
ตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี 
หลักฐานระดับ 2.1  

เอกสารหลักฐานแสดงการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน 
 
หลักฐาน 2.1.3 หนังสือแจ้งเวียนหัวหน้ากลุ่ม ขอความร่วมมือรายบุคคล 

ท ำหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำย (หนังสือส ำนักส่งเสริมสุขภำพ ที่ สธ 0203.08/ว4 เรื่องขอชี้แจง
กำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด 2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนองค์กรสร้ำงสุข)  เพ่ือแจ้งให้บุคลำกรทุกคนใน
กลุ่มงำนด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรมีสุขภำพดีฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจเจก
บุคคล ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1) สมัครกิจกรรมก้ำวท้ำใจต้ำนภัยโควิด 19 
(2) กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีส ำหรับข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ทุกคน  
(3) ท ำแบบประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ส ำหรับบุคลำกรที่มีอำยุ 

35 ปีขึ้นไป  
(4) ก ำหนดกำรชั่งน้ ำหนักประเมินภำวะสุขภำพประจ ำเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบบันทึกข้อความ 
 

การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 
มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body) 

 
กลุ่มพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ในฐำนะผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดที่ 2.2 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนองค์กรสร้ำงสุข ขอควำมร่วมมือหัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำยแจ้งบุคลำกรเพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนงำนตำมตัวชี้วัด 2.2 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อนี้ 

1. กิจกรรมก้าวท้าใจต้านภัยโควิด 19 
แจ้งบุคลำกรทุกคนในกลุ่มให้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมก้ำวท้ำใจต้ำนภัยโควิด 19  (มีผลกับคะแนน

ตัวชี้วัด 2.2) 
เปิดลงทะเบียน 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2563 
นับสะสมระยะ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2563 

2. การตรวจสุขภาพประจ าปี 
2.1 ขอควำมร่วมมือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ทุกคน ตรวจสุขภำพประจ ำปี มี

ผลกับคะแนนตัวชี้วัด 2.2 (ข้อมูลส ำนักส่งเสริมสุขภำพที่ตรวจกับทำง สสม. คิดเป็นร้อยละ 51.26) 
 

 
 
 

2.2 ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ที่ยังไม่ตรวจสุขภำพประจ ำปี ขอควำมร่วมมือตรวจสุขภำพประจ ำปี 
ภำยในเดือนกรกฎำคม 2563 และแนบหลักฐำนเพ่ือแสดงว่ำได้รับกำรตรวจแล้ว เช่น หนังสือรับรอง 
ใบเสร็จรับเงิน หรือภำพปกหน้ำ/หลังสมุดรำยงำนผล เป็นต้น ไม่ใช่ผลการตรวจ 

2.3 ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ที่ตรวจสุขภำพประจ ำปีกับโรงพยำบำลหรือสถำนบริกำรสุขภำพอ่ืนๆ 
ขอให้ส่งหลักฐำนเพ่ือแสดงว่ำได้รับกำรตรวจแล้ว เช่น หนังสือรับรอง ใบเสร็จรับเงิน หรือภำพปกหน้ำ/หลัง
สมุดรำยงำนผล เป็นต้น ไม่ใช่ผลการตรวจ  

2.3 ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำที่ตรวจกับสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง (สสม.) เมื่อวันที่ 19 – 20 
มีนำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ (รำยชื่อแนบท้ำย) ไม่ต้องแนบหลักฐานอะไร 

2.4 พนักงำนรำชกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่จะประสำนงำนให้โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำมำตรวจที่    
กรมอนำมัย วันเวลำจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง 

3. ท าแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ส ำหรับบุคลำกรที่มีอำยุ 
35 ปีขึ้นไป (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย) 
 

ร้อยละ น้อยกว่ำ 75 75-79 80-84 
 

85-89 
 

90-94.9 
 

95-100 
 

คะแนน 0 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 

       



4. ก าหนดการชั่งน้ าหนัก 
ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภำคม 2563 วันที่ 18 – 22 พฤษภำคม 2563 
ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎำคม 2563 วันที่ 20 – 24 กรกฎำคม 2563 
ครั้งที่ 3 เดือนสิงหำคม 2563 วันที่ 17 – 21 สิงหำคม 2563 
กรณีไม่สำมำรถชั่งน้ ำหนักได้ตำมเวลำที่เจ้ำหน้ำที่ไปให้บริกำรที่กลุ่มฯ  ให้มำติดตำมชั่งน้ ำหนักที่

กลุ่มพัฒนำศักยภำพบุคลำกรฯ กำรชั่งน้ ำหนักทั้ง 3 ครั้งจะน ำไปรวมกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
5. ขอความร่วมมือบุคลากรทุกกลุ่มงาน 

5.1 รณรงค์เดินขึ้น-ลงบันไดแทนกำรใช้ลิฟต์ ถ่ำยภำพเพ่ือประกวดภำพถ่ำยข้ึนลงบันได 
5.2 กิจกรรมขยับกำยห่ำงไกลโรค ทุกวันพฤหัสบดี เวลำ 15.30 - 16.30 น. เปลี่ยนเป็นกิจกรรม 

ออกก ำลังกำยโดยกำรเดิน หรือวิ่ง เซ็นชื่อร่วมกิจกรรมที่กลุ่มงำนตนเอง ตัวแทนกลุ่มรวบรวมรำยชื่อส่งกลุ่ ม
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรฯ ทุกเดือน (อำจจะถ่ำยภำพประกอบ) กรณีไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมตำมวันและ
เวลำดังกล่ำวได้ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยด้วยตนเองที่บ้ำนได้ (กำรเซ็นชื่อเข้ำร่วมกิจกรรมและ
ภำพถ่ำยจะน ำไปใช้ประกอบหลักฐำนตัวชี้วัด 2.2) 

5.3 ทุกกลุ่มงำนจัดกิจกรรมขยับกำยเวลำ 10.00 น. และ 14.30 น. ครั้งละ 3 - 5 นำทีเพ่ือให้มี
กิจกรรมกำรยืดเหยียดร่ำงกำย (เวลำสำมำรถยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสม, ถ่ำยภำพประกอบกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมส่งทำง line คนรักษ์สุขภำพ) 

5.4 เชิญชวนบุคลำกรส ำนักส่งเสริมสุขภำพเข้ำร่วมกลุ่ม “คนรักษ์สุขภำพ” ซ่ึงเป็น
กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บุคลำกรส ำนักส่งเสริมสุขภำพแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรหรือกิจกรรมกำร
ส่งเสริมสุขภำพ เป็นแรงบันดำลใจให้สมำชิกคนอื่นในกลุ่มมีกิจกรรมทำงกำยเพ่ิมมำกขึ้น 

 
***หมายเหตุ ทุกกิจกรรมที่มีกำรเซ็นชื่อและภำพถ่ำย ถูกน ำไปใช้เป็นหลักฐำนตอบตัวชี้วัด 2.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสุขภาพประจ าปี 
และการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด (CV risk score) 

กลุ่ม.............................................................................................. 

 
หมายเหตุ 

1. กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ตรวจทุกคน ภำยในเดือนกรกฎำคม 2563 แนบหลักฐำนได้รับกำรตรวจ เช่น หนังสือ
รับรอง ใบเสร็จรับเงิน หรือภำพปกหน้ำ/หลังสมุดรำยงำนผล เป็นต้น ไม่ใช่ผลการตรวจ 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ส ำหรับบุคลำกรที่มีอำยุ 35 ปีขึ้นไป 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ อายุ ต าแหน่ง 
การตรวจสุขภาพประจ าปี ผลการวิเคราะห์  CV risk  score 

(ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในอนาคต) 
ตรวจแล้ว 
(สถานที่) ยังไม่ตรวจ <10% 

(เสี่ยงต่ า) 
10-20% 

(ปานกลาง) 
20-<30% 

(สูง) 
30-<40% 
(สูงมาก) 

>40% 
สูงอันตราย 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           





แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
 
ค าชี้แจง ขอควำมร่วมมือบุคลำกรที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ตอบแบบประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเส้นเลือด
หัวใจและหลอดเลือด 
วิธีการท าแบบประเมิน 

1. เข้ำ Google พิมพ์ค ำว่ำ “CV risk score” หรือ 
2. สแกน QR code 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 

1. กรอกข้อมูลที่จ ำเป็น 

 
 
 
 
 
 
 



2.  กรณีไม่ทราบผลเลือด คือ รอบเอวเป็นนิ้ว และส่วนสูงเป็นเซนติเมตร 
กรณีทราบผลเลือด คือ ระดับไขมัน (โคเลสเตอรอลรวม, โคเลสเตอรอลเลว/LDL, โคเลสเตอรอลดี/HDL) 

 
3. กดเลือกแสดงผล โดยผลกำรประเมินจะอธิบำยถึงควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและ 

หลอดเลือดในระยะเวลำ 10 ปีข้ำงหน้ำเป็นเปอร์เซ็นต์(%) จัดอยู่ในกลุ่มควำมเสี่ยงใด(สูง,น้อย,ปำนกลำง)  
และเป็นกี่เท่ำเมื่อเทียบกับคนไทยเพศเดียวกัน อำยุเท่ำกันและปรำศจำกปัจจัยเสี่ยง พร้อมข้อแนะน ำเบื้องต้น
ให้ไปปฏิบัติตำม 

4. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ส่งคืนกลุ่มพัฒนำศักยภำพบุคลำกรฯ 
ภำยในวันที่  5 มิถุนำยน 2563 (กรณีบุคลำกรที่ยังไม่ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี สำมำรถติดตำม          
ส่งเอกสำรกำรตรวจภำยหลังได้ โดยส่งภำยในวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 
ระหว่าง 19 - 20 มีนาคม 2563 

โดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
 

code ชื่อ-สกุล อำยุ 
322 นำง นวพร ท้วมมะลิ 56 

324 นำงสำว ปิยวดี พิศำลรัตนคุณ 35 

325 นำย สุริยัน ท้วมมะลิ 57 

326 นำงสำว ปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ 55 

330 นำงสำว ประภัสสร นุชนิยม 29 

331 นำง วิชชุพร เกตุไหม 36 

332 นำง อัญชลินทร์ ปำนศิริ 56 

333 นำย มณฑล หวำนวำจำ 37 

334 นำง กมลชนก ศรีศำสตร์ 30 

335 นำงสำว จุฬำวรรณ สุขอนันต์ 37 

337 นำงสำว ปวีณำ สุขพรรณพิมพ์ 44 

338 นำง บังอร สุภำเกต ุ 38 

339 นำง รักษณำ ศิโรรัตนกุล 55 

340 นำง มณฑำ  โสภำวนิตย ์ 58 

341 นำงสำว อรอุมำ  โภคสมบัติ 42 

342 นำง มะลิวัลย์ ใจตรง 59 

343 นำง ศรินทิพย์  ศรีษะเกต 56 

344 นำงสำว ฉวีวรรณ    ต้นพุดซำ 44 

345 นำง ศิริพร  แสงวิภำสนภำพร 57 

347 นำงสำว รุ่งฟ้ำ     ปัญญำไว 45 

348 นำงสำว สุรีรัตน์ พืชผักหวำน 44 

349 นำง รัตติยำภรณ์ องค์พัฒนำกุล 59 

350 นำงสำว อัญชลำ  ดิษฐผดุง 55 

351 นำงสำว เดือนเพ็ญ  นำกุดนอก 44 



352 นำงสำว ศุภกำนต์ ตุ้มแก้ว 53 

353 นำงสำว จุฑำรัตน์ ปฏิเวทย์ 55 

354 นำงสำว กมลนิตย์  มำลัย 49 

355 นำงสำว นภำพร บุตรจันทร์ 57 

356 นำง สมพร กรณ์เกษม 58 

357 นำงสำว ภำรินี  หงษ์สุวรรณ 41 

358 นำงสำว นัยนำ  ชัยพล 44 

359 นำงสำว ชนัญชิดำ  สมสุข 41 

360 นำง ปิยนันท ์ เกตตรีกรณ์ 41 

363 นำงสำว วัลนิภำ  ชัณยะมำตร์ 26 

364 นำย สุพัฒน์ นิจจะพจน์ 52 

365 นำงสำว ศิริลำภ  โกมลปำณิก 59 

366 นำง อัญชรีย์  บุญมำประเสริฐ 48 
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