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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR 
in Health for happy & healthy work place  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากการศึกษาและวิเคราะห์ป๎ญหาสุขภาพของกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  จึงได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการ เพ่ือให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการจุดกลุ่มประเภท เป็นรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน เป็น 10 แนวทาง หรือ
เรียกว่า แนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วย 10 packages โดยมีกลยุทธ์สําคัญในการดําเนินงาน และการบริหารจัดการ
โครงการ ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการด าเนินงานในระดับนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต          
ในสถานประกอบการ เป็นการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนวัยทํางานในสถานประกอบการ
โดยใช้แนวคิดองค์กรสุขภาวะเป็นกรอบในการดําเนินงานควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(3 อ 2 ส) โดยขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยในระดับพ้ืนที่  ภาคี เครือข่าย                 
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตพนักงานในสถานประกอบการ ในระดับประเทศผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัย           
และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)  

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกลไกพัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ โดยพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานให้เกิดความร่วมมือ
ระดับนโยบาย โดยได้ร่วมทําบันทึกข้อตกลงด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค คนวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ และเปดิตัว 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ร่วมกับ 
7 หน่วยงานที่สําคัญ ทั้ งภาครัฐและเอกชน อันได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน                       
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน              
และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้างต้น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง          
ในการขับเคลื่อนและดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค แบบบูรณาการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค                 
และสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว         
ด้วยแนวทาง 10 Packages ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังดําเนินงาน 
จัดอบรมแกนนําด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ให้เกิดเครือข่ายและมี
แนวทางการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ 

 กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ                    
เพ่ือให้หน่วยงาน สถานประกอบการมีแนวทางส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการ              
มีการสื่อสาร Key massages ที่สอดคล้องกับสภาพป๎ญหาและความต้องการของวัยทํางานในองค์กร  ได้แก่ 
Series กลยุทธ์ชีวิต เป็นเสมือนเข็มทิศนําทางและเป็นสื่อสารที่สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก สร้างความ
เข้าใจใน 10 packages ว่าการที่จะใช้ชีวิตอย่างสมดุล ความสุข สุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตดี มีกลยุทธ์  คือ 
แนวทาง 10 packages โดยลักษณะการสื่อสาร เป็นการสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าใจ มีประเด็นสะกดความคิด        
มีปมให้แก้ไขป๎ญหาก่อให้เกิดการตัดสินใจ และความรอบรู้ทางสุขภาพ  ประกอบด้วย Package 1 หุ่นดี 
สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker)  Package 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life 
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Balance) Package 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Healthy family) Package 4 สุดยอดคุณแม่ 
(Smart Mom) Package 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity 
Planning) Package 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Management) Package 7 สถาน
ประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker)               
Package 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living)                      
Package 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) Package 10 สถานประกอบการปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต (Safety and Good Environmental Workplace and Happy for Life)                
และจัดทําคู่มือ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการ                
ที่สอดคล้องกับสภาพป๎ญหาและความต้องการของพนักงานในสถานประกอบการ และคนวัยทํางาน                  
คือ แนวทาง 10 Packages ที่ประกอบไปด้วย 1. ประเด็นด้านองค์ความรู้หลักสําคัญสําหรับบุคลากร
สาธารณสุข (Core content) 2. เทคนิคและกิจกรรมสําคัญเพ่ือแนะนําคนวัยทํางานในสถานประกอบการ            
ทั้งในรูปแบบหนังสือคู่มือ และ Electronic book ที่สามารถสแกน QR code เพ่ือรับข้อมูลอย่างเข้าถึงได้ง่าย
และดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว  

 กลยุทธ์ที ่4 สรุป และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
  การบริหารจัดการโครงการ กํากับทิศทาง ติดตาม ดูแล และบริหารจัดการการดําเนิน
โครงการในกลยุทธ์ที่ 1 - 4 เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ มีการวางแผนติดตามผลการ
ดําเนินงานแก่องค์กรและภาคีเครือข่าย เยี่ยมประเมินให้คําปรึกษาต้นแบบองค์กร สถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่มีการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยดําเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4, 
6 และ 10 ที่ร่วมดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่และเครือข่ายจังหวัดใกล้เคียง ผลจากการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการฯ มีสถานประกอบการประสงค์ที่ เข้าร่วมทําแผนกับ                 
กรมอนามัยมากว่า 40 โรงงาน โดยก้าวต่อไปคือ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันโรค                
เพ่ือสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ของคนวัยทํางานในสถานประกอบการ พ้ืนที่ในการดําเนินงาน 
10 Packages  นําร่องได้แก่ พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4, 6, 10 โดยการดําเนินงานปีงบประมาณ 2563 เน้นลง
พ้ืนที่ EEC ซึ่งเป็นพ้ืนที่เปูาหมายแรก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีคนวัยทํางานในสถานประกอบการเป็นกลุ่มก้อน
กลุ่มใหญ่ และสามารถดําเนินการได้แบบ Area Base strategy สามารถสร้างพ้ืนที่ต้นแบบนําร่องได้จริง และ
พ้ืนที่ต้นแบบนําร่องสามารถต่อยอดเครือข่าย กระจายไปได้ยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ นําไปสู่การสร้างความยั่งยืนได้  
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หลักการและเหตุผลในการด าเนินโครงการ  

 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ระบุว่า สถานการณ์ ของประชากร               
วัยทํางานทั่วโลก (ประชากรอายุ ระหว่าง 15 - 59 ปี)  กําลังประสบป๎ญหาจากการทํางานที่ส่งผลทําให้มี
ภาวะ  สุขภาพแย่ลงและความไม่ปลอดภัยในการทํางานประมาณ 1,900,000,000 คน สําหรับข้อมูลของ
ประเทศไทยผลการสํารวจภาวการณ์มีทํางานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติพบว่า  จํานวนผู้มีอายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีประมาณ 56  ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน
หรือผู้ที่พร้อมที่จะทํางานประมาณ 38 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทํา 37 ล้านคนผู้ว่างงาน 5 แสนคน และผู้ที่รอ
ฤดูกาล 5 แสนคน  ทั้งนี้ผู้มีงานทํา 37 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม 10 ล้านคน และนอก
ภาคเกษตรกรรม 27 ล้านคน ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชนวัยทํางาน (อายุ 15-59 ปี) เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศและเป็นกลุ่มที่ต้องทําหน้าที่ดูแลวัยสูงอายุ เด็ก ผู้พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกําลังอยู่ใน
ภาวะที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดนมีผู้สูงอายุจํานวน 10 ล้านคนในปี พ.ศ.2557  และประมาณการว่าในปี พ.ศ. 
2583 ประเทศไทยจะมีผู้ที่อายุ 60  ปีขึ้นไปสูงถึง 21  ล้านคน หรือร้อยละ 32  ของจํานวนประชากรไทย
ทั้งหมด การเปลี่ยนโครงสร้างประชากรทีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่สําคัญที่มีผลต่อ
สังคมไทยอย่างมาก นั่นคือ การมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากจํานวนเด็กที่ลดลงในขณะที่
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า จํานวนเด็กจะพอๆ กับผู้สูงอายุ และหลังจากนั้นจะ
เกิดปรากฏการณ์มีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก  
 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว ประชากรวัยทํางานซึ่งถือเป็นวัยที่เป็นกําลังหลัก
สําคัญในการพัฒนาประเทศ และดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง จึงต้องรับภาระหนักมากยิ่งขึ้น แต่ในป๎จจุบันกลับ
พบว่า ประชากรวัยทํางานกลับเป็นวัยที่กําลังประสบป๎ญหาสุขภาพสําคัญหลายอย่าง ดังเช่น จากข้อมูลจาก
การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2553-2557)  โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
พบว่าประชากรวัยทํางาน ร้อยละ 9 เป็นโรคเบาหวาน  ร้อยละ 25 เป็นความดันโลหิตสูง ผู้หญิงร้อยละ 55 
และผู้ชายร้อยละ 42 มี ภาวะน้ําหนักเกินและอ้วน ผู้หญิงร้อยละ 20 และผู้ชายร้อยละ 19 มีกิจกรรมทาง
กายไม่เพียงพอ ผู้หญิงร้อยละ 2 และผู้ชายร้อยละ 31 สูบบุหรี่เป็นต้น โดยเพ่ิมขึ้นจากการสํารวจครั้งที่ 3                
(พ.ศ. 2546 - 2547) และ 4 (พ.ศ. 2551 - 2552) อย่างชัดเจนรวมถึงโรคอ่ืน ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาด
เลือด โรคเครียด และป๎จจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ เช่น การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การดูแลสุขภาพช่องปาก  
ที่ไม่ถูกต้องอาจจะนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และศักยภาพการผลิตที่ลดลงจาก  
ค่ารักษาพยาบาล การขาด/ลางาน การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ต่างก็เล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพของคนทํางานต่อผลผลิต และความก้าวหน้าขององค์กร และสังคม
โดยรวมในส่วนของภาครัฐได้มีการพัฒนาทางด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ทางด้านสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านนี้สถานศึกษา และหน่วยงานราชการมีการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ออกมาจํานวนมาก ในส่วนของภาคเอกชนทั้ง
นายจ้างและลูกจ้าง ก็มีจํานวนไม่น้อยที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อเสนอแนะนําต่าง ๆ 
เพ่ือให้พ้นจากการบาดเจ็บและโรคร้ายจากการทํางาน แต่อย่างไรก็ตามประชากรวัยทํางานส่วนใหญ่ก็ยัง
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เจ็บปุวยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพซึ่งเป็นโรคที่ปูองกันได้ ดังจากรายงานสถิติสาธารณสุข พบว่า
จํานวนผู้ปุวยในด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีสําคัญมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนดังนี้  

 อัตราปุวยโรคความดันโลหิตสูงต่อแสนประชากรจากปี 2545 -2555 พบว่าเพ่ิมจาก 385.43              
(ต่อแสนประชากร) ในปี 2545  เป็น  1622.8  (ต่อแสนประชากร) ในปี 2555 เฉลี่ยเพ่ิม                   
ปีละ 70,000 คน เป็นภาระค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ปีละ 565.50 ล้านบาท 

 อัตราปุวยโรคเบาหวานต่อแสนประชากรจากปี  2545-2555 พบว่าเพ่ิมจาก 353.49 (ต่อแสน
ประชากร) ในปี 2545 เป็น 1050.6 (ต่อแสนประชากร) ในปี 2555 เฉลี่ยเพ่ิมปี ละ 40,000 คน                
เป็นภาระค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยเพิ่มข้ึนปี ละ 672.10 ล้านบาท 

 โรคหัวใจขาดเลือดต่อแสนประชากรจากปี 2545 -2555 พบว่าเพ่ิมจาก 158.48 (ต่อแสน
ประชากร) ในปี 2545  เป็น  427.50  (ต่อแสนประชากร) ในปี 2555 เฉลี่ยเพ่ิมปีละ 16,030 
คน เป็นภาระค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ปีละ 620.5 ล้านบาท  

 จากข้อมูลดังกล่าวกรมอนามัยจึงเล็งเห็นความสําคัญและได้จัดทําโครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ               
คนวัยทํางานในสถานประกอบการตั้งแต่ ปี 2557 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมีการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานประกอบการในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งในด้านการสนับสนุนความรู้ คําปรึกษาในการจัดกิจกรรมในการปรับพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม สนับสนุนการสื่อสารข้อมูลสุขภาพผ่านทาง Social media,  Application เอกสารความรู้              
โดยมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้ งหมด 30 แห่ง และสามารถดําเนินงานที่เป็นแบบอย่าง                  
และต้นแบบการเรียนรู้ 8 แห่งจากข้อมูลในการดําเนินงานดังกล่าว กรมอนามัยจึงเห็นความสําคัญในอันที่จะทํา
ให้เกิดการขยายผลการดําเนินงานและให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งใน               
และนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
มูลนิธิศูนย์นมแม่ แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์  และโทรคมนาคมไทย                     
ดังนั้น จึงได้จัดทําโครงการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการในครั้งนี้ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาระบบ
สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการในภาพรวมของประเทศโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายหลาย
ภาคส่วน และขยายผลการดําเนินงานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์โครงการ  

๑.  สนับสนุนการดําเนินงานในระดับนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 
๒.  เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกลไกลพัฒนาระบบการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ                

และคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 
๓.  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 
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กลุ่มเป้าหมาย  
 พ้ืนที่ในการดําเนินงานสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่ศูนย์อนามัย 4 จังหวัด
สระบุรี ศูนย์อนามัยที ่6 จังหวัดชลบุรี ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  

กลุ่มเปูาหมายในการดําเนินงาน 
 - องค์กร/หน่วยงาน/สถานประกอบการและสถานที่ทํางาน ทั้งภาครัฐ , ภาคเอกชน หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสถานประกอบการจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน             
ที่อยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
พื้นที่ด าเนินการ 

 
 

ล าดับ  ศูนย์อนามัย พื้นด าเนินงาน จ านวน 
สถานประกอบการ 

1 ศูนย์อนามัยที่ 4  
จังหวัดสระบุรี 

พ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี 
นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

8 จังหวัด 20 แห่ง 

2 ศูนย์อนามัยที่ 6  
จังหวัดชลบุร ี

พ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง 
สระแก้วสมุทรปราการ 

8 จังหวัด  20 แห่ง 

3 ศูนย์อนามัยที่ 10  
จังหวัดอุบลราชธานี 

พ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร 
ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ 

5 จังหวัด 20 แห่ง 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนการด าเนินงานในระดับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 

 จัดประชุมคณะทํางาน (ภาคีการดําเนินงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ) เพ่ือจัดทําร่างนโยบายด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต               
วัยทํางานในสถานประกอบการ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารา่งนโยบายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการ 
 จัดประชุมรับฟ๎งความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณานโยบาย 
 จัดทําสรุปข้อเสนอด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการ พร้อมแนวทางการนํา

นโยบายไปใช้งานโดยความร่วมมือ 3 กระทรวงหลัก 
 ประชุมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ

ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือขาย ในการบูรณาการกระบวนการให้ขับเคลื่อน โดยมีเวที
วิพากษ์ ระดมความคิดเห็น ประชามติระหว่างภาคีเครือข่าย และร่างบันทึกข้อตกลง  
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกลไกพัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการสง่เสริมสุขภาพ              
และคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 
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 พัฒนา Change agent เพ่ือขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานในพื้นที่ ดังนี้ 
 ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ 
 อบรมแกนนําด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ 
 สรุปผลและถอดบทเรียนความสําเร็จการดําเนินงาน 

 สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาแกนนําสุขภาพและคุณภาพชีวิตในองค์กร (Health  Promoter) ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่จัดโดยศูนย์อนามัย ที่ 1 - 13  กรมอนามัยใช้ระยะเวลา 2 ปี  
 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  

 พัฒนา Tool/Guide Line เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ (Packages) การส่งเสริมสุขภาพชีวิตและ
สุขภาพพนักงานในสถานประกอบการที่สอดคล้องกับสภาพป๎ญหาและความต้องการของพนักงาน  

 ประชุมระดมความคิดเห็นจัดทําแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม                 
ในสถานประกอบการ (คู่มือ Trainer, Health leader และสถานประกอบการ) 

 ประชุมจัดทําแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (Package) 
 สนับสนุนสื่ออุปกรณ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

ในสถานประกอบการ อันได้แก่  
 การจัดทําคู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน

ประกอบการ จํานวน 2,000 เล่ม  
 จัดทําต้นฉบับหนังสือสิ่งพิมพ์ 10 packages ในรูปแบบ Electronic book   
 จัดทําสื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้ ความรอบรู้ ประชาสัมพันธ์ 10 Packages  

 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์                            
  สื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน

ประกอบการ (Roll up) 
  แผ่นปลิว 10 Packages แนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน

ประกอบการ (Brochure) 
 ดําเนินงานวิจัย 2 เรื่อง 1. ป๎จจัยที่ส่งผลให้เกิดความสําเร็จของการดําเนินงาน 10 packages 

ในสถานประกอบการ  2. กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการแบบบูรณาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 4 สรุป และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 จัดประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน และเพ่ือแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานร่วมกับศูนย์
อนามัยเป็นระยะ ทุกๆ 3 เดือน 

 เยี่ยมประเมินผลการดําเนินงาน และให้คําปรึกษาเชิงลึกในองค์กร   
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานขององค์กร  
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สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานของโครงการฯ ตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1. สนับสนุนการด าเนินงานในระดับนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการ 
 

มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือจัดร่างนโยบายกับ
ภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ประเด็นพิจารณาดูแล 
บูรณาการในพ้ืนที่ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ประกันตนวัยแรงงานทุกกลุ่มภายใต้
สังกัดของกระทรวงแรงงาน เพ่ือให้เกิดกลไกในระดับนโยบาย ระดับพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ทั้งนี้เป็นการร่วมกัน
บูรณาการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมร่วมด้วยซึ่งเป็น
การต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1  ดังนี้ 

1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําร่างนโยบายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางาน              
ในสถานประกอบการครั้งที่ 2 วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร  

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม  
 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม         
 ผู้บริหาร นักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัด
อุบลราชธานี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  สํานักงาน
ปูองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี สถานประกอบการ ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตจากหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 59 คน  โดยมีนายแพทย์เอกชัย 
เพียรศรีวัชรา ผู้อํานายการสํานักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานการประชุม   
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ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  
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กระบวนการประชุม มีการนําเสนอแนวคิดและทิศทางการจัดสวัสดิการทางด้านสุขภาพส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (10 packages) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนวัยทํางานในสถานประกอบการ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการ นอกจากนี้ได้มีการหารือแนวทางความร่วมมือด้านนโยบายส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการ ในประเด็นต่อไปนี้  

1. บรรยายแนวทางส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการ  
2. หารือแนวทางความร่วมมือด้านนโยบายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถาน

ประกอบการ  
- ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และ safety Thailand 
- ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทํางานใน

สถานประกอบการ (คพสก) 
- ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ 
- ความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต เพื่อขับเคลื่อน Health 

Community ให้เป็น Certification ระดับประเทศ                                                                      
 3. บรรยายแนวคิดและทิศทางการจัดสวัสดิการทางด้านสุขภาพสําหรับวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ 

ประเด็นจากการประชุม  
 1. ควรมีการร่วมบูรณาการงาน ประชุมร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงแรงงานเพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยยึดหลัก (Occupational Medicine) เพ่ือให้เกิด Super worker                
โดยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน ดําเนิน งานโดยยึดกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย พรบ.                    
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯลฯ และต้องร่วมมือกับคณะกรรมการ Safety Thailand เข้าร่วมการประชุม
ทุกเดือน มีการผลักดัน Package ในการประชุมคณะกรรมการ Safety Thailand และมีการวางแผนการ                
ทํา MOU ร่วมกันและอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง            

 2. ควรมีแนวคิดการดูแลสุขภาพคนในสถานประกอบการให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีการ
ทํา well ness center ทํามาตรฐานระดับประเทศ ให้สถานประกอบการมีสุขภาวะที่ดี (Well Being)             
เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายร่วมกับคณะกรรมการ Safety Thailand มี Package สุขภาพในการ
ขับเคลื่อนทําให้คนในสถานประกอบการ มีสุขภาพดี และต้องมีการวัดผลลัพธ์ที่ชัดเจนด้านสุขภาพสุขภาวะโดย
ใช้ (Health Score) และมีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านสุขภาพและมีประสิทธิภาพ              

 3. ในการจัดทํานโยบายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการต้อง
ดําเนินการโดยเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ดําเนินงานให้เกิดเจตจํานง ดําเนินการ
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดําเนินงานโดยคํานึงถึงภัยคุกคาม และอันตรายถึงชีวิตต้องมี
กระบวนการ Safety First และกรรมวิธีในการดําเนินงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 4. การจัดสวัสดิการทางด้านสุขภาพสําหรับวัยทํางานในสถานประกอบการต้องมีความครอบคลุม
ทุกมิติ สอดคล้องกับสุขภาพท่ีดี ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศและนโยบาย
ของรัฐบาล              

 5. ความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต เพ่ือขับเคลื่อน Health 
Community ให้เป็น Certification 
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ข้อเสนอนโยบายด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยท างานในสถานประกอบการพร้อมแนวทางการ  
น านโยบายไปใช้งาน โดยความร่วมมือของ 3 กระทรวงหลัก  

  การจัดทําร่างนโยบายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการ ร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
  กลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้นําเรียนที่ประชุม เกี่ยวกับการดําเนินการโครงการ
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for 
happy & healthy workplace ได้วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการส่วนหนึ่งคือการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการ การกําหนด
นโยบายจึงเป็นความพยายามหนึ่งในการนําไปสู่กระบวนการแก้ไขป๎ญหา เพ่ือกําหนดทิศทาง บทบาท รวมถึง
กิจกรรม หรือ แนวปฏิบัติของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
  1. จากการประชุมมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดทําร่างนโยบายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัย
ทํางานในสถานประกอบการ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง         
โดยมีข้อเสนอแนะและประเด็นพิจารณาดังนี้        

   1.1 ให้มี Platform ที่ถาวร และกําหนดภารกิจ บทบาท เปูาหมายให้ชัดเจน โดยยึดหลักสําคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วย  สุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับบริบทในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการ  
   1.2 ควรมีการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพผ่านหน่วยงานหรือองค์กรที่มีเครือข่ายกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน        
   1.3 ควรมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันและมี Center ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งกําหนด                                           
ผู้ประสานงานให้ชัดเจน (Key man แต่ละหน่วยงาน)      
   1.4 มีแผนบูรณาการคุณภาพชีวิตตามช่วงวัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  Safety 
Thailand และประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการดําเนินงานอย่างยั่งยืน  
   1.5 การพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นอาสาสมัคร เพ่ือช่วยส่งเสริมสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ 
(Health Promoter)  
   1.6 การร่างนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการ
ควรดําเนินงานไปพร้อมกับสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และโครงการ Wellness Center  
   1.7 ควรเน้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในด้านสุขภาพ เน้นป๎จจัยเสี่ยงจากการทํางาน และการ
ขับเคลื่อนผ่านเจ้าหน้าที่จากพนักงานตรวจแรงงาน       
   1.8 เน้นการดําเนินงานระดับนโยบายตามแนวทางของ Happy Workplace (Happy 8) 
Safety Thailand เป็นหลัก และมุ่งประเด็นเรื่องกฎหมายด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ  
   1.9 ควรให้ความสําคัญกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ ซึ่งในการดําเนินงานเน้น
ประเด็นการถ่ายทอดชี้แจงกฎหมายกับผู้ที่ เกี่ ยวข้องและการขับเคลื่ อนงานด้านสุขภาพร่วมกับสคร.                         
12 เขต ทั่วประเทศ  
   1.10 มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่ายก่อนการถ่ายทอดนโยบายลงสู่พ้ืนที่ 
   1.11 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสํานักงานประกันสังคมเพ่ือสนับสนุนองค์กรสร้างสุข
รวมถึงสมาคมภาคเอกชน                             
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   1.12 การทํางานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในพ้ืนที่ ควรส่งเสริมการดูแลพ้ืนที่ EEC 
ซึ่งกําลังดําเนินงานสร้างพ้ืนที่ Health Promoter โดยเลือกสถานประกอบการต้นแบบเน้นการสร้างศักยภาพ                   
ด้านสุขภาพ     
   1.13 ให้มีการคืนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย      
   1.14 สนับสนุนองค์ความรู้ และการสร้าง Health Promoter เครือข่าย ในสถานประกอบการ เน้นการ
สร้าง Health Literacy ให้กับพนักงานในโรงงานเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน    
   1.15 ควรนําร่อง Package สุขภาพร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และการดําเนินงานบาง
ประเด็นเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคบังคับ (กฎหมาย)      
 กลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้สรุปประเด็นที่สําคัญหลัก ๆ ดังนี้ 
  1. ควรมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันและมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน        

  2. การจัดทํานโยบายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ควรมีการกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ บทบาท ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

  3. สนับสนุนองค์ความรู้ และการสร้าง Health Promoter ในสถานประกอบการ โดยเน้นการสร้าง 
Health literacy ให้กับพนักงานในสถานประกอบการเพ่ือให้เกิดการดําเนินงานอย่างยั่งยืน  

 กลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้นําเรียนประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการ
พัฒนานโยบายให้เป็นสาธารณะและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้มีการเสนอให้จัดทํา MOU ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย 
เพ่ือร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยมีข้อเสนอแนะและประเด็น
พิจารณา ดังนี้  

 บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้     

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข         
 1. ประกาศนโยบายและขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ  
 2. เผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ        
 3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ          
 4. ร่วมดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ  
 5. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ         
 6. จัดทําระบบข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ                       
 7. กํากับติดตาม รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการ เป็นแกนหลักในการประสานความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค         
 8. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ       
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 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข       
 1. ประกาศนโยบายและขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 
 2. เผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ         
 3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ   
 4. ร่วมดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการทั้ง 10 เรื่อง          
 5. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ       
 6. กํากับติดตาม รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการ   
 7. ประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการ ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการเป็นแกนหลัก                   
ในการประสานความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ                                                                           

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข        
 1. ประกาศนโยบายและขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการ     
 2. เผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์รวมทั้งส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ       
 3. ร่วมดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการ ทัง้ 10 เรื่อง          
 4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ  
 5. กํากับ ติดตาม รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการ   
 6. ประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการ ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายทั้ง
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ   

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน       
 1. ประกาศนโยบายการจัดสวัสดิการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 
 2. เผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์รวมทั้งส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ      
 3. ร่วมดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการ ทั้ง 10 เรื่อง         
 4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตใน
สถานประกอบการ           
 5. กํากับ ติดตาม รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการ   
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 6. เป็นแกนหลักประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและประสานด้านวิชาการ ระหว่างองค์กร
ภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการส่ง เสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต             
ในสถานประกอบการ  

      

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม      
 1. ประกาศนโยบายและขับเคลื่อนสังคมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 
 2. เผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ  
 3. ร่วมดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต                         
ในสถานประกอบการ ทั้ง 10 เรื่อง          
 4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการ   
 5. กํากับ ติดตาม รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการ   
 6. ประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการ ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     
 1. สนับสนุนการผลักดันนโยบาย พัฒนาวิชาการ ติดตามประเมินผล และขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ       
 2. เผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ  
 3. เชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตในสถานประกอบการ           
 4. สนับสนุนงบประมาณ          

 สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย    
 1. เป็นแกนกลางการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ   
 2. เผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 
 3. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมท า MOU ดังนี้ 
 1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (กองความปลอดภัยและกองสวัสดิการแรงงาน) 

2. สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน       
3. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน         
4. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข       
5. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข         
6. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข       
7. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข     
8. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม      
9. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย    
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10. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย   

สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป         
 ดําเนินงานนโยบายส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการและผลักดันให้เป็น
มาตรฐานระดับประเทศ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีสุขภาวะที่ดี (Well Being) ดําเนินงานพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือภาคีประชารัฐ เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน 

1.2 การประชุมคณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานขององค์กร 
“พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตเิครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่น าร่อง การสรา้งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคคนวัยท างานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages” ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้เข้าร่วมประชุม         

ผู้บริหาร นักวิชาการจากกรมอนามัย และบุคลลากรที่เกี่ยวข้อง จํานวน 24 คน โดยมี นายแพทย์
บัญชา  ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานการประชุม 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  

 1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานขององค์กร “พิธีมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพ้ืนที่นําร่อง การสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคคนวัยทํางาน
ในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages” ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 
การจัดงานครั้งนี้ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ให้นายกเป็นสัญลักษณ์สําคัญในการ
ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ โดยอยากให้ทุกสถานประกอบการนําเสนอภาพ
นายกรัฐมนตรีของพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ 
 2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานขององค์กร 
“พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพ้ืนที่นําร่อง การสร้างเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการด้วย ๑๐ Packages” โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

(1) คณะอํานวยการ 
(2) คณะกรรมการด้านวิชาการ และนิทรรศการ 
(3) คณะกรรมการด้านพิธีการ ต้อนรับ ลงทะเบียน และสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
(4) คณะกรรมการฝุายการเงิน อาหาร ที่พัก และยานพาหนะ 

 3. เกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการดังนี้  
(1) ตรวจสุขภาพประจําปีพนักงานครบทุกสถานประกอบการในเครือ 
(2) นําผลตรวจสุขภาพมาประเมินผล ปกติ เสี่ยงเป็นโรค และทําการส่งเสริมตามป๎ญหาที่พบ 
(3) ทํางานบูรณาการกันกับทั้งกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน อุตสาหกรรมและมหาดไทย 

โรงพยาบาล สภาอุตสาหกรรม 
(4) ทําแพคเก็จอย่างน้อย 3 แพคเก็จ และมี Best practice เห็นเป็นรูปธรรม 
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(5) เป็นเครือข่ายสถานประกอบการไม่ใช่โรงงานเดียว  
(6) CEO หรือ president เป็นผู้นําหรือให้ความสําคัญ เข้าใจใน 10 packages มีนโยบาย

ส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 4. สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 10 สถานประกอบการ ดังนี้ 
ศูนย์/กรม ล าดับ บริษัท เบอร์ติดต่อ ผู้ประสานงาน 
กรม 1. บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ 086-8155330 นางพรสมัย พุทธิมณี 
ศูนย์ 4 2. รอการแจ้งจากศูนย์   

3. รอการแจ้งจากศูนย์   
4. รอการแจ้งจากศูนย์   

ศูนย์ 6 5. บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จํากัด 086-1342822 คุณพลวัฒฌ์ 
6. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จํากัด (สาขาเกตเวย์) 
0616191988 คุณธัญชนก 

7. บริษัท CG Camical จ.ระยอง 086-8155076 คุณวิไลพร 
ศูนย์ 10 8. บริษัทซาบีน่า จํากัด (มหาชน) จ.ยโสธร 097-3409937 นายเมธี จิตรสว่าง 

9. บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จํากัด 
จ.อุบลราชธานี 

091-9999999 คุณสุเทพ เหล่าสายเชื้อ 

10. โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

093-6255226 นายพีระพงค์ 
ขวัญเมือง 

 
 
  5. การจัดคณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานขององค์กร  
“พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพ้ืนที่นําร่อง การสร้างเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการด้วย ๑๐ Packages” 

(1) คณะกรรมการด้านพิธีการ ต้อนรับ ลงทะเบียน และสื่อสารประชาสัมพันธ์ ดูแลในส่วน
ของห้องต้อนรับ และพิธีการ  

(2) มีข้อเสนอแนะจากในที่ประชุมคือ ควรจะเพ่ิมเติมกิจกรรมเกี่ยวกับด้านวิชาการใน
ช่วงเวลา 11.00 – 12.00 น.  

(3) ในช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ก้าวต่อไปเพ่ือความยั่งยืนของการดําเนินงานส่งเสริม
สุขภาพ และปูองกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages” มี
ข้อเสนอจากที่ประชุมให้ ตัวแทนสถานประกอบการขึ้นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย 

แผนกิจกรรม/ประชุมที่จะด าเนินการต่อไป  

 นัดประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักส่งเสริมสุขภาพ  
อาคาร 7 ชั้น 3 สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

1.3 การประชุมคณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัล และเผยแพร่ผลงานของ
องค์กร “พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยม ในพื้นที่น าร่องการสร้างเสริม
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สุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท างานในสถานประกอบการ ด้วย ๑๐ Packages” ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน อาคาร ๗ ชั้น ๕ ส านักส่งเสริม
สุขภาพ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
   ผู้บริหาร นักวิชาการจากกรมอนามัย สํานักส่งเสริมสุขภาพ สํานักโภชนาการ สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
สํานักอนามัยเจริญพันธุ์ ศูนย์สื่อสารสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และบริษัท เช้นจ์ ๙๘ จํากัด 
จํานวน 31 คน โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานการประชุม 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  
1.รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ๑๐ สถานประกอบการ ดังนี้ 

๑. Auto Alliance (Thailand) Company Limited 
๒. บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จํากัด 
๓. บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 
๔. Toyo Seikan (Thailand) Company Limited 
๕. เครือข่ายประกันสังคมคนทํางาน (คปค.) 
๖. PTT Global Chemical Public Company Limited 
๗. TAKEBE (Thailand) Company Limited 
๘. บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จํากัด 
๙. Sabina Public Company Limited 
๑๐. โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ 

มติที่ประชุมเสนอให้- ให้ตัด เครือข่ายประกันสังคมคนทํางาน (คปค.) ออกจากสถานประกอบการที่
ได้รับรางวัลฯ และให้คัดเลือกสถานประกอบการจากเขตสุขภาพที่ 4 เพ่ิมเติม 1 แห่ง  

2. การจัดทําหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงาน 
1. นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
2. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย, แรงงาน, อุตสาหกรรม, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3. ประธานสภาอุตสาหกรรม, นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
4. รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข (พร้อมการกล่าวรายงาน), รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข 
5. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, รองปลัด ทั้งหมด, อธิบดีกรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, กรมการ

แพทย์, กรมสุขภาพจิต, ผู้ตรวจราชการเขต 1-13, ปลัดกระทรวงหาดไทย, กระทรวงแรงงาน
, กระทรวงอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

6.  สถานประกอบการที่รับรางวัล และจัดบูธนิทรรศการ 
7. หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข นอกกรมอนามัย (อธิบดีกรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, 

กรมการแพทย์, กรมสุขภาพจิต) 
8. หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ในกรมอนามัย (ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 4, 6, 10, 

ผู้อํานวยการ ศศม., สํานักต่าง ตามคําสั่งฯ) 
3. ตัวอย่าง/รูปแบบ  โล่รางวัล  
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มติที่ประชุมให้โลโก้ของหน่วยงาน MOU อยู่ระนาบเดียวกัน 
ผู้แทนจากสสส. ยังไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าโลโก้ของ สสส. จะนํามาใช้ในโล่รางวัลหรือไม่ 

 

4.แผนตารางกิจกรรม/กําหนดการ 

เวลา กิจกรรม 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 
- ผู้เข้ารับโล่ห์ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ลงทะเบียน   
- รับรองนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง  โดย  
   ห้องรับรองสีเหลือง สําหรับรับรองรัฐมนตรีฯ  
   ห้องรับรองสีฟูา สําหรับระดับปลัดกระทรวง ขึ้นไป 
- ผู้เข้าร่วมงาน จะเข้างานประตูที่ ๕ 
- ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับการสแกนผ่านเครื่อง EOD และได้รับการติดสติ๊กเกอร์ - 
ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน และได้รับสติ๊กเกอร์สี ตามหน่วยงาน 
และตรงกับสีที่ระบุที่นั่ง 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน 

๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น. ประธานในพิธี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาถึงบริเวณงาน 

๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๐ น. 
- พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี  
 และเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับชมวีดีทัศน์  (ชมวีดีทัศน์ประมาณ 3-๕ นาที) 

๐๙.๔๐ - ๑๐.๓๐ น. 
-รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน 
วัตถุประสงค์การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดพิธีมอบรางวัลฯ 

๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. - พิธีกร เชิญพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
เครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมพ้ืนที่นําร่องการส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.       - กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา   

- พิธีกรเชิญ ท่านประธาน กล่าว แสดงความยินดีและปาฐกถาพิเศษ  

๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.
  

 

- ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  

- พิธีกรเชิญผู้ได้รับโล่รางวัล เชิดชูเกียรติทั้ง 10 แห่ง ขึ้นถ่ายรูปบนเวทีพร้อมด้วย
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน, กระทรวง
อุตสาหกรรม, ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน, ผู้จัดการกองทุน สสส. 
- พิธีกรเชิญนายกรัฐมนตรีเดินชมบูธนิทรรศการ 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ก้าวต่อไปเพ่ือความยั่งยืนของการดําเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการ ด้วย 10..Packages..และ
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เวลา กิจกรรม 
การบูรณาการระบบฐานข้อมูล” 

 
5. ความคืบหน้าการดําเนินงาน โดย Organizer 
  5.1 เส้นทางการเข้างาน ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เส้นทางการเข้างานของ

นายกรัฐมนตรี การจัดที่นั่งสําหรับแขกผู้ใหญ่และผู้เข้าร่วมงาน โดยการแบ่งสีตามหน่วยงาน 
   5.2 รายละเอียดของแผนผังห้องประชุม และรายละเอียดต่างๆ เช่น เวที จุดลงทะเบียน ที่จะ
กําหนดสีของหน่วยงาน ตามผังที่นั่ง จุดคัดกรองวัตถุระเบิด โดยการสแกนผ่านเครื่อง EOD ตําแหน่งห้อง
รับรองสีเหลือง, สีฟูา, จุดถ่ายภาพ /ที่พักสื่อมวลชน ฯลฯ 
   5.3 รายละเอียดของ Back drop และจุดถ่ายภาพเป็นจอ LED 
   5.4 รายละเอียดของบูธนิทรรศการพ้ืนที่ 4 ตารางเมตร (2*2 เมตร) มีการจัดเตรียมโต๊ะ 
เก้าอ้ี ปลั๊กไฟ  

5.5 จุดจอดรถ VIP จะจอดรถได้ประมาณ ๒๕-๓๐ คัน โดยต้องแจ้งทะเบียนรถล่วงหน้า 
5.6 VDO วิดีโอคลิป ได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว กําลังรีไวสคริปเพื่อส่งตรวจ 

1.4 การประชุมคณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัล และเผยแพร่ผลงานขององค์กร 
“พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยม ในพื้นที่น าร่องการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคคนวัยท างานในสถานประกอบการ ด้วย ๑๐ Packages”ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน อาคาร ๗ ชั้น ๕ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

   นักวิชาการจากกรมอนามัย สํานักส่งเสริมสุขภาพ, ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จํานวน 24 คนโดยมี 
นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ 

สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ๑๐ สถานประกอบการ ดังนี้ 
1. AutoAlliance (Thailand) Company Limited 
2. Toyo Seikan (Thailand) Co.,Ltd. 
3. บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด 
4. บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จํากัด 
5. บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 
6. TAKEBE (THAILAND) CO. LTD 
7. PTT Global Chemical Public Company Limited 
8. โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่  
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9. Sabina Public Company Limited. 
10. บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จํากัด 

 

กลยุทธ์ที่ 2. สร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกลไกพัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ  

 มีการประชุม ปรึกษาหารือและวางแผนการจัดอบรมแกนนําด้านการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการจัดทําข้อเสนอแนวทางส่งเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการ ดังนี้  

2.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะด าเนินงานจัดท าแนวทางส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

 วัตถุประสงค์การจัดประชุม  
 เพ่ือปรึกษาหารือและวางแผนการจัดอบรมแกนนําด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานในสถานประกอบการ 

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
  นักวิชาการ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กองบริหารสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และสํานัก กองต่าง ๆ ภายในกรมอนามัย 

 ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา เป็นประธานเปิด
การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 32 คน ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กองบริหาร
สาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และสํานัก กองต่าง ๆ ภายในกรม
อนามัย จากการดําเนินงานที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นจัดทําแนวทาง
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา packages 
โดยเวทีการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณา 10 packages ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ มีความน่าสนใจ 
เข้าใจง่าย และสามารถนําไปใช้งานได้จริงตามบริบทของพ้ืนที่ นอกจากนี้ได้ร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน จัด
อบรมแกนนําด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โดยมีการกําหนด ผู้นําเสนอ
ตาม packages ที่ได้รับมอบหมาย  

ผลจากการประชุม ฯ ครั้งนี้ ได้รับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการพัฒนารูปแบบ 
Package แนวทางส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ในหลายประเด็น อาทิเช่น ปรับชื่อและเนื้อหาของ 
Packages ให้น่าสนใจ ทันสมัย และสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงตามบริบทของพ้ืนที่ พร้อมทั้งปรับเนื้อหาให้ทัน
ยุคไทยแลนด์ 4.o โดยยึดกระบวนการดําเนินงานผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) มีการจัดอบรมแกนนํา 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยู่เป็นระยะ นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นประเด็นกฎหมายด้านสุขภาพ         
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ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคบังคับ (กฎหมาย) safety Thailand 
เพ่ือให้เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนเป็นนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมี   
การบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน   
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 2.2 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน              
ในสถานประกอบการ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕              
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร       

 วัตถุประสงค์การจัดประชุม  
 เพ่ือร่วมกัน บูรณาการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบกิจการเพื่อกระตุ้นให้นายจ้างและผู้ใช้แรงงานได้รับการตรวจสุขภาพ 
และสนใจสุขภาพ มากขึ้น    

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
  พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รอง
อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ แพทย์หญิงสาริฐา  สม
ทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน และคณะทํางานเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ร่วมกับ ๙ หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงาน
ประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต 
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ 
 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันโรค แก่ผู้ประกันตนใน
สถานประกอบการครั้งนี้ เป็นการบูรณาการงานร่วมกับสํานักงานประกันสังคม และภาคีเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยคนวัยทํางานด้วยแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ ๑๐ Packages ให้คนวัยทํางานปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ ลด
พฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันการเกิดโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพเพ่ือลดค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพทั้งของผู้ประกันตน สถานประกอบการ และของประเทศ   
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

 2.๓ การจัดอบรมแกนน าด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถาน
ประกอบการ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม ๒๕๖2 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 

 วัตถุประสงค์  

  เพ่ือเพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ 
และสร้างกลไกการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 

 ผู้เข้าร่วมอบรม 

  ผู้บริหาร นักวิชาการจากกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถานประกอบการและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และวิทยากร จํานวน 118 คน 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  

   นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ ผู้แทนอธิบดี กรมอนามัย เป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนําด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถาน
ประกอบการ ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนทํางานสู่การขับเคลื่อนนโยบาย 
รวมถึงกระบวนการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแบบบูรณาการมีส่วนร่วมนําสู่
การปฏิบัติแบบประชารัฐ ดําเนินรายการโดยแพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน 
สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ  

การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเพศหญิงจํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 และเพศชาย          
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ซึ่งร้อยละ 32.0 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 28.0 มีอายุระหว่าง 
40-49 ปี ร้อยละ 22.0 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี และร้อยละ 18.0 มีอายุระหว่าง 50-59 ปี อายุเฉลี่ย 36 
ปี โดยมาจากหลายหน่วยงาน ดังนี้ กรมอนามัยจํานวน 16 คิดเป็นร้อยละ 16.2 กรมควบคุมโรคจํานวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 กรมสุขภาพจิตจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 กระทรวงแรงงานจํานวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 24.2 กระทรวง
อุตสาหกรรมจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1  ศูนย์อนามัยที่ 4 จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ13.1 
โรงพยาบาลรัฐและเอกชนจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.2 

กิจกรรมในการจัดประชุม          
 กระบวนการประชุมมีการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการความร่วมมือด้านสุข
ภาวะและคุณภาพชีวิตคนทํางานสู่การขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงกระบวนการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแบบบูรณาการมีส่วนร่วมนําสู่การปฏิบัติแบบประชารัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ เช่น        
 1. การบรรยายเรื่อง กระบวนการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ 10 Packages เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงาน แบบบูรณาการมีส่วนร่วม นําสู่การปฏิบัติแบบประชารัฐ โดยแพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหหน้า
กลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ                                                           
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

 2. แนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4         
โดย นางสาวสุพิชญา ไชยรัตน์ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี          
 3. อภิปรายแนวทาง บูรณาการความร่วมมือ ในการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับ เรื่อง สุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตคนทํางาน สู่การขับเคลื่อนนโยบาย โดย นายอาทิตย์ อิสโม อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน, นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล ผู้อํานวยการกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิทางการแพทย์ สํานักงานประกันสังคม, นาย
ทวีสิทธิ์ บุญธรรม ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทํางาน กองความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์ รองผู้อํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายวิวัฒน์ อัศวศิริเลิศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
 4. การสร้างพลังอํานาจทางสุขภาพ เพ่ือสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทํางาน โดย ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญ
ชุติมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายโกศล ชื่นชมสกุลชัย มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย)                                 
 5. บรรยายเรื่อง การสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนทํางาน จากอดีตสู่ป๎จจุบัน และก้าวใหม่ของ      
การสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิต คนทํางานเพ่ือความยั่งยืน From past to present and How to go         
โดย นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                                                                        
 6. การนําเสนอกิจกรรมกลุ่มการขับเคลื่อนกลยุทธส์ู่การปฏิบัติในการสรา้งเสริมสุขภาพ โดย นายววิัฒน์ 
หุ่นไธสง ผู้จัดการบริษัทโตโยต้า เมืองนนท,์ นายแพทย์เทวราช สุมังเกษตร โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์สระบุรี, นางสาว
อนัญญา มานิตย ์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุร,ี แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หวัหนา้กลุ่มอนามัยวัย
ทํางาน สํานักสง่เสริมสุขภาพ  
 7. การบรรยายเรื่อง กลยุทธ์บูรณาการความร่วมมือการดําเนินงานด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิต
คนทํางานจากนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ อุปนายกที่ 3 โรงพยาบาลเอกชน 

สิ่งท่ีได้จากการประชุม 
 1. เกิดแกนนําภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถาน
ประกอบการและสร้างกลไกการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 
ของพ้ืนที่  ศูนย์อนามัยที่ 4  
 2. ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการของพ้ืนที่        
ศูนย์อนามัยที่ 4 เกิดความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการทํางานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ตามบทบาทหน้าที่การทํางานของตนเอง ในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของคนวัย
ทํางานในสถานประกอบการ 
 3. แกนนําภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ 
ของพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ได้รับทักษะของการเสริมพลังอํานาจสู่การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ และทักษะ       
การสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนทํางาน 
 4. เกิดกลยุทธ์การทํางานในพ้ืนที่แบบบูรณาการความร่วมมือการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานในสถานประกอบการจากนโยบายสู่การปฏิบัติ 

 
สรุปแบบประเมินความพอใจ 
 ความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจด้านวิทยากรมากที่สุดคือ ผศ.ดร.สมิทธิ์    
บุญชุติมา บรรยายเรื่องการสร้างพลังอํานาจทางสุขภาพ เพ่ือสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทํางาน 
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

คะแนนความพึงพอใจ 4.4 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) รองลงมาคือ นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ บรรยาย
เรื่องการสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนทํางาน จากอดีตสู่ป๎จจุบันและก้าวใหม่ของการสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิต 
คนทํางานเพ่ือความยั่งยืน คะแนนความพึงพอใจ 4.3 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) 
 ความพึงพอใจด้านบริหารจัดการ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.7 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) 

สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป          
  แผนการจัดอบรมแกนนําด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถาน
ประกอบการ     ครั้งที่ 2 ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
รวมถึงการประชุม       เชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตแรงงานในสถาน
ประกอบการ (เปิดตัว Packages สุขภาพ) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคแก่คนวัยทํางานในสถานประกอบการขึ้น ระหว่าง 6 หน่วยงาน อันได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สํานักงานกรุงเทพมหานคร และสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน        
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

 2.๔ การอบรมแกนน าด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ และสร้าง
กลไกการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
 ผู้บริหาร นักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
ปูองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี  สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี  สํานักงานประกันสังคม 
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สํานักงานอุตสาหกรรม สํานักงานสาธารณสุข สํานักงานแรงงาน
จังหวัด และผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต จากหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง จากจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 75 คน 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  
 นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนํา
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือ
ด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนทํางานสู่การขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงกระบวนการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแบบบูรณาการมีส่วนร่วมนําสู่การปฏิบัติแบบประชารัฐ ดําเนินรายการ              
โดยแพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัย วัยทํางานสํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ซึ่งได้รับ
เกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ อาทิเช่น 

    1. บรรยายเรื่อง การสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนทํางาน จากอดีตสู่ป๎จจุบัน และ
ก้าวใหม่ของการสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิต คนทํางานเพ่ือความยั่งยืน From past to present and How to go      
โดย นางสาวชัชณารัช จันทนะ ผู้แทนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                      
     2. การบรรยายเรื่อง กระบวนการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ 10 Packages เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงาน แบบบูรณาการมีส่วนร่วม นําสู่การปฏิบัติแบบประชารัฐ โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ 
หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย      
                     3. อภิปรายแนวทาง บูรณาการความร่วมมือ ในการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับ เรื่อง สุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตคนทํางาน สู่การขับเคลื่อนนโยบาย โดย นายอาทิตย์ อิสโม อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน, คุณนงค์ลักษณ์ กอวรกุล   ผู้อํานวยการกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิทางการแพทย์ สํานักงาน
ประกันสังคม, นายสุพัฒน์ กองเงิน ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 3 กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน, คุณพัชรา เสถียรพักตร์ รองผู้อํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, แพทย์หญิงสาริษฐา  สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย       
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

   4. การสร้างพลังอํานาจทางสุขภาพ เพ่ือสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทํางาน            
   โดย ผศ.ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   5. การประยุกต์พลังอํานาจสู่ปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน                  
ในสถานประกอบการ โดย ผศ.ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมวิทยากร 
    6. อภิปรายการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ โดย นายประมวล โภค
สวัสดิ์  บริษัท สหเรือง จํากัดจังหวัดมุกดาหาร, นายเมธี  จิตสว่าง   หัวหน้าหน่วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
บริษัทซาบีน่า ยโสธร, คุณศิริลักษณ์  ดนตรีรักษ์ หัวหน้าแผนกการตลาด โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี, คุณ
พัฒนาพร กล่อมสุนทร หัวหน้างานการพยาบาลอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลมุกดาหาร, แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์   
หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

 2.๕ การอบรมแกนน าด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานใน 
สถานประกอบการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ 
ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ และสร้าง
กลไกการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 

 ผู้เข้าร่วมอบรม 
 ผู้บริหาร นักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
ปูองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 
จังหวัดชลบุรี สํานักงานประกันสังคม สํานักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สํานักงานส าธารณสุข 
สํานักงานอุตสาหกรรม สํานักงานจังหวัด สํานักงานแรงงานจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตจากหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิทยากร จากจังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสมุทรปราการ 
รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑00 คน     

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ 
          มีการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการความร่วมมือด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิต
คนทํางานสู่การขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงกระบวนการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานแบบบูรณาการมีส่วนร่วมนําสู่การปฏิบัติแบบประชารัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในระดับประเทศ ดังนี้          
  1. บรรยายเรื่อง การสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนทํางาน จากอดีตสู่ป๎จจุบัน และก้าวใหม่ของการ
สร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิต คนทํางานเพ่ือความยั่งยืน From past to present and How to go  โดย  
นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  2. การบรรยายเรื่อง กระบวนการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ 10 Packages เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงาน แบบบูรณาการมีส่วนร่วม นําสู่การปฏิบัติแบบประชารัฐ โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้า
กลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย                                                                                                     
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 3. อภิปรายแนวทาง บูรณาการความร่วมมือ ในการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับ เรื่อง สุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตคนทํางาน สู่การขับเคลื่อนนโยบาย โดย นายอาทิตย์ อิสโม อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน, แพทย์หญิงดาริกา วอทอง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร, คุณพัชรา เสถียร
พักตร์ รองผู้อํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายวิวัฒน์ อัศวศิริ
เลิศ รองประธานสภาอุตสาหกรรม, นางสาวกองแก้ว ประเสริฐศรี นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ    
หัวหน้าสํานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง, นายไพรวัลย์ เลิศศิริ  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
ศูนย์ความปลอดในการทํางานเขต 2 ชลบุรี, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  4. การสร้างพลังอํานาจทางสุขภาพ เพ่ือสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทํางาน โดย ผศ.ดร.
วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  5. การประยุกต์พลังอํานาจสู่ปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ในสถาน
ประกอบการ, โดย ผศ.ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์   คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีม
วิทยากร 
  6. อภิปรายการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ โดย นายจักรกฤษณ์ พรหม
สิทธิ์  ผู้จัดการอาวุโสฝุายบริหารค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ บรษิัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด,
นายแพทย์ธนู ลอบันดิส  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร, แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้า
กลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย       

  7. อภิปรายการประยุกต์พลังอํานาจสู่ปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ในสถาน
ประกอบการ โดย ผศ.ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

  ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  
 1. เกิดแกนนําภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบ 
การและสร้างกลไกการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ของพ้ืนที่
ศูนย์อนามัยที่ 6  
 2. ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการของพ้ืนที่ศูนย์
อนามัยที่ 6 เกิดความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการทํางานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตามบทบาทหน้าที่การทํางานของตนเอง ในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของคนวัยทํา งาน
ในสถานประกอบการ 
 3. แกนนําภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ 
ของพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับทักษะของการเสริมพลังอํานาจสู่การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ และทักษะการ
สร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนทํางาน 
  4. เกิดกลยุทธ์การทํางานในพ้ืนที่แบบบูรณาการความร่วมมือการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานในสถานประกอบการจากนโยบายสู่การปฏิบัติ 

 2.๖ การประชุมหารือการด าเนินงาน 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขใน
สถานประกอบการ ร่วมกับบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)จ ากัด ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

  โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม :  
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  ผู้เข้าร่วมประชุม : นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ (รองอธิบดีกรมอนามัย) นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ นายอุดม อัศวุตมางกุร ผู้อํานายการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ แพทย์และ
นักวิชาการจากสํานักส่งเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด นําโดย
นายสถิรยุทธ แสงสุวรรณ รองประธานบริษัทฯ ฝุายทรัพยากรบุคคล   

  วัตถุประสงค์:  
  เพ่ือหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุน และร่วมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการโดย
ใช้แนวทางส่งเสริมสุขภาพ 10 Packages สู่ต้นแบบสถานประกอบการที่มีสุขภาพดี ร่วมกับบริษัท ออโต้อัล
ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  

 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด จากการวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการพบว่า
พนักงานเกือบสองพันคนมีป๎ญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน โรค NCDs การดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการทํางาน และผู้บริหารบริษัทฯ มีความต้องการดําเนินการเรื่อง Healthy Canteen บริษัทฯ 
จึงได้จัดทําโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสร้างสุข - ลดทุกข์เพ่ือจัดการกับป๎ญหาดังกล่าว แต่ยังขาดแนว
ทางการดําเนินงาน องค์ความรู้ทางด้านสุขภาพ และเครือข่ายการดําเนินงาน เพ่ือแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความต้องการแก้ไขป๎ญหาสุขภาพพนักงาน ร่วมกับกรมอนามัยในการแก้ป๎ญหาดังกล่าว
ด้วยการนําองค์ความรู้และแนวทางของกรมอนามัยคือ 10 Packages ไป Implement ในสถานประกอบการ 
มติที่ประชุมได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนผ่าน 2 Packages คือ  
  1. Package สถานประกอบการดี ชีวิตสดใส ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ โดยมี package สนับสนุน คือ                   
หุ่นดี สุขภาพดี/ จิตสดใสใจเป็นสุข /ครอบครัวสดใสใส่ใจดูแล 
  2. Package โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)  
  โดยขับเคลื่อนผ่านการบูรณาการการดําเนินงานในพ้ืนที่คือ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี สํานักงานปูองกัน
ควบคุมโรคท่ี 6 ชลบุรี และศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการต่อไป  

  1. มอบหมายสํานักส่งเสริมสุขภาพ วางแผนการดําเนินงานร่วมกับบริษัท AAT ในการจัดทํา Work shop      
โดยใช้ Core team จากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 
  2.  มอบหมายศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เป็น Technical support สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท AAT      
ในระดับพ้ืนที ่
  3. มอบหมายกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพและหน่วยงานกรมอนามัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วม
สนับสนุนการดําเนินงานครั้งนี้ 
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  2.๗ ประชุมหารือโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดี: CSR in Health for Happy & Healthy Workplaceในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน อาคาร 7 ชั้น 5 กรมอนามัย 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถาน
ประกอบการร่วมกับบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีนายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดี
กรมอนามัย เป็นประธานการประชุม 
 ผู้เข้าร่วมประชุม                 
 นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ นางสาวสาริษฐา  สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่ม
อนามัยวัยทํางาน และนักวิชาการจากกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค และทีมผู้บริหาร   บริษัท  
ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด รวม 25 คน 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ 
  นําเสนอแผนดําเนินงาน 10 Packages ปลอดภัยดี  สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ 
ร่วมกับบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด  
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 2.๘ ประชุมเตรียมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยท างาน ในสถาน
ประกอบการในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน  
อาคาร 7 ชั้น 5  กรมอนามัย 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย นักวิชาการจากกลุ่มวัยทํางาน กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ กลุ่มอนามัยวัยเรียนและวัยรุ่น กลุ่มอํานวยการ สํานักส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์สื่อสาธารณะ                      
สํานักเลขานุการกรม และ บริษัท อิเมจิค ออแกไนเซอร์  

 วัตถุประสงค์การประชุม  
 เพ่ือหารือและมอบหมายการเตรียมงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค คนวัยทํางานในสถานประกอบการ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 

 ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) 
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 จะมีงานแถลงข่าวพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และการเสวนา ว่าแต่ละ

หน่วยงานมีการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างไรบ้าง หัวข้อที่ของการเสวนา 
1. หน่วยงานของท่านได้ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคคนวัยทํางานมาอย่างไรบ้าง ในอดีต

ที่ผ่านมา 
2. ท่านมีแนวคิดอย่างไรที่จะร่วมดําเนินการแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคคนวัยทํางาน

ในสถานประกอบการ และมอบหมายกลุ่มวัยทํางาน กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ ดําเนินการเตรียมงานแถลงข่าวพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เช่น โต๊ะลงทะเบียน จัดเตรียมห้องรับรองแขกผู้ใหญ่ การจัดบูท
นิทรรศการ ฝุายต้อนรับ  ฝุายลงทะเบียน อาหาร สถานที่จอดรถโรงแรม (เอกสารแนบ 21)  

2.๙ งานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
คนวัยท างานในสถานประกอบการ และการเสวนาระหว่างกระทรวงฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค คนวัยทํางานในสถานประกอบการ ให้มีสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ จากหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
จํานวน 120 คน     
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้   
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลง
ข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือ
แถลงข่าวการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และเปิดตัวแนวทาง 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และการเสวนา บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพ และ
ปูองกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการ ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการ
ดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ให้คนวัยทํางาน มีสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข นําสู่การปฏิบัติแบบประชารัฐ ด้วยแนวทาง 
10 PACKAGES ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ ซึ่งในงานมีการเสวนาระหว่าง
กระทรวง จากผู้บริหารระดับสูงในแต่ละหน่วยงาน โดย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดี 
กรมอนามัย เป็นผู้ร่วมเสวนาระหว่างกระทรวง ฯ ดําเนินรายการโดย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา 
ผู้ อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพและแพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน  
สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

 
 2.๑๐ ประชุมเตรียมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยท างานในสถาน
ประกอบการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค คนวัยทํางานในสถานประกอบการให้มีสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
  2. เพ่ือหารือการเตรียมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค คน
วัยทํางานในสถานประกอบการ และเปิดตัวแนวทาง 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการ 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร     
 3. เพ่ือเตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ ด้วย 10 Packages สําหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค/ปฏิบัติการ ในวันที่ 13 กันยายน 2562                 
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร    

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม ประกอบด้วย นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ 
รองอธิบดีกรมอนามัย นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ นายวินัย รอดไทย ผู้อํานวยการ
สํานักสื่อสารสาธารณะ นางสาวสาริษฐา สมทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน แพทย์และนักวิชาการ                   
จากสํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และคุณวิวัฒน์ ปรัชญานันทกุล บริษัท เอาต์ออฟบอกซ์ จํากัด ผู้เข้าร่วมประชุม
จํานวน 65 คน 

  
ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ 
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

1. หารือการเตรียมงานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและเปิดตัว
แนวทาง ๑๐ Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ในวันที่ 12 กันยายน 2562  

2. ชี้แจงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดําเนินงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค คนวัยทํางานในสถานประกอบการ และเปิดตัวแนวทาง 10 Packages 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 

3. เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจัดงานนิทรรศการ เรื่อง “10 Packages” ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี  มี
ความสุขในสถานประกอบการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ชุดความรู้ 10 Packages ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 10 
กันยายน 2562 เวลา 07.00 – 09.00 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1              
ทําเนียบรัฐบาล  

4. เพ่ือแจ้งที่ประชุมรับทราบ กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการด้วย 10 Packages สําหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค/ปฏิบัติการ  วัน
ศุกร์ ที่  13 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 08.30 - 16.3๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 

  2.๑๑ การจัดประชุม เตรียมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยท างานในสถาน
ประกอบการ ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริม
สุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย 
  วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือหารือการเตรียมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรค คนวัยทํางานในสถานประกอบการ และเปิดตัวแนวทาง 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages สําหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค/ปฏิบัติการ ในวันที่ 12 - 13 
กันยายน 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  
  2. เพ่ือติดตามการดําเนินงาน จากการมอบหมายงานการประชุมวันที่ 27 สิงหาคม 2562  

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
          นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ (รองอธิบดีกรมอนามัย) นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา (ผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมสุขภาพ) แพทย์และนักวิชาการจากสํานักส่งเสริมสุขภาพ ประมาน 65 คน 

 ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ (เอกสารแนบ 24)     
 1. นําเสนอการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
คนวัยทํางานในสถานประกอบการ และเปิดตัวแนวทาง 10  Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โดย คุณวิวัฒน์ ปรัชญานันทกุล บริษัท เอาต์ออฟบอกซ์ จํากัด  
 2. รายงานความคืบหน้าของการเตรียมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรค คนวัยทํางานในสถานประกอบการ และเปิดตัวแนวทาง 10  Packages ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โดยคณะทํางาน ได้แก่ คณะอํานวยการคณะทํางานฝุาย
วิชาการ คณะทํางานฝุายพิธีการและสถานที่ คณะทํางานฝุายต้อนรับและลงทะเบียน คณะทํางานฝุาย
นิทรรศการ โสตทัศนูปกรณ์ ประชาสัมพันธ์ คณะทํางานฝุายการเงิน อาหาร ที่พัก และยานพาหนะ 
คณะทํางานฝุายปฐมพยาบาล 
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

  2.12 การจัดประชุมเตรียมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยท างานในสถาน
ประกอบการ ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ         
อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย 

  วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือหารือการเตรียมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
คนวัยทํางานในสถานประกอบการ และเปิดตัวแนวทาง 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานประกอบการ และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages สําหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค/ปฏิบัติการ ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 
2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร      

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
  นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ (รองอธิบดีกรมอนามัย) นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
สุขภาพ แพทย์และนักวิชาการจากสํานักส่งเสริมสุขภาพ ประมาน  65 คน 

  ผลการประชมุ (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้     
  นําเสนอความคืบหน้าของการเตรียมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรค คนวัยทํางาน ในสถานประกอบการ และเปิดตัว แนวทาง ๑๐ Packages ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 

 2.13 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และเปิดตัวแนวทาง 10  Packages ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และร่วมรับฟังเสวนา หัวข้อ ก้าวแห่งความส าเร็จสู่
การบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยท างาน  วันที่ 12 
กันยายน 2562 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 วัตถุประสงค์        
     1. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้างต้น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อน
และดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค แบบบูรณาการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิ ภาคและสถาน
ประกอบการภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้คนวัยทํางานสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว ด้วย
แนวทาง ๑๐ Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ ส่งผลให้คนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
        2. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ ในการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ให้มีความ
เชื่อมโยงและเกิดการบูรณาการของข้อมูลระหว่างหน่วยงานข้างต้น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
เครือข่ายเชื่อมโยงด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
        3. เกิดการบูรณาการระบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ระหว่างหน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

 ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงาน และภาคี เครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งภาครัฐและเอกชนจาก
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประมาน 350 คน 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  

 พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรค คนวัยทํางานในสถานประกอบการระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
โรงพยาบาลเอกชนและเปิดตัวแนวทาง 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ โดยช่วงบ่ายมีการเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละหน่วยงาน ในหัวข้อ ก้าวแรกแห่ง
ความสําเร็จสู่การบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคคนวัยทํางาน 
ดําเนินรายการ โดยแพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ประมาน 350 คน     
    นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน                
โดยสรุปว่า รัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน                       
เพ่ือดําเนินด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง     
และโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มคนวัยทํางานซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัว
และประเทศ จึงจําเป็นต้องมีสุขภาพดี รายได้ดี อายุยืนยาว โดยการลงนามครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ําซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการ
วางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทํางาน ด้วยชุดสุขภาพ 10 เรื่อง “ปลอดภัย
ดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” เพ่ือให้สถานประกอบการนําไปใช้ออกแบบกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพให้วัยทํางานตามสภาพป๎ญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ 
  ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรค คนวัยทํางานในสถานประกอบการ และเปิดตัวแนวทาง 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

 จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายความตอนหนึ่งว่า การมีสุขภาพแข็งแรง เป็นจุดเริ่มต้น                 
ที่จะมีชีวิตที่มีความสุข สิ่งสําคัญต้องรู้ว่าสุขภาพ อนามัย การรักษาพยาบาล เป็นสิ่งที่แตกต่างกัน การออก
กําลังกายจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 10                     
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสําคัญในเรื่องสุขภาพของราษฎรมาโดยตลอด รัฐบาลจึงได้                
สืบสานและต่อยอดนํามาเป็นนโยบายหลักในระบบสาธารณสุขของไทย ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพในครั้งนี้ ถือเป็นการนําร่องไม่ใช่เพียงสถานประกอบการอย่าง
เดียว แต่ประชาชนทั่วไปต้องดูแลสุขภาพด้วย เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือชีวิตที่มีความสุขต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม      
รัฐบาลมีเปูาหมายสําคัญคือ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย สุขภาพดี มีความสุข เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
อย่างถ้วนหน้า จากข้อมูลประเทศไทยได้รับการประเมินการจัดระบบบริการสุขภาพ อยู่อันดับที่ 6 ในจํานวน 89 
ประเทศและเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่ 9          
มาจนถึงในหลวงรัชกาลที่ 10  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ให้ความสําคัญในระบบสุขภาพของคนไทย 
ซึ่งรัฐบาลจะสืบสานสิ่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตามภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือแล้ว ขอให้ทุกคนช่วยกันทํา
อย่างต่อเนื่อง (MOU To do continuous) 
        ทั้งนี้ รัฐบาลมีเปูาหมายสําคัญในการเสริมสร้างให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านกายใจ 
สติป๎ญญา และสังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม และการ
บริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เสมอภาค เพ่ือให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน 
       ป๎จจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยทํางานประมาณ 57 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน ถือ
เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สร้างผลผลิตให้แก่ประเทศชาติ ดังนั้น รัฐบาลจึงให้
ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มนี้ในทุก ๆ ด้าน เริ่มต้นจากการส่งเสริมสุขภาพและ
การปูองกันโรค เพ่ือลดอัตราเจ็บปุวยจากโรคเรื้อรังต่าง ๆ และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมคนไทยให้มีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะคนวัยทํางานในสถานประกอบการให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ทั้งด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงแล้วเท่าเทียม 
        นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า การลงนามครั้งนี้เป็นการยืนยันเจตจํานงของความร่วมมือในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคของคนวัยทํางาน ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค ให้ประชากรวัยทํางานมีความสุข                    
มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งสร้างความรู้ด้านการรักษาสุขภาพ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข ช่วยสร้างสถานะทางเศรษฐกิจและการคลัง เพ่ือการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสําคัญของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นคนไทยยุค 4.0 ที่พร้อมรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต 
      จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ 10 Packages ของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
ประกันสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ก่อนเดินทางกลับ 
 
 
 
 

เอกสารลงนามบันทึกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

 2.14 การประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการด้วย 10 Packages ส าหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค/ปฏิบัติการ วันที่ 13 กันยายน 2562
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือขับเคลื่อนและวางกรอบ/แผนการดําเนินงานแบบบูรณาการระดับพ้ืนที่และในสถานประกอบการ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

  ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตจากหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร  สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน 
ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) (เอกสารแนบ 27)   

 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages 
สําหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค/ปฏิบัติการ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมสุขภาพ มีการอภิปรายกรอบความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคของคนวัย
ทํางานในสถานประกอบการ การบูรณาการความร่วมมือด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนทํางานสู่การ
ขับเคลื่อนนโยบายรวมถึงกระบวนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแบบบูรณาการ 
นําสู่การปฏิบัติแบบประชารัฐ ด้วยแนวทาง  10 PACKAGES ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถาน
ประกอบการ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิเช่น นายอาทิตย์ อิสโม อดีตอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายแพทย์ธนู ลอบันดิส ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร                   
นายวิวัฒน์ อัศวศิริเลิศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายวินัยศักดิ เหมืองทอง ผู้จัดการ
โครงการ SHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และการอภิปรายการจัดทําแบบสํารวจข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทํางานในสถานประกอบการแบบบูรณาการ
ของหน่วยงานภูมิภาค  โดย นายมณรัตน์  สุวรรณจินดา Creative art director บริษัท ซีจีทูล จํากัด                   
ดําเนินรายการ โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางานสํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

2.15 ประชุมประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการด าเนินงาน 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี 
งานดี มีความสุขในสถานประกอบการร่วมกับบริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด วันที่ 4 
ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
ผู้บริหาร นักวิชาการจากกรมอนามัยและบริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม 

 ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ 

1.วัตถุประสงค์การประชุมเพ่ือติดตาม วางแผนการดําเนินงาน 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี 
งานดี มีความสุขในสถานประกอบการร่วมกับบริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัดโดยทีประชุมมี
การ รายงานผลการทํางานครั้งที่ 1 ภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพและลดป๎จจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ พ.ศ.2562 - 2564 ระยะ 2 เดือนแรก ( สิงหาคม - กันยายน 2562) ระหว่าง บริษัทออโต้อัลลาย
แอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดระยอง กับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ฯลฯ            
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

กลยุทธ์ที่ 3. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 

มีการจัดประชุมประชุมคณะที่ปรึกษา คณะทํางาน ระดมความคิดเห็นจัดทําแนวทางส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ (Package) การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพในสถานประกอบการ จากการที่ได้ประชุมจัดทําแนวทางส่งเสริมสุขภาพ 10 Package คือ 
แผ่นปลิว 10 Packages แนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (Brochure) 
และสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อมในสถานประกอบการ (Roll 
up) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & healthy workplace  ดังนี้  

3.1 ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะด าเนินงานจัดท าแนวทางส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม  
 เพ่ือปรึกษาหารือและวางแผนการจัดอบรมแกนนําด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานในสถานประกอบการ        

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย        
 ผู้บริหาร นักวิชาการ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กองบริหารสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ภายในกรมอนามัย 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) 
ได้รับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบ Package แนวทางส่งเสริม

สุขภาพในสถานประกอบการ ในหลายประเด็น อาทิเช่น ปรับชื่อและเนื้อหาของ package ให้น่าสนใจ ทันสมัย 
และสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงตามบริบทของพ้ืนที่ พร้อมทั้งปรับเนื้อหาให้ทันยุคไทยแลนด์ 4.o โดยยึด
กระบวนการดําเนินงานผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) มีการจัดอบรมแกนนํา ติดตามและประเมินผล  
นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นประเด็นกฎหมายด้านสุขภาพที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบการ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ร่วมกับภาคบังคับ (กฎหมาย) เช่น คณะกรรมการ Safety Thailand เพ่ือให้เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนเป็น
นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีการบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 

3.2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  

 แผ่นปลิว 10 Packages แนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ (Brochure)  
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ข้อมูลเนื้อหาจาก แผ่นปลิว 10 Packages แนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ (Brochure) สามารถดาวน์โหลดได้ จาก QR Code ในไลน์ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ (Roll up)  
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 สื่อประชาสัมพันธ์ รวบรวมองค์ความรู้ 10 packages (Anamai Electronic Knowledge 
Hub) 
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

  3.3 การประชุมหารือโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการ
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี: CSR in Health for Happy & Healthy Workplace วันที่ 30 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 5 กรมอนามัย 

  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือหารือการตรวจรับการจ้างจัดทําสื่อรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้ ความรอบรู้ประชาสัมพันธ์  
10 Packages จํานวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)                           
เป็นเงิน 2,290,000.- บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัทโค๊ด ออริจิ เนท จํากัด                    
โดยมีนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานในการประชุม    

  ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) 

  การประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือการตรวจรับการจ้างจัดทําสื่อรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้ 
ความรอบรู้ ประชาสัมพันธ์ 10 Packageจํานวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding: e - bidding) ทางคณะทํางานร่วมกับบริษัทโค๊ด ออริจิเนท จํากัดข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เพ่ือ
นําไปปรับแก้ไขเนื้อหารายระเอียดให้มีความกระชับ น่าสนใจ มีการสื่อสารที่โน้มน้าวใจ และเชื่อมโยงถึงการ
ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  
  Series กลยุทธ์ชีวิต (10 Packages) เป็นเสมือนเข็มทิศนําทางและเป็นสื่อสารที่สร้างการรับรู้ สร้าง
ความตระหนักสร้างความเข้าใจใน 10 Packages ว่าการที่จะใช้ชีวิตอย่างสมดุล ความสุข สุขภาพดี และมี
คุณภาพชีวิตดี มีกลยุทธ์ คือ แนวทาง 10 Packages โดยลักษณะการสื่อสาร เป็นการสื่อสารที่ง่ายต่อการ
เข้าใจ มีประเด็นสะกดความคิด มีปมให้แก้ไขป๎ญหาก่อให้เกิดการตัดสินใจ และความรอบรู้ทางสุขภาพ                
อันประกอบด้วย 
 Package 1 หุ่นดี สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker)  
 Package 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance)  
 Package 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Healthy family)  
 Package 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom)  
 Package 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning)  
 Package 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Management)  
 Package 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy 

Foreigner Worker)  
 Package 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living) 
 Package 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)   
 Package 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต (Safety and Good 

Environmental Workplace and Happy for Life) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TwFnniquEEY 
https://youtu.be/Vvc6iFS-7uY 

https://www.youtube.com/watch?v=3xICyT0Z3uI 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTwFnniquEEY%26fbclid%3DIwAR232D_J1rzEPbU3JWih5qyHvTfPgHxrmXgkvmHNTZPT4YyfVvGqX8hKwlk&h=AT1tvDoovhBdNU8SRZfCIyK8VxzojQbpVhXTygqJlpN6_Ujdodv0X2H9olNsjh6JpaPmDGwzlC2SCTufu-2z6rpUGRk2sQD-BQrbzThRygRhcf_sAtg3xkX-fuF_UYP8I1QAM9wbhltpK2rzuSD1ZZXJ-W2a03W8Ks6EwB8a-n7HQ693BvUICMbnis0vZZFxZ55JlLYE_TRAj8fvKM294QsX_sO2a9pjDC07oKTtvSt47N_GkF_5Ig9cEvqimvBYbAeP03l7wPNfLvoHfsp6R83jOLaCKGhwaUZdif7hHaED4WvrCpzCgs1Vx72WQrNjrd_mg0chG7QtU-Xk4tcO_ramOu8i4B3USurWpCEqHJ3f1ZbWQd9tiO2Vna7BjWuzc3-g0QOWt7R8TAATrQidtcHellkHcHE96rQOcTbkCKxHPe3j7WC8ji7VIcVoZCy1nkZ6qYbLclmfoh-zVW1-3i8OJObETV3HeCWIgdZYPTFFl2zShWkOwzEiewqS4TVIEyBNHH4cHhJEbN0F9Dn_T5V3jpH6CgJUyoUlwgxqe-doIsHwAg8luhX3AsWt6QuQdZ-wvTpNqrYnR921lE2Aha0kQHlDltHm-Dm62PKQ_2LPt0QskxggNYygdEH8lcchlaww
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVvc6iFS-7uY%3Ffbclid%3DIwAR1ZM2IkdScNUq9lrEbGkcwZo56k8-SaONhUqVWvXxhy4rJN7Izh_8xsP2M&h=AT3DDn8DyEn4oWEGGnH5QroVyYy04OWomDBRF1x8iEScfWoPBZFAXuECgGYrrIfAuCY0JaZInjATHD4o0rohbFTbczFZcz9zWXHT9N-pi9YrD0XTw2iENMAh-o1ixUDhTez8Daydbwg5zzZ82X7ofbFoQPMKRFndbpthgNcXfGhBRQfOEtR1s8zp15xCP6xFKXidZLSOmQutd0ig3Z6MFCp0WdqUlTYpSsQ9OyOQYP9gKbpQecEBRYr4ujI_rN-uzc1swlVhXu1SCy1jUERRtgFU3h7zKiPzq6JlvUWdaQVbGm2vSMqlECsIDctmc9ScigHGH6Qfyuu_3YCLBoXkBS8z6DqtD5gFgX1qgAdvNVQvYFM7gjWMzqM_qeTjW-21tPClZ5gRUz7uVt2XHb_W6Z8CgZNW9ZCy1uSnukFiWSroffomuQn2I5AZZD1jgxA7t-qBrA5Sl_tjojoaHx7I0-sIrce-gFDOj1KiTkggx4aHWafy5Oycwflx5lzyB5xLVITOmXnNRfSHcya6PtNdkFk3mHTqvCUidd-ZmdeLLP-cYra2fj0VFfm0V314TOokUH-GwdtOGtzhu_e-nvCjqEmcxeA7QDH_-MxFaQTKGV2xUrA3nm796aqN2fAiyMFFTrZ7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3xICyT0Z3uI%26fbclid%3DIwAR03qD0jAYPqWEs6SvkvfUTf08x86odk0Lo1TGrP9zU8HPYQo4lhCWj3pxg&h=AT3ErwTHtLkBQXyDHoeO1XvR5hpieF7O8uRwwXPUKwT_TaO_T0n-f8SJ_EnyPZaLTXcXhlNQjISQccrjLU8uzqo-WPEBRQ6UqkzMtcoY-aazQ3Oir5qZHjRSIX8g_0QAggP2gh-rEfeP-aNZTID4WBeO-H3OWKsebIVS70ox_xZz-pce4xJMPKuylOsG8ByLF2NB6lxtvAXyzZ7B0YTYbNOdZ_V9DogES1miqEZ96lNylb9L3xtvH43hCJNs5GqMn-P4brJTDAB7MMvvTNzAoAt4PMTKKyjQuaSef8AeXGNm1jRNRAegcDPNPx8NA5zhdc3qoK4wN6-OEbwGhWlTrAO9xb0b0o5vEJxzu4UqiEXRDqggC9pX9jDAJgnqDBiqujPke6YqIdZdfvCrt9qfdfcHtUoANa4JoZFnkrPTOzHyumijEBhl8jknIJTECmlk-nABNyIMm-WP_YxS7629u7ZRw0cEw2zpn8FkiMm_Hu01G1mXKhHfohztz33gjMQ_AE9bckL5XtTuuhbGpWivAbdAcoKkGV9OIbcRiljQbTw0G9MH7Xra2VxKFi6f-Ob34C6CJ7VcqcqdI888aePjFkWGomBz7AgJnXKqipSlM7C_Ia5f8TIA9cFepUUdryWQ1sOe
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10 packages เพื่อคนวยัท ำงำน  https://youtu.be/W5UPsJ9rCpc 
ติดตามชมได้ที่ 

https://www.youtube.com/channel/UCQDZ4erckjzPfhzsHoX-FzQ/playlists?view_as=subscriber 
 

  

 
 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FW5UPsJ9rCpc%3Ffbclid%3DIwAR3yrV_tgxJC_pr8wj55aLye9kft5BqFlvtngztGEJfrnyX1IDZxcCXtUb8&h=AT1gJJKuAk0rWuKOe7JpuUcCBn1SKwq5JEVKwsaSrrnBKOV30FamXIm7cppkB-tucAQofKdy7nNrkkPCOo_IqLtFAiUUQZs5icTIIfvn1zM4iUMKcXgn7hUNOcnhOvZ60lLDB7nmkL5gXGlhbEllJbe8hyDwx11Xiun_dWxEX8SnW5GSlu_OSK0Iizwjq_DgWBGkCvrpfljL9UM0AuN4DaHnC6tv0kCRlw8M3sHtBSN8cmNUpe2bPxq0OR9xaB1FPJIg4ffKP3_cAr5TC743pxmNkJa94jnNzGTI5ncEyspcUaUrmbS-6rigqrhjjAA19sgVpgUQYYsyqzuF9AddvyexK3YGhQvKUyCTiAN8JkVXvvxi8m6AzQ2EzQuhUa2fnmE8dKUBSyaA6AyQbAmedD76RgJhDOeUAEppFGYV3wcKdfCgFcGwMvscuO_1j2Qa7fqtH_BqUEgPDvslDGu-TtGhCbEPV0shmtysQAelc9ZPBLWXNaEHrrTgWqqeXct90n7yP02pf6n0yPYD1PVZ1qWVJWy6OrcezvArEX8PPhmoT7Uow7uwqO_P9BlTKA5KOwNrJPRTouONyvxw1bgIVVmbBp7bXs2uU0rW0mmjkmc-_UIE6NsbmOuoAtKeZoFjHkYr
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3.4 หนังสือ คู่มือแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 10 
Packages (ISBN 978-616-11-4155-4) เล่มละ 350 หน้า จ านวน 2,000 เล่ม  
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วัตถุประสงค์        
เพ่ือเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพของประชาชนวัยทํางาน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือให้วัยทํางานหุ่นดี สุขภาพดี และเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
ในอนาคต 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทางสาธารณสุขทุกระดับ บุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน พยาบาลประจําสถานประกอบการ) 
 

การด าเนินงาน 
 ป๎ญหาสุขภาพของวัยทํางานส่วนใหญ่เกิดจากการขาดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ขาด
กลไกการบริหารระดับชาติ และขาดการดําเนินงานโดยการขยายผลสู่การปฏิบัติจึงต้องมีการส่งเสริมสุขภาพ
โดยเน้นหลัก 3อ. 2ส. 1ฟ. เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
การเกิดโรค จากป๎ญหาดังกล่าวจึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําร่างนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตวัยทํางานในสถานประกอบการ และจัดทําแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 โดยในการประชุมมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หารูปแบบแนวทางส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ กําหนดเปูาหมาย ขอบเขต รวมทั้งรูปแบบเครื่องมือ
ประเมินสภาวะสุขภาพ จัดทําเนื้อหาให้ครอบคลุมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนทํางานในลักษณะต่างๆ  แบ่งการ
จัดทําเนื้อหาเป็น Package ประกอบด้วย 10 Packages ดังนี้ 

1. หุ่นดี สุขภาพดี    
2. จิตสดใส ใจเป็นสุข     
3. ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล   
4. สุดยอดคุณแม่     
5. เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่าพาชีวายืนยาว .  
6. พิชิตออฟฟิศซินโดรม 
7. สถานประกอบการก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ 
8. สถานประกอบการดี ชีวีสดใส ไร้แอลกอฮอล์บุหรี่ 
9. โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 
10. สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีสมดุลชีวิต 

ซึ่งเนื้อหาของแต่ละ Package ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญสํานักต่างๆ ภายใน
กรมอนามัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทบทวนเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ 
Package สุขภาพเกิดความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

3.5 ด าเนินงานวิจัย 2 เรื่อง  
3.5.1. การวิจัยเชิงคุณภาพการศึกษาเรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัย

สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการแบบบูรณาการ  
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่เอ้ืออํานวยให้ประชาชนสามารถเพ่ิมความสามารถใน

การควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ การจะเข้าถึงสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิต
และสังคมนั้น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสามารถระบุถึงเปูาหมายและบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้ รวมถึงสามารถ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ (สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, 
2556:1) สําหรับประเทศไทยนั้นการกําหนดนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพจะปรากฏอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น 
แผนพัฒนาประเภทต่างๆ ที่เป็นแผนพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาเฉพาะด้าน เช่น แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เป็นต้น นอกจากนั้นนโยบายทางด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพยังปรากฏอยู่ในรูปของพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด มติคณะรัฐมนตรี 
หรือปรากฏในรูปของกฎระเบียบ หรือคําสั่งต่างๆ ของหน่วยงานในระดับประเทศ และการนํานโยบายการสร้าง
เสริมสุขภาพที่กําหนดไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่สําคัญ หากกําหนดนโยบายไว้อย่างดีแต่ไม่สามารถนําไปสู่
การปฏิบัติได้ย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

กระบวนการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้
กําหนดเป็นนโยบายแล้ว โดยกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นประกอบด้วยขั้นตอนในระดับมหภาค 
(Macro implementation) ที่เป็นการแปลงนโยบายให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ แผนงานหรือโครงการ โดย
หน่วยงานส่วนกลางจะต้องทําให้หน่วยงานในระดับปฏิบัติยอมรับแนวทางแผนงานโครงการหรือผลของการ
แปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต่อไป ส่วนขั้นตอนในระดับจุลภาค (Micro implementation) นั้นเริ่มต้นจาก
หน่วยงานในระดบัปฏิบัติแสวงหาความร่วมมือ สร้างการยอมรับนโยบายและการมีส่วนร่วม โดยการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติให้มีความเหมาะสมตามบริบทหน่วยงานของตนเองเพ่ือให้เกิดความสําเร็จและความต่อเนื่องในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ จะเห็นได้ว่ากระบวนการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นมีความสําคัญอย่างยิ่ง  เป็นการแปลง
ตัวนโยบายไปสู่การดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จึงถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่
สําคัญที่จะทําให้ตัวนโยบายบรรลุผลสําเร็จนับตั้งแต่การกําหนดนโยบาย ซึ่งผู้มีอํานาจต้องพยายามกําหนดให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผลเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแก้ไขป๎ญหาอุปสรรค การปรับปรุงนโยบายให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  

ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นมีผลสําคัญในหลายด้านทั้งส่งผลต่อผู้
กําหนดนโยบายทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะถ้าหากประสบผลสําเร็จก็จะได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาชน 
ส่งผลต่อกลุ่มเปูาหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งหากนโยบายมีการแก้ไขป๎ญหาของกลุ่มเปูาหมายได้ก็จะได้รับความพึง
พอใจและถ้าหากแก้ไขป๎ญหาไม่ได้สภาพป๎ญหาอาจยุ่งยากมากข้ึนส่งผลต่อหน่วยปฏิบัติหากนโยบายนั้นประสบ
ความสําเร็จก็จะได้รับการยอมรับว่าทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรเพราะถ้า
หากไม่ประสบความสําเร็จในการนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าจะส่งผลเสียต่อ
ผู้รับผิดชอบได้ สุดท้ายอาจส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม หากประสบความสําเร็จใน
การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติจะทําให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนโยบาย
ที่มีความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติและสอดคล้องกับบริบทการทํางาน ซึ่งจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานที่มี
ความสามารถและเหมาะสมได้นํานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน 

ในส่วนของนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของประชากรวัยทํางานของกรมอนามัยนั้น ศูนย์อนามัยต่างๆ 
ในส่วนภูมิภาคเป็นองค์การทางสุขภาพที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้การนํานโยบายการส่งเสริมสุขภาพไปสู่
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การปฏิบัตินั้นประสบความสําเร็จ ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานมากมายแต่
ในทางปฏิบัติยังมีป๎ญหาอุปสรรคหลายประการ ที่ทําให้การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติไม่บรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ของนโยบาย ดังจะเห็นได้จากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของวัยทํางานทั้งระดับโลกและในประเทศ
ไทยซึ่งประชากรวัยทํางานทั่วโลก (อายุ 15-59 ปี) กําลังประสบป๎ญหาจากการทํางานที่ส่งผลให้มีภาวะ
สุขภาพแย่ลงและมีความไม่ปลอดภัยในการทํางานองค์การอนามัยโลกระบุว่า ป๎จจุบันทั่วโลกมีความเสี่ยงกับ
ป๎ญหาโรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรถึง 38 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีหรือคิดเป็นร้อยละ 68 
ของการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมดใน พ.ศ. 2555 และมากกว่า 16 ล้านคน เป็นผู้ที่เสียชีวิตในช่วงอายุ
ต่ํากว่า 70 ปี หรือเรียกว่าเป็นการตายก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ําและปานกลาง มี
ภาระโรคจากการตายก่อนวัยอันควรนี้มากถึงร้อยละ 82 ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมี
การประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจในช่วง 15 ปีข้างหน้า ที่ประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
ประชากรอีกจํานวนหลายล้านคนที่จะยังต้องอยู่กับความยากจนในขณะที่ประเทศไทยนั้นเป็นอีกประเทศที่มี
ป๎ญหา NCDs ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเพ่ิมขึ้นทั้งจํานวนผู้เสียชีวิตและสัดส่วนการเสียชีวิตจากโรค 
NCDs จากการศึกษาภาระโรคของกรมควบคุมโรครายงานว่า จํานวนผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs นั้นเพ่ิมขึ้นจาก 
314,340 คนใน พ.ศ. 2552 เป็น 349,090 คนใน พ.ศ. 2556 หรือกล่าวได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs 
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 8,687.5 คนต่อปี นอกจากนั้นยังพบว่าคนวัยแรงงานมีป๎ญหาสุขภาพในด้านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  ดื่มสุราและการใช้สารเสพติดอ่ืนๆ ตลอดจนป๎ญหาสุขภาพอัน
เนื่องมาจากการทํางานอยู่เสมอ ซึ่งในแต่ละปีประเทศสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่ไม่ติดต่อของ
วัยทํางานถึงประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งในป๎จจุบันโครงสร้างประชากรของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ทําให้ประชากรวัยทํางานต้องรับหน้าที่ในการดูแลผู้ที่ต้องพ่ึงพิงอันได้แก่ ประชากรเด็กและประชากรผู้สูงอายุ
มากขึ้นโดยในปี 2553 มีผู้ต้องพ่ึงพิง 48 คนต่อวัยแรงงาน 100 คนและในอีก 15 ปีข้างหน้าจะมีผู้ที่ต้อง
พ่ึงพิงเพ่ิมขึ้นเป็น 60 คนต่อวัยแรงงาน 100 คน เนื่องจากจํานวนประชากรวัยสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นหากประชากรในวัยทํางานเจ็บปุวยหรือมีป๎ญหาสุขภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติแล้ว
ผลกระทบนั้นจะไม่ได้จํากัดอยู่ในระดับบุคคลเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติอีกด้วย 
ซึ่งการที่จะสร้างสุขภาพที่ดีนั้นต้องอาศัยการดําเนินงานจากเครือข่ายหลายภาคส่วนในสังคมในการนํานโยบาย
ไปขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด (กรมควบคุมโรค, 2559: 7) 
 ดังนั้น หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในพ้ืนที่อย่างเช่น ศูนย์อนามัย
ต่างๆ ในส่วนภูมิภาคของกรมอนามัย ซึ่งทําหน้าที่ในการนํานโยบายการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางาน 
ของกรมอนามัยไปปฏิบัติ โดยประชากรกลุ่มวัยทํางานนั้นมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศและดูแลกลุ่มวัย
อ่ืน ๆ จึงจําเป็นต้องมีแนวทางหรือรูปแบบที่ดีมีประสิทธิผลในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติสําหรับศูนย์อนามัย 
เพ่ือที่จะทําให้นโยบายการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ ประสบผลสําเร็จตาม
เจตนารมณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการแบบบูรณาการ ซึ่งผลของการศึกษาจะมีคุณค่า
ต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชากรวัยทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นองค์ความรู้ในการขับเคลื่อน
นโยบายต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
การศึกษาเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

แบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
แบบบูรณาการ 
 2. เพ่ือศึกษาถึงป๎ญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ แบบบูรณาการ 
 3. เพ่ือพัฒนาแนวทางในการการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ แบบบูรณาการ 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

แบบบูรณาการ ดําเนินการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2562 โดยการศึกษาครั้งนี้
กลุ่มเปูาหมายคือ ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 4, 6, 10 ตัวแทน
สํานักงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับส่วนกลางและพ้ืนที่บูรณาการในการปฏิบัติ รวมถึงสถาน

ประกอบการเก่ียวกับการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 
2. สามารถนําข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัย

สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนานโยบายส่งเสริมสุขภาพคนวัยทํางาน 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการและการประสานกิจกรรมโดยกลุ่มบุคคลหรือ

องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งความพยายามเพียงหนึ่งครั้งที่แปลงการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ และความพยายาม
อย่างต่อเนื่องที่จะทําให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย เพ่ือให้บรรลุความสําเร็จตามเจตจํานงและ
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่กําหนดไว้ 

คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทํางานทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม รวมไป
ถึงสิ่งแวดล้อมในการทํางาน ที่ทําให้องค์กรมีผลผลิตมากขึ้นและส่งผลทําให้บุคคลสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ 

คนวัยท างาน หมายถึง กลุ่มที่ผู้วิจัยเลือกเป็นกลุ่มศึกษา ซึ่งในที่นี้เป็นคนวัยทํางานที่มีงานทําและมีอายุ 
15-59 ปี  
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แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

แบบบูรณาการนั้น มีการศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะอธิบาย
ครอบคลุมประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ  
2. แนวคิดการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) 
3. แนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) 
4. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทํางานในสถานประกอบการด้วย 10  

packages 
5. ข้อมูลการดําเนินงานการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการ 
6. กรอบแนวความคิด 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาเรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน

ประกอบการแบบบูรณาการ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจัยโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มเปูาหมายและศึกษาเอกสารงานวิจัยที่มีอยู่ในป๎จจุบัน 
(Documentary research) โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัยดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้  

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-Depth 
Interview) ทั้งจากปลัดกระทรวง อธิบดีกรม ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 4,6 ตัวแทน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของศูนย์อนามัยที่ 4,6 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที มีการขออนุญาตจดบันทึกภาคสนาม (Field note) และบันทึกเทป 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เช่น ข้อมูลจาก
หนังสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและอินเตอร์เน็ต (Online) โดยศึกษาถึงที่มาความสําคัญและ
หลักการของโครงการ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างสําหรับเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจํานวน 27 คน ทําการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยพิจารณาจาก มีหลักเกณฑ์
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทําการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ดังนี้ 
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 1. ผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค คนวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ จํานวน 7 ท่าน ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานครฯ นายกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
 2. ผู้อํานวยการศูนย์อนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 4, 6) จํานวนเขตละ 1 ท่าน รวม 2 ท่าน 
 3. ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตในพ้ืนที่ จํานวนเขตละ 1 ท่าน รวม 2 ท่าน 
 4. ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันควบคุมโรคท่ี 4, 6 จํานวนเขตละ 1 ท่าน รวม 2 ท่าน 
 5. ตัวแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของศูนย์อนามัยที่ 4, 6 จํานวน 2 ท่าน 

6. ผู้บริหารสถานประกอบการในเขตสุขภาพที่ 4, 6 จํานวนเขตละ 2 ท่าน รวม 4 ท่าน 
 7. เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและพนักงานฝุายทรัพยากรบุคคลในเขตสุขภาพที่ 4, 6
จํานวนเขตละ 2 ท่าน รวม 4 ท่าน 

8. ตัวแทนพนักงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในเขตสุขภาพที่ 4, 6 จํานวนเขตละ 2 ท่าน รวม 
4 ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ใน
ลักษณะที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของลักษณะคําถามอย่างกว้างๆ 
ออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 คําถามเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการแบบบูรณาการ 

ด้านที่ 2 คําถามเกี่ยวกับป๎ญหาและอุปสรรค และแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการแบบบูรณาการ การกําหนดข้อคําถามโดยละเอียดในแต่ละด้านของ
คําถามจะให้เป็นไปตามความเหมาะสมตามบริบทในขณะทําการสัมภาษณ์และในการสัมภาษณ์จะทําการบันทึก
ข้อมูลโดยการใช้เทปบันทึกเสียง 

การตรวจสอบคุณภาพ 

ผู้วิจัยได้เลือกการได้มาซึ่งข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ส่งคําถามที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และทําการแก้ไขตามคําแนะนําให้สมบูรณ์ก่อนการสัมภาษณ์จริง 
เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้ทําการตรวจสอบด้วยวิธีการสามเส้า  (Triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลจาก
แหล่งที่มาต่าง ๆ กัน ได้แก่ จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพ่ืออธิบายสภาพการณ์หลายๆ ช่วงเวลาและมิติที่ต่างกัน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
แบบบูรณาการ เป็นการศึกษาท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล และการตีความจากข้อความที่
ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ในประเด็นบทบาทและกระบวนการขับเคลื่อน
นโยบายตลอดจนป๎ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 ขั้นตอนแรกในการดําเนินงานวิจัย จะเริ่มด้วยการศึกษาข้อมูลเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการแบบบูรณาการ โดยเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
เพ่ือให้ทราบว่า....เป็นอย่างไร 

 จากนั้นสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาและสอบถามข้อมูล  
 ขั้นตอนต่อมา สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ (กําหนดเงื่อนไข) เพ่ือให้ทราบ
ทัศนคติและจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ในการทําวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้คํานึงถึงหลักจริยธรรมในการทําวิจัยกับมนุษย์ ซึ่งก็คือผู้ให้ข้อมูล โดยการติดต่อขอ
ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกครั้งก่อนการสัมภาษณ์ให้กับผู้ให้
ข้อมูลทุกคนทราบ ผู้วิจัยสามารถเปิดเผยข้อมูลตามที่ผู้ให้ข้อมูลอนุญาตเท่านั้นและได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลใน
การบันทึกเทป ถ่ายรูปและการนําข้อความที่ได้สัมภาษณ์มานําเสนอในงานวิจัย ส่วนข้อมูลที่ไม่ได้รับการ
อนุญาตให้เปิดเผย ผู้วิจัยได้ทําการเก็บเป็นความลับโดยไม่ทําการเผยแพร่ 

ผลการวิจัย/อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ 

 จะด าเนินการต่อไปในอนาคต 

   3.5.2.การวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จของการด าเนินงาน 10 
Packages ในสถานประกอบการ  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์ของประชากรวัยทํางานทั่วโลก (อายุระหว่าง 15-59 ปี) จากสถิติขององค์การอนามัยโลก
ปี 2559  ระบุว่ามีประมาณ 1,900,000,000 คน และกําลังประสบป๎ญหาจากการทํางานที่ส่งผลกระทบ
ต่อความไม่ปลอดภัยในการทํางาน และต่อภาวะสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย สถานการณ์ภาวการณ์
ทํางานของประชากรของประเทศไทยปี 2560 จากสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมี
จํานวน 55.8 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทํางาน 38.38 ล้านคน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 37.68 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.30 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 2.67 แสนคน ส่วนผู้ที่
อยู่นอกกําลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทํางาน 17.45 ล้านคน จะเห็นได้ว่าประชากรวัยทํางาน (อายุ 15-59 
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ปี) เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ เป็นกลุ่มหลักที่ต้องทําหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศดังนั้นการสร้าง
กระบวนการ การดําเนินการ การบริหารจัดการ การให้ความรู้และให้คําแนะนําเพ่ือสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่
ดี และในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างเล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพของประชากรวัย
ทํางาน โดยในส่วนของภาครัฐได้มีการพัฒนาทางด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติทางด้านสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน มีการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในส่วนของ
ภาคเอกชนทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ได้ร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อแนะนําต่างๆ เพ่ือให้พ้นจาก
การบาดเจ็บ และโรคร้ายจากการทํางาน (Occupational diseases and Work related diseases ) แต่
อย่างไรก็ตามประชากรวัยทํางานส่วนใหญ่ก็ยังเจ็บปุวยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพซึ่งเป็นโรคที่อาจ
ปูองกันได้ 

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน โดยวางกรอบแนวคิดให้มีความ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 เปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปด้านสาธารณสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) นอกจากนี้ยังได้นําผลจากการ
ทบทวนจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ (Retreat) กระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดนี้
จึงทําให้เกิดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 excellence) ได้แก่ 1) Prevention& Promotion 
Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและความปูองกันโรคเป็นเลิศ) 2) Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 3) 
People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) และ 4) Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ) โดยมี
เปูาหมาย คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ซึ่งสถานะสุขภาพประชาชนไทย
นั้นยังประสบกับป๎ญหาด้านสุขภาพ สาเหตุสําคัญเกิดจากโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ ป๎จจัยเสี่ยง รวมถึงภัยสุขภาพ 
ที่ส่งผลให้ปุวยและตายด้วยโรคที่ปูองกันได้ และหากแบ่งป๎ญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย โดยในกลุ่มวัยทํางาน (15-
59 ปี) พบว่า ประชากรกลุ่มวัยทํางานส่วนใหญ่มีป๎ญหาเรื่องสุขภาพที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ และ
การเกิดอุบัติเหตุ โดยพบว่าสาเหตุการปุวยส่วนใหญ่ของประชากรวัยทํางานเกิดจากโรคมะเร็ง โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคของต่อมไร้ท่อ โรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและลดป๎จจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ โดยมีระบบตอบสนองต่อภัยสุขภาพต่างๆ ตลอดจนมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่ดี อยู่
ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยแผนงานที่ 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ประกอบด้วย 4 โครงการ และ 13 ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ โดยโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มวัยทํางาน คือ โครงการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทํางาน โดยมีเปูาหมายคือ ประชนวัยทํางานมีดัชนีมวลกายปกติ  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําแผนสอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขคือแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทของการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) การส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  ใน
ด้านของการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค์ มีเปูาประสงค์ คือ ประชากรวัยทํางานหุ่นดี
สุขภาพดีและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม , กิจกรรมทางกาย
เพียงพอต่อสุขภาพ, นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอต่อสุขภาพ, การดูแลสุขภาพช่องปากท่ีเหมาะสม) 

กรมอนามัย นําโดยสํานักส่งเสริมสุขภาพได้เล็งเห็นความสําคัญของป๎ญหาด้านสุขภาพของประชากร
กลุ่มวัยทํางานจึงได้จัดทําโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือ
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คุณภาพชีวิตที่ดี (CSR in Health for happy & healthy workplace) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) โดยมี 10 แนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน (10 Packages) ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการพัฒนาและต่อยอดจากสภาพ
ป๎ญหาสุขภาพของคนวัยทํางานจากการตรวจสุขภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพป๎ญหาและความต้อ งการ
ของสถานประกอบการ สํานักส่งเสริมสุขภาพ ได้นําป๎ญหาต่างๆ ดังกล่าว ไปศึกษา และนําร่องแก้ไขในสถาน
ประกอบการและนํามาพัฒนาจัดกลุ่ม ได้เป็น 10 แนวทาง (10 packages) ที่ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดี 
สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker)  ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life 
Balance) ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใสใส่ใจดูแล (Smart and Healthy Family) ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart 
Mom) ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Pre-retirement and Longevity Planning) ชุด
ที่ 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Management) ชุดที่ 7 สถานประกอบการก้าวไกล ต้องใส่ใจ
แรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker) ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้
แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free living) ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy 
Canteen) และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต (Safety and Good 
Environmental Workplace and Happy for Life) ทั้ง 10 แนวทางที่กล่าวมานี้จะช่วยส่งเสริมสุขภาพ
ประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทําให้ประชากรวัยทํางานมีภาวะสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี ส่งผลทําให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีของกําลังคนในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ และลดภาระรายจ่ายด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดความเจ็บปุวย จึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องทําการพัฒนาระบบ ตลอดจนกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ สามารถเกิดการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาป๎จจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จของการดําเนินงาน 10 Packages ในสถานประกอบการ 
2. เพ่ือศึกษาป๎ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 10 Packages ในสถานประกอบการ 
3.. เพ่ือศึกษาโอกาสของการขยายแนวทางการดําเนินงาน 10 Packages ในสถานประกอบการในพ้ืนที่อ่ืนๆ 

ขอบเขตในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขต 2 ลักษณะ คือ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่างๆ โดยมุ่งศึกษาระดับการรับรู้ของประชากรวัย

ทํางานในการส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงศึกษาระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัย
ทํางานที่พึงประสงค์ 4 ด้านตามหลักปฏิบัติของกรมอนามัย และหาแนวทางการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ทักษะส่วนบุคลของคนวัยทํางาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
2. ขอบเขตประชากร  

การศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจากสถาน
ประกอบการจํานวน 30 แห่งจาก 3 เขตสุขภาพ อันได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 4, 6, 10 ที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี  
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3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา  
1. เขตสุขภาพนําร่องที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการอันได้แก่เขตสุขภาพที่ 4, 6, 10  
2 .สถานประกอบการที่มีเจตจํานงเข้าร่วมโครงการเขตสุขภาพละ10 สถานประกอบการ รวมจํานวน 

30 สถานประกอบการ 
 

นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 

วัยท างาน หมายถึง ประชากรในสถานประกอบการ อายุระหว่าง 15-59 ปี ที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการจาก 3 เขตสุขภาพ อันได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 4, 6, 10  

การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง  กระบวนการสร้างเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคลมีการ
ปฏิบัติและการพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อมและป๎จจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเพ่ือให้บรรลุการมี
สุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และป๎ญญา สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

10 Packages ในสถานประกอบการ หมายถึง 10 แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ ได้แก่  

1. หุ่นดี สุขภาพดี 
2. จิตสดใส ใจเป็นสุข 
3. ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล 
4. สุดยอดคุณแม่ 
5. เตรียมเกษียนอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว 
6. พิชิตออฟฟิศซินโดรม 
7. สถานประกอบการก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ 
8. สถานประกอบการดี ชีวีสดใส ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ 
9. โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 
10. สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. ทราบถึงป๎จจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จของการดําเนินงาน 10 Packages ในสถานประกอบการ
  
 3. ทราบถึงป๎ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 10 Packages ในสถานประกอบการ 
 2. มีแนวทางในการดําเนินงาน 10 Packages ในสถานประกอบการและเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการดําเนินงาน 10 แนวทางส่งเสริมสุขภาพวัย
ทํางาน ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามลําดับสาระดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) 
2. แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 
3.  6 building block 
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4. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ. 2554-2563 กระทรวงสาธารณสุข 
5. แผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ (Prevention& Promotion Excellence) กระทรวง

สาธารณสุข 
6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 

กรมอนามัย 
7. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
8. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการดําเนินงาน 10 แนวทางส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน เป็นการวิจัยเชิง
พรรณา (Descriptive study) เพ่ือทราบประสิทธิผลของ 10 แนวทางส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในการ
ดําเนินการนําไปสู่การพัฒนากระบวนการและแนวทางส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนรวมถึงเพ่ือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัย
ทํางาน โดยผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 

วิธีการศึกษา 
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 10 แนวทางส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ 

ดังนี้การศึกษาในเชิงปริมาณ ข้อมูลทางสถิติ โดยจากการวิจัยสํารวจแบบวัดก่อนและหลัง การเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือตอบป๎ญหานําวิจัย 
โดยรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ตํารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์ บทความ กฎหมาย นโยบาย 
รายงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ที่เป็นบทความในเว็บไซด์ต่างๆ เพ่ือนํามาใช้อ้างอิง
ประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์ 

2. ศึกษาภาคสนาม (Field Study) การศึกษาภาคสนามในการสํารวจ (Survey Study) โดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มประชากร คือ ประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการที่สมัครใจในการเข้า
ร่วมโครงการจากสถานประกอบการ 30 แห่งจาก 3 เขตสุขภาพ อันได้แก่ เขตสุขภาพที่ 4, 6, 10 ที่มีอายุ
ระหว่าง 15-59 ปี  

ซึ่งมีขนาดกลุ่มประชากรที่ต้องการสํารวจจะอยู่ที่ ....... คน การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการ
สํารวจเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ของการสํารวจครั้งนี้ต้องอาศัยหลักสถิติโดยใช้สูตรการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบ...... 

เกณฑ์การคัดเลือกประชากร (Inclusion criteria)  
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับประโยชน์ต่อการวิจัยหรือกลุ่มที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าสู่การวิจัย ได้แก่ 

  1. สถานประกอบการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4,6,10 
  2. บุคคลากรในสถานประกอบการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 4,6,10 
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เกณฑ์การคัดออกประชากร (Exclusion criteria)  
กลุ่มตัวอย่างท่ีถูกคัดเลือกเข้าโครงการแล้ว แต่อาจมีอันตรายหรือโอกาสเสี่ยงกับผลแทรกซ้อนจากการ

วิจัยได้มากกว่าคนปกติหรือกลุ่มตัวอย่างรายอ่ืน เช่น  
1. ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากเหตุผลส่วนบุคคล เช่น เจ็บปวด เสียชีวิต กลับภูมิ

สําเนา 

เกณฑ์การยุติ (Terminal criteria)  
การให้เลิกจากการวิจัย จะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลักมีความประสงค์ที่จะหยุดให้ข้อมูล หรือ

ขอถอนตัว 

การตระหนักถึงจริยธรรมในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้คํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัยตลอดเวลาโดยให้ความละเอียดอ่อนต่อมิติดังต่อไปนี้  
1. หลักการเคารพในบุคคล (Respect for persons) ผู้ศึกษาจะให้การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยในครั้งนี้ จากการไม่ใช้คําถามที่ล่วงล้ําในสิทธิความเป็นมนุษย์มาใช้จนเกินไป 
เพ่ือเป็นการให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 

2. หลักประโยชน์ ผู้ศึกษาจะทําการบอกเล่าถึงประโยชน์ในการวิจัยเรื่องนี้ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 
โดยผู้วิจัยจะได้นําผลการศึกษาในครั้งนี้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมวัยทํางานที่พึงประสงค์ 4 ด้าน
ไปนําเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างสูงสุด 

3. หลักความโปร่งใส ผู้ศึกษาจะใช้การอธิบายหรือบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการ
ทํางานสารนิพนธ์ชิ้นนี้ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้ทราบถึงเนื้อหาและรายละเอียดที่สื่อสารกัน ซึ่งการ
อธิบายรายละเอียดทั้งหมดถือได้ว่าเป็นการขออนุญาตด้วยความสมัครใจของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 

4. การรักษาความลับ (confidentiality) การวิจัยครั้งนี้ให้ความสําคัญกับการรักษาความลับของผู้ให้
ข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ไม่เปิดเผยชื่อ นามสกุลจริง ของผู้ให้ข้อมูลในรายงานวิจัย โดยใช้ชื่อเป็นนามสมมุติ
แทน ไม่ระบุชื่อ และสถานที่จริงของการเก็บข้อมูลภาคสนาม การเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ โดยไม่
เปิดเผยให้กับผู้อื่นนอกจากผู้วิจัยเท่านั้น เช่น ข้อมูลจากการสํารวจจะเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยเป็นความลับ 

5. ความเป็นส่วนตัว (Privacy) การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลในพ้ืนที่ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการที่มีความเป็นส่วนตัว ปราศจากการรบกวนจากบุคคลอื่น 

6. การยินยอมพร้อมใจ (informed consent) ในเก็บข้อมูลทุกครั้งผู้วิจัยจะขออนุญาตในการเก็บ
ข้อมูลและดําเนินการขอความยินยอมพร้อมใจในการให้ข้อมูลด้วยวิธีการขออนุญาตผ่านทางคําพูด 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ชุด เป็นเครื่องมือในการรวมรวม

ข้อมูลซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตํารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ 
รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์ บทความ กฎหมาย นโยบาย รายงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นบทความในเว็บไซด์ต่างๆ (Internet) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง โดยมีโครงสร้างของแบบสอบถามประกอบด้วย ข้อ
คําถามปลายปิด และปลายเปิด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรวัยทํางาน คือ คําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
อาชีพ เป็นต้น ลักษณะข้อคําถามเป็นการทําเครื่องหมาย ✔ ลงในช่อง ( ) และเติมข้อความลงในช่องว่าง 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการที่เลือกจาก 10 
แนวทาง ได้แก่    
1 หุ่นดี สุขภาพดี       
2 จิตสดใส ใจเป็นสุข      
3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล    
4 สุดยอดคุณแม่      
5 เตรียมเกษียนอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว  
6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม 
7 สถานประกอบการก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ 
8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใส ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ 
9 โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ  
10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานก่อนและหลัง ได้แก่  

 1. ผลการตรวจสุขภาพอันได้แก่ ความดันโลหิตปกติหรือควบคุมได้  น้ําหนักปกติหรือในเกณฑ์ควบคุม
ได้เส้นรอบเอวปกติหรือไม่เพ่ิมขึ้น ดัชนีมวลกายปกติหรือไม่เพ่ิมขึ้น จํานวนผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมน้ําตาลใน
เลือดได้  ค่าไขมันในเลือดปกติหรือควบคุมได้และสุขภาพฟ๎น 

 2. แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของวัยทํางาน 

 3. แบบประเมินความสุข TMHI-15 

การตรวจสอบเครื่องมือ 

 ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถาม จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไปตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้ศึกษาได้สร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามขึ้น แล้วนําเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
(Content) และนําเสนอแนะมาปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือใช้ในการสุ่มตัวอย่างซึ่งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า ข้อคําถาม
แต่ละข้อ วัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 

ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดวัตถุประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัตถุประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัตถุประสงค์/เนื้อหานั้น 
แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อ

กับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จากสูตร 
สูตรการหาค่า IOC ΣR 

                N 
เมื่อ R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
N แทน จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 
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เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.70 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์หรือตรงตาม
เนื้อหานั้น แสดงว่าข้อคําถามข้อนั้นใช้ได้  

 2. การตรวจสอบความเชื่อม่ัน ภายหลังจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงและปรับปรุงข้อคําถามใน
แบบสอบถาม นักศึกษาได้นําแบบสอบถามไป Pre test กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 ชุด แล้วนําแบบสอบถามที่เก็บตัวอย่างมาทดสอบความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟุา (Alpha 
Coefficient ของ Cronbach) ซึ่งต้องมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปจึงจะยอมรับ   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กับกลุ่มเปูาหมาย จํานวน  ..... ชุดโดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 1. ทําหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือขออนุญาตในการเก็บข้อมูล 
 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้แก่กลุ่มเปูาหมายทราบ และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามไปแจกให้แก่กลุ่มเปูาหมายในหน่วยงานต่างๆที่กําหนด 

4. ดําเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มเปูาหมาย เพ่ือประเมินตามข้อคําถามในแบบสอบถาม หาก
กลุ่มเปูาหมายท่านใดมีข้อจํากัดในการอ่าน ผู้ศึกษาจะอ่านข้อคําถามให้และให้กลุ่มเปูาหมายตอบ และกรอก
ข้อมูลลงในแบบสอบถาม 

5. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลหากมีแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ดําเนินการสอบถามเพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนสมบูรณ ์

6. เก็บแบบสอบถามคืนเพ่ือนําไปวิเคราะห์ต่อไป 
ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน 8เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2562ถึง 30กันยายน

2562) และนําผลที่ได้ไปประมาณผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical package for The 
Social  Science : SPSS) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้มาจัดระเบียบ ลงรหัส เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว นํามาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมมาสําเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ป๎จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค์ 4 ด้าน โดยการทดสอบดังนี้ 

1. การทดสอบความสัมพันธโดยใช t-test ใชวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางคาเฉลี่ย
ของตัวแปรสองกลุ ม ไดแก เพศ และสถานภาพสมรส โดยกําหนดค านัยสําคัญทางสถิติ (Statistical 
Significant) ที่ระดับ 0.05 

 2. การทดสอบความสัมพันธโดยใช F-test ใชวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางคา
เฉลี่ยของตัวแปรสามกลุมขึ้นไป ไดแก อายุรายได ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน น้ําหนัก 
ส่วนสูง เส้นรอบเอว BMI และผลตรวจสุขภาพ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) 
โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติ (Statistical Significant) ที่ระดับ 0.05 
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      ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการที่เลือก
จาก 10 แนวทาง ใช้การคํานวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) หรือค่าเฉลี่ยในการอธิบายค่ากลางของคะแนน
ทั้งหมด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานก่อนและหลัง 

การน าเสนอข้อมูล 
สําหรับการนําเสนอข้อมูลนั้น ผู้ศึกษาจะนําเสนอในรูปแบบการบรรยายประกอบตารางโดยวิเคราะห์

ตามประเด็นที่กําหนด 
ผลการวิจัย/สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จะดําเนินการต่อไปในอนาคต 
 

กลยุทธ์ที่ 4. สรุป และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

มีการเยี่ยมประเมิน และให้คําปรึกษาเชิงลึกแก่องค์กร โดยแพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่ม
อนามัยวัยทํางาน และคณะทํางานกลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โดยดําเนินการไป
แล้ว 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้  

4.1 ประชุมชี้แจงภาคีเครือข่ายการด าเนินงาน Happy workplace และสถานประกอบการ         
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม
ในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดสระบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561                      
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม 
1. เพ่ือเยี่ยมประเมิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คําปรึกษาแก่องค์กร ที่เกิดจากป๎ญหาสุขภาพที่พบใน

สถานประกอบการ   
2. เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะทําให้สามารถทํางานได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพเพ่ิมผลผลิตให้กับ

สถานประกอบการ โดยมีวิธีการส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยใช้แนวทางส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานใน  
สถานประกอบการเพ่ือให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 10 Packages 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

ผู้บริหาร นักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
ประกันสังคม สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุข สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 4 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 และสถานประกอบการ 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม):  

1. บรรยายเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี: CSR in Health for happy & healthy workplace  

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
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แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ ได้บรรยายถึง การมีสุขภาพดี สุขภาวะดี (Healthy Well Being) 
ร่างกาย จิตใจ รวมถึงจิตวิญญาณ สังคมและสิ่งแวดล้อมต้องดีครอบคลุมทุกมิติ โดยต้องเริ่มจากการสร้างความ
รอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง (HLO) เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะทําให้
สามารถทํางานได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ เพ่ิมผลผลิตให้กับสถานประกอบการ โดยมีวิธีการส่งเสริม
สุขภาพที่ดีโดยใช้แนวทางส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือให้มีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 10 Packages      

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 สํานักงานประกันสังคมและกรมสวัสดิการแรงงานเขตสระบุรี ได้ดําเนินงานสอดคล้องกับแนวทาง
ส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี                   
ผลพบว่ามีความประสบความสําเร็จ 

 บริษัทโตโยต้าเมืองนนท์ รายงานผลการดําเนินงานที่บูรณาการร่วมกับแนวทางส่งเสริมสุขภาพ
ประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการส่งเสริมให้คน
ในองค์กรมีสุขภาพที่ดี โดยใช้แนวทางสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยตนเอง มีบุคคลต้นแบบ มีการ
สร้างแกนนําที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาสุขภาพทุกช่วงวัย มีการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการ
ขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการดําเนินงาน  

  อยากให้มีการประชาสัมพันธ์มากข้ึน และใช้รูปแบบการนําเสนอท่ีน่าสนใจ มีสื่อประชาสัมพันธ์ 

2. บรรยายเรื่อง สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขแบบบูรณาการ 

โดยนางสาวอาพัฒศิริ ธรรมรังกา ผู้แทนสํานักงานปูองกันและควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี   
นางสาวอาพัฒศิริ ธรรมรังกา กล่าวว่า สถานการณ์ด้านโรคและภัยสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ                 

ในป๎จจุบัน พบว่าการสูญเสียของสภาวะประชากรไทยเกี่ยวกับโรคประจําตัวต่างๆในวัยทํางานป๎ญหาสุขภาพ            
เช่น โรค NCD โรคซึมเศร้า โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่  อุบัติเหตุ รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ ฯลฯ 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยสถานการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการดําเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการเฝูาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม โดยบทบาทของกรมควบคุมโรคในภาพ Nation ภายใต้โครงการวัยทํางาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
 กลุ่มเปูาหมายของสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประกอบด้วย                  
สถานประกอบการพ่ีเลี้ยง สถานประกอบการทั่วไป วิสาหกิจชุมชน โดยมีองค์ประกอบของเกณฑ์การพัฒนา           
มีการส่งเสริมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการตรวจสุขภาพประจําปีและสรุปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านสุขภาพ ผลการดําเนินงาน พบว่าโครงการมีความประสบความสําเร็จ มีหลายหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 
มีองค์กรต้นแบบ เพ่ิมผลผลิตในองค์กร และมีการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางหน่วยงาน ที่พบว่ามี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ขาดการดําเนินงานที่เป็นระบบ โดยต้องบูรณาการแนวทางการส่งเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โครงการที่ดําเนินงาน เช่น โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”ค่ายรักษ์สุขภาพ” 

3. บรรยายเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานประกอบการ 

โดยนางกัลยกร ไชยมงคล กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
นางกัลยกร ไชยมงคล กล่าวว่า ในด้านสุขภาพจิตของคนวัยทํางาน4.0 คนวัยทํางานควรเป็นคน

ปรับตัวได้ คือสามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ จิตใจเป็นสุข คือการดูแลตัวเองและสร้างความสุขให้ตัวเองได้ 
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สนุกไม่เครียด คือหากใจเป็นสุขก็จะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เครียด ครอบครัวอบ อุ่น                     
มีการศึกษาธรรมชาติของความผิดปกติทางจิต ซึ่งมีมาตรการแก้ไขโดยการส่งเสริมปูองกันทุกกลุ่มเสี่ยง เช่น 
กลุ่มเสี่ยงควรมีการปูองกัน กลุ่มปุวยต้องบําบัดรักษา โดยมีเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด คือ การฝึกการ
หายใจ (Breathing Relaxation) การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Muscle Relaxation) การฝึกสร้างภาพใน
จินตนาการ (Visual Imagery Training) การนวดคลายเครียด (Massage)  

การดําเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานประกอบการ โดยการส่งเสริมสุขภาพจิตในสถาน
ประกอบการ โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้คนทํางานมีความสุขในการทํางาน เกิดความผูกพันในองค์กร ช่วยเพ่ิม
ผลผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ประกอบด้วย สํารวจความต้องการ ร่วมวางแผน ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผล
วิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงและบันทึก โดยมีการดําเนินการ 3 รูปแบบที่เชื่อว่าโรงงานทุกขนาดสามารถทําได้ คือ 

  1. กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือผ่อนคลายความเครียดและส่งเสริมความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน
  2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต (และปูองกันป๎ญหาสุขภาพจิต) เพ่ือผู้ปฏิบัติงานทั่วไปได้รับ
การส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางใจ และผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝูาระวัง ปูองกันป๎ญหา
สุขภาพจิต หมายเหตุ กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่เสี่ยง/ปุวยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดสุรา/ยาเสพติด ผู้ที่มี
ป๎ญหาหนี้สิน ผู้ที่มีป๎ญหาครอบครัว เป็นต้น        
   3. กิจกรรมการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
และรู้สึกตนเองมีคุณค่า มีความสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร        
   3.1 Happy 8 โปรแกรมสร้างสุขวัยทํางานในสถานประกอบการ เพ่ือให้สถานประกอบการ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตแก่พนักงานในสถานประกอบการ โดยนําไปใช้ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานประกอบการ โดยมีองค์ประกอบของโครงสร้างโปรแกรมสร้างสุขวั ยทํางานใน
สถานประกอบ ประกอบด้วย 6 โมเดล ดังนี้  

  1. ฝึกมองโลกในแง่ดี  
2. ปรับเปลี่ยนความคิด  
3. ความเข้มแข็งทางใจ                       
4. การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือนําไปสู่องค์กรสร้างสุข  
5. หลักพักใจในการดําเนินชีวิต                                          
6. ความพึงพอใจในสิ่งที่มี 

การใช้แบบประเมินด้านสุขภาพจิต มีการวางแผนดีชีวีมีสุข เตรียมความพร้อม 6 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมการวางแผนการเงิน พินัยกรรม และที่อยู่อาศัยหากร่างกายและจิตใจดีมีความสมดุล
ในชีวิตจะสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  

  4. อภิปรายเรื่อง การนํารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ดี: CSR in health for Happy & Healthy Workplace ไปใช้ในสถานประกอบการ โดยแพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ 
และคณะ 

   4.1 ผู้แทนบริษัทโตโยต้า สาขาราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรี 
  4.1.1 บริษัทโตโยต้า เมืองนนทบุรี  มีป๎จจัยที่ทําให้เริ่มบูรณาการรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ

วัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข โดย ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพ มีจุดเปลี่ยน มีแรงจูงใจที่จะเริ่มต้นดูแลตนเองมี
กระบวนการสร้างความตระหนัก ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) มีการให้คําปรึกษา Morning talk, Work 
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Life Balance มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง รณรงค์ลดการสูบบุหรี่  ดื่ม
แอลกอฮอล์ การลดการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ  

  4.1.2 ต้ องมีการศึกษาบริบทวัฒนธรรมขององค์กรที่ ชั ด เจน สร้ า งความอบ อุ่น 
ในครอบครัวเพ่ือสร้างแนวทางในการดูแลสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร โดยมี CEO, จป., Health 
Leader และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างยั่งยืน เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี และมีการเสริมพลัง มอบ
รางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการดําเนินงาน อีกทั้งยังมีการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตในสถานประกอบการ (มีงบสนับสนุน)
  4.1.3 ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่การดําเนินนโยบายระดับประเทศ 

  4.2 ผู้แทนศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 และ บริษัทโตโยไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด จ.อยุธยา 

  4.2.1 มีการร่วมประชุมชี้แจงของเครือข่ายเ พ่ือนํามาสู่การพัฒนา มี เปูาหมายคือ                      
สถานประกอบการต้นแบบระดับทอง มีการนําความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
มี่พ่ีเลี้ยง แกนนําในการดําเนินการ มีการประเมินตนเอง เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของกิจกรรม  
  4.2.2 ป๎ ญห าที่ พบมากที่ สุ ด ใ นกา รประ เ มิ น ตน เอ งคื อ  ป๎ ญห าด้ า นสุ ขภ าพจิ ต 
ด้านความสุขความเครียดของพนักงาน เช่น สถิติการลาออก ขาด ลา มาสายเพ่ิมมากขึ้น โดยซึ่งอายุงานน้อย
กว่าหนึ่งปี มีป๎ญหาเพ่ิมมากข้ึน ต้องมีการปรับตัวให้สามารถทํางานได้อย่างมีความสุข   
  4.2.3 มี ก า รปร ะ เ มิ น ด้ า นสุ ขภ าพจิ ต เบื้ อ งต้ นและตามร ะดั บคว าม เ สี่ ย ง  เ ช่ น 
มีโปรแกรมแบบประเมินความสุขในการทํางาน แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 แบบประเมินความเครียด ST- 5                       
แบบประเมินความสุข TMHI - 15 (4 ด้าน) แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ RQ และ Happinometer                  
ของวัยทํางาน ศึกษาป๎จจัยที่ทําให้เกิดความเครียด มีการติดตามรายบุคคล และเชิงลึกร่วมด้วย   

  4.2.4 ต้องมีกลไกลการติดตามการดําเนินงาน 3 เดือน มกีารดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
  4.2.5 มีวิธีประเมินคือผ่านเกณฑ์ของสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
โดยสอดคล้องกับนโยบายของสถานประกอบการนั้น ร่วมขับเคลื่อนภายในองค์กรเพ่ือเกิดความเข้มแข็ง 

 

4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์               
ในวัยท างาน” วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม  
เพ่ือประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากร วัยทํางานในสถาน
ประกอบการแบบบูรณาการประชารัฐ 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย        
 กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สสจ. ในเขตสุขภาพที่ 6 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

   ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  
    นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว 
โดยแพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้เป็น
วิทยากรบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตคนวัยทํางาน 
โดยนําแนวทางส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ ดี 
(10 แนวทาง) ร่วมผลักดันการดําเนินงานการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ประชากรวัยทํางาน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ไปยังพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 6  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากร วัยทํางานในสถานประกอบการแบบ
บูรณาการประชารัฐ อันได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สสจ. ในเขตสุขภาพท่ี 6 และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งได้รับการตอบรับและสมัครใจร่วมดําเนินโครงการเป็นอย่างดีทั้งการบูรณาการส่วน
ภาครัฐและเอกชน      
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   4.3 การประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยท างานในสถาน
ประกอบการในการประชุมของศูนย์อนา มัยที่  10 อุบลราชธานี  วันที่  5 กุมภาพันธ์  2562                     
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เชนเตอร์ จ.อุบลราชธานี 

   วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม  
   1. เพ่ือประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ประชากรวัยทํางานในสถาน
ประกอบการแบบบูรณาการประชารัฐ       
   2. เพ่ือติดตามการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพประขากรวัยทํางานในสถานประกอบการในพ้ืนที่ศูนย์
อนามัยที่ 10 
   3. สนับสนุนการดําเนินงานในระดับนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการ โดยใช้แนวคิดองค์กรสุขภาวะเป็นกรอบในการดําเนินงานควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินงานร่วมกับศูนย์วิชาการในระดับพ้ืนที่ 
   4. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกลไกพัฒนาระบบการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ 
   5. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในประกอบการ 

   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  
   เจ้าหน้าที่ แพทย์ นักวิชาการ ลูกจ้าง กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย ฯลฯ                
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10  

   ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  
   นายแพทย์สราวุธ บุญสุข ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม  
และบรรยายพิเศษ ในการประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการ              
โดยแพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน บรรยาย 10  PACKAGES  แนวทางส่งเสริม
สุขภาพคนวัยทํางานในสถานประกอบการ เพ่ือให้มีสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว ตลอดจนประชาสัมพันธ์
และขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการแบบบูรณาการประชารัฐ 
เช่น กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สํานักงานสาธารณสุขจั งหวัด กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย ฯลฯ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับการตอบรับและ
สมัครใจร่วมดําเนินงานโครงการเป็นอย่างดีทั้งการบูรณาการส่วนภาครัฐและเอกชนอีกทั้งมีความต้องการ
การบูรณาการเพิ่มเติมจากเขตสุขภาพที่ 10 และพร้อมเป็นเครือข่ายในการดําเนินงานทันที 
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 4.4  การประชาสัมพันธ์และด าเนินงานส่งเส ริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ 
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริษัทเอ๊กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จังหวัดชลบุร ี        

 วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม 

 1. เพ่ือให้คําปรึกษาการดําเนินงานแก่องค์กรและภาคีเครือข่าย 
 2. เพื่อเยี่ยมและประเมินผลการดําเนินงาน 

 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

 ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
พลต ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธาน มีหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
โรงพยาบาลวิภาราม มาร่วมในการออกบูธและตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตนกว่า 500 คน 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ (เอกสารแนบ 13) 
 พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการฯ นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย 
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่ม
อนามัยวัยทํางาน และคณะทํางานเป็นผู้แทนจากกรมอนามัยในการร่วมประชาสัมพันธ์และดําเนินงานส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการบูรณาการการดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการบูรณาการงาน
ส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยในการทํางานเพ่ือเป็นกลไกการสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนทํางานในสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงานเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัย
ในการทํางาน เพ่ือคุณภาพชีวิตคนทํางานกับยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ในจังหวัดนําร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และประชาสัมพันธ์การนําขบวนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคนวัยทํางานด้วย 10 Packages 
ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดีมีความสุขในสถานประกอบการ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้คนมีสุขภาพดี คุณภาพ
ชีวิตที่ดีในทุกมิติ เพ่ือลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ อันทําให้เกิดโรคเรื้อรัง โรคทางเมตาบอลิกซิมโดรม และ
โรคที่เกี่ยวข้องจากการทํางานและโรคไม่เนื่องจากการทํางานในสถานประกอบการ เป็นการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ เพ่ือมุ่งสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งของผู้ประกันตน สถานประกอบการ และของประเทศ 
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ผลที่ได้นอกเหนือจากเป้าหมายที่คาดไว้ (กิจกรรมที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่)   
ได้ดําเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมการขับเคลื่อนงาน ในพ้ืนที่ ดังนี้   
 1. การประชุมอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand รองรับ EEC ในจังหวัดชลบุรี 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมแปซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ 
 เป็นการบรรยายเกี่ยวกับนําแนวทางส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางาน ในสถานประกอบการเพ่ือให้มี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี (10 แนวทาง) ในการประชุมการอบรมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand 
รองรับ EEC ในจังหวัดชลบุรี โดยเป็นการบูรณาการในการขับเคลื่อน Safety Thailand ร่วมกับการส่งเสริม
สุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 
และกระทรวงมหาดไทย โดยการนําแนวทางส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางาน ในสถานประกอบการเพ่ือให้มี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี (10 แนวทาง) ร่วมผลักดันการดําเนินงาน โดยมี CEO, จป., Health Leader, 
ฝุายบริหารในสถานประกอบการ (Administered), นายจ้าง ลูกจ้าง, เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการบูรณาขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ี และภาคีเครือข่าย  
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 2. ประชุมหารือโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี: CSR in Health for Happy & Healthy Workplace วันที่ 24 มกราคม 2562 
ณ กรมอนามัย 

  วัตถุประสงค์การประชุม 
  เพ่ือหารือดําเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการฯ เรื่อง
โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ระหว่างรัฐสภา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมอนามัยที่ประกอบด้วย สํานักสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม               
และสํานักโภชนาการ 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม)       
มีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงอาหารและน้ําดื่มสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเกณฑ์
สุขาภิบาลอาหารและน้ําดื่ม อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ วัตถุดิบเพ่ือประกอบอาหารสะอาด ปลอดภัยมี
คุณภาพ ผู้ประกอบและสัมผัสอาหาร สะอาดไร้โรค เพื่อให้เป็นโรงอาหารที่ปลอดภัย  ตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล กฎกระทรวง และ Green Canteen 
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3. การประชุมคณะท างานการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนท างานในสถานประกอบ                           
การวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมเบย์                       
ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประชุมหารือเพ่ือพิจารณากําหนดกรอบแนวคิดและกระบวนการทํางานที่สอดคล้องกันระหว่าง
การปฏิบัติการและทิศทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทํางานในสถาน
ประกอบการ 
 

 ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) 
 มีการระดมความคิดเห็น แนวทางการดําเนินงานกระบวนการทํางานที่สอดคล้องกันระหว่างการ
ปฏิบัติการและทิศทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทํางานในสถานประกอบการ 
ผู้แทนจากกลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยได้เข้าร่วมการประชุมคณะทํางานการ
พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทํางานในสถานประกอบการ (คพสก.)  จากการประชุมมีการแลกเปลี่ยน
แนวคิด ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายในที่ประชุม 

  4.5 การประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกวัยท างานในสถาน
ประกอบการ การเยี่ยมประเมินและให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่องค์กร โครงการพัฒนา “กลไก Core Team 
สร้างสุข - ลดทุกข์ AAT” วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 

 วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือเตรียมความพร้อมแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ และเป็น
การประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกวัยทํางานในสถานประกอบการ  รวมถึง
การเยี่ยมประเมินและให้คําปรึกษาเชิงลึกแก่องค์กร                

 ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  
แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ เป็นวิทยากรโครงการ “กลไก Core 

Team สร้างสุข - ลดทุกข์ AAT” ในหัวข้อ “โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยแรงงานและแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ
ที่เอ้ือต่อสภาพการทํางานในอุตสาหกรรมยานยนต์”และ ๑๐ Packages ส่งเสริมสุขภาพฯ โครงการนี้ได้รับการ
สนับสนุน จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) รวมถึงการเยี่ยมประเมินและให้
คําปรึกษาเชิงลึกแก่องค์กร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โครงการพัฒนา “กลไก Core Team สร้างสุข-ลดทุกข์ AAT” 
และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพนักงานกลุ่มเปูาหมาย จํานวน ๓๗ คน 
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4.6 การประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกวัยท างานในสถานประกอบการ 
การเยี่ยมประเมินและให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่องค์กร การประชุมแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ปลอดภัยดี 
สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการในโครงการพัฒนา “กลไก Core Team สร้างสุข - ลด
ทุกข์ AAT” วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 

 วัตถุประสงค์ 
 การประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกวัยทํางานในสถานประกอบการ 
การเยี่ยมประเมินและให้คําปรึกษาเชิงลึกแก่องค์กร ขับเคลื่อนและดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วย
แนวทาง ๑๐ Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ รวมถึงการให้ความรู้ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพการปูองกันโรคเรื้อรังต่าง เพ่ือให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  
   แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ ได้ขับเคลื่อนและดําเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยแนวทาง ๑๐ Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการบริษัท 
ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด และเป็นวิทยากรโครงการ “กลไก Core Team สร้างสุข - ลดทุกข์ 
AAT” ในหัวข้อ “ไขมันดี ไขมันเลว โภชนาการที่เหมาะสมกับวัยและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ เกิดขึ้น                
ในวัยแรงงาน” ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าว จะนําไปสู่แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพระยะยาว
ต่อไป ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานในบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด                 
และทีมวิทยากรจากกรมอนามัย รวมถึงการเยี่ยมประเมินและให้คําปรึกษาเชิงลึกแก่องค์กร    
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 4.7 Walk to survey และให้ค าปรึกษาเชิงลึกในองค์กร วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท 
ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ 
   นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ ได้นําทีมนักวิชาการจากกรมอนามัย และกรมควบคุมโรค เข้าพบประธาน
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากการ Walk to survey ครั้งนี้ มาทํา          
แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด     
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่จะเกิดขึ้น ณ กรมอนามัย รวมถึงการเยี่ยมประเมินและให้คําปรึกษาเชิงลึกแก่องค์กร    
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 4.8 การประชุมแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถาน
ประกอบการ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 

 วัตถุประสงค์  
         เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความเครียดและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้บริหาร พนักงานจากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น  

ซีบอร์ด จังหวัดระยอง 

 ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ 
 แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางานเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ                 
“การบริหารและการจัดการความเครียด” การประชุมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วย
แนวทาง 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวทางที่ 
2 จิตสดใส ใจเป็นสุข ผู้เข้าร่วมประชุมคือพนักงานฝุายการผลิตที่ต้องไปปฏิบัติงานที่บริษัทแม่ในต่างประเทศ 
(ประเทศญี่ปุุน) และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม จํานวน 60 คน 

 4.9 การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน และเพื่อแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานร่วมกับศูนย์
อนามัยที่ 6 ชลบุรี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดชลบุรี 

 วัตถุประสงค์          
 เพ่ือทําความเข้าใจและเยี่ยมเสริมพลังเกี่ยวกับ 10 Packages รวมถึงติดตามผลการดําเนินงาน และ
แลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พร้อม

คณะวิชาการจากกรมอนามัย และทีมผู้บริหาร นักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี รวมทั้งสิ้น 24  คน 

 ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ 
 1. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีมีความเข้าใจและทักษะมากขึ้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
แรงงานในสถานประกอบการและ เกิดความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการทํางานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตามบทบาทหน้าที่การทํางานของตนเอง ในการดูแลสุขภาพและส่งเสริม
สุขภาพของคนวัยทํางานในสถานประกอบการ 
 2. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี มีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ 
และได้รับทักษะของการเสริมพลังอํานาจสู่การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ และทักษะ การสร้างสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตคนทํางาน 
 3. เกิดกลยุทธ์การทํางานในพ้ืนที่แบบบูรณาการความร่วมมือ 
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 4.10 การประชุมติดตามการด าเนินงาน และแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัย                     
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ศูนย์อนามัยท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธาน ี

 วัตถุประสงค์การประชุม 
 เพ่ือทําความเข้าใจและเยี่ยมเสริมพลังเกี่ยวกับ 10 Packages รวมถึงติดตามผลการดําเนินงาน และ
แลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

 ผู้เข้าร่วมประชุม         
 แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน นางสาวจุฑารัตน์ ปฎิเวทย์ นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พร้อมคณะวิชาการ  
จากกรมอนามัย และรองผู้ อํานวยการศูนย์อนามัย ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ         
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีพร้อมคณะวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 10 รวมทั้งสิ้น 33 คน 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้ 
 ติดตามผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ นําเสนอผล
การดําเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี การขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรคคนวัยทํางาน ในสถานประกอบการและการบูรณาการระหว่างกระทรวงและภาคีเครือข่ายจากการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ รวมถึงชี้แจงเรื่องการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบรางวัล และเผยแพร่ผลงานขององค์กรร่วมกับ
ศูนย์อนามัย ป๎ญหา อุปสรรค และความสําเร็จในการดําเนินงาน รวมถึงแผนการดําเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ
วัยทํางาน ปีงบประมาณ 2563 

 4.11 การประชุมติดตามการด าเนินงาน และแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัย 
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 

 วัตถุประสงค์การประชุม 
เพ่ือทําความเข้าใจและเยี่ยมเสริมพลังเกี่ยวกับ 10 Packages รวมถึงติดตามผลการดําเนินงาน                    

และแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พร้อม

คณะวิชาการจากกรมอนามัย และรองผู้อํานวยการศูนย์อนามัย นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
รองผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีพร้อมคณะวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 
4  รวมทั้งสิ้น  42 คน 

ผลการประชุม (ข้อสรุป/มติที่ประชุม) ดังนี้  

1. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนน าชุมชน 
 ผลการดําเนินงาน 
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1. มีการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่ภาคีเครือข่ายเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุม 140 คน 
จาก 7 จังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ขาดจังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย สสอ. รพสต. รพช. 
รพศ. สสจ. 
2. มีการจัดสื่อแผ่นพับ 4 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 
3. มีการกํากับให้พ้ืนที่ทําตามนโยบายเกี่ยวกับ Health eating, Active living, Environmental 
health ผ่านทาง สสจ. 

 2. การอบรมแกนน าด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 

ผลที่ได้นอกเหนือจากเป้าหมายที่คาดไว้ (ผลกิจกรรมที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่)   
 1. ประชุมหารือเพื่อก าหนดกรอบกลไกการด าเนินงานเพื่อบูรณาการการท างานระหว่างภาคี 
เครือข่าย วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ส านักงานประกันสังคม 
จังหวัดนนทบุรี   
     ประกอบด้วย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดี กรมอนามัย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ 
หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ผู้แทนอธิบดี
กรมอนามัย และผู้ร่วมประชุมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ โดยมี นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ               
เป็นประธาน ในการประชุม เพ่ือประชุมหารือเพ่ือกําหนดกรอบกลไกการดําเนินงานเพ่ือบูรณาการการทํางาน
ระหว่างภาคีเครือข่ายที่เก่ียงข้อง 

2. การประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกวัยท างานในสถาน
ประกอบการ โครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประกันสังคม รุ่นที่ ๑ 
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก    

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
ประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม และเป็นการประชาสัมพันธ์และขับเขื่อนการดําเนินงานส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุกวัยทํางานในสถานประกอบการ 

 กระบวนการประชุม  
แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เป็นวิทยากร

บรรยายในโครงการสัมมนาหัวข้อที่ได้บรรยาย คือ “๑๐ Packages ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
คนวัยทํางาน” การบรรยายในครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจอันดีก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบบริการทางการแพทย์
ของสํานักงานประกันสังคม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ประกอบด้วย ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ประกันสังคม รุ่นที่ 1 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการประสานงาน
ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ ประกันสังคม และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และขับเขื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกวัยทํางานในสถานประกอบการ 

3. ประชุมหารือหลักเกณฑ์การเป็นสถานพยาบาลตามที่ส านักประกันสังคมก าหนดในการให้ 
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้ อมในสถาน
ประกอบการ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ. ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน                  
ส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 5 กรมอนามัย 
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 ประธานการประชุม นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนามัย  
ผู้เข้าร่วมประชุม   นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ ผู้อํานวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 1- 12 ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาวะเขตเมือง  สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สํานักงาน
ประกันสังคม ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการจากกลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย  โดยที่ประชุมได้มีการหารือการเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ของสํานักประกันสังคม รวมถึงศูนย์อนามัยต้องสมัคร/ขึ้นทะเบียนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตามที่
สํานักงานประกันสังคมกําหนดฯ และขอค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค มีการประชุมร่วมกั บ
สํานักงานประกันสังคมแต่ละจังหวัดเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน ศูนย์อนามัย/สถานพยาบาลต้องส่งข้อมูลด้าน
สุขภาพจริง ให้ประกันสังคมก่อน เพ่ือการจําแนก จัดระบบข้อมูล รวมถึงการกําหนดรูปแบบการประมวนผล
ข้อมูลสุขภาพ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พิธีร่วมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ (MOU) เพ่ือเกิดการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการสุขภาพเชิงรุกและเกิดความยั่งยืน โดยกรมอนามัยเป็นผู้ประสาน
ความร่วมมือกับสํานักประกันสังคม (เอกสารแนบ 37) 

ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมได้ข้อเสนอแนะรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรครวมถึงมีระบบการ
ควบคุม กํากับติดตาม ประเมินผลและแปรผล เพ่ือให้ความรู้ และการรักษาอย่างเหมาะสมรวมถึงมีแผนงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแก่ผู้รับบริการที่เป็นรูปธรรม 

4. ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอ่ืนไม่ได้ยิน: ประชากรกลุ่มเฉพาะ “Voice of 
the voiceless: the vulnerable population” วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2562  ณ. ห้อง Grand 
Diamond Ballroom อิมแพค เมืองทองธานี  

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)                   
โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สํานัก 9) ได้เชิญแพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่ม
อนามัยวัยทํางาน เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “สุขภาพแรงงาน การลดความเสี่ยงจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน” ในการบรรยายครั้งนี้ได้นําเสนอสถานการณ์ป๎ญหาสุขภาพและโรค ความ
เสี่ยง/ความปลอดภัยจากการทํางานของกลุ่มแรงงานในและนอกระบบ อีกทั้งนําเสนอแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วย 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานใน
สถานประกอบการแบบบูรณาการ โดยผู้รับฟ๎งการบรรยายประกอบด้วยแรงงานในและนอกระบบ 
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 5. การประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนวัยแรงงานสุขภาพดี  
มีความสุข อายุยืนยาว ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กับ กระทรวงแรงงาน วันที่ 21 มิถุนายน 2562       
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ    
 การประชุมครั้งนี้ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การสนับสนุนขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
ยินดีร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้คนวัยแรงงานสุขภาพดี มี
ความสุข อายุยืนยาว ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคให้แก่ประชาชนวัย
ทํางาน ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สํานักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมดําเนินงานแบบ
บูรณาการ เพ่ือให้เกิดกลไกระดับนโยบายและขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ทั้งนี้ 
กระทรวงแรงงาน ได้นําร่องโครงการ 10 Packages ของกรมอนามัย เช่น โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
Healthy Canteen  และสุดยอดคุณแม่ Smart Mom ประเด็นการดําเนินงานจัดตั้งศูนย์สวัสดิการส่งเสริม
พัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวงแรงงาน (MOL Child Development Center) ต่อไป 
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 6. ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2562            
พลิกโฉมนวัตกรรม สร้างความรอบรู้ สู่ประชาชนสุขภาพดี วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร         
 พญ.สาริษฐา สมทรัพย์ สํานักส่งเสริมสุขภาพ ได้ดําเนินการอภิปรายการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทํางาน 
ที่เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ และถ่ายทอดสู่สังคม ร่วมกับ นางสาวเอ้ือมพร แสงสุวรรณ บรรณาธิการ
นิตยสารชีวจิต นางสาวอรุณณภา พาณิชจรูญ นักแสดงไทยทีวีสีช่อง 3 และนางสาว สุรัชวดี ไกรสร รอง
ผู้อํานวยการฝุายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) ผู้ร่วมเสวนา ได้แชร์
ประสบการณ์สื่อสารข้อมูลเรื่องสุขภาพและข้อมูลการรักษาโรคของตนเองด้วยอาหาร รวมไปถึงการสะท้อน
มุมมองของการออกกําลังกายของบุคคลในสื่อต่อการมีส่วนสนับสนุนให้คนหันมาส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง                         
ที่จะนําไปสู่สังคม องค์กรและประเทศชาติต่อไป  
 ทั้งนี้ พญ. สาริษฐา สมทรัพย์ ได้แนะนําการส่งเสริมสุขภาพ 10 Packagesเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมสุขภาพตนเองและส่งเสริมสุขภาพในที่ทํางาน ซึ่งได้มีกิจกรรม work shop ให้แต่ละคนประเมินตัวเอง
ตั้งเปูาหมายให้ตัวเองในการส่งเสริมสุขภาพ และมีการอภิปรายร่วมกันกับผู้เข้าร่วมประชุม    

 7. การประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในคนวัยแรงงานสุขภาพดี                  
มีความสุข อายุยืนยาว ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2562              
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพและทีมงาน
กลุ่มอนามัยวัยทํางาน ร่วมปรึกษาหารือเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประชากร
กลุ่มวัยแรงงาน ตลอดจนการแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนคนวัย
แรงงานสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับทราบ
และยินดีสนับสนุนในการร่วมบูรณาการดําเนินงานให้บริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกประชาชนกลุ่มวัยแรงงาน 
ตลอดจนการแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือส่งเสริ มสนับสนุนให้คนวัยแรงงานงาน
สุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว และพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับ
ส่วนกลางและพ้ืนที่ โดยสนับสนุนการดําเนินการและขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  
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 8. การจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ 10 Packages ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข               
ในสถานประกอบการ วันที่ 10 กันยายน 2562 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 

 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เยี่ยมชมนิทรรศการ 10 แพ็คเกจ ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี               
มีความสุข ในสถานประกอบการ’ นําเสนอโดย อธิบดีกรมอนามัยพร้อมคณะเพ่ือประชาสัมพันธ์ 10 แพ็คเกจ 
‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการนําไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทํางานตามสภาพป๎ญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ 
และความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งพิธีลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
คนวัยทํางานในสถานประกอบการ ในวันที่ 12 กันยายน 2562  
 ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ 10 Packages ณ ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 10 กันยายน 
2562  
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4.12 การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน และเผื่อแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานร่วมกับ 
ศูนย์อนามัยเป็นระยะ ทุก 3 เดือน 

  4.12.1 การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน และเผื่อแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานร่วมกับ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี  

วัตถุประสงค์การประชุม 
 วัตถุประสงค์เพ่ือทําความเข้าใจและเยี่ยมเสริมพลังเกี่ยวกับ 10 Packages รวมถึงติดตามผลการ
ดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พร้อม

คณะวิชาการจากกรมอนามัย และทีมผู้บริหาร นักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี รวมทั้งสิ้น 24  คน 

กิจกรรมในการจัดประชุม         
 พญ.สาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้เป็น
วิทยากรในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการด้วย 10 Packages 
อธิบายถึงกรอบการทํางานในด้านการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากการทํางานด้านการส่งเสริมสุขภาพใน 10 ปีที่
ผ่านมายังเข้าไม่ถึงพ้ืนที่ ยังไม่มีการบูรณาการ และส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ไม่ให้ความร่วมมือกับกระทรวงต่าง 
ๆ จึงได้ทําการปรึกษาหารือเพ่ือที่จะหาแนวทางให้การเข้าถึง ซึ่งจะเน้นการเข้าถึงผู้บริหารในสถานประกอบการ
ที่สนใจในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ จึงแบ่งในส่วนการมอบหมายงานโดยกระทรวงด้านกฎหมายเป็นในส่วน
กรมการปกครองและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การแบ่งส่วนโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้นําและกระจายอํานาจ นายอําเภอ อบจ. เทศบาล ตามลําดับ เป็นแกนนําหลักในการจัดประชุมกระจายข่าว
ในจังหวัดนั้น ๆ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทํางานในสถานประกอบการแบบบูรณาการ โดยกลยุทธ์ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 คนวัยทํางานทุกคนต้องตรวจสุขภาพประจําปีให้ครบ ร้อยละ 100 ลงข้อมูลในสํานัก
ประกันสังคม ณ ตอนนี้มีผู้ประกันตนเกือบ 15 ล้านคน แต่การตรวจจริงมีเพียงแค่ 1 ล้านคนเท่านั้น โดยเน้น
ให้คนวัยทํางานที่ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมตรวจสุขภาพให้ครบทุกคน โดยใช้กฎหมายซึ่งออกจากกระทรวง
แรงงาน กรมสวัสดิการและแรงงานเป็นผู้ควบคุม ส่วนคนที่อยู่ใน  กทม.จะมีเทศบัญญัติที่คอยควบคุม ในส่วน
ของต่างจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าหลักในการดูแล ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง 
ๆ โดยทํางานร่วมกันกับ  สสอ และ อบจ. ให้ รพ.รัฐหรือเอกชนใดที่จะไปร่วมตรวจสุขภาพกับโรงงานนั้นโดย
วางแผนเป็นระบบซึ่งพ้ืนที่ EEC เป็นพื้นที่นําร่องในการตรวจสุขภาพได้กําหนดให้ตรวจแล้วเสร็จภายในปีนี้ 

สิ่งท่ีได้จากการประชุม  
 1. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีมีความเข้าใจและทักษะมากขึ้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
แรงงานในสถานประกอบการและ เกิดความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการทํางานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตามบทบาทหน้าที่การทํางานของตนเอง ในการดูแลสุขภาพและส่งเสริม
สุขภาพของคนวัยทํางานในสถานประกอบการ 
 2. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี มีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ 
และได้รับทักษะของการเสริมพลังอํานาจสู่การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ และทักษะ การสร้างสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตคนทํางาน 
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 3. เกิดกลยุทธ์การทํางานในพื้นที่แบบบูรณาการความร่วมมือการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานในสถานประกอบการสู่การปฏิบัติจริง 

สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป         
 การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน และเผื่อแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 
10 โดยทําความเข้าใจและเยี่ยมเสริมพลังเกี่ยวกับ 10 Packages รวมถึงติดตามผลการดําเนินงาน และ
แลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
จังหวัดอุบลราชธานี     

     4.12.2 การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน และเพือ่แลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานร่วมกับ
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

วัตถุประสงค์การประชุม 
 เพ่ือทําความเข้าใจและเยี่ยมเสริมพลังเกี่ยวกับ 10 Packages รวมถึงติดตามผลการดําเนินงาน และ
แลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน นางสาวจุฑารัตน์ ปฎิเวทย์ นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พร้อมคณะวิชาการจาก
กรมอนามัย และรองผู้อํานวยการศูนย์อนามัย ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานีพร้อมคณะวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 10 รวมทั้งสิ้น 33 คน 

กระบวนการประชุม 
 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
นําเสนอผลการดําเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี การขับเคลื่ อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรคคนวัยทํางาน ในสถานประกอบการและการบูรณาการระหว่างกระทรวงและภาคีเครือข่ายจาก
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคคนวัยทํางานในสถาน
ประกอบการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
วัยทํางานในสถานประกอบการ รวมถึงชี้แจงเรื่องการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบรางวัล และเผยแพร่ผลงาน
ขององค์กรร่วมกับศูนย์อนามัย    ป๎ญหา อุปสรรค และความสําเร็จในการดําเนินงาน รวมถึงแผนการ
ดําเนินงานการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน ปีงบประมาณ 2563           

การด าเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน

ประกอบการ  
๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนนําด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน

ประกอบการ  
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๓. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานประกอบการในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่ตอบสนองต่อป๎ญหาและความต้องการของ
องค์กร  

๔. เพ่ือพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ที่
ตอบสนองต่อป๎ญหาและความต้องการของหน่วยงาน/องค์กร  

๕. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษาแก่สถานประกอบการ ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)  

ผลผลิต 
  1. มีกลไกการดําเนินงาน ฯ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
  2. เกิดองค์กรแกนนําด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ จํานวน 20 แห่ง  
  3. มีแกนนํา (Health Promoter) จํานวน 40 คน และฐานข้อมูลแกนนํา 
  4. มีศูนย์ให้คําปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งเผยแพร่แนวคิด
องค์กรสุขภาวะ (Happy workplace) 
  5. มีรูปแบบการพัฒนาระบบการดําเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัย  
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) 
  6. สถานประกอบการมีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
  7. ฐานข้อมูลและรายละเอียดการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพขององค์กรแกนนําจํานวน 20 
องค์กร 

ผลลัพธ์ 
  1. พนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดี 
  2. มีรูปแบบการพัฒนาระบบการดําเนินงานการดําเนินงานเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาอนามัย  สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการตามความเหมาะสม 
   3. สถานประกอบการมีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

4. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ  

กิจกรรมในการด าเนินงาน 

1. สํารวจ 
1.1 สํารวจสถานการณ์สถานประกอบการในพ้ืนที่ 5 จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 

2. คณะทํางาน 
2.1 จัดประชุมภาคีเครือข่ายภาครัฐ เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและเชิญร่วมเป็น

คณะทํางาน 
3. ประชุมชี้แจงนโยบาย 
3.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย/แนวทางการดําเนินงาน/รณรงค์สร้างกระแสเพ่ือสื่อสารผลักดัน
นโยบายการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

4. อบรมเสริมพลังแกนนํา 
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4.1 จัดอบรมเสริมพลังแกนนําภาครัฐ/แกนนําสถานประกอบการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ รุ่น 1 และรุน่ 2 

สิ่งท่ีได้จากการประชุม  
 ผลการด าเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
 1. มีภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 
 2. มีแกนนําด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 30 แห่ง เป็น
สถานประกอบการดีเด่น จํานวน 5 แห่ง และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 25 แห่ง 
 3. บุคลากรในสถานประกอบการมีส่วนร่วมของในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่ตอบสนองต่อป๎ญหาและความต้องการขององค์กร  
  4. มีแผนการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่
ตอบสนองต่อป๎ญหาและความต้องการของหน่วยงาน/องค์กร ( แนวทาง 10 Packages ) 
 5. มีหน่วยงานพี่เลี้ยงที่เป็นที่ปรึกษาแก่สถานประกอบการ ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 

แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานในสถานประกอบการ 
1. พัฒนาแนวทางการดําเนินงาน 
2. ประชุมผู้รับผิดชอบงาน (เข้าร่วมประชุม) 
3 .รายงาน ต่อ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด PM เขต 

แผนการดําเนินงานการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน ปีงบประมาณ 2563 

Goal : วัยทํางานสุขภาพดี 

Sub  Goal : วัยทํางาน สุขภาพแข็งแรง ฉลาดรอบรู้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี: CSR in Health for 
Happy & Healthy Work Place 

 2. โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 3. โครงการ ประชารัฐร่วมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

  4. โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับ 
ประชาชนในพื้นท่ีโครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

5. โครงการพัฒนานโยบายมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารและโภชนาการ 
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 4.12.3 การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน และเพือ่แลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานร่วมกับ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุรี  

วัตถุประสงค์การประชุม 
 เพ่ือทําความเข้าใจและเยี่ยมเสริมพลังเกี่ยวกับ 10 Packages รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานและ
แลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทํางาน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พร้อม
คณะวิชาการจากกรมอนามัย และรองผู้อํานวยการศูนย์อนามัย นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รอง
ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีพร้อมคณะวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 4  
รวมทั้งสิ้น  42 คน 

กระบวนการประชุม 
 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
นําเสนอผลการดําเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี การขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริ มสุขภาพและ
ปูองกันโรคคนวัยทํางาน ในสถานประกอบการและการบูรณาการระหว่างกระทรวงและภาคีเครือข่ายจากการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานใน
สถานประกอบการ รวมถึงชี้แจงเรื่องการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบรางวัล และเผยแพร่ผลงานขององค์กร
ร่วมกับศูนย์อนามัย   ประกอบการ ป๎ญหา อุปสรรค และความสําเร็จในการดําเนินงาน รวมถึงแผนการ
ดําเนินงานการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน ปีงบประมาณ 2563    

ผลการด าเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี  

วัตถุประสงค์ 
 1.สนับสนุนการดําเนินงานในระดับนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน
ประกอบการโดยใช้แนวคิดองค์กรสุขภาวะและ 10 Package 
 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และสรุป
ติดตามผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
 1. พ้ืนที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการที่เป็นต้นแบบและได้รับการ
พัฒนาจาก Change Agent อย่างน้อย ๘ จังหวัด       
   

2. พนักงานในสถานประกอบการได้มีการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 
 3. พนักงาน/คนวัยทํางานได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ถูกต้อง  
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4. สถานประกอบการมีแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการที่
สอดคล้องกับสภาพป๎ญหาและความต้องการของวัยทํางานในองค์กร 

มีการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําชุมชน 
ผลการด าเนินงาน 

 1.  มีการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่ภาคีเครือข่ายเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุม 140 คน                 
จาก 7 จังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ขาดจังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย สสอ. รพสต. รพช. รพศ. สสจ. 
 2. มีการจัดสื่อแผ่นพับ 4 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 
 3. มีการกํากับให้พ้ืนที่ทําตามนโยบายเกี่ยวกับ Health eating, Active living, Environmental 
health ผ่านทาง สสจ. 

2. การอบรมแกนน าด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่ภาคีเครือข่ายเมื่อวันที่ 11  - 13 มีนาคม 2562 มี
ผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน จาก 8 จังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร 
นักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย ผู้รับผิดชอบด้านงานส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตจากหน่วยงานภาคเอกชนและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. เกิดการขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพที่ดี โดยใช้10 packages ในเขตสุขภาพท่ี 4 สระบุรี 
 3. กํากับติดตามการดําเนินงานในสถานประกอบการในเขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี 
 4. เกิดการบูรณาการงานกับบริษัท โตโยต้า สาขาราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรีเพ่ือจัดกิจกรรมโครงการ 
โดยทางบริษัทเป็นผู้กําหนดรูปแบบในการดําเนินกิจกรรเอง โดยมีศูนย์อนามัยที่ 4 สรบุรีเป็นที่ปรึกษา 

บทสรุปความก้าวหน้าภาพรวม โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยศูนย์อนามัยท่ี ๔ สระบุรี 

• บูรณาการร่วมกับโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขแบบบูรณาการ 
โดยมีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมประเมิน จํานวน 151 แห่ง และมีสถานประกอบการนํา
แนวทาง 10 packages ไปดําเนินการ จํานวน 30 แห่ง และอยู่ระหว่างสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมแต่อยู่ในระยะดําเนินการทําโครงการอีก 50 แห่ง โดยมีเปูาหมายทั้งหมด  80 แห่ง  

• พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพ่ือหาแกนนําด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานในสถานประกอบการในเขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี 

• บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการในเขตสุขภาพ
ที่ 4 สระบุรี กับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกกระทรวง 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานประกอบการขาดการวิเคราะห์สถานการณ์ป๎ญหาสุขภาพในภาพรวมขององค์กร จัดลําดับ
สําคัญป๎ญหา วางแผนการดําเนินงานฯ และติดตามผลลัพธ์การดําเนินงานและเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการตั้งเปูาหมายการดําเนินการลดโรคให้ชัดเจน 
 2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงต่อโรคหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง BMI เกิน ไขมัน/น้ําตาลในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็นต้น 
 3. ทีมประเมินสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข ในระดับจังหวัด
และระดับประเทศในบางหน่วยงานไม่สามารถร่วมดําเนินการตรวจประเมินกับทีมได้ จึงทําให้เกิดเป็น
ภาระหน้าที่ของผู้ตรวจประเมินคนอ่ืนๆ แทน 
 4. พ่ีเลี้ยงของโครงการฯในบางจังหวัดยังไม่มีความเข้าแนวทางในการดําเนินงานของโครงการอย่าง
ถ่องแท้ ทําให้เกิดการถ่ายทอดการดําเนินงานไปยังสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนไม่ครอบคลุม/ครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5. พ้ืนที่ต้องการหนังสือสั่งการจากต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงานเพ่ือมอบหมายผู้ดําเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
 6. การเชิญพื้นที่เข้าไปชี้แจงบางครั้งไม่มีการกลับมามอบหมายให้ดําเนินงานต่อ 
 7. รูปแบบ10 Package ในปีแรกยังไม่ชัดเจนศูนย์เขตต้องหาแนวทางอ่ืนมาช่วยเช่น ใช้หลักสูตร 
Health leader มาปรับใช้ 

แผนการด าเนินงาน ปี 63 

 1. มีการวางแผนบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 ในการบูรณาการจัดทําโครงการ
ร่วมกันโดยวัยทํางานศูนย์อนามัยที่ 4 จะใช้แนวทาง 10 Package ในการขับเคลื่อนงาน (อําเภอสุขภาพดี) 
 2. ร่วมกับ สคร. 4 และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ในงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข แบบบูรณาการ โดยเปูาหมายในปี 63 ยังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครแต่มีเปูาหมาย 100 แห่ง  
 3. MOU ร่วมกันระหว่าง ศูนย์อนามัยที่ 4 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 สสจ.ลพบุรี และ บริษัท เบทาโกร ใน
การใช้แนวทาง 10 Package  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 63 จํานวน 
18 แห่ง  

สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป  

 การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน และเผื่อแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัย
เป็นระยะ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบรางวัล และเผยแพร่ผลงานขององค์กรร่วมกับศูนย์อนามัย การบูร
ณาการระหว่างกระทรวงและภาคีเครือข่ายจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง      
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4.13 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานขององค์กรพิธีมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่น าร่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท างาน
ในสถานประกอบการด้วย 10 Packages วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล  

วัตถุประสงค์        
เพ่ือเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่น และให้ความสําคัญกับสุขภาพของพนักงาน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการ 

ผู้เข้าร่วม 
 ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงาน และภาคี เครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งภาครัฐและ เอกชนจาก
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนักวิชาการ 
ประมาน 350 คน  

การด าเนินงาน 
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอด
เยี่ยมในพ้ืนที่นําร่องการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการ ด้วย 10 
Packages เพ่ือเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา 
 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว่า กระทรวง
สาธารณสุขขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพดี โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทํางานซึ่ง
เป็นผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสุขภาพดี มี
รายได้ดี อายุยืนยาว ซึ่งการพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
นั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้ดําเนินงานมาตั้งแต่ปี 2557 ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการงาน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค คนวัยทํางานในสถานประกอบการ ด้วย 10 
Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ ได้แก่ ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี (Smart 
and Healthy Worker) ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance) ชุดที่ 3 
ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Health family) ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom) ชุดที่ 5 
เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning) ชุดที่ 6 พิชิต
ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Management) ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพ
แรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker) ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living) ชุดที่ 9 โงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy 
Canteen) และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีสมดุลชีวิต (Safety and Good 
Environmental Workplace and Happy for Life) 
 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพ้ืนที่นําร่องการสร้างเสริมสุขภาพ
และปอูงกันโรคคนวัยทํางานในสถานประกอบการด้วย 10 Packages ในครั้งนี้มีจํานวน 10 แห่ง ได้แก่       

1. บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด   
2. บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด  

 3. บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จํากัด   
 4. บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จํากัด    
 5. โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่   

6. บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด 
7. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
8. บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) 
9. บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 

 10. บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จํากัด 
 ที่เป็นแบบอย่างของการสร้างเครือข่ายต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคคนวัยทํางานใน
สถานประกอบการ ซึ่งจะนําไปสู่การขยายผลการดําเนินงานไปทั่วประเทศ โดยเน้นสร้างการรับรู้ข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง สร้างความตระหนักและเข้าใจ เพ่ือนําไปสู่การขยายผลการดําเนินงานไปทั่วประเทศ โดยเน้นสร้างการ
รับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้อง สร้างความตระหนักและความเข้าใจ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติให้คนวัยทํางานมีสุขภาพดี
อย่างยั่งยืน” จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
ของสถานประกอบการที่เข้ารับรางวัลและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

ประเมินสถานการณ์โครงการ 
 

1. การลงรายละเอียดการดําเนินงานในบางกิจกรรมต้องอาศัยการลงพ้ืนที่ของบริษัทของนักวิชาการอีกครั้ง เพ่ือ
ประเมินองค์ประกอบต่างๆ ให้รอบด้าน แนวทางการแก้ไขป๎ญหาและอุปสรรค การประชุมดังกล่าวแผนกิจกรรมเกิดจาก
ความต้องการของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่นักวิชาการทั้งส่วนกลางและพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 6 ต้องระบุในบทบาท
หน้าที่ของตนเองให้ชัดเจนว่าจะช่วย support เรื่องไหน อย่างไรบ้าง การทํางานแบบบูรณาการให้สําเร็จนั้น ต้อง
ประกอบไปด้วย การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ   

2. เนื่องจากการดําเนินงาน MOU และเปิดตัว 10 Packages เลื่อนทําให้ไม่สามารถควบคุมป๎จจัยภายนอกทาง
การเมืองในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงาน จึงเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนกิจกรรมที่ต้อง
ดําเนินงานออกไป ส่งผลให้การอบรมแกนนํา การขยายการดําเนินงานในสถานประกอบการนั้ นเลื่อนออกไปด้วย ทําให้
การประเมิน ติดตามการดําเนินงานของคณะทํางานช้าออกไปด้วย แนวทางการแก้ไขป๎ญหาและอุปสรรค ขยายระยะเวลา
โครงการเพิ่ม เพ่ือให้สถานประกอบการได้ดําเนินงาน 10 packages ได้สําเร็จตามแผนที่วางไว้ 

แผนงาน/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินงานต่อไป  

- ประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินงานของคณะทํางานโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน
ในสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกๆ เดือนจํานวน 8 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 

- ประชุมประสานความร่วมมือหน่วยงาน 10 ครั้งๆ ละ 1 วัน (ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน)  
- ดําเนินงาน วิจัย 2 เรื่อง คือ 1. ป๎จจัยที่ส่งผลให้เกิดความสําเร็จของการดําเนินงาน 10 packages               

ในสถานประกอบการ 2. กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานขององค์กร 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 
 
สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

ภาพกิจกรรม 
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพ้ืนที่น าร่อง 

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท างานในสถานประกอบการด้วย 10 Packages 
วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ตึกสันตไิมตรี ท าเนยีบรัฐบาล 
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ภาพกิจกรรม 
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สรุปโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี/จุฑารัตน์ 

รายช่ือสถานประกอบการยอดเยี่ยมในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
คนวัยท างานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages 

 
ศูนย์/กรม ล าดับ บริษัท 

กรมอนามัย 1 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ศูนย์ 4 สระบุรี 2 บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จํากัด 

3 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 
4 บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด 
5 บริษัท ไทยมาลายา กลาส จํากัด      

ศูนย์ 6 ชลบุรี 6 บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จํากัด 
7 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

ศูนย์ 10 อุบลราชธานี 8 บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) 
9 บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จํากัด  

10 โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่  
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการ มีดังนี้ 
 1. CEO หรือ president เป็นผู้นําหรือให้ความสําคัญ เข้าใจใน 10 Packages มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพใน
เครือข่ายสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒. มีการตรวจสุขภาพประจําปีพนักงานครบทุกสถานประกอบการ 
 3. นําผลตรวจสุขภาพมาวิเคราะห์ ประเมินผล (ปกติ เสี่ยง ปุวย) และดําเนินการดูแลแก้ไขส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับ
บุคลากรด้านสาธารณสุขตามป๎ญหาที่พบ โดยใช้แนวทาง ๑๐ Packages  
 ๔. ดําเนินการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้แนวทาง ๑๐ PACKAGES อย่างน้อย 3 Packages และมี Best practice เหน็
เป็นรูปธรรม 
 ๕. ทํางานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพมหานคร สํานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 ๖. มีการขยายผลสําเร็จของการดําเนินงานไปยังเครือข่ายของสถานประกอบการ ไม่ใช่โรงงานเดียว  
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รายนามผู้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมพื้นที่น าร่อง 
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท างานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages 

  

ล าดับ บริษัท ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1. 
ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

Mr.Kelvin  Kearns 
ประธานบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศ
ไทย จํากัด 

Mr.Tomoyuki  Kazama 
รองประธานบริษัทฝุายบริหารและประธาน 
เจ้าหน้าที่ฝุายการเงิน  
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จํากัด 

2. โตโยต้าเมืองนนท์ จํากัด นายวีระพงษ์  สุวัฒนพงษ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จํากัด 

3. เบทาโกร จํากัด (มหาชน) นายจักริน  แต้ไพสิฐพงษ์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
สํานักกิจการเพ่ือสังคม  
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 

4. โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด Mr.Takeo  Ishitaka 
Vice President 
บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด 

5. ไทยมาลายา กลาส จํากัด      นายวิเชียร  รุ่งวัฒนะกิจ 
ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และ
วิศวกรรม 

6. ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จํากัด Mr.Takahiro ประธานบริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จํากัด 

7. 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

นายคงกระพัน  อินทรแจ้ง Chief Executive Officer 

8. ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) นายเมธี  จิตรสว่าง Chief of Safety Department 

9. โตโยต้า ดีลักซ์ จํากัด  นายสุเทพ  เหล่าสายเชื้อ 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จํากัด 

10. โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ 

นางสาวอุศณา  คําชะนาม 
ผู้จัดการฝุายบุคคลโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
ชุนกี ่

นายวีระยุทธ  ฐิติสมบูรณ์ 
กรรมการผู้จัดการ 
โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ 
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การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท างาน 
ในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages  

โดยหน่วยงานที่รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมพื้นที่น าร่อง 
--------------------- 

 
1.บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ AAT เป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์และเก๋งยี่ห้อฟอร์ดและ
มาสด้า มีพนักงานประมาณ 6,900 คน  จากการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ และความต้องการ พบว่า พนักงานเกือบสอง
พันคนมีป๎ญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน โรค NCDs การดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทํางาน และ
ผู้บริหารบริษัทฯ มีความต้องการดําเนินการเรื่อง Healthy Canteen บริษัทฯ จึงได้จัดทําโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือสร้างสุข - ลดทุกข์เพ่ือจัดการกับป๎ญหาดังกล่าว โดยนําองค์ความรู้และแนวทางของกรมอนามัย คือ 10 packages 
ไปปรับใช้ในการดําเนินงาน implement โดยมีกิจกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. การตรวจสุขภาพประจ าปีพนักงานและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ 
 - การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ และความต้องการ พบว่า พนักงานเกือบสองพันคนมีป๎ญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน 
โรค NCDs การดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ 
2. PACKAGES ที่เลือกดําเนินการ ได้แก่  
 1) Package สถานประกอบการดี ชีวิตสดใส ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ Tobacco and Alcohol Free Living   
                แผนงาน สถานประกอบการปลอด สารเสพติด (บุหรี่  แอลกอฮอส์  แอมเฟตามีน)  กิจกรรม เช่น ตรวจสารเสพติด
ประจําปี พนักที่ติดบุหรี่  แอลกอฮอส์  แอมเฟตามีน ต้องได้รับการบําบัดมีบุคคลในครอบครัวรับรู้สถานะและแนวทางการเข้า
โครงการ เพ่ือสร้างกําลังใจ พลังใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นที่จะเลิกใช้สารเสพติดเด็ดขาด, ประกาศนโยบายกําหนดพ้ืนที่ห้ามสูบบุหรี่ ใน
สถานประกอบการ 
 2) Package หุ่นดี สุขภาพดี Smart and Healthy Worker และ 3) Package  ครอบครัวสดใส ใส่ใจ
ดูแล Smart and Healthy family 

   แผนงาน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการออกกําลังกาย  กิจกรรม เช่น การจัดเก็บและจําแนกข้อมูลพนักงานกลุ่ม
เสี่ยงหรือมีแนวโน้มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, การออกกําลังกายสําหรับพนักงานและครอบครัว จัด AAT Virtual 
Run 2019  “AAT ชวนเพื่อนเดิน-วิ่ง ใส่ใจสุขภาพ” ระยะทางการเก็บระยะ ( 45 วัน ) 60 KM   
          4) Package  จิตสดใส ใจเป็นสุข Happy Working with Life Balance และ 5) Package เตรียมเกษียณ
อย่างมีคุณค่า พาชีวียืนยาว  

    แผนงานการดูแลสุขภาพจิตและการเตรียมตัวก่อนเกษียณ  กิจกรรม เช่น สํารวจสถานการณ์สุข-ทุกข์
พนักงาน AAT ตามแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ของกระทรวงสาธารณสุข, จัดฝึกอบรมการบริหาร
ความเครียดให้กับพนักงาน, จัดอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาชีพทางเลือกให้กับพนักงาน, กิจกรรมวางแผนชีวิต เพื่อสร้าง
สุข ลดทุกข์  
 6) Package โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ Healthy Canteen  

    แผนงาน อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม กิจกรรม เช่น วิเคราะห์เมนูอาหาร ด้วยโปรแกรม 
“ThaiNutriSurvey”, จัดอบรมให้พนักงานเพ่ือให้เห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพ, การจัดอบรมให้กับผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร, การเปิดตัวโรงอาหารสุขภาพดี Healthy Canteen 
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2. บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
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4. บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
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5.  บริษัท ไทยมาลายา กลาส จ ากัด      

Best Practice 

ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล Smart and Healthy Family 

“ล้มคนเดียว เจ็บทั้งบ้าน” เมื่อมีคนในครอบครัวเจ็บปุวย สมาชิกในครอบครัวต้องมาดูแล เสียค่ารักษาพยาบาล
เป็นรายจ่ายที่เพิ่มข้ึน ส่งผลกระทบกับทุกคนในครอบครัว เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน บริษัท จึงได้จัดสวัสดิการและ
กิจกรรมเพ่ือดูแลสุขภาพของพนักงานตามความเหมาะสมของแต่ละวัย ได้แก่ 

1. โปรแกรมสําหรับหญิงตั้งครรภ์ 
- การจัดงานที่สําหรับหญิงตั้งครรภ์ 
- การให้คําปรึกษาและแนะนําขณะตั้งครรภ์ 
- การลาพักคลอด 
- การทํา Return to work ให้กับคุณแม่หลังคลอด 
- การจัดทํามุมนมแม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 
2. โปรแกรมการตรวจสุขภาพและปูองกันโรคตามช่วงวัย 
- การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม 
- การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
- การตรวจสุขภาพในช่องปากและฟ๎น 

3. โปรแกรมการปูองกันโรคติดต่อ 
- นโยบายการปูองกันเอดส์และวัณโรค 
- การอบรมให้ความรู้โรคติดต่อ 

นอกจากโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแล้ว การส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ผ่านกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 
เช่น การแสดงความรัก ความกตัญํูของลูกและแม่ ผ่านกิจกรรมวันสําคัญ การมอบทุนการศึกษาบุตร 

Sharing 

หุ่นดี สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker) 

 กลุ่มคนวัยทํางานซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีสุขภาพดี มีรายได้ อายุยืนยาว จากการสํารวจและการศึกษาวิจัยพบว่า อัตราการเสียชีวิตของประชากรวัย
ทํางาน 3 ใน 4 มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ที่มาจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิต BJC Glass เราก็เช่นกัน ผลวิเคราะห์จากการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี พบว่า 
ป๎ญหาโรคอ้วนและความดันโลหิตสูงเป็นป๎ญหาหลักขององค์กร องค์กรจึงจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ผ่านโครงการ BJC 
Glass Smart body ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการและการออกกําลังกาย 
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ด้านโภชนาการ 

- โปรแกรมการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการ ควบคู่การจัดเมนูสุขภาพภายในโรงงาน 
- โปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ ลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน ในโรงอาหาร 
- โปรแกรมการลดน้ําหนัก ผ่านการตั้งเปูาหมาย KPI ขององค์กร (ลด BMI) เพ่ือให้เกิดการมีส่วนรวมใน

การลดน้ําหนักร่วมกัน 
- สร้าง Application : BMI เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจในค่า BMI ของตนเอง และมี Health trends 

เพ่ือให้ความรู้แก่พนักงาน 
ด้านการออกก าลังกาย 

- อบรมให้ความรู้ในการออกกําลังกายอย่างถูกต้อง 
- สนับสนุนให้พนักงานออกกําลังกาย ผ่านการตั้งชมรมกีฬาที่พนักงานสนใจ 
- จัดสถานที่สําหรับการออกกําลังกาย 

จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance) 

 สุขภาพจิตเป็นระดับความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านจิตใจ มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าสุขภาพกาย บริษัทฯ มีการดูแล
สุขภาพจิตของพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา งานสันทนาการตามเทศกาล ประเพณีประจําปีต่างๆ อย่าง
เป็นประจํา สม่ําเสมอ นอกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียด บริษัทฯ มีการประเมินผลลัพธ์ของการ
ดําเนินกิจกรรมผ่านทางแบบประเมินความเครียด แบบประเมินความสุข และมีการนําผลจากการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนจัดกิจกรรมในปีต่อไป นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้รับความร่วมมือจากกรมสุขภาพจิต นําเครื่องประเมิน
สุขภาพจิต Biofeedback มาช่วยประเมินสุขภาพจิตให้กับพนักงาน เพ่ือให้ทางบริษัทได้จัดทําโครงการสอดคล้องกับการ
แก้ไขป๎ญหาต่อไป 

6.  บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 
1.จุดเด่น 

  มีกิจกรรม CSR เพ่ือสังคม และชุมชน  และแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นระดับภาค มีการดําเนินตาม                       
10 Packages ของกรมอนามัย ได้แก่   

1.1 Packages 1  หุ่นดี สุขภาพดี มีตรวจสุขภาพประจําปีทุกปี จําแนกผลตรวจสุขภาพกลุ้ม ปกติ เสี่ยง ปุวย 
มีการจัดบอร์ดให้ความรู้พนักงาน และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ลดพุง ลดโรคโดย
โรงพยาบาลที่ทําสัญญากับประกันสังคมเป็นประจําทุกปี มีบอร์ดให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ จัดรายการอาหารประจําเดือน 
มีเมนูเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 1-2 อย่าง/มื้อ นอกจากนั้นมีการฉีควัคซีนเช่น ไข้หวัดใหญ่  ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น 

1.2 Packages 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิต ผ่อนคลายความเครียด ประกวด
ร้องเพลง  

1.3 Packages 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว  โดยการจัดอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อม
ด้านการฝึกอาชีพให้กับพนักงาน และ การบริการการจัดการการออมเงิน ไว้ใช้ยามเกษียณ 
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1.4 Packages 9 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ผ่านมาตรฐานโรงงานสีขาว มีมาตรฐาน
ดําเนินการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดในสถานประกอบการตามโครงการโรงงานสีขาว โดยส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในป๎สสาวะทุกเดือน โดยไม่แจ้ง
ให้พนักงานทราบล่วงหน้าเป็นประจําทุกเดือน มีการติดบอร์ดให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ สุรา และยาเสพติด หากพบ
ลูกจ้างมีพฤติกรรมการเสพ หรือติดยาเสพติดจะมีการส่งต่อเข้าสู่ขบวนการบําบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยความสมัครใจ  
และให้กําลังใจพนักงานให้สามารถเลิกสารเสพติดได้ 

2.แผนปี 63 
-วางแผนจะทําโครงการอีกก่ีโรงงาน 
   ในปี พ.ศ. 2563 ทางศูนย์อนามัยที่ 6 จะขยายพ้ืนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อีก 5 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดตราด 
สระแก้ว ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และจันทบุรี  
-จํานวนพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการ 
  จํานวน 20 สถานประกอบการทั้งขนาด เล็ก กลาง และใหญ่  
 
7.  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

 1.จุดเด่น มีการพัฒนา Health data และ  Software เพ่ือดูแลสุขภาพของพนักงานและพัฒนาเป็น 
Application สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รายบุคคลดูข้อมูลสุขภาพย้อนหลังได้ 3 ปี นอกจากนั้นมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้า
งาน, ตรวจสุขภาพตามป๎จจัยเสี่ยง (การสัมผัสสารเคมีตามตําแหน่งงาน ปีละ 2 ครั้ง, ตรวจแสง สี เสียง,สารหนู และ
ปรอท) ,ตรวจสุขภาพประจําปี และตรวจสุขภาพก่อนเกษียณอายุ (50 ปี)  โดยตรวจใหพ้นักงานประจําและ 
Subcontract ทุกคน นอกจากนั้นยังมีการสุ่มสารเสพติดเป็นประจําทุกเดือน โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่างหน้า 

2.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดําเนินตาม 10 Packages 
2.1 Packages  หุ่นดี สุขภาพดี กิจกรรมที่ดําเนินงานมีดังนี้ 

- 90 Day Chalent  ปี พ.ศ. 2557 พนักงานเข้าร่วมจํานวน 170 คน 
- โครงการ Fit@work ปี พ.ศ. 2560 
- โครงการ Show and Share บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ และร่วมแบ่งป๎นประสบการณ์ 
- โครงการ Fat Killer Projectปี พ.ศ. 2561 
- โครงการ Health and Wall- being ( กิจกรรมเดิน-วิ่ง) 
- โครงการ Smart Idol  (แข่งขันลดน้ําหนัก) ปี พ.ศ. 2562 
- โครงการรักษ์หัวใจ (ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด) ปี พ.ศ. 2563 ******** 
- โครงการเดิน วิ่ง รักษ์โลก (วิ่ง เก็บขยะรอบชุมชน) ปี พ.ศ. 2563 

2.2 Packages กายสดใส ใจเป็นสุข กิจกรรมที่ดําเนินงานมีดังนี้ 
- โครงการคลายเครียด 
- โครงการประกวดร้องเพลง 
- โครงการ GC ไร้หนี้...ชวีีมีสขุ (การบริหารจัดการหนี้ การลงทุน การออม) 

2.3 Packages โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมที่ดําเนินงานมีดังนี้ 
- ผ่านอบรมผู้ประกอบการและสัมผัสอาหาร 
- จัดสถานที่โรงอาหารให้สะอาด ปลอดภัย และจัดสัดส่วนที่เหมาะสม 
- มีเมนูน้ําพริก ผัก เพ่ือสุขภาพ}มีบอร์ดให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ 
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8.  บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 
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9.  บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จํากัด 
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10. โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ 

 โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่นับเป็นโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ เปิดดําเนินการ
มาแล้วมากกว่า 60 ปี มีกําลังการผลิตไม่น้อยกว่า 7 ตันต่อวัน มีลูกค้าครอบคลุมในทุกอําเภอของจังหวัดศรีสะเกษและ
จังหวัดใกล้เคียง และยังมีการผลิต และจัดจําหนายผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว หลากหลายชนิดสินค้า ประกอบด้วยทั้งหมด 
10 ชนิด ดังนี้ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, เส้นผัดไทย, เส้นบะหมี่, แผ่นเกี๊ยว, ก๋วยจั๊บเส้นเล็ก, เส้นหมี่สด, เส้น
, ก๋วยจั๊บเหลี่ยม, เต้าหู้หลอด, ขนมจีน 
 โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ ศรีสะเกษ มีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
ขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะในการทํางาน (Happy Workplace) ทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) ให้มีความสุข โดยนําหลักการ 
Happy 8 หรือ ความสุข 8 ประการ มาประยุกต์ใช้ จึงประกาศนโยบาย “องค์กรแห่งความสุข” (Happy Workplace) 
ดังนี้ :  1. Happy Body   2. Happy Heart   3. Happy Relax  4. Happy Brain  
5. Happy Soul 6. Happy Money  7. Happy Family  8. Happy Society  สําหรับการดําเนินตาม 10 Packages 
มีดังนี้ 

1. Packages โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ  
      - กิจกรรม ตรวจสอบหาเชื้อโรคในโรงอาหาร น้ําดื่ม และภาชนะที่ใช้ในโรงอาหาร จากเทศบาลเมืองศรี สะ
เกษ และมีการประกอบอาหารลดหวาน มัน เค็ม 
 2. Packages สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต 
    - มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางานในเรื่อง แสง เสียง ความร้อน และมีการกําจัดของเสียจากการ
ผลิตและเศษอาหารจากโรงอาหาร โดยใช้ระบบการย่อยสลายตามธรรมชาติ โดยเศษเส้นจากการผลิต และเศษอาหาร
จากโรงอาหาร จะถูกเก็บและรวบรวมไปเป็นอาหารให้กับใส้เดือน และจะนําป๎สสาวะใส้ เดือน ไปทําเป็นปุ๋ยนําไปใส่ผัก 
และนําผักส่งเข้าโรงอาหาร 
 3. Packages จิตสดใสใจเป็นสุข  
     - จัดกิจกรรมชุนกี่บันเทิงให้พนักงานได้ร้องเพลงในตอนเที่ยง และมีตลาดขายสินค้าที่พนักงานนํามาขาย 
 4. Packages หุ่นดีสุขภาพดี  
    - มีการอบรมเก่ียวกับความรู้การเลือกรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย 
 5. Packages เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว  
    - มีการจัดตั้งกองทุนเงินออม ให้กับพนักงาน ไว้ใช้ในยามเกษียร และทางโรงงานสมทบดอกเบี้ยเพ่ิมเติมให้ 
ร้อยละ 10 ต่อปี ป๎จจุบันมียอดเงินออมของพนักงานแต่ละคน ต่ําสุด 3000 สูงสุด 300,000 บาท 
 6. Packages สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่  
    - การรณรงค์และห้ามไม่ให้พนักงานสูบบุหรี่ ตรวจเปุาแอลกอฮอล์พนักงานก่อนเริ่มงาน เพ่ือความปลอดภัยใน
การทํางานของ พนักงานและเพ่ือนร่วมงาน หากตรวจพบระดับแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานที่กําหนด จะให้พนักงานกลับไป
พักผ่อนก่อนแล้วค่อยกลับมาทํางานในวันต่อไป 
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ประเมินสถานการณ์โครงการ 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานขององค์กรฯ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน 
และการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการแต่ละแห่งที่ได้รับโล่รางวัลมีความภาคภูมิใจมีการ
เผยแพร่เปูาหมายในอนาคตคือ การขยายเครือข่ายสถานประกอบการที่นําร่อง ให้สถานประกอบการอ่ืนๆเข้าร่วม 
เพ่ือที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของบุคลากรในวัยทํางานซึ่งเป็นกําลังที่สําคัญของประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ทั่วประเทศ 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน 

๑. การเปลี่ยนแปลงประธานงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อย่างกะทันหัน ทําให้ต้องมีการประสานงานอย่าง
เร่งด่วน และเปลี่ยนแปลงคํากล่าวเปิดงาน คํากล่าวรายงาน 

๒. ผู้เข้าร่วมงานในวันงาน ไม่ได้มาเข้าร่วมงานตามจํานวนจริงที่ส่งแบบตอบรับมา และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
ผู้เข้าร่วมงานในวันงานด้วย 

๓. จํานวนเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน ทําให้ผู้เข้าร่วมงานบางส่วนได้รับการดูแลที่ไม่ทั่วถึง 
๔. มีการซ้อมการเข้ารับโล่ของผู้เข้ารับรางวัล และการถ่ายภาพ ล่าช้า 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
1. การประชุมเตรียมงานก่อนวันจัดงานจริง จะทําให้คณะทํางาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้งานเป็นไป

อย่างราบรื่น 
2. ควรให้ความสําคัญของการแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อที่จะได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน 

แผนงาน/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินงานต่อไป  

1. ขยายผลเครือข่ายสถานประกอบการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
2. พัฒนา Health Promoter ในสถานประกอบการ 3. พัฒนา Platform เชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านสุขภาพคน
วัยทํางาน 
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กิจกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
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