
มาตรการและประเด็นความรู้ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
 

ได้น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์มำก ำหนดมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำองค์กรแห่งควำมสุขที่มีคุณภำพ โดยกำรวิเครำะห์ด้วยกลยุทธ์ PIRAB     
และกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ที่ให้แก่บุคลกรเพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
P : Partner การสร้างพันธมิตรทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เห็นควำมส ำคัญและร่วมกันท ำงำนส่งเสริมสุขภำพแบบยั่งยืน โดยเฉพำะกำรก ำหนดเรื่องสุขภำพเป็นประเด็น
ส ำคัญในทุกนโยบำยสุขภำพ (Health in All Policy)  
I : Invest กระตุ้นให้เกิดการเกิดลงทุนโดยเฉพำะด้ำนงบประมำณที่เพียงพอจำกระดับนโยบำยในทุกภำคส่วนเพื่อจัดกำรกับปัจจัยก ำหนดสุขภำพทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ  
R : Regulate and Legislat การก ากับ ควบคุม ใช้กำรตรำกฎและออกกฎหมำย เพ่ือคุ้มครองประชำชนจำกควำมเสี่ยงต่อสุขภำพทุกด้ำน    
A : Advocate ชี้น า สื่อสาร ชูประเด็น และสนับสนุนให้กำรเมืองทุกระดับให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมสุขภำพ  บนพ้ืนฐำนสิทธิมนุษยชนและควำมเท่ำเทียม สร้ำงกำร
ท ำงำนร่วมกันกับทุกภำคส่วน 
B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภำคส่วนให้สำมำรถพัฒนำนโยบำยทุกด้ำนท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภำพ รวมทั้งกำรวิจัย กำรกระจำยควำมรู้เพื่อควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพของประชำชน 
 

มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

1. การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
PIRAB P : Partner 
 
หลักการและเหตุผลการก าหนดมาตรการ 
กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำองค์กรแห่งควำมสุขที่มี
คุณภำพโดยคณะท ำงำนเป็นตัวแทนจำกทุกกลุ่มงำน

1. ควำมผูกพันองค์กำร (Organizational 
Commitment) 
เหตุผลการน าประเด็นความรู้มาใช้  
ควำมผูกพันต่อองค์กร เป็นกำรเสริมสร้ำงให้บุคลำกร
ภำยในองค์กรให้มีระดับควำมเป็นเจ้ำของหรือควำมมี
ส่วนร่วมในองค์กรให้สูงขึ้น งำนวิจัยหลำยฉบับแสดง

1. กำรประชุมคณะท ำงำนพัฒนำองค์กรแห่งควำมสุข        
ที่มีคุณภำพส ำนักส่งเสริมสุขภำพ  



- 2 - 
 

มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วม เป็นกำรสร้ำงพันธมิตรจำก
ทุกกลุ่มงำนเข้ำมำร่วมวำงแผนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้
บุคลำกรในหน่วยงำนเกิดควำมผูกพันต่อองค์กร       
โดยได้ รับสวัสดิกำรที่ เหมำะสม มีกิจกรรมเ พ่ือ
เสริมสร้ำงควำมรักควำมผูกพันของคนในองค์กร  
 

ให้เห็นว่ำ หำกคนท ำงำนมีควำมผูกพันต่อองค์กรอยู่ใน
ระดับสูงจะสำมำรถสร้ำงผลผลิตที่มำกกว่ำองค์กรที่
พนักงำนมีควำมผูกพันในระดับต่ ำ ในทำงตรงกันข้ำม
ถ้ำบุคลำกรในองค์กรมีควำมผูกพันต่อองค์กรต่ ำ มีกำร
เปลี่ยนงำนหรือย้ำยงำนก็จะท ำให้องค์กรมีค่ำใช้จ่ำย
สูงขึ้น ทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรสรรหำและอบรมพนักงำน
ใหม่เพ่ือทดแทนพนักงำนในต ำแหน่งเดิม และส่งผล
ต่อผลิตผลขององค์กรเป็นอย่ำงมำก ดังนั้นจึงน ำ
ควำมรู้ เรื่ องควำมผูกพันต่อองค์กรมำใช้ เ พ่ือหำ
แนวทำงสร้ำงให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมผูกพัน
ต่อองค์กรเพ่ิมสูงขึ้น อันจะก่อให้เกิดควำมสุขในระดับ
บุคคลและประสิทธิภำพของงำนตำมมำ 

2. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัยสิ่งแวดล้อมและควำมสมดุลในชีวิตกำรท ำงำน 
3. จัดสวัสดิกำรแก่บุคลำกรหรือคนในครอบครัวกรณี
เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร 
4. กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมผูกพันและส่งเสริมควำม
สำมัคคีของบุคลำกรในองค์กร 
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มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

2. 20 เคล็ดลับกับกำรสร้ำงสมดุลให้ชีวิตและกำร
ท ำงำน (Work Life Balance) 
เหตุผลการน าประเด็นความรู้มาใช้  
กำรท ำงำนในแต่ละวันท ำให้บุคคลเกิดควำมเครียด
สะสมโดยไม่รู้ตัว เมื่อเกิดควำมเครียดย่อมส่งผล
กระทบต่อสุขภำพกำยและสุขภำพจิต ส่งผลกระทบ
เป็นลูกโซ่ต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำนตลอดจนชีวิต
ส่วนตัวได้ ดังนั้นจึงมีกำรน ำควำมรู้ในเรื่องกำรสร้ำง
สมดุลให้ชีวิตและกำรท ำงำน (Work Life Balance) 
มำใช้เพ่ือเรียนรู้กำรแบ่งเวลำในกำรท ำงำนและกำรใช้
ชี วิ ตที่ เหมำะสม เมื่ อสุ ขภำพร่ ำงกำยแข็ งแรง 
สุ ขภ ำพจิ ต ใ จ ดี  ก็ จ ะท ำ ใ ห้ ท ำ ง ำ น ได้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ สร้ำงศักยภำพให้กับองค์กรได้ในระยะ
ยำว  
 

5. กำรประเมินเพ่ือวัดควำมสมดุลในชีวิตและกำรท ำงำน 
และควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีกิจกรรมทางกาย  
PIRAB I : Invest 
 
หลักการและเหตุผลการก าหนดมาตรการ 
หน่วยงำนมีมำตรกำรในกำรลงทุนทำงสุขภำพเพ่ือให้
บุคลำกรในหน่วยงำนมีสุขภำพดี โดยกำรเอ้ือเรื่องเวลำ

ออกก ำลังกำยวิถี New Normal ให้ปลอดภัยห่ำงไกล 
โควิด-19  
 
เหตุผลการน าประเด็นความรู้มาใช้  
บุคลำกรส ำนักส่งเสริมสุขภำพส่วนใหญ่มีน้ ำหนักเกิน 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ท ำให้
บุคลำกรไม่กล้ำไปออกก ำลังกำยตำมสวนสุขภำพหรือ

1. กิจกรรมก้ำวท้ำใจ Season 3 
 
2. ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและมีกิจกรรมทำงกำย 
 
3. กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
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มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

ให้บุคลำกรมีกิจกรรมยืดเหยียดรำยบุคคลทุกวัน 
ระหว่ำงวัน ทั้งเช้ำและบ่ำย  
PIRAB A : Advocate 
หลักการและเหตุผลการก าหนดมาตรการ 
หน่วยงำนมีกำรชี้น ำสนับสนุนเพ่ือให้ควำมส ำคัญกับ
กำรส่งเสริมสุขภำพ โดยมีกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวน
ให้บุคลำกรทุกคนในองค์กรเข้ำร่วมกิจกรรมก้ำวท้ำใจ 
Season 3 เ พ่ื อ ส ร้ ำ ง ค ว ำม ตร ะหนั ก รู้ เ พ่ื อ ก ำ ร
ปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมด้ วยกำรออกก ำลั งก ำย           
กำรยืดเหยียดรำยบุคคลทุกวัน ระหว่ำงวันทั้งเช้ำ     
และบ่ำย จัดให้มีกิจกรรมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
โดยบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญจำกกองกิจกรรมทำงกำย 
 

ฟิตเนสเนื่องจำกเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ ยิ่งท ำให้มีน้ ำหนัก
ตัวเพ่ิมมำกขึ้น ดังนั้นจึงต้องให้ควำมรู้และกำรปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้องในกำรมีกิจกรรมทำงกำยเพ่ือลดน้ ำหนัก
และเผำผลำญไขมัน 
 

3. เฝ้าระวังภาวะสุขภาพบุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพ 
PIRAB R : Regulate  
 
หลักการและเหตุผลการก าหนดมาตรการ 
จำกปัญหำที่ พบบุ คล ำกร ในหน่ วย งำนยั ง เห็ น
ควำมส ำคัญของกำรเฝ้ำระวังภำวะสุขภำพของตนเอง
น้อย  เช่น  จ ำนวนคนที่ ตรวจสุ ขภำพประจ ำปี            
กำรประเมินภำวะควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและ

1. แนวทำงกำรประเมินภำวะเสี่ ยงต่อกำรเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
2. ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของ
บุคลำกรที่ปฏิบัติรำชกำรส่ วนกลำง กระทรวง
สำธำรณสุข (โดยใช้แบบประเมินควำมเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด Rama – EGAT Heart 
Score) 

 
 

1. กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ
และหลอดเลือด ของบุคลำกรอำยุ 35 ปีขึ้นไป ด้วย
โปรแกรม CV Risk Score 
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มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

หลอดเลือด กำรตรวจค่ำดัชนีมวลกำย และกำรตรวจ
ควำม เครี ยด  ต้ อ งกระตุ้ น ให้ เ ข้ ำ รั บกำรตรวจ            
และประเมินสุขภำพ ดังนั้นจึงมีกำรก ำหนดเป็น
นโยบำยให้บุคลำกรถือปฏิบัติในกำรเฝ้ำระวังภำวะ
สุขภำพของตนเอง เฝ้ำระวังควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดโรค 
เพ่ือคุ้มครองสุขภำพบุคลำกร  
 
 

เหตุผลการน าประเด็นความรู้มาใช้  
ข้อมูลจำกส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ระบุว่ำ 
ประชำกรวัยท ำงำนมีแนวโน้มมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
โรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมมำกขึ้น โดยมี
ปัจจัยเสี่ยงน ำไปสู่กำรเกิดโรคคือ อำยุที่เพ่ิมมำกขึ้น 
อำหำร กำรออกก ำลังกำย กำรสูบบุหรี่  ดื่มสุรำ      
ควำมดันโลหิตสูง ระดับไขมันในกระแสเลือด และ
เบำหวำน ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลของหน่วยงำน
แล้วพบว่ำบุคลำกรมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค ดังนั้น
จึงน ำควำมรู้มำใช้เพ่ือประเมินภำวะเสี่ยง น ำไปสู่     
กำรให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตนเพ่ือเฝ้ำระวัง
ด้วยตนเองในเบื้องต้น 
 
1. แนวทำงกำรจัดกำรโรคอ้วน (Management of 
Obesity) 
2. ดัชนีมวลกำยส ำคัญอย่ำงไร 
 
เหตุผลการน าประเด็นความรู้มาใช้  
ค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) ตัวชี้วัดมำตรฐำนเพ่ือประเมิน
สภำวะของร่ำงกำยว่ำ มีควำมสมดุลของน้ ำหนักตัวต่อ
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสมหรือไม่ กำรน ำประเด็น
ควำมรู้ เ รื่ องกำรค ำนวณค่ำดัชนีมวลกำยมำใช้  

2. กำรติดตำมภำวะสุขภำพของบุคลำกรส ำนักส่งเสริม
สุขภำพ (BMI) 
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มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

นอกจำกท ำให้ทรำบถึงรูปร่ำงและสัดส่วนแล้ว ยังท ำ
ใ ห้ ท ร ำบถึ ง ค ว ำม เ สี่ ย ง ต่ อ ก ำ ร เ กิ ด โ ร คต่ ำ งๆ              
ของบุคลำกรในหน่วยงำน และเมื่อทรำบผลค่ำดัชนี
มวลกำยแล้ว สำมำรถให้ควำมรู้แก่บุคลำกรใน
หน่วยงำนเพ่ือเลือกบริโภคอำหำรและเครื่องดื่ม
ตลอดจนกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่เหมำะสมกับน้ ำหนัก
และสภำพร่ำงกำยของตนเอง 
 
1. แนวทำงกำรตรวจสุขภำพที่จ ำเป็นและเหมำะสม
ส ำหรับประชำชน (กลุ่มวัยท ำงำน) 
2. ชุดควำมรู้กำรตรวจสุขภำพที่เหมำะสมและจ ำเป็น
ส ำหรับประชำชน 
 
เหตุผลการน าประเด็นความรู้มาใช้  
บุคลำกรส ำนักส่งเสริมสุขภำพส่วนใหญ่มีอำยุมำกกว่ำ 
50 ปีขึ้นไป เมื่ออำยุมำกขึ้นย่อมมีควำมเสื่อมตำมวัย
เป็นธรรมดำ ดังนั้นจึงต้องให้ควำมรู้เรื่องกำรตรวจ
สุขภำพประจ ำปีเพ่ือให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและ
เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพเป็นประจ ำทุกปี กำรตรวจ
สุขภำพประจ ำปี เป็นกำรคัดกรองโรคเบื้ องต้น         
หำปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ห่ำงไกลโรคต่ำงๆ หรือหำกตรวจพบในระยะเริ่มต้น

3. กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
4. ส่งเสริมสุขภำพจิตด้วยกำรประเมินควำมเครียด  
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มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

จะได้รีบรักษำ ลดควำมรุนแรง ภำวะแทรกซ้อน หรือ
ควำมพิกำรต่ำงๆ ที่อำจเกิดจำกโรคบำงโรคได้ ดังนั้น
จึงเป็นเหตุผลส ำคัญในกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรเรื่อง
กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
 
 

4. ส่งเสริมความรอบความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการ
ท างาน 
PIRAB B : Build Capacity 
หลักการและเหตุผลการก าหนดมาตรการ 
เป็นกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในส ำนักส่งเสริม
สุขภำพให้มีควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรสร้ำงควำมสมดุลในชีวิตกำร
ท ำงำน นอกจำกนี้ ยั งต้ อง เป็ นต้ นแบบสุ ขภำพ       
(Health Model) และสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะไป
สร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้บุคคลใกล้เคียงตลอดจน
ประชำชนทั่วไปได้ 
 
PIRAB A : Advocate  
หลักการและเหตุผลการก าหนดมาตรการ 

1. เกณฑ์กำรประเมิน 5 ส    
2. เกณฑ์กำรประเมินสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน 
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต และควำมสุขของคนท ำงำน 
(Healthy Workplace Happy for Life) 
 
เหตุผลการน าประเด็นความรู้มาใช้  
เพ่ือให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้ในกำรจัดสถำนที่
ท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำน ตลอดจนสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้ รับไปจัดสถำนที่ท ำงำนของตนเองให้สะอำด 
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวำและมีสมดุลชีวิตได ้

1. กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ อนำมัย
สิ่งแวดล้อมและควำมสมดุลในชีวิตกำรท ำงำน 
 
2. กำรประกวดหน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินงำนสถำนที่
ท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน 5 ส    
และเกณฑ์สถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำน (HWP) 
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มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

เป็นกำรสื่อสำรบุคลำกรในหน่วยงำนเพ่ือให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกำรส่ง เสริมสุขภำพป้องกันโรค 
อนำมัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรสร้ำงควำมสมดุลใน
ชีวิตกำรท ำงำน สำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบัติและเป็น
ต้นแบบทำงด้ำนสุขภำพ (Health Model) แก่ผู้อื่นได้ 
 

 

จำกกำรก ำหนดมำตรกำรโดยกำรวิเครำะห์ด้วยกลยุทธ์ PIRAB และกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ที่ให้แก่บุคลกรเพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำองค์กร
แห่งควำมสุขที่มีคุณภำพ ไดน้ ำมำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนส ำนักส่งเสริมสุขภำพให้เป็นองค์กรแห่งควำมสุขท่ีมีคุณภำพ ปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนส านักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2564 

 

มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Partner 

1. ความผูกพันองค์การ 
(Organizational 
Commitment) 
2. 20 เคล็ดลบักับการสร้าง
สมดลุให้ชีวิตและการท างาน 
(Work Life Balance) 

1. การประชุมคณะท างานพัฒนา
องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ     
ส านักส่งเสริมสุขภาพ  

บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพร่วมขับเคลื่อน     

การเป็นองค์กรแห่งความสุข
ที่มีคุณภาพ 

จัดประชุมคณะท างาน
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

ม.ค. - เม.ย. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา   
ศักยภาพบุคลากรฯ 

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เอือ้
ต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลใน
ชีวิตการท างาน 

บุคลากรส านักส่งเสริม
สุขภาพทราบถึงวัฒนธรรม

องค์กร 

ประกาศวัฒนธรรม
องค์กรและ

ประชาสมัพันธ์ให้
บุคลากรทราบ      

อย่างน้อย 1 ช่องทาง 

ม.ค. - ก.พ.
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 

3. จัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือ
คนในครอบครัวกรณีเจ็บป่วย/
เสียชีวิต/คลอดบุตร 

บุคลากรไดร้ับการ
สนับสนุน สวสัดิการจาก
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ เช่น 
กรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/

คลอดบุตร 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรไดร้ับการจดั
สวัสดิการตามความ

เหมาะสม 

ม.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
- กลุ่มอ านวยการ 

4. กิจกรรมเสริมสร้างความ
ผูกพันและส่งเสริมความสามัคคี
ของบุคลากรในองค์กร 

บุคลากรร่วมกิจกรรม
เสรมิสร้างความผูกพัน   

และส่งเสรมิความสามัคคี
ของบุคลากรในองค์กร 

 
 

จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
ความผูกพันและ

ส่งเสริมความสามคัคี
ของบุคลากรในองค์กร 

อย่างน้อย  
1 กิจกรรม/ป ี

ม.ีค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 
- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
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มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. การประเมินเพื่อวัดความ
สมดลุในชีวิตและการท างาน 
และความผูกพันของบุคลากร    
ต่อองค์กร 
 
 

บุคลากรตอบแบบวัด   
ความสมดุลในชีวิตและ 
การท างาน และความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ

องค์กร 

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากร ร่วมตอบแบบ
วัดความสมดลุในชีวิต
และการท างานและ

ความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร  

 

ธ.ค. 2563 - 
เม.ย. 2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

2. ส่งเสริมให้บคุลากร
มีกิจกรรมทางกาย  
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Invest 
Advocate 

ออกก าลังกายวิถี New 
Normal ให้ปลอดภัย
ห่างไกล โควดิ-19 

1. กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 บุคลากรสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 3 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 3 

 

ก.พ - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

2. ส่งเสริมการออกก าลังกาย
และมีกิจกรรมทางกาย 

มีนโยบายส่งเสริมการออก
ก าลังกายและมีกิจกรรม
ทางกาย และ
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ 
 

มีนโยบายส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและมี
กิจกรรมทางกาย  

1 ฉบับ 

ม.ค - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

3. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ    
ทางกาย 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 
 
 

มี.ค. - มิ.ย. 
2564 

- กลุ่มพุฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
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มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพบุคลากรส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Regulate 
 
 

1. แนวทางการประเมิน
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
2. ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดของ
บุคลากรที่ปฏิบัติราชการ
ส่วนกลาง กระทรวง
สาธารณสุข (โดยใช้แบบ
ประเมินความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
Rama – EGAT Heart 
Score) 

1. การประเมินความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอด
เลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้น
ไป ด้วยโปรแกรม CV Risk Score 

บุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ได้รับการประเมินความ
เสี่ยง/ ทราบความเสี่ยง ต่อ
การเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ
และหลอดเลือด ด้วย
โปรแกรม CV Risk Score 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากร อายุ 35 ปีขึ้น
ไป ได้รับประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้น
เลือดหัวใจและหลอด

เลือด ด้วยโปรแกรม CV 
Risk Score 

ม.ค. - ก.พ. 
2564 

- กลุ่มพุฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

1. แนวทางการจัดการโรค
อ้วน (Management of 
Obesity) 
2. ดัชนีมวลกายส าคัญ
อย่างไร 

2. การติดตามภาวะสุขภาพของ
บุคลากรส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
 

บุคลากรติดตามภาวะ
สุขภาพโดยการช่ังน้ าหนัก 
วัดรอบเอว ตามแผนงานที่
วางไว้ 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากร มีการติดตาม
ภาวะสุขภาพโดยการช่ัง

น้ าหนัก วัดรอบเอว 
ตามแผนงานที่วางไว้ 

 

ม.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

1. แนวทางการตรวจสุขภาพ
ที่จ าเป็นและเหมาะสม
ส าหรับประชาชน (กลุ่มวัย
ท างาน) 
2. ชุดความรู้การตรวจ
สุขภาพที่เหมาะสมและ
จ าเป็นส าหรับประชาชน 

3. การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

บุคลากรเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีตามสิทธิ

บุคคล 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรเข้ารับการ

ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

มี.ค. - พ.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

4. ส่งเสริมสุขภาพจติด้วยการ
ประเมินความเครียด  
  

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินความเครียด 

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมประเมิน

ความเครียดด้วยตนเอง 

มี.ค. - พ.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
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มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ส่งเสริมความรอบ
ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและความ
สมดลุในชีวิตการ
ท างาน 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Build Capacity 
Advocate 
 

1. เกณฑ์การประเมิน 5 ส    
2. เกณฑ์การประเมิน
สถานท่ีท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน เสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิต และความสุขของ
คนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for 
Life) 
 
 
 
 
 

1. การให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ความสมดุลในชีวิตการท างาน 
 

บุคลากรไดร้ับความรู้    
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม      
และความสมดุลในชีวิต   

การท างาน 

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรไดร้ับความรู้

ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย

สิ่งแวดล้อม และความ
สมดลุในชีวิตการ

ท างาน 
 

ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 

2. การประกวดหน่วยงานท่ีมีการ
ด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่
น่าท างาน ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ส และเกณฑส์ถานท่ี
ท างานน่าอยู่น่าท างาน (HWP) 
  

บุคลากรเห็นความส าคญั
และมสี่วนร่วมในการ

ด าเนินงานสถานที่ท างาน
น่าอยู่น่าท างาน 

ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานเข้าร่วม

กิจกรรมการประกวด 

ม.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 

 

 
 


