่ใช้
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบตั ิงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลือ่ นไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขัน้ ตอน

6. ภาคผนวก (ถ้ามี)

