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รายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 2  
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.3๐ – 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 ชั้น 6 อาคาร ๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  

1. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
2. นางรดีพร  สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวฟารีดา เม๊าะสมิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นางสาววรรณชนก ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6. นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางกมลชนก ศรีศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาวปราณี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวทิวาวรรณ ซ่ือสัตย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวปิยวดี  พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13.  นางสาวประภัสสร นุชนิยม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14.  นายพิพัฒน์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
15.  นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พ่ึงประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16.  นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
17.  นางสาววัลลีย ์ สุริยาธนรัชต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18.  นางสาวธีระนุช อินสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19.  นางสาวณภัทรชนากานต์  ถือสมบัติมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี 
20.  นางสาวณภาภัช สณศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
21.  นางสาววิไลวรรณ รักไร่  นักวิชาการพัสดุ 
22.  นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานทั่วไป 
23. นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส3 
24.  นางปจารดา  ดวงวิเชียร พนักงานพิมพ์ ส3 
25. นายณัฐากร  บัวแก้ว  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
-     

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุมรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 
 เมื่อวันที่ 5  มกราคม  2564                    
 
 มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 
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วาระ 3 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 ผลวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง ฯ ปี พ.ศ.2563 
 

ตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
1.1 อัตราส่วนการตายมารดา
ไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

- 1. การรายงานผลในระบบ DOC     
ไม่สัมพันธ์กับ Template 
2. การตรวจประเมินของหน่วยงาน
ผู้ตรวจและเจ้าภาพตัวชี้วัดไม่
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

1. กพร.รับนโยบายจากผู้บริหารและชี้แจง
รายละเอียดให้เจ้าภาพตัวชี้วัดอย่างชัดเจนก่อนการ
จัดทำ template 
2. กพร.จัดเวทีให้เจ้าภาพตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
ตรวจประเมินสร้างความเข้าใจ template ที่ตรงกัน 

2.1 ร้อยละความสำเร็จของการ
ควบคุมกำกับการบริหารงาน 

- 1 .  กา รล งหล ั กฐ าน โดย ใช ้  URL         
พบปัญหาไม่สามารถเปิด link ได ้

กพร.ต้องกำหนดแนวทางท่ีชัดเจนร่วมกับกอง
แผนงาน และชี้แจงให้ทุกหน่วยงานเข้าใจ สามารถ
ดำเนินการได้ถูกต้องเมื่อพบปัญหาไม่สามารถเปิด 
link ได ้

2.2 ระดับความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 

1. ผู้รับผิดชอบรายงานผลตามตัวชี้วัด
ขาดความเข้าใจรายละเอียดตาม 
template 

1. การรายงานผลในระบบ DOC     
ไม่สัมพันธ์กับ Template 
2. การตรวจประเมินของหน่วยงาน
ผู้ตรวจและเจ้าภาพตัวชี้วัดไม่
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

1. กพร.รับนโยบายจากผู้บริหารและชี้แจง
รายละเอียดให้เจ้าภาพตัวชี้วัดอย่างชัดเจนก่อนการ
จัดทำ template 
2. กพร.จัดเวทีให้เจ้าภาพตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
ตรวจประเมินสร้างความเข้าใจ template ที่ตรงกัน 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. การเบิกจ่ายงบนมเอดส์ซึ่งคิดเป็น 
41% ของงบดำเนินงานภาพรวม     
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลา 

- 1. ขอนโยบายจากผู้บริหารไม่นำงบนมเอดส์มาคิด
รวมในงบดำเนนิงาน หรือแบ่งงวดเงินตามการจัดส่ง
นม 
 



4 
 

ตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ต่อ) 

2. การเบิกจ่ายงบลงทุนมีความล่าช้า 
3. การปรับแผนและไม่สามารถ
ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 

  

ตัวชี้วัดอ่ืน ๆในภาพรวม 1. การประสานงานระหว่าง
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วม
ภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ ในการ
รายงานผลการดำเนินงานในระบบ 
DOC ให้ทันเวลา และถูกต้องตามท่ี 
กพร.กำหนด 

1. การกำหนดรูปแบบการตรวจ
ประเมินและแนวทางการตรวจประเมิน
ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1. การตรวจประเมินแต่ละตัวชี้วัดควรให้เจ้าภาพ
ตัวชี้วัดเป็นผู้ตรวจประเมิน 
2. การนำผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไปร่วม
พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือเป็น
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 
3.2 ชี้แจงการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบ DOC 4.0  

  การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบ DOC 4.0  สำหรับกิจกรรมที่ใช้ผลจากแผนการดำเนินงานไม่ต้องรายงาน

ผลในระบบเอง ส่วนกิจกรรมที่ลงข้อมูลเพ่ิม ไม่ได้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบการรายงานผล ลงข้อมูลติดตามผลการดำเนินงานในแต่

ละเดือนให้เรียบร้อย และส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม โดยให้รายงานผลการดำเนินงานและแนบหลักฐานการดำเนินงานไว้ในแบบฟอร์ม สำ หรับไฟล์

เอกสารหรือหลักฐานสามารถอัพโหลดไฟล์ไว้ที่เวปไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพและแนบลิ้งค์ในแบบฟอร์มรายงาน ทางกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน

และส่งไฟล์รายงานภายในวันที่ 8 ของทุกเดือน เพ่ือรวบรวมและรายงานในระบบ DOC 4.0 ต่อไป  

 
 
 
 



วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา   
 

รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564 

 

ตัวช้ีวัด 1.6   อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ผลการดำเนินงานเดือน ต.ค.-ม.ค.63 มีแม่ตายทั้งสิ้น 36 คน 

กิจกรรมตามแผน (เดือนตุลาคม 2563) 

1. ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง Application Khunmae Khunlook 
2. ประชุมพัฒนาโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น 
3. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนา Platform Pink Book ในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 

ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนตุลาคม 2563) 

1. ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง Application Khunmae  Khunlook  วันที่ 12 ตุลาคม 2563 

ผลผลิต 

– ผู้พัฒนา Application Khunlook ได้มานำเสนอความก้าวหน้า และการพัฒนาเนื้อหาเพ่ิมเติมในส่วน
ของ Application Mae เข้าไปใน Application Khunlook โดยเนื้อหาล้อตามสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก 

– ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ในการรวม Application 
ต่างๆเขา้ไว้ด้วยกัน 

ผลลัพธ์ มีมติให้ 

- ดำเนินการพัฒนา Platform pinkbook พร้อมทั้งจัดหาผู้รับผิดชอบและผู้พัฒนาระบบ 
- นำเสนอแนวทางการพัฒนางานแก่ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนางาน Platform pinkbook ในวันที่ 27 ต.ค.

63 
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2. ประชุมพัฒนาโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น วันที่ 19 ต.ค.64 

ผลผลิต 

– แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเพ่ือการดูแลสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

– แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อค้นหา คัดกรอง และจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ ตลอดจน
การดูแลสุขภาพมารดาและทารกอย่างต่อเนื่องโดยครอบครัว และชุมชน  

ผลลัพธ์ 

มีมติให้ ดำเนินการพัฒนาระบบดูแลและติดตามสุขภาพมารดาและทารกโดยแบ่งเป็นส่วนได้ดังนี้ 

– ค้นหาหญิงวัยเจริญพันที่มีคู่ ให้ชุดความรู้ ข้อแนะนำ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ 
– ค้นหาหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก 
– ระบบคัดกรองและจัดการความเสี่ยง 
– ระบบส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษา 
– ระบบการดูแล โดยให้ชุดความรู้ ระบบติดตามความเสี่ยงในชุมชน 
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3. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนา Platform pinkbook ในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย วันที่ 
27 ต.ค.63 

ผลผลิต 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการระหว่าง แอพพลิเคชั่น Pink book ,KhunLook, Save mom และ 9 
ย่างเพ่ือสร้างลูกและหาแนวทางการรวบรวม Application Pink Book ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพสตรี
และเด็กปฐมวัย ให้เป็น Platform เดียวกันภายใต้ Concept Pink book 

 

ผลลัพธ์ มีมติให้ 

– ดำเนินการพัฒนา Platform  โดยภายใต้ Platform ประกอบด้วย Application Pink book 
,KhunLook, Save mom และ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก 

– จัดหางบประมาณเพ่ือการพัฒนาระบบ 
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กิจกรรมตามแผน (เดือนพฤศจิกายน 2563) 

1. อบรมพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก วันที่ 
12-13 พ.ย.63 

ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนพฤศจิกายน 2563) 

1. อบรมพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก วันที่ 
12-13 พ.ย.63 
 

2. ผลผลิต   

เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมสุขภาพและเขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลกในการ
พัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาระดับเขต ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
ตัวแทนจาก จ.ตาก    จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.เพชรบูรณ์ และจ.พิษณุโลก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในการทบทวนการตายมารดาบุคคล และยังเป็นการแลกเปลี่ยนรู้เพื่อพัฒนางานให้เหมาะสมกับ
บริบทในพ้ืนที ่

ผลลัพธ์ 

– ผู้เข้าร่วม 100 คน  
– พัฒนาทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาระดับเขต 1 ทีม 
– พัฒนาทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาระดับจังหวัด 5 ทีม 
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กิจกรรมตามแผน (เดือนธันวาคม 2563) 

1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนา Platform Pink Book ในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย วันที่  
4 ธันวาคม 2563                     

2. ประชุมทบทวนสาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี วันที่ 9 ธ.ค.63  ณ เขตสุขภาพที่ 4 
สระบุรี จ.สระบุรี 

3. ประชุมชี ้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ระบบบริการฝากครรภ์คุณลูกของประเทศไทย  
วันที่ 18 ธ.ค.63 

4. ประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิการการใช้งาน Application Pinkbook ว ันที ่ 24 - 25 ธันวาคม 2563  
ณ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนธันวาคม 2563) 

1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนา Platform Pink Book ในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 
วันที่ 4 ธันวาคม 2563                     

ผลผลิต  - รายงานความก้าวหน้าในการบูรณาการระหว่าง แอพพลิเคชั ่น Pink book ,KhunLook,  
        Save mom และ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก 

   -  รูปแบบการสร้าง Platform Pink Book และโครงสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ 

ผลลัพธ์ 

– ความก้าวหน้าในการพัฒนา Platform 
– ให้พัฒนา Platform กลางและเชื่อมโยง Application 4 App ให้อยู่ภายใต้ Platform 
– จัดทำผังความต้องการข้อมูลประชาชน 
– สำนักส่งเสริมสุขภาพพัฒนาเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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2. ประชุมทบทวนสาเหตุการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี วันที่ 9 ธ.ค.63 ณ เขตสุขภาพที่ 4 
สระบุรี จ.สระบุรี 

ผลผลิต   

ทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาระดับเขตและจังหวัด และผู้เชี่ยวชาญร่วมกัน
ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดารายบุคคล พร้อมวางแนวทางมาตรการเพ่ือลดการตายมารดา 

ผลลัพธ์ 

– ทบทวนสาเหตุการตายบุคคล 
– วางมาตรการและแนวทางการดำเนินงงานเพ่ือป้องกันเหตุเกิดซ้ำ 

 

 

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ระบบบริการฝากครรภ์คุณภาพของประเทศไทย 
      วันที่ 18 ธ.ค.63 

ผลผลิต   

– แนวทางการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
– วิเคราะห์แบบสอบถาม 
– กำหนดการลงพ้ืนที่  

ผลลัพธ์  ที่ประชุมรับทราบ พร้อมปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ 
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4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Application Pinkbook วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาล
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ผลผลิต  ลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งาน Application Pink book เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ผู้ให้บริการและหญิงตั้งครรภ์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝึกปฏิบัติการ 
Application Pink book (สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กออนไลน์) 

ผลลัพธ์  พ้ืนที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม และเข้าอบรม
ผ่าน conference 

 

 

กิจกรรมตามแผน (เดือนมกราคม 2564) 

1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์ม Pink book วันที่ 13 ม.ค.2564 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อ Covid-19 และทารกแรกเกิด

ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับสสจ. แพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ วันที่ 19 ม.ค.2564 
3. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนา Platform Pink Book ในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 21 

ม.ค.2564 
4. ประชุมคณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิด วันที่ 22 ม.ค.2564 
5. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการติดเชื้อ Covid-19 ในหญิงตั้งครรภ์ คลอด 

และทารกหลังคลอด ภายใน 6 สัปดาห์ วันที่ 26 ม.ค.2564 
6. จัดจ้างเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลระบบบริหารจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ผ่านดิจิทัล พร้อม

ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ที่เหมาะสำหรับประเทศไทย 
เดือนมกราคม 2564 
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ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนมกราคม 2564) 

1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์ม Pink book วันที่ 13 ม.ค.2564 

ผลผลิต  รายงานความก้าวหน้าใน การพัฒนา Platform Pink Book   

ผลลัพธ์  Beta Platform Pink Book V.1 

 

 

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อ Covid-19 และทารกแรกเกิด  
ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับสสจ. แพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ วันที่ 19 ม.ค.2564 

ผลผลิต 

สื่อสารแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19 และการให้นมบุตร รับฟังปัญหาและ
ตอบข้อคำถามโดยผู้เชี ่ยวชาญในประเด็นการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติด เชื้อ Covid-19 การดูแลหลังคลอด 
รวมทั้งการดูแลทารกแรกเกิดและการให้นมบุตร 

ผลลัพธ์ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Web conference จำนวน 1100 user 
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3. ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนา Platform Pink Book ในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 21 
ม.ค.2564 

ผลผลิต 

ที่ประชุมพิจารณา(ร่าง) Beat Platform Pink Book V.1 ในการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 

ผลลัพธ์   ที่ประชุมมีมติให้ 

– พัฒนา Beat Platform Pink Book V.1 ให้เสร็จภายใน 1 เดือน 
– เพ่ิมชุดความรู้ด้านแม่และเด็กใน Beat Platform Pink Book V.1 เช่น แบบประเมินความเสี่ยง

ด้านสุขภาพด้วยตนเอง 
– จัดทำ Health point 
– สื่อสารประชาสัมพันธ์/เปิดตัว/กระตุ้นการใช้งาน Beat Platform Pink Book V.1 



- 14 - 

 

4. ประชุมคณะอนุกรรมการมารดาและทารกปริกำเนิด วันที่ 22 ม.ค.2564 

ผลผลิต 

– พิจารณาแนวทางการเก็บและรายงานการเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดภายใน 6 สัปดาห์และ
ทารก 
แรกเกิด ผ่านศูนย์อนามัยและสสจ 

– พิจารณาการกำหนดเกณฑ์การแท้งและทารกตายคลอดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

ผลลัพธ์ 

– ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปฏิบัติตามข้อ 1 
– ให้กำหนดนิยามทารกเกิดไร้ชีพดังนี้ ทารกแรกเกิดไร้ชีพหมายถึงทารกท่ีคลอดและมีอายุครรภ์

มากกว่าหรือเท่ากับ 24 สัปดาห์หรือน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม  
– การเก็บรายงานแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้ 

o อายุครรภ์≥28 wks หรือน้ำหนัก≥ 1000 g 
o อายุครรภ์≥24 wks หรือน้ำหนัก≥ 500 g 
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5. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการติดเชื้อ Covid-19 ในหญิงต้ังครรภ์ คลอด 
และทารกหลังคลอด ภายใน 6 สัปดาห์ วันที่ 26 ม.ค.2564 

ผลผลิต 

– ชี้แจงแนวทางการรายงานและเก็บรวบรวมข้อมูล 
– แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การติดเชื้อในพ้ืนที่ 

ผลลัพธ์   รับทราบในหลักการและดำเนินการตามเงื่อนไข 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวัย 
(เป้าหมายร้อยละ 85) 
ผลลัพธ์   ร้อยละ 92.91   

ตัวช้ีวัดย่อย : ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว  (เป้าหมายร้อยละ 50) 
ผลลัพธ์   ร้อยละ 62.81  
 
กิจกรรมตามแผน 
1. การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ณ โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 
ผลการดำเนินงาน 
1. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่ ได้แก่  

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลวังม่วง และโรงพยาบาลพระพุทธบาท 

2. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานมุมนมแม่ของบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบรุ ี 
    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
 
ผลการดำเนินงาน 
1. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์

อนามัยที่ 5 ราชบุรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ราชบุรี และโรงพยาบาลบ้านโป่ง 

2. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานมุมนมแม่ของบริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด 
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3. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ  
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
ผลการดำเนินงาน 
1. วิเคราะห์สถานการณ์การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในพ้ืนที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี  

และศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 
2. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการสำรวจการจัดสวัสดิการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็ก เมื่อวันที่ 6 และ 10 พฤศจิกายน 2563 
ผลการดำเนินงาน   ที่ประชุมร่วมให้ความคิดเห็นต่อการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดในช่องทางออนไลน์ 
โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1. การลด แลก แจม แถม 
2. การผ่อนสินค้า 0%  
3. การจัดส่งฟรี 
4. การได้รับ Cash Back หรือสะสมแต้ม 
5. การให้คำแนะนำ/ข้อมูลการใช้นมผง 
6. การทำ Re-targeting 
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5. การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานพระราช บัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (เรื่องการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การควบคุม) เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
ผลการดำเนินงาน    
1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุม (อาหาร

สำหรับทารกและเด็กเล็ก) เรื่องการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 
2. สร้างภาคีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการควบคุม 

(อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก) 
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6. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ  

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

ผลการดำเนินงาน 
1. การดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการมอบหมายให้กลุ่มอนามัยแม่และเด็กเป็นผู้ขับเคลื่อน 
2. มอบหมายให้ศูนย์อนามัยดำเนินงานขับเคลื่อนมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ แบ่งออกเป็น 

2.1 สำรวจจำนวนมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งมุมนมแม่เดิมอยู่แล้วที่ยังคงให้บริการ 
2.2 สนับสนุนสถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์ในการจัดตั้งมุมนมแม่ให้มีการดำเนินงานให้
ประสิทธิภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 
7. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็ก เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
ผลการดำเนินงาน 

ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรา 15 ความแตกต่างของฉลาก จาก
สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ฉลากท่ีอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่มีความแตกต่างที่ไม่ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มที่ต้องดำเนินการตามข้อกฎหมายทันที กลุ่มท่ีต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม และกลุ่มท่ีปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
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8. การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
ผลการดำเนินงาน 
1. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์

อนามัยที่ 6 ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลแปลงยาว 

2. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานมุมนมแม่ของบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีส์ จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2563 
ผลการดำเนินงาน 

ร่วมจัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติการดำเนินงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 
ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน และการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน 
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10. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ โรงแรมทีเค พาเลส แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
ผลการดำเนินงาน 

รวบรวมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการให้คำปรึกษาเรื่อง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านช่องทางออนไลน์ 
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11. การประชุมคณะทำงานดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
1. ที่ประชุมร่วมให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำในประเด็นการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

และหลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ปรับแบบฟอร์มรายงานหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด 6 สัปดาห์ที่ติดเชื้อ COVID–19 
3. ปรับเพิ่มรายละเอียดคำแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ infographic 
4. ปรับคำแนะนำเรื่องวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก และการใส่หน้ากากอนามัยในเด็กต่ำกว่า 2 ปี 
5. เตรียมการประชุมสื่อสารกับบุคลากรในทุกพ้ืนที่ผ่านระบบ Video conference  
6. กำหนดเยี่ยมเสริมพลังและสื่อสารกับบุคลากรในพ้ืนจังหวัดสมุทรสาครในวันที่ 12 มกราคม 2564 

 

        
 
 

12. การลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรผู้ดูแลหญิงหลังคลอดและทารกที่ติดเชื้อ COVID-19 ณ 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

กรมอนามัยและผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 
ลงเยี่ยมพ้ืนที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อเข้าเยี่ยมหอผู้ป่วยพิเศษหลังคลอดที่ให้การดูแลหญิงหลังคลอดที่ติด
เชื้อ COVID - 19 และห้องดูแลทารกแรกเกิด พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลหญิงหลัง
คลอดที่ติดเชื้อ COVID-19 และทารกแรกเกิดกับบุคลากรทางการแพทย์ 
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13. การประชุมคณะทำงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 
ผลการดำเนินงาน   ที่ประชมุร่วมพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบ
กิจการ โดย 
1. มอบกรมอนามัยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำฐานข้อมูล/รายงานสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งมุมนม

แม่เป็นรายปี หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานประกอบไปด้วย กรมอนามัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

2. ปรับเนื้อหาแนวปฏิบัติการเข้าเยี่ยมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 
ประกอบด้วย ขั้นตอนประสานงาน  ขั้นตอนการเข้าเยี่ยม และการคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ 
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14. สื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ผลการดำเนินงาน   ผลิต Infographic การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
จำนวน 2 ชุด 
 

 
 
15. คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 สำหรับผู้ประกอบการ 
ผลการดำเนินงาน   พิมพ์คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 4,000 เล่ม 
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16. คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 สำหรับบุคคลากร 
ผลการดำเนินงาน   พิมพ์คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 สำหรับบุคคลากร จำนวน 3,000 เลม่ 
 

 
 

17. นำเข้าข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
ผลการดำเนินงาน   นำเข้าข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ จำนวน 8,007 คน ในเว็บไซต์
ฐานข้อมูล mccard.anamai.moph.go.th 
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ตัวช้ีวัด 1.16 ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10)  

ตัวช้ีวัด 1.17 จำนวนโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 

กิจกรรมตามแผน (ธันวาคม 2563) 

1. ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee) (GSHS) 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee) (GSHS) เมื ่อวันที ่ 2 
ธันวาคม 2563ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ   ชั้น 1 อาคาร 1 กรมอนามัย โดยมีนายแพทย์ยงยศ ธรรม
วุฒิ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หัวหน้ากลุ ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการสาธารณสุขผู ้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee) โครงการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนใน
ประเทศไทย พ.ศ.2564 ตามคำสั ่งกระทรวงสาธารณสุข    ที ่ 695/2563 ผู ้แทนและนักวิชาการจาก
กระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมจำนวน 30 คน 

ผลการดำเนินงาน ได้ทิศทางและข้อเสนอแนะต่อเครื่องมือการสำรวจ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานโครงการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2564  

 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3951 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3951
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2.จัดจ้างทำโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและโล่โครงการสุขภาพนักเรียน 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

ดำเนินการจัดจ้างและตรวจรับการจัดจ้างทำโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 81 โล่
และโล่โครงการสุขภาพนักเรียน จำนวน 23 โล่ สำหรับใช้ในการประกาศเกียรติคุณเพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่โรงเรียนต่อไป 

 

 
   http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3945 

 

 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3945
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กิจกรรมตามแผน (มกราคม 2564) 

3.ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กไทยสายตาดี 
ผลการดำเนินงานตามแผน 
 ดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนพัฒนางานด้านสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการตามแนววิถีใหม่ (New 
Normal) ปีงบประมาณ 2564 “เตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการเด็กไทยสายตาดี” วันที่ 11 มกราคม 
2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดยมีนายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานการประชุม เข้าประชุม ประกอบด้วย ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
แห่งประเทศไทย ผู้แทนห้างแว่นท็อปเจริญ ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา 
ผู้แทนกองกฎหมาย สป.สธ. นิติกรกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย และนักวิชาการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย รวม 15  คน  
 
สรุปสาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 

เตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดี “สุขภาพดีวิถีใหม่เด็กไทยสายตาดี” กิจกรรมในงาน  : 
ชมวีดิทัศน์ พิธีเปิด มอบแว่นสายตานักเรียน 14 คน มอบโล่เกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่าย 2 ราย MOU 10 
ภาคี บูธนิทรรศการรอบรู้สุขภาพเด็กไทยสายตาดี บูธสาธิตคัดกรองสายตาจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
(วัดไร่ขิง) บูธบริการวัดสายตาจากห้างแว่นท็อปเจริญ ขนาดบูธ ลึก 2 x ยาว 4 เมตร เป้าหมาย 200 คน 
 
ข้อสรุปจากการประชุม 
1. ที่ประชุมเห็นชอบตามเนื้อหาสาระของ MOU ตามบทบาทหน้าที่และความถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
2. การใช้อัตลักษณ์บนสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยสายตาดี ให้ปรับโลโก้ขนาดเล็กลง จัดวางมุมล่างด้าน
ใดด้านหนึ่ง  
   เพ่ิมข้อความตามท่ีกำหนด สลับจัดเรียงโลโก้ใหม่ ส่งกลับให้พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง  
3. การติดตั้งสื ่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล Billboard และป้ายติดในร้านแว่นท็อปเจริญทั่ว
ประเทศ            
    สามารถติดตั้งได้ จากการที่มีข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกัน    
4. ห้างแว่นท็อปเจริญสนับสนุนสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับโรงพยาบาลที่มี Ref. unit โดย
ประสานผ่านกรมอนามัย  
5. กรมอนามัยสรุปรายงานผลการดำเนินงานภายหลังจากเปิดตัว Kick off 12 จังหวัดนำร่อง เพ่ือนำเสนอใน
ที่ประชุมกสธ. 
6. การสนับสนุนแว่นสายตานักเรียน เป้าหมาย 10,000 อัน ภายในปี 2564 หากผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 
จะทบทวนร่วมกันอีก ทั้งนี้ในปี 2565 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจะมีแนวทางการสนับสนุน
แว่นด้วยอีก จะหารือร่วมกันต่อไปรวมถึงการผลักดันเข้าสู่แนวปฏิบัติตามระบบหลักประกันสุขภาพ สปสช.
ต่อไป 
7. การบันทึกผลการตรวตคัดกรองสายตา ลงบันทึกในระบบ VISION2020 อย่างถูกต้องและครบถ้วน จะใช้
เป็นข้อมูลสำหรับการวัดแว่นการสั่งตัดแว่น ทั้งนี้จะมีการสรุปยอดทุกวันที่ 25 ของเดือนในการเสนอส่งวัดแว่น  
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4.จัดจ้างจัดกิจกรรมรรรงค์เด็กไทยสายตาดีในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 

ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดีในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 “สุขภาพดี
วิถีใหม่ เด็กไทยสายตาดี” วันที่ 14 ม.ค. 64 ณ บริเวณโถง อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ผลการดำเนินงานตามแผน 

ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดีในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 “สุขภาพดี
วิถีใหม่ เด็กไทยสายตาดี” วันที่ 14 ม.ค. 64 ณ บริเวณ   โถง อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง โดยมี ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 
กิจกรรมในงาน อาทิ Talk show คุยกับหมอสาระความรู้ สู่เด็กไทยสายตาดี โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง
ประเทศไทย  ชมวีดีทัศน์ เส้นทางเป้าหมายสู่เด็กไทยสายตาดี รับมอบแว่นสายตานักเรียนจากห้างแว่นท็อป
เจริญ 10,000 อัน และส่งมอบแว่นสายตาแก่นักเรียนที่ตรวจคัดกรองและพบว่าสายตาผิดปกติต้องได้รับการ
แก้ไข  อีกทั้งมอบโล่เกียรติคุณ แก่ภาคีเครือข่ายสนับสนุนหลัก พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีภายใต้ความร่วมมือ10 ภาคีเครือข่าย ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดย
กรมอนามัย กรมการแพทย์  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)            สาขาตา ราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ห้างแว่นท็อปเจริญ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  ตลอดจนนิทรรศการรอบรู้สุขภาพเด็กไทยสายตาดี โดยกรม
อนามัย บูธบริการตรวจคัดกรองสายตา โดยห้างแว่นท็อปเจริญ และบูธแสดงสาธิตการตรวจคัดกรองสายตา
โดย ร.พ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 
อย่างเคร่งครัด บรรยากาศในงานดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดประโยชน์และปลอดภัยสูงสุด 
มุ่งสร้างกระแสรณรงค์การตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้น ป.1 กรณีสายตาผิดปกติได้รับการตรวจวินิจฉัยโดย
จักษุแพทย์ และได้รับแว่นสายตาอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมมากขึ้น อันจะเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ และการ
เรียนรู้ที่ดีต่อไป 
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5.ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

     ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความ
พร้อมการเปิดเรียนรองรับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา” เมื่อวันที่ 25 
ม.ค. 64  ณ ห้องประชุมกำธร  สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย โดยมีนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รอง
อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และนายแพทย์
เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ผู้ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ศ.นายแพทย์สมศักดิ์   โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รศ. (พิเศษ) 
นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ผศ.นพ.ดร.นพพร อภิวัฒนากุล 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (สาขาวิชาโรคติดเชื ้อ) พญ.สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนองค์การอนามัยโลกแห่งประเทศไทย องค์การยูนิ
เซฟประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายศรีช ัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาววัล
ลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ดร.สุวิทย์ บึงบัว รก.ผู้อำนวยการสำนัก
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. อุปนายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย สำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ผู้อำนวยการกองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากสำนักและกองขอกรม
อนามัย จำนวน 70 คน 

สรุปสาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 

1. การป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก โอกาสพบน้อยมาก เพียงร้อยละ 7 ไม่รุนแรง
เท่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อติดต่อจากคนในครอบครัว ไม่เคยพบว่ามีเด็กติดเชื้อและเกิดการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา และไม่มีเด็กไทยเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19   
3. ข้อตกลงร่วม คือ สถานศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามบริบทสถานการณ์ใน
พื้นที่ และสถานศึกษาทุกสังกัดปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด4. การเปิดทำการเรียนการสอนตามเกณฑ์พ้ืนที่ พิจารณาตามเงื่อนไขและ ตาม
บริบทสถานการณ์เป็นสำคัญและความเหมาะสม ทั้งนี้ภายใต้ดุลยพิจารณาการกำกับดูแลรับผิดชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  

5. สถานศึกษา มีการเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนใหม่ตามมาตรการ 6 มิติ โดยทำการประเมินตนเองก่อนเปิด
เรียนใหม่ (44 ข้อ) ผ่านระบบ TSC / MOE ยกระดับมาตรการความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด -19 
และมีการกำกับติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจราชการร่วมศธ. -สธ. 

สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อไป 
1. ประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ทุกเดือน 
2. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณากำหนดทิศทางนโยบายตามบริบท
สถานการณ ์
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3. สื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสให้แก่สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติตนตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
4. ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลตามกลไกร่วมศธ. -สธ. รวมถึงสร้างเชื่อมั่นมั่นใจในสถานการณ์ตามวิถี
ชีวิตใหม่ (New normal)  
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6.ประชุมทบทวนการนำข้อมูลสุขภาพนักเรียนไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำข้อมูลสุขภาพนักเรียนไปใช้ประโยชน์เมื่อวันที่ 21–22 
มกราคม 2564 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติ
วิทยากร โดย นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย  
นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นายวสันต์ สายทอง รองผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอิทธิกร ช่างสากล 
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนายไพบูลย์ ไวกยี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู ้เข้าประชุมจากกระทรวงศึกษาธิการ กรมอนามัย กรมต่างๆกระทรวงสาธารณสุข  
จำนวน 40 คน 

ผลที่ได้จากการประชุม 

1. กำหนดรายการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพและแนวทางการจัดทำระบบการนำส่งคืนข้อมูลให้ศูนย์
เทคโนโลยีฯกระทรวงศึกษาธิการ 

2. กำหนดฐานข้อมูลสุขภาพนักเรียนเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงภาวะสุขนักเรียนรอบด้าน และเตรียมพร้อมการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล อาทิ นักเรียนในโครงการ To be No.1  วัคซีนในเด็ก ยุวอสม. ฯลฯ  

3. พัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ชัดเจน สำหรับการนำข้อมูลสุขภาพ
นักเรียนไปประโยชน์ 

สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อไป 

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดข้อมูลสุขภาพแต่ละประเด็น และร่างคู่มือการใช้ระบบ
ข้อมูลสุขภาพนักเรียน  

 2. จัดทำรายละเอียดของระบบการนำส่งคืนข้อมูลสุขภาพนักเรียนแก่กระทรวงศึกษาธิการ  

 3. ประชุมพิจารณาร่างคู่มือการใช้ระบบฯและการนำส่งคืนข้อมูลสุขภาพนักเรียน 4-5 มีค.64 เพ่ือ
เตรียมการ Kick off ต่อไป  
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ตัวช้ีวัด 1.19 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

แผนการดำเนินงาน    

1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ ของประชากรกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2564 

 สำนักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2563 รายงานผลภาวะสังคมไทย ทุก
ไตรมาสของทุกปี โดยองค์ประกอบหลักของคุณภาพของคนทางด้านสุขภาพ รายงานถึงอัตราผู้ป่วยนอก อัตรา
การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อหรือ (Non-communicable Diseases / NCDs) ความผิดปกติทางจิต ความผิดปกติ
ทางอารมณ์ ความผิดปกติจากโรคประสาทและภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม ซึ่งอัตราการป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อนั้นมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นมาก โดย 

 1. โรคหัวใจในปี อัตราป่วย ในปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 845 ต่อประชากรแสนคนและเพ่ิมขึ้น
ในปี พ.ศ.2563 เป็น 1,099 ต่อประชากรแสนคน   

 2. โรคเบาหวานในปี อัตราป่วย ในปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 793 ต่อประชากรแสนคนและ
เพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ.2563 เป็น 1,529 ต่อประชากรแสนคน   

 3. โรคความดันโลหิตสูงในปี อัตราป่วย ในปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 1,059 ต่อประชากรแสน
คนและเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ.2562 เป็น 2,388 ต่อประชากรแสนคน   
 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและเกิดความสูญเสียปี
สุขภาวะของประชากรไทยปี 2557 เท่ากับ 14.9 ล้านปี คำนวณเป็นความสูญเสียเท่ากับ 2.4 ล้านล้านบาท 
โดยมีสาเหตุหลักจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ  NCDs (non-communicable diseases) และอุบัติเหตุ กลุ่ม
คนวัยทำงานป่วยเป็นโรค NCDs เพิ่มมากขึ้น และพบในคนอายุน้อยลงเป็นลำดับ โดยสัดส่วนการตายก่อนวัย
อันควรจากโรคตดิต่อเรื้อรังสูงเกินร้อยละ 50 (วิวัฒน์  โรจนพิทยากร, 2562)  

 กลุ่มโรค NCDs ก่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาล 
และผลิตภาพของประชากรที่สูญเสียไปโดยมีการประมาณการว่าในระหว่าง พ.ศ. 2554 ถึง 2573 นั้น  
ต้นทุนของ กลุ่มโรค NCDs ต่อสังคมโลกจะมีมูลค่าถึง 46.7 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 
1,401 ล้านล้านบาท หนึ่งในสี่ของประชากรโลกจากกลุ่มโรค NCDs เป็นการเสียชีวิตก่อนวัย 60 ปี ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการสูญเสียผลิตภาพอย่างใหญ่หลวงของสังคมโดยรวม ยังไม่รวมถึงความสูญเสียทางสังคมจากการ
ขาดงานและปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่จากผู้ป่วย NCDs และผู้ดูแล สำหรับประเทศไทยนั้น การประเมินความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโรค NCDs ใน 4 กลุ่มโรคหลักพบว่า มีมูลค่าทั้งสิ้น 198,512 ล้านบาท ใน 
พ.ศ. 2552 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือคิดเป็นมูลค่าถึง 3,128 บาทต่อ
หัวประชากร ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74) เป็นต้นทุนจากการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร การสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานจากการขาดงานของผู้ป่วย และต้นทุนจากการสูญเสียประสิทธิภาพ
ในการทำงานจากการขาดงานของผู้ดูแล (สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ, 2557)(2) 

 จากการศึกษาข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสุขภาพ (Health Data Service Center / HDC) ของกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า อัตราการป่วยตายโรค NCDs มีอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ได้แก่ อัตราป่วยโรคเบาหวาน อัตรา
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และอัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด นับตั้งแต่ปี พ.ศ.  2556 ถึงปี พ.ศ.
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2563 โดยอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานพบว่า กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้น
ไป) รองลงมาคือกลุ่มช่วงอายุวัยทำงานที่เป็นกลุ่มช่วงอายุที่กว้างและมีจำนวนประชากรที่มีจำนวนมากที่สุด 
คือ กลุ่มอายุ 15 – 39 ปี อัตราป่วยกลุ่มอายุ 40 – 49 ปี และกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี มีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก
กลุ่มอายุ ดังแสดงตามภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 อัตราป่วยโรคเบาหวาน ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2563 

 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

 
 สำหรับอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงก็เช่นเดียวกับอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน พบว่า กลุ่มอายุ
ที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุ รองลงมาคือกลุ่มวัยทำงาน คือ กลุ่มอายุ 15 – 39 ปี กลุ่มอายุ  40 – 
49 ปี และกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี มีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มอายุ เช่นเดียวกับอัตราป่วยโรคเบาหวาน ดังแสดง
ตามภาพท่ี 2 
 

ภาพที่ 2 อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2563 
 

 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 
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 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดก็เช่นเดียวกับอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน พบว่า กลุ่มสูงอายุมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคือกลุ่มวัยทำงาน คือ กลุ่มอายุ 15 – 39 ปี กลุ่มอายุ  
40 – 49 ปี และกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี มีแนวโน้มอัตราป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มอายุเช่นกัน ดังแสดงตามภาพท่ี 
3 

ภาพที่ 3 อัตราป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2563 
 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

 ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 (COVID – 19) ที่เกิดการแพร่ระบาดทั่วโลก พบจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในทุกภูมิภาคของ
โลกสำหรับประเทศไทยพบจำนวนผู ้ป่วย จำนวน 23,371 รายและจำนวนผู ้เสียชีวิ ตจำนวน 79 ราย  
(กรมควบคุมโรค, 26 มกราคม 2564) เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้เสียชีวิตจำนวน 52 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 66.20 มีประวัติป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อหรือโรค NCDs  

 จากสถานการณ์ข้างต้น พบว่ามีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อหรือโรค NCDs เป็นจำนวนมาก และผู้เสียชีวิตจาก
โรคโควิด 19 ก็มีประวัติการป่วยด้วยโรค NCDs โดยโรค NCDs เป็นโรคซึ่งสามารถป้องกันการเกิดโรคได้ ด้วย
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่จะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) จัดเป็นความรู้ความสามารถของบุคคลใน
การที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ เสาะแสวงหา สืบค้นและทำความเข้าใจ แปลความหมายข้อมูล
สุขภาพที่ได้รับหรือเข้าถึงได้ จนเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกและใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ที่จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของการรักษาของประเทศ  การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมี
ทักษะในการเข้าถึง เข้าใจ และประมวลข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้ในการตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญ การทำให้ประชาชนมีความสามารถในการส่งเสริม
สุขภาพของตนเอง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคมโดยรวม ในการสนับสนุน
ส่งเสริม และสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีทางสังคม ตามยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการบูรณาการ 
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(Integration) และสร้างความสอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วน (Alignment) และมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้ง กาย ใจ 
สติปัญญา และสังคม  ประกอบกับกรมอนามัย มีเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน ฉะนั้นจึงต้องพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน   เพื่อการนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จึงควรมีการออกแบบ
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและการสร้าง    ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับการป้องกันโรคไม่ติดต่อที่เป็น
ตัวกำหนดคุณภาพของคนภายใต้ตัวชี้วัดภาวะสังคมของประเทศไทย และจำเป็นต้องทราบปัจจัยที่กำหนด
คุณภาพคน โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเพื่อนำไปเป็นข้อมูลนำเข้า และสนับสนุนการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการออกแบบแนวทางในการสร้างสังคมหรือสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและวิถี
ชีวิตของประชาชน  

การทบทวนวรรณกรรม 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization [WHO], 1994) ให้ความหมายของ “คุณภาพ
ชีวิต” ว่า คุณภาพชีวิตเป็นแนวคิดหลายมิติที่มีการผสมผสานทั้งการรับรู้ของบุคคลในด้านร่างกายและจิตใจ มี
ความเป็นอิสระ มีความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านความเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้วัฒนธรรม ค่านิยม 
และเป้าหมายในชีวิตของ    แต่ละบุคคล โดยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้านจากกรมสุขภาพจิต  ดังนี้ 

1. ด้านร่างกาย (physical domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล ซึ่งมีผลต่อ
ชีวิตประจำวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย รับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความ
เจ็บปวด การรับรู้ความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ การรับรู้พละกำลังในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน รับรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนและรับรู้ความสามารถในการทำงาน การรับรู้ว่าตนไม่
ต้องพ่ึงพายาต่าง ๆ หรือการรักษาทางการแพทย์ อ่ืน ๆ เป็นต้น 

2. ด้านจิตใจ (psychological domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้
ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจำ สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการ
เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความเศร้า หรือกังวล การรับรู้เกี่ยวกับ
ความเชื่อต่าง ๆ ของตน ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชื่อด้านวิญญาณ  ศาสนา การให้
ความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืน ๆ ที่มีผลในทางที่ดีต่อการดำเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็น
ต้น 

3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationships) คือ   การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตน
กับบุคคลอื่น     การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื ่นในสังคม การรับรู้ว่าเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 
เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทาง
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่ าตน
ไ ด ้ ม ี ก ิ จ ก ร ร ม ส ั น ท น า ก า ร  แ ล ะ ม ี ก ิ จ ก ร ร ม ใ น  เ ว ล า ว ่ า ง  เ ป ็ น ต ้ น  ( ก ร ม ส ุ ข ภ า พ จิ ต
,https://www.dmh.go.th/test/whoqol/) 
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 การศึกษาของ ดวงกมล คณโฑเงิน เรื่องปัจจัยชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ
ของประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่ชี้วัดคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยชี ้ว ัดคุณภาพของประชาชน 
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านสภาพสังคม ด้านสภาพแวดล้อม และด้าน
สุขภาพอนามัย (ดวงกมล, 2556)   

          คุณภาพชีวิตของคนไทย ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ที ่ใช้เครื ่องชี ้ว ัดภาวะสังคม (Social Indicator) ประกอบด้วย 1. การมีงานทำ 2.สุขภาพ 3. ประชากร 
(อัตราส่วนพึ่งพิงและ 4. การศึกษา (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) 

 ทักษะชีวิตใหม่ของแนวคิดกรมอนามัย คือ การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานตามผลกระทบที่
เป็นความจริง ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่สิ่งที่ได้คือ วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น และจะต้องพิจารณาว่ามีข้อมูลให้
ตัดสินใจที่เพียงพอ การตัดสินใจมีความยืดหยุ่น มีการควบคุมกำกับให้มีระบบใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพ 
และดา้นนโยบาย ข้อเสนอและการให้ข้อมูล ควรจะต้องมีการจัดทำเรื่องใหม่ๆ ภายใต้ข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเขน 
ประกอบกับมีมุมมองที่ใหม่ (พรรณพิมล, 2562) 

 ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital Theory) หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ที่
บุคลากรแต่ละคนมีอยู่ในตนเองและเสริมสร้างขึ้นได้โดยการให้การศึกษา ฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ทักษะและการมีสุขภาพดีที่ดี เมื่อทุนมนุษย์ในองค์การทั้งหมดรวมเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่ทำให้
องค์การหนึ่งต่างพัฒนาองค์การอื่นๆ และเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน (เสน่ห์, 
2554) 

 การส่งเสริมสุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญของประชาชนทุกกลุ่มวัยในการดูแลสุขภาพของตนเองโดย Pender 
ได้ให้ความหมายการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ยกระดับและเพิ่มความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ของบุคคลให้มีสุขภาพดี และมีผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ่มระดับความผาสุก เพื่อนำไปสู่สุขภาพดีของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม เน้นพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมสุขภาพดี (Pender, 1996)  และ ตามที่
กรีนและคิวเตอร์  ได้ให้ความหมายการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง ผลรวมของการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
(Education Supports) และการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Supports) เพื่อให้เกิดผลทางการ
กระทำ หรือการปฏิบัติ(Action) และสภาพการณ ์(Condition) ของการดำรงชีวิตนำไปสู่การมีสภาวะสุขภาพที่ดี ซึ่ง
การกระทำหรือปฏิบัตินั้นอาจจะเป็นของบุคคล ชุมชน ผู้กำหนดนโยบาย นายจ้างครู หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ และการ
กระทำหรือการปฏิบัติเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อสุขภาพของบุคคลชุมชน และสังคมส่วนรวม  (Green, 1991) 

   ความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือทักษะทางปัญญา และทักษะทางสังคม ที่เป็นตัวกำหนดความสามารถของ
ปัจเจกบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้นเพ่ือส่งเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดี และจาก
หลายการศึกษาได้อธิบายถึงผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพทำให้ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
สูงขี้น จะทำให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และมีสุขภาพดีตามมา (อังศินันท์, 2560) 

 ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเด็นในระดับการศึกษาและ
งบประมาณด้านการสาธารณสุขที่ใช้กับโรคไม่ติดต่อและในระดับพื้นที่นั้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง
การเกิดโรคและเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมการแก้ไขปัญหาและกระบวนการจัดการโรคได้อย่าง
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ถูกต้อง เหมาะสมและคุ้มค่าในการดำเนินการที่จะลดความสูญเสียคุณภาพชีวิตของประชากร และเศรษฐกิจ
ของประเทศ ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาถึงปัจจัยที่ด้านสังคมและเศรษฐกิจที่กำหนดคุณภาพชีวิตภายใต้ตัวชี้วัดภาวะ
สังคมด้านสุขภาพของประชาชนที่จะสามารถระบุตัวปัจจัยหรือตัวบ่งชี้ของโรคไม่ติดต่อ การพยากรณ์โรค เพ่ือ
การเฝ้าระวังโรค และการกำหนดนโยบาย วางแผน และการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพให้กับประชาชนนำไปปรับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สร้างสุขภาวะที่ดี ลดการป่วย ลดโรค
ไม่ติดต่อ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนของประชาชนต่อไป 

 อธิบดีกรมอนามัย มอบนโยบายการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน ณ โรงแรมเอเชียแอร์
พอร์ต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

 

 การจัดทำคู่มือ แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับพ้ืนที่ โดย
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://online.fliphtml5.com/hvpvl/jhyj/#p=1 

 

    

https://online.fliphtml5.com/hvpvl/jhyj/#p=1
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แผนการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2563) 

  จัดทำ Digital Platform ของ 10 Packages การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในสถานประกอบการ วันที่ 14 ตุลาคม  
2563  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  

ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2563)  

 มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการสนับสนุนการดำเนินงานในสถาน
ประกอบการโดยดำเนินการขับเคลือนผ่านเคลื่อนข่าย ดำเนินการขับเคลื่อนงานผ่าน 10 Packages, Health 
promotor  และโดยจัดทำข้อมูลรายบุคคลผ่าน Digital platform โดยมีกรอบการดำเนินงานคือ การเข้าถึง (การ
สมัคร), การเข้าใจ (การ screening  โดยใช้ CVD risk score),  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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แผนการดำเนนิงาน (เดือนพฤศจิกายน 2563) 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาสถานการณ์สุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ      

 การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาสถานการณ์สุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ พร้อมจัดทำ
คู ่มือการดำเนินงาน 10 packages วันที ่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกลุ ่มอนามัยวัยทำงาน 
 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

  ผลที่ได้จากการประชุม คือ 

 1. ขั ้นตอนของการดำเนินงานควรมีลักษณะที่เหมือนกันในแต่ละ package ได้แก่ ขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน การกำหนดการจัดทำสื่อแผ่นพับ สื่อนำเสนอ power point และ VDO Clip โดยเริ่มต้นจากปัญหา
หรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสื่อท่ีจัดทำขึ้นควรเป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่ายและเน้นใจความสำคัญของ
แต่ละ package และมี QR Code ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละ package เช่น ขั้นตอนการดำเนินงาน
อย่างละเอียดสำหรับสถานประกอบการที่สนใจ 
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 2. ได ้กำหนด Key messages คือ 5P ได ้แก ่  People Partnership Personality Positive และ 
Productive เพื่อเป็นประเด็นหลักในการใช้เผยแพร่วัตถุประสงค์ให้รับรู้รับทราบและพร้อมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
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2.การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่าย  

 2.1  การถ่ายทอด สื่อสารมาตรการ และแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน 
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  
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 2.2. การจัดทำแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพในกลุ ่มวัยทำงานร่วมกับ 
Cluster วัยทำงาน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  
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3.ขับเคลื่อนการดำเนินงาน การสร้างกระแสสังคม และการสร้างความรอบรู้ 

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ครบรอบการก่อตั้งบริษัท 25 ปี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563  ณ บริษัทออโต้อัล
ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง 

ผลที่ได้ เพ่ือสร้างกระแสและเป็นการส่งเสริมและสร้างสุขภาพแก่พนักงานให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ทั้งยัง
สอดคล้องกับแผนงานลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562 – 2565 
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3.ขับเคลือ่นการดำเนินงาน การสร้างกระแสสังคม และการสร้างความรอบรู้ 
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ผลการดำเนินงาน (เดือนธันวาคม2563) 

 การพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรอบรู้คนวัยทำงานในสถานประกอบการ  
 ( MOU กับนิคมอุตสาหกรรม / เครือข่าย ) และการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส การประชุมปรึกษาหารือ
เรื่องความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กับ 6 สถานประกอบการ สร้างสุขลดทุกข์ ต่อการ
พัฒนา น ักพ ัฒนาส ุขภาพในสถานประกอบกิจการ (Health Promoter) ว ันท ี ่  9 ธ ันวาคม 2563  
ณ ห้องประชุมบริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี   

ผลที่ได้และประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อ คือ จัดทำแนวทางความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมสุขภาพ  กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข กับ 6 สถานประกอบการ ในโครงการ สร้างสุขลดทุกข์แรงงาน ต่อการพัฒนา
นักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ (Health Promoter) 

ผลการดำเนินงาน (เดือน มกราคม 2564) 

 การพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรอบรู้คนวัยทำงานในสถานประกอบการ  
( MOU กับนิคมอุตสาหกรรม / เครือข่าย ) และการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

แผนการดำเนินงาน (เดือนมกราคม) 

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

2. เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

3. แนวทางการยืมเงินราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ  

4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดทำบอร์ดสื่อสาร การทำ
หนังสือแจ้งเวียน กลุ่ม Line ของหน่วยงาน 

ผลการดำเนินงาน (เดือนมกราคม) 

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564) จำนวน 1 ฉบับ  
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- 56 - 

2. สำนักส่งเสริมสุขภาพส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 คน  
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3. แนวทางการยืมเงินราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ฉบับ  
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4. ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการยืมเงินราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้       

    1) หนังสือแจ้งเวียนยังกลุ่มต่างๆ  
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  2) กลุ่มไลน์สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงาน 

แผนการดำเนินงาน (เดือนมกราคม) 

 1. คัดเลือกโครงการ 

 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) (แบบฟอร์มที่ 1) 

 3. การระบคุวามเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (แบบฟอร์มที่ 2) 

 4. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ, การประเมินความเสี่ยง, กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง  
                (แบบฟอร์มที่ 3) 

5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (แบบฟอร์มที่ 4) 

6. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ (แบบฟอร์มที่ 5) 

 

ผลการดำเนินงาน (เดือนมกราคม) 

 1. การคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด โครงการที่ได้คัดเลือก ได้แก่โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมี

คุณภาพ เพื ่อจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง (แบบฟอร์ม 1 - 5) เนื ่องจากเป็นโครงการสำคัญ ในระดับ

ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย มีกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการจำนวนมากและใช้งบประมาณโครงการสูง  

 2. จัดทำข้อมูลแบบฟอร์ม 1 กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมภายใต้โครงการ ทั้งสิ้น 21 กิจกรรม  

 3. จัดทำข้อมูลแบบฟอร์ม 2 ระบุความเสี่ยงตามแนวคิดธรรมาภิบาล ความเสี่ยงที่พบส่วนใหญ่จะเป็น

ด้านประสิทธิผล เช่น  ขาดแผนงานที่ชัดเจนในการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย 

 4. จัดทำข้อมูลแบบฟอร์ม 3 ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง โดย

ประเมินได้ระดับความเสี่ยงสูง 2 กิจกรรม ความเสี่ยงปานกลาง 14 กิจกรรม และความเสี่ยงต่ำ 5 กิจกรรม  

 5. จัดทำข้อมูลแบบฟอร์ม 4 จัดทำกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง เดือน ต.ค 63 - ม.ค. 64 จัดทำ

แล้วเสร็จทั้งสิ้น 5 กิจกรรม  

 6. จัดทำข้อมูลแบบฟอร์ม 5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ ผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแนวทางจัดการความเสี่ยง เดือน ต.ค 63 - ม.ค. 64 จัดทำแล้วเสร็จทั้งสิ้น 5 กิจกรรม 

     เอกสาร แบบฟอร์ม 1-5 http://hp.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=274 

 

http://hp.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=274
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ตัวชีว้ัด 2.2  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคก์รแห่งความสขุที่มีคณุภาพ 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ (Happy Body) 
2. สถานการณ์ความผูกพันองค์กรและความสมดุลในชีวิตและการทำงาน โดยนำข้อมูลมาจากการ

สำรวจของกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 18 - 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา 
3. สถานที่ทำงานน่าอยู่ (Healthy workplace Happy for life) 

3.1 การประเมิน 5 ส. 
3.2 การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 

(Healthy Workplace Happy for Life) 
(รายงานการวิเคราะห์ฯ 3 ประเด็นหลัก เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 1) 

คณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่ม
งานประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (เอกสารประกอบ ภาคผนวกที่ 2) โดยการวิเคราะห์
ด้วยกลยุทธ์ PIRAB และการกำหนดประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
หลังจากนั้นจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2564 (เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 3) โดยแผนปฏิบัติการมีองค์ประกอบ ดังนี้  

1. มาตรการขับเคลื่อน  
2. ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้  
3. กิจกรรมการดำเนินงาน  
4. เป้าหมาย  
5. ผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  
7. ผู้รับผิดชอบ 
ภายหลังการประชุมคณะทำงานฯ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้จัดทำ

หนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพรับทราบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพ      
ให ้เป ็นองค ์กรแห่งความสุขที ่ม ีค ุณภาพ ปีงบประมาณ  2564 ตามหนังส ือสำน ักส ่งเสริมส ุขภาพ                      
สธ 0923.08/ว8  ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 (เอกสารประกอบ ภาคผนวกที่ 3 และ 4) อย่างไรก็ตาม 
เนื ่องจากสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นหน่วยงานที ่ม ีบ ุคลากรมาก โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ                
และลูกจ้างประจำรวมทั้งสิ้นจำนวน 114 คน เพ่ือป้องกันปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่ถั่วถึง นอกจาก
การทำหนังสือแจ้งเวียนแล้ว คณะทำงานฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ในกลุ่มงานของตนเอง ตลอดจนเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน              
สำนักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ  
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รายงานผลการดำเนินงานเดอืนมกราคม 2564 
 

กิจกรรม การดำเนินงาน 
1. การประชุมคณะทำงานพัฒนา
องค์กรแห่งความสุขที ่ม ีคุณภาพ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 

กลุ ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข          
ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้ว ัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที ่ม ีค ุณภาพ สำเร็ จและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โดยคณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน 

2. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564                             
เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันฝึกอบรมแพทย์        
เวชศาสตร์ป้องกันฯ อาคาร 7 ชั้น 6 กรมอนามัย มีคณะทำงานฯ เข้า
ร ่วมประช ุม จำนวน 13 คน ได ้ม ีการนำเสนอข ้อม ูลเพ ื ่อให้
คณะทำงานร่วมพิจารณาและแจ้งเวียนสรุปรายงานการประชุมฯ    
ให้บุคลากรทุกกลุ่มงานทราบ 

(เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 4 และภาคผนวกท่ี 5) 
2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิต        
การทำงาน 
 

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ประกาศวัฒนธรรมองค์กรที ่เอื ้อต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน “สส. คนทันสมัย     
ใส่ใจที่ทำงานน่าอยู่” รวมทั้ง นโยบายพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ 
น ่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีว ิตและความสุขของคนทำงาน 
(Healthy Workplace Happy for Life)  ประจำป ี งบประมาณ 
2564 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
สถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน สนับสนุนกิจกรรม                   การ
จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างการมีส่วน
ร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน พร้อมทั้ง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทาง เช่น ไลน์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ติดประกาศที่บอร์ดประจำกลุ่มงาน และติดประกาศบริเวณหน้า
ลิฟท์และที่สแกนนิ้วชั้น 3 ให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏบิตัิ
โดยทั่วกัน 
(เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 6) 

3. จัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือคน
ในครอบคร ั ว ก รณ ี เ จ ็ บป ่ ว ย /
เสียชีวิต/คลอดบุตร 

ในเดือนมกราคม ไม่มีบุคลากรได้รับสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/
คลอดบุตร 

4. การประเมินเพื่อวัดความสมดุล
ในชีวิตและการทำงาน และความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพตอบแบบสำรวจความสมดุลในชีวิตและการทำงาน และความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564  ผ่าน
ไลน์สำนักส่งเสริมสุขภาพ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกองการ



- 65 - 

กิจกรรม การดำเนินงาน 
เจ้าหน้าที่ พบว่า สำนักส่งเสริมสุขภาพมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน
ทั้งสิ้น 103 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 113 คน คิดเป็นร้อย
ละ 91.15 (ไม่ได้ตอบแบบสอบถาม             ร้อยละ 8.85 
(เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 1 และภาคผนวกท่ี 7) 

5. ส่งเสริมการออกกำลังกายและมี
กิจกรรมทางกาย 

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ประกาศนโยบายสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง “สุขภาพดี             มี
ชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยใน
ประกาศได้ส่งเสริมการออกกำลังกายและมีกิจกรรมทางกาย ดังนี้  
   ข้อ 3 ส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ       
5 วัน วันละ 30 นาที และมีกิจกรรมทางกายระหว่างวัน อย่างน้อย 
5 - 10 นาทีต่อวัน วันละ 2 ครั้ง 
   ข้อ 4 สนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมออกกำลัง
กายของบุคลากรร่วมกัน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 - 16.00 น. 
และมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยการแจ้งเวียนประกาศ
ให้ทราบ และติดประกาศบริเวณที่แสกนนิ้ว ชั้น 3 สำนักส่งเสริม
สุขภาพ (เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 8) 

6. การติดตามภาวะสุขภาพของ
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือเวียนทุกกลุ่มงาน และผ่านทางไลน์
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพติดตามภาวะ
สุขภาพโดยการชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว เพื่อหาร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 29 
มกราคม 2564 โดยบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ร่วมติดตามภาวะ
ส ุขภาพโดยการช ั ่ งน ้ ำหน ัก ว ัดรอบเอว จำนวน 114 คน              
คิดเป็นร้อยละ 100  
จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพที่มี BMI 
ปกติ รอบ 5 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2564  (ระหว่างวันที่      
25 - 29 มกราคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 40.54 เทียบกับรอบ        
6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2563 (เดือนสิงหาคม 2563) คิด
เป็นร้อยละ 39.28 สรุปบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ มีค่าดัชนีมวล
กายปกต ิ เพ ิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 1.26 จากรอบ 5 เด ือนหล ังของ
ปีงบประมาณ 2563 
(เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 9) 

7. การให้ความรู ้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ ่งแวดล้อมและ
ความสมดุลในชีวิตการทำงาน 
 

ในเดือนมกราคม 2563 ได้มีการจัดบอร์ดให้ความรู้บุคลากรบริเวณ 
ชั ้น 3 สำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื ่องการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน ในหัวข้อสถานที่
ทำงาน เป็นเขตห้ามจำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ
ประชาสัมพันธ์การไม่สูบบุหรี่ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณบอร์ดหน้า
ลิฟต์ชั้น 3 โดยบุคลากร 134 คน ได้รับทราบข้อมูลความรู้    และ
ข่าวสารจำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ  93.28 
(เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 10) 
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กิจกรรม การดำเนินงาน 
8. การประกวดหน่วยงานที่มีการ
ดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่า
ทำงาน ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส 
และเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู ่น่า
ทำงาน (HWP) โดยมีการดำเนินงาน 
2 ระดับ ได้แก่ 
1. ระด ับกล ุ ่มงานภายในสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
2. ระดับกรม 
 

การประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู ่น่า
ทำงาน ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส และเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่
น่าทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเตรียมความพร้อม และ
ปรับปรุงสถานที่ทำงานของตนเองให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ก่อนที่
คณะกรรมการของกรมอนามัยจะเข้าตรวจประเมิน วันที ่ 1 - 2 
กุมภาพันธ์ 2564  

1. คณะทำงานการพัฒนาสถานที ่ทำงานน่าอยู ่ น ่าทำงาน 
เสร ิมสร ้างค ุณภาพชีว ิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy 
Workplace Happy for Life) สำนักส่งเสริมสุขภาพ                       ได้
ประชาสัมพันธ์การเข้าตรวจประเมินในวันที่ 22 มกราคม 2564 
ผ่านไลน์สำนักส่งเสริมสุขภาพและติดประกาศบริเวณหน้าลิฟท์ 
เพ่ือให้บุคลากรร่วมกิจกรรมและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

2. คณะทำงานการพัฒนาสถานที ่ทำงานน่าอยู ่ น ่าทำงาน 
เสร ิมสร ้างค ุณภาพชีว ิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy 
Workplace Happy for Life) ประจ ำป ี ง บปร ะม าณ  256 4        
สำนักส่งเสริมสุขภาพ เข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมิน      
ในวันที่ 22 มกราคม 2564 โดยมี 8 กลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรม                   
คิดเป็นร้อยละ 100 ของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกด 

3. คณะทำงานการพัฒนาสถานที ่ทำงานน่าอยู ่  น ่าทำงาน 
เสร ิมสร ้างค ุณภาพชีว ิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy 
Workplace Happy for Life) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประชุมรายงาน
ผลการประเมินแต่ละกลุ่มงาน ในวันที่ 25 มกราคม 2564 เพ่ือ
สรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะแต่ละกลุ่มงานเพ่ือการพัฒนา  

(เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 11) 
3. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  Healthy Workplace ก ร ม อ น า มั ย           

ตรวจประเมินสำนักส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 
2564 

3.1 ผลการประเม ินสถานท ี ่ทำงานน ่าอย ู ่น ่ าทำงาน       
เกณฑ์ประเมิน 5ส ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ได้คะแนน 40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 42 คะแนน 
ได้คะแนน 0.4  (เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 12) 

3.2 ผลการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ครั้งที่ 3 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้คะแนน 
Healthy workplace 40.30 คะแนน  จากคะแนนเต ็ม 42 
คะแนน ได้คะแนน 1.225 (เอกสารประกอบ ภาคผนวกท่ี 13) 
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ภาคผนวกที่ 1 
 

สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ส่วนที่ 2 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานจริง
ทั้งสิ้น จำนวน 114 คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564) จำแนกได้ ดังนี้ 

 
ลำดับ ประเภทบุคลากร จำนวน ร้อยละ 

1 ข้าราชการ 55 48.25 
2 ลูกจ้างประจำ 51 44.73 
3 พนักงานราชการ 8 7.02 
 รวม 114 100 

 

 
 

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า กลุ่มบุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดคือข้าราชการ รองลงมาคือลูกจ้างประจำ 
และพนักงานราชการ (คิดเป็นร้อยละ 48.25, 44.73 และ 7.02 ตามลำดับ)  
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1.2 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามเพศ  
สำนักส่งเสริมสุขภาพมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564)  จำนวน 114 

คน เป็นเพศชาย จำนวน 24 คน เพศหญิง 90 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.05 และ 78.94 ตามลำดับ) 
 

 
 
จากกราฟแสดงให้เห็นว่า  สำนักส่งเสริมสุขภาพมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
 

1.3 ข้อมูลประชากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ แบ่งตามช่วงอายุ 
 

 
 
จากกราฟแสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่ของสำนักส่งเสริมสุขภาพมีอายุอยู่ในช่วง 50 ปีขึ้นมากที่สุด 

รองลงมาคือช่วงอายุ 41 – 45 ปี และช่วงอายุที่มีน้อยที่สุดคือ 20 – 30 ปี (ร้อยละ 39.70, 22.50, และ  
17.90 ตามลำดับ) 
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1.4 ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคลากร (ข้อมูลดัชนีมวลกาย - Body Mass Index : BMI) 
ตารางแปลผลค่าดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index : BMI) 

MI kg/m2 อยู่ในเกณท์ ภาวะเสี่ยงต่อโรค 
น้อยกว่า 18.50 น้ำหนักน้อย/ผอม มากกว่าคนปกติ 
ระหว่าง 18.50 – 22.90 ปกติ (สุขภาพดี) เท่าคนปกติ 
ระหว่าง 23 – 24.90 ท้วม/โรคอ้วนระดับ 1 อันตรายระดับ 1 
ระหว่าง 25 – 29.90 อ้วน/โรคอ้วนระดับ 2 อันตรายระดับ 2 
มากกว่า 30 อ้วนมาก/โรคอ้วนระดับ 3 อันตรายระดับ 3 

ที่มา : กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

1.5 ข้อมูลภาวะน้ำหนักเกินของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบ 4 ปีย้อนหลัง 
สำนักส่งเสริมสุขภาพได้นำข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

เปรียบเทียบข้อมูล 4 ปีย้อนหลัง พบข้อมูล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากกราฟแสดงแนวโน้มดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี  ตั้งแต่ 

พ.ศ.2560, พ.ศ.2561, พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 พบว่า ภาวะน้ำหนักเกินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (พ.ศ.
2560      ร้อยละ 57.97, พ.ศ.2561 ร้อยละ 63.49, พ.ศ.2562 ร้อยละ 82.47, และ พ.ศ.2563 ร้อย
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ผอม BMI ปกติ น า้หนกัเกิน Linear (BMI ปกติ ) Linear (น า้หนกัเกิน)

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
พ.ย.2560 
(ร้อยละ) 

ก.ค. 
2561 

(ร้อยละ) 

ต.ค. 2562 
(ร้อยละ) 

 ส.ค.2563 
ร้อยละ 

ผอม (BMI < 18.50)  2.17 0.00 2.07 1.61 
ปกต ิ(BMI 18.50 - 22.90) 39.86 36.51 15.46 32.26 
น้ำหนักเกิน (BMI 23 ขึ้นไป) 57.97 63.49 82.47 66.13 
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ละ 66.13) ส่วนบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง (พ.ศ.2560 ร้อยละ 39.86, 
พ.ศ.2561 ร้อยละ 36.51, พ.ศ.2562 ร้อยละ 15.46, และ พ.ศ.2563 ร้อยละ 32.26) ดังแสดงในกราฟ
เส้นประสีส้ม 

1.6 ข้อมูลดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ เดือนสิงหาคม 
2563 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้ารับการประเมินภาวะสุขภาพ ในเดื อนสิงหาคม 
พ.ศ. 2563 จำนวน 56 คน จากบุคลากร 106 คน คิดเป็นร้อยละ 52.83 โดยมีค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้  

 

 
 
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI 23 ขึ้นไป) จำนวน 33 คน 

รองลงมาคือปกติ (BMI 18.50 - 22.90) จำนวน 22 คน และมีภาวะผอม (BMI < 18.50) จำนวน 1 คน        
คิดเป็นร้อยละ 58.92, 39.28, 1.78 ตามลำดับ 

สรุป บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.90) คิดเป็นร้อยละ 39.28 (ข้อมูลรอบ 5 
เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563) 

ทั้งนี้สามารถจำแนกตามค่าดัชนีมวลกายโดยจำแนกกลุ่มท่ีภาวะน้ำหนักเกินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
1. ท้วม (ค่าดัชนีมวลกาย 23 – 24.90) ร้อยละ 19.64 
2. อ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย 25 – 29.90) ร้อยละ 26.78 
3. อ้วนมาก (ค่าดัชนีมวลกาย > 30) ร้อยละ 12.5 
 

ผอม (BMI < 18.50) ปกติ (BMI 18.50 - 22.90) น า้หนกัเกิน (BMI 23 ขึน้ไป)
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1.7 จำนวนบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกิน จำแนกตามเพศ 

บุคลากรที่มีน้ำหนักเกินจำนวน 33 คน จากทั้งหมด 56 คน เป็นเพศหญิง 23 คน และเพศชาย 9 คน 
 

 
 
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า เพศหญิงมีภาวะน้ำหนักเกินมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.71 ของ

บุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ในขณะที่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 25.71 
 

1.8 จำนวนบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกิน จำแนกตามช่วงอายุ 
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จากข้อมลูแสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินมากท่ีสุด คือบุคลากรช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป 
รองลงมาคือช่วงอายุ 31 – 40 ปี และช่วงอายุ 41 – 50 ปี (คิดเป็นร้อยละ 54.54, 27.27 และ 12.12 
ตามลำดับ) จากกราฟเส้นประแสดงให้เห็นว่า เมื่ออายุมากขึ้นบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีแนวโน้มที่จะมีค่า
ดัชนีมวลกายเพ่ิมมากขึ้น 
 
ส่วนที ่2 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

จากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. กลุ่มบุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดคือข้าราชการ ร้อยละ 48.25 
2. บุคลากรเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.94 
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39.70 
4. บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI 23 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 58.92 

4.1 เพศหญิงมีภาวะน้ำหนักเกินมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.71 ของบุคลากรที่มีภาว ะ
น้ำหนักเกิน  

4.2 บุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินมากที่สุด คือบุคลากรช่วงอายุ 51 ปีขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
54.54 

5. ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี พบว่า  
5.1 บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง (พ.ศ.2560 ร้อยละ 39.86,        

พ.ศ.2561 ร้อยละ 36.51, พ.ศ.2562 ร้อยละ 15.46, และ พ.ศ.2563 ร้อยละ 32.26)  
5.2 บุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (พ.ศ.2560 ร้อยละ 57.97, พ.ศ.2561           

ร้อยละ 63.49, พ.ศ.2562 ร้อยละ 82.47, และ พ.ศ.2563 ร้อยละ 66.13)  
  

Trend 
แนวโน้ม 4 ปีย้อนหลัง พบว่า  
1. บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มลดลง (พ.ศ.2560 ร้อยละ 39.86, พ.ศ.

2561 ร้อยละ 36.51, พ.ศ.2562 ร้อยละ 15.46, และ พ.ศ.2563 ร้อยละ 32.26)  
2. บุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (พ.ศ.2560 ร้อยละ 57.97, พ.ศ.2561 ร้อยละ 

63.49, พ.ศ.2562 ร้อยละ 82.47, และ พ.ศ.2563 ร้อยละ 66.13)  
เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานของ WHO ในปี 2016 (2559) รายงานสถานการณ์ภาวะน้ำหนักเกิน

ของประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วโลก พบว่า ประชากรที่มีน้ำหนักเกิน (BMI > 23) ทั่วโลก คิดเป็นร้อยละ 
39 ซึ่งสำนักส่งเสริมสุขภาพมีค่าสูงกว่าสถานการณ์ภาวะน้ำหนักเกินของประชากรทั่วโลก (สำนักส่งเสริม
สุขภาพมีบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ร้อยละ 58.92) 

 
 Distribution 
 จากตัวเลขสถานการณ์ภาวะน้ำหนักเกินของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ พบว่า บุคลากรที่มีน้ำหนัก
เกินเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.71) กลุ่มที่มีช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีภาวะน้ำหนักเกินมากที่สุด ร้อย
ละ 54.54 
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 Determinant 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักเกิน ได้แก่  
(1) อายุ บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ มีอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.70 

เมื่ออายุมากขึ้นการทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันก็น้อยลงกว่าวัยหนุ่มสาวด้วยเช่นกัน เมื่อการเผาผลาญลดลง 
ใช้พลังงานน้อยลง ทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังน้อยลดตามไปด้วย เพราะฉะนั้นพลังงานจากอาหารที่
รับประทานเข้าไปจึงไปสะสมในรูปของไขมันได้ง่ายขึ้น จากปัจจัยเรื่องอายุจึงทำให้พบว่าสำนักส่งเสริมสุขภาพ
มีภาวะน้ำหนักเกินสูง ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพที่เกิดอาจจะเกิดได้
เนื่องจากความเสื่อมของอายุ 

(2) เพศ บุคลากรเพศหญิงของสำนักส่งเสริมสุขภาพมีภาวะน้ำหนักเกินมากที่สุด ร้อยละ 78.94     
เมื่อวิเคราะห์มาสรีระวิทยาอธิบายได้ว่าเนื่องจากเพศหญิงมีกล้ามเนื้อน้อยกว่าเพศชาย ทำให้อัตราการเผา
ผลาญต่ำกว่าเพศชาย ทำให้เพศหญิงมีโอกาสที่จะเกิดภาวะน้ำหนักเกินสูงกว่าเพศชาย ประกอบกับเมื่ออายุ
มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเพศหญิงจะมีการหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ส่งผลให้อัตรา
การเผาผลาญพลังงานลดลง ทำให้มีโอกาสเกิดภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้น 

(3) พฤติกรรมการทำงาน การนั่งโต๊ะทำงานนานๆ เช่น การพิมพ์เอกสาร ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
การมีเครื่องอำนวยความสะดวกในที่ทำงาน เช่น ลิฟต์ สำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นหน่วยงานใหญ่ มีบุคลากร
ปฏิบัติงานในอาคาร 7 ตั้งแต่ชั้น 2 ถึงชั้น 6 การมีลิฟต์ทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น ประกอบกับการมี
อายุมาก มีปัญหาเรื่องเข่าทำให้ไม่สามารถเดินขึ้นบันไดได้ จึงใช้ลิฟต์แทนการเดินขึ้นบันได 

(4) สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งต้องมีการเ ว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย การหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ ทำให้บุคลากรที่เคย
ออกกำลังกายเป็นประจำ ทั้งในฟิตเนสที่ทางกรมจัดให้ และพื้นที่ออกกำลังกายอื่นๆ ลดหรืองดการมีกิจกรรม
ทางกาย ซึ่งมีอีกสาเหตุที่ทำให้บุคลากรมีค่าดัชนีมวลกายเพ่ิมมากข้ึน 

สรุป ปัจจัยที่ส่งเสริมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่มีภาวะน้ำหนักเกิน ประกอบด้วย อายุ เพศ 
พฤติกรรมการทำงานที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย การมีเครื่องทุ่นแรง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
 
ตารางท่ี 1 สรุปข้อมูลดัชนีมวลกาย บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ เก็บข้อมูล ณ วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 
2563 
 

ลำดับ 
ชื่อ สกุล เก็บข้อมูล ณ วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 

น้ำหนัก ส่วนสูง(m) BMI 
 กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 

1 นางอาริสรา ทองเหม   1.55 0.0 
2 นางสาวปราณ ี พงษ์จินดา   1.65 0.00 
3 นางพิศมัย อ้นแฉ่ง                    1.58 0.00 
4 นางสาววรัสภ์สร                       จั่นนงเยาว์                64.50 1.57 26.17 
 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

5 แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์   1.53 0.00 
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ลำดับ 
ชื่อ สกุล เก็บข้อมูล ณ วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 

น้ำหนัก ส่วนสูง(m) BMI 
6 นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน   1.51 0.00 

7 นางประภาภรณ์ จังพานิช   1.51 0.00 

8 นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา   1.535 0.00 

9 นางชนัญธิดา สมสุข 50.1 1.6 19.57 

10 นายวสุรัตน์ พลอยล้วน   1.85 0.00 

11 นางสาวอุษา  วงทวี   1.66 0.00 

12 นางวรรณชนก  ลิ้มจำรูญ 67.5 1.68 23.92 

13 นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว   1.74 0.00 

14 นางสาวธัญลักษณ์   ทองหล่อ 49 1.52 21.21 

15 นางปาจรีย์                           หล่อบำรุงพงศ์        73.8 1.64 27.44 

16 นางวรารักษ์ จำปี                             58.5 1.57 23.73 

17 นางวิมล พรหมกระแส         52.4 1.53 22.38 

18 นางสาวเสาวลักษณ์  แจ่มพ่ึง   1.5 0.00 

19 นายโรจน์ เบญจวิกรัย   1.78 0.00 

20 นางสาวอมรรัตน์ สายสาร 49.5 1.5 22.00 

21 นางอำพร บัณฑิตวงศ์   1.55 0.00 

22 นางสาวจุฬาวรรณ สุขอนันต์   1.78 0.00 

 กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 
23 นางปนัดดา จั่นผ่อง   1.63   
24 นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ   1.53 0.00 
25 นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ   1.53 0.00 
26 นางสาวอัญชุลี อ่อนศรี   1.585 0.00 
27 นางสาววัลนิภา ชัณยะมาตร์   1.56 0.00 
28 นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา   1.62 0.00 
29 นายเนติ์ ภู่ประสม   1.64 0.00 
30 นางสาวมาลินี โตบัว 60.5 1.58 24.23 
31 นางรักษณา ศิโรรัตนกุล 56.7 1.58 22.71 
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ลำดับ 
ชื่อ สกุล เก็บข้อมูล ณ วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 

น้ำหนัก ส่วนสูง(m) BMI 
32 นางสาวอัชรวรรณ หมีปลั่ง 51.1 1.6 19.96 
33 นายสุรเดช ประดิษฐ์   1.65 0.00 
 กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 

34 นางพรเลขา บรรหารศุภวาท   1.6 0.00 
35 นางสาวกมลนิตย์ มาลัย   1.65 0.00 
36 นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย ์ 55 1.72 18.59 
37 นางบังอร สุภาเกต ุ 54.1 1.53 23.11 
38 นางสาวศิรินทรา พินิจกุล   1.64 0.00 
39 นายสุริยัน ท้วมมะลิ   1.64 0.00 
40 นางนวพร ท้วมมะลิ                     1.51 0.00 
41 นางสาวพรพิมล วัฒนารุ่งกานต์ 67.2 1.61 25.92 
42 นางสาวณัชชาภัค เมืองหงษ์   1.6 0.00 
43 นายฉัตรชัย หมึกหอม 77.8 1.61 30.01 
 กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

44 เรืออากาศเอกหญิงฐาปนพร  สิงหโกวินท์   1.55 0.00 

45 นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค 72.2 1.67 25.89 

46 นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล 70.8 1.7 24.50 

47 นางแรกขวัญ สระวาสี 55.6 1.64 20.67 

48 ว่าที่ ร.ต.มณฑล หวานวาจา 63.5 1.7 21.97 

49 นางสาวมลิวัลย์ ศรีม่วง 60.1 1.55 25.02 

50 นางสาวนิริญา บัวศรี 60.8 1.6 23.75 

51 นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา 56.1 1.6 21.91 

52 นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม 88.4 1.63 33.27 

53 นางสมพร กรณ์เกษม                    51.9 1.53 22.17 

54 นายอนุศักดิ์ ทองทิพย์   1.7 0.00 

55 นายธนธัช                           บำราบรักษ์ 67.5 1.68 23.92 
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ลำดับ 
ชื่อ สกุล เก็บข้อมูล ณ วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 

น้ำหนัก ส่วนสูง(m) BMI 
 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

56 นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์   1.53 0.00 
57 นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์   1.55 0.00 
58 นางสาวรดีพร สุขอรุณ 64.7 1.63 24.35 
59 นางสาวภารินี หงษ์สุวรรณ 44.6 1.53 19.05 
60 นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ 62.3 1.55 25.93 
61 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ 63.2 1.65 23.21 
62 นางสาวประภัสสร นุชนิยม 77.6 1.65 28.50 
63 นายพิพัฒน์ นาคนิกร   1.685 0.00 
64 นายสาวธีระนุช อินสอน 47.2 1.6 18.44 
65 นางสาวณัฎฐพัชร์ พ่ึงประเสริฐ   1.5 0.00 
66 นางปจารดา                   ดวงวิเชียร                 1.65 0.00 
67 นางปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ 51.8 1.58 20.75 
68 นางธัญทิพย์ ทวีชัยเศรษฐ์ 57.4 1.57 23.29 
 กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

69 นางอัญชลินทร์ ปานศิริ  51 1.54 21.50 
70 นางสาววิชชุพร เกตุไหม  48 1.52 20.78 
71 นางกมลชนก ศรีศาสตร์ 60  1.67 21.51 
72 นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์ 86  1.6 33.59 
73 นางลำดวน อัตตะชีวะ                51.3 1.5 22.80 
 กลุ่มอำนวยการ 

74 นางนิภา แย้มพันธ์   1.64 0.00 
75 นางสาวจรรยา ทองทิพย์ 78 1.52 33.76 
76 นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร   1.5 0.00 
77 นางมะลิวัลย์ ใจตรง 92.8 1.65 34.09 
78 นางขวัญตา ใจเพ็ชร์   1.6 0.00 
79 นางสาวณภัทรชนกานต์ ถือสมบัติมนตรี   1.645 0.00 
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ลำดับ 
ชื่อ สกุล เก็บข้อมูล ณ วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 

น้ำหนัก ส่วนสูง(m) BMI 
80 นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล 51.5 1.58 20.63 
81 นางสาวศิรินภา ภู่เทศ   1.6 0.00 
82 นางสาวพรพรรณ สมพงษ์ 63 1.54 26.56 
83 นางสาววิไลวรรณ รักไร่  1.57 0.00 
84 นางสาวณภาภัช สณศิริ 60.8 1.55 25.31 
85 นายชำนาญ แป้นหลง 72 1.62 27.43 
86 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธุมิตร 68.7 1.69 24.05 
87 นายอนุชิต พรหมกระแส 73.9 1.77 23.59 
88 นางจรัสศรี สังข์ศิลป์ชัย           66 1.55 27.47 
89 นางสาวรัชนี โอปมาวุฒิกุล 48 1.53 20.50 
90 นางสาวสุรีรัตน์ พืชผักหวาน   1.6 0.00 
91 นางสาววัลลีย ์ สุริยาธนรัชต ์ 66.4 1.48 30.31 
92 นางสาวอัญชลา ดิษฐผดุง 67.9 1.58 27.20 
93 นายรณกฤต อาจนรงค์ 59 1.67 21.16 
94 นายสมพงษ์ ทับทิม   1.59 0.00 
95 นางสาวศิริลาภ โกมลปาณิก 62 1.56 25.48 
96 นางศรินทิพย์ ศรีษะเกต ุ                  1.5 0.00 
97 นางมณฑา โสภาวนิตย ์   1.49 0.00 
98 นางสาวนัยนา ชัยพล   1.58 0.00 
99 นางสาวเดือนเพ็ญ นากุดนอก   1.5 0.00 

100 นางรัตติยาภรณ์ องค์พัฒนากุล   1.6 0.00 
101 นางสาวรุ่งฟ้า ปัญญาไว   1.62 0.00 
102 นางสาวโฉมยง ผายพิมพ์   1.63 0.00 
103 นางสาวธมนวร จันทร์แก   1.53 0.00 
104 นางสาวสุกัญญา เดชาดิลก   1.48 0.00 
105 นายสมศักดิ์ บัณฑิตวงศ์ 60.7 1.68 21.51 
106 นายธีรยุทธ                   หุ่นแจ้ง   1.75 0.00 
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ลำดับ 
ชื่อ สกุล เก็บข้อมูล ณ วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 

น้ำหนัก ส่วนสูง(m) BMI 
107 นายประสาร นพเมือง   1.75 0.00 
108 นายกฤตย์ ศิริรัตนพร 70 1.67 25.10 
109 นางพงศ์ศิริ ชัยศิริ   1.75 0.00 
110 นางสาวศุภกานต์              ตุ้มแก้ว   1.48 0.00 
111 นายสุพัฒน์ นิจจะพจน์ 70.3 1.7 24.33 
112 นายวีรวัฒน ์ แดงเทศ   1.64 0.00 
113 นางสาวอัมพวัน ดำรงศรี 52.5 1.6 20.51 

 

ตารางท่ี 2 บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ จำแนกตามค่าดัชนีมวลกาย 

ตารางแปลผลค่าดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index : BMI) 

MI kg/m2 อยู่ในเกณท์ ภาวะเสี่ยงต่อโรค 
1น้อยกว่า 18.50 น้ำหนักน้อย/ผอม มากกว่าคนปกติ 
2.ระหว่าง 18.50 – 
22.90 

ปกติ (สุขภาพดี) เท่าคนปกติ 

3.ระหว่าง 23 – 24.90 ท้วม/โรคอ้วนระดับ 1 อันตรายระดับ 1 
4.ระหว่าง 25 – 29.90 อ้วน/โรคอ้วนระดับ 2 อันตรายระดับ 2 
5.มากกว่า 30 อ้วนมาก/โรคอ้วนระดับ 3 อันตรายระดับ 3 

ที่มา : กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

ค่าดัชนีมวลกาย ชื่อ-สกุล น้ำหนัก ค่าดัชนีมวล
กาย 

ของบุคคล 

หมายเหตุ 

1. น้อยกว่า 18.50  
(น้ำหนักน้อย/ผอม) 

นางสาวธีระนุช อินสอน 47.2 18.44  

2. 18.50 – 22.90 
ปกติ (สุขภาพดี) 

นางชนัญธิดา สมสุข  
นางสาวธัญลักษณ์ ทองหล่อ 
นางวิมล พรหมกระแส  
นางสาวอมรรัตน์ สายสาร 
นางรักษณา ศิโรรัตนกุล 
นางสาวอัชรวรรณ หมีปลั่ง   
นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ 

50.1 
49 

52.4 
49.5 
56.7 
51.1 
55 

19.57 
21.21 
22.38 
22.00 
22.71 
19.96 
18.59 
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ค่าดัชนีมวลกาย ชื่อ-สกุล น้ำหนัก ค่าดัชนีมวล
กาย 

ของบุคคล 

หมายเหตุ 

นางบังอร สุภาเกตุ 
นางแรกขวัญ สระวาสี 
ว่าที่ ร.ต.มณฑล หวานวาจา 
นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา 
นางสมพร กรณ์เกษม  
นางสาวภารินี หงษ์สุวรรณ 
นางปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ 
นางอัญชลินทร์ ปานศิริ 
นางวิชชุพร เกตุไหม 
นางกมลชนก ศรีศาสตร์ 
นางลำดวน อัตตะชีวะ      
นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล 
นางสาวรัชนี โอปมาวุฒิกุล 
นายรณกฤต อาจนรงค์ 
นายสมศักดิ์ บัณฑิตวงศ์ 
นางสาวอัมพวัน ดำรงศรี 

54.1 
55.6 
63.5 
56.1 
51.9 
44.6 
51.8 
51 
48 
60 

51.3 
51.5 
48 
59 

60.7 
52.5 

23.11 
20.67 
21.97 
21.91 
22.17 
19.05 
20.75 
21.50 
20.78 
21.51 
22.80 
20.63 
20.50 
21.16 
21.51 
20.51 

3. ระหว่าง 23 – 24.90 
(ท้วม/โรคอ้วนระดับ 1) 

นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ 
นางวรารักษ์ จำปี                             
นางสาวมาลินี โตบัว 
นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล 
นางสาวนิริญา บัวศรี 
นายธนธัช บำราบรักษ์ 
นางสาวรดีพร สุขอรุณ 
นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ 
นายณรงค์ฤทธิ์ พันธุมิตร 
นายอนุชิต พรหมกระแส 
นายสุพัฒน์ นิจจะพจน์ 

67.5 
58.5 
60.5 
70.8 
60.8 
67.5 
64.7 
63.2 
68.7 
73.9 
70.3 

23.92 
23.73 
24.23 
24.50 
23.75 
23.92 
24.35 
23.21 
24.05 
23.59 
24.33 

 

4. 25 – 29.90 
(อ้วน/โรคอ้วนระดับ 2) 

นางสาววรัสภ์สร จั่นนงเยาว ์ 
นางปาจรีย์ หล่อบำรุงพงศ์    
นางสาวพรพิมล วัฒนารุ่งกานต์ 
นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค 
นางสาวมลิวัลย์ ศรีม่วง 
นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ 
นางสาวประภัสสร นุชนิยม     
นางสาวพรพรรณ  สมพงษ์ 
นางสาวณภาภัช สณศิริ 
นายชำนาญ แป้นหลง 

64.50 
73.8 
67.2 
72.2 
60.1 
62.3 
77.6 
63 

60.8 
72 

26.17 
27.44 
25.92 
25.89 
25.02 
25.93 
28.50 
26.56 
25.31 
27.43 
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ค่าดัชนีมวลกาย ชื่อ-สกุล น้ำหนัก ค่าดัชนีมวล
กาย 

ของบุคคล 

หมายเหตุ 

นางจรัสศรี สังข์ศิลป์ชัย           
นางสาวอัญชลา ดิษฐผดุง 
นางสาวศิริลาภ โกมลปาณิก       
นายกฤตย์ ศิริรัตนพร  

66 
67.9 
62 
70 

27.47 
27.20 
25.48 
25.10 

5. มากกว่า 30 
(อ้วนมาก/โรคอ้วนระดับ 3) 

นายฉัตรชัย หมึกหอม 
นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม   
นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์  
นางสาวจรรยา ทองทิพย์ 
นางมะลิวัลย์ ใจตรง 
นางสาววัลลีย์ สุริยาธนรชัต์ 

77.8 
88.4 
86 
78 

92.8 
66.4 

30.01 
33.27 
33.59 
33.76 
34.09 
30.31 

 

 
 

รายงานการวิเคราะห์การสำรวจความสมดุลในชีวิตและสถานการณ์ความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร สำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 

 
ข้อมูลประกอบด้วย 
1. รายงานวิเคราะห์การสำรวจความสมดุลในชีวิตและการทำงาน ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ 2564   

 
ลำดับ คำถาม คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การก้าวก่ายของชีวิตส่วนตัวต่อการทำงาน  1.97 

1 ฉันไม่มีสมาธิในการทำงานเพราะกังวลถึงภาระที่บ้าน 2.10 

2 ความเครียดจากเรื่องส่วนตัวทำให้ฉันทำงานบกพร่อง 2.07 

3 ฉันเหนื่อยล้าจากภาระงานที่บ้านจนทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ 1.89 

4 ฉันไม่สามารถทำงานเสร็จตามเวลาเพราะต้องการจัดการกับเรื่องส่วนตัว 1.83 

องค์ประกอบที่ 2 การก้าวก่ายของงานต่อชีวิตส่วนตัว  2.29 

5 ฉันทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัว 2.32 

6 ความเครียดจากท่ีทำงานทำให้ฉันมีปัญหากับครอบครัว 2.16 

7 บ่อยครั้งที่ฉันมีงานติดพันจนทำให้ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหรือ
เพ่ือนฝูงหรือทำกิจกรรมที่สนใจได้ 

2.38 

8 ฉันทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน และดูแลสุขภาพของตัวเอง 2.31 
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ลำดับ คำถาม คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การทำงานส่งเสริมชีวิตส่วนตัว  3.55 

9 งานของฉันช่วยให้รับผิดชอบต่อครอบครัวได้ดีขึ้น 3.49 

10 ตารางงานของฉันมีความเหมาะสม และช่วยให้ฉันสามารถบริหารจัดการกับภาระ
ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี 

3.61 

11 งานของฉันมีส่วนในการช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 3.36 

12 งานของฉันสนับสนุนให้ฉันมีโอกาสพัฒนาตัวเอง และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม  
ทางสังคมที่ฉันสนใจ 

3.74 

องค์ประกอบที่ 4 ชีวิตส่วนตัวส่งเสริมการทำงาน  3.99 

13 ครอบครัวของฉันช่วยสนับสนุน และเป็นกำลังใจที่ดีให้ฉันในการทำงาน 4.07 

14 ครอบครัวหรือเพ่ือนฝูงช่วยให้ฉันคลายเครียดจากการทำงาน 4.03 

15 กิจกรรมในชีวิตส่วนตัวของฉัน ช่วยเสริมสร้างทักษะให้ฉันทำงานได้มีประสิทธิภาพ    
มากขึ้น 

3.91 

16 การเรียนรู้จากการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวช่วยให้ฉันมีสัมพันธภาพที่ดี     
กับหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน 

3.93 

 
จากตารางวิเคราะห์การวัดความสมดุลในชีวิตและการทำงาน ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบที่ 1 

ปีงบประมาณ 2564 ประเมินคะแนนแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้  
องค์ประกอบที่ 1 การก้าวก่ายของชีวิตส่วนตัวต่อการทำงาน คะแนน 1.97 แปลผลได้ว่า เรื่องในชีวิต

ส่วนตัวเข้าไปก้าวก่ายต่อการทำงานในระดับต่ำ 
องค์ประกอบที่ 2 การก้าวก่ายของงานต่อชีวิตส่วนตัว คะแนน 2.29 แปลผลได้ว่า งานเข้าไปก้าวก่าย

ต่อชีวิตส่วนตัวในระดับปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 3 การทำงานส่งเสริมชีวิตส่วนตัว คะแนน 3.55 แปลผลได้ว่า การทำงานสามารถ

ส่งเสริมชีวิตส่วนตัวในระดับปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 ชีวิตส่วนตัวส่งเสริมการทำงาน คะแนน 3.99 แปลผลได้ว่า ชีวิตส่วนตัวสามารถ

ส่งเสริมการทำงานได้เป็นอย่างดี 
 
สรุปผลในภาพรวม บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีความสมดุลทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน 
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2. รายงานการวิเคราะห์ความผูกพันบุคลากรในองค์กร และข้อเสนอแนะของบุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

จากข้อมูลการตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพต่อองค์กร ซึ่งดำเนินการ
สำรวจรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเดือนธันวาคม 2563 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน
ทั้งสิ้น 103 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 113 คน คิดเป็นร้อยละ 91.15 (ไม่ได้ตอบแบบสอบถาม ร้อย
ละ 8.85) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.61โดยมีข้อมูลทั่วไป ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลเพศ 
 

 
จากข้อมูลพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.61 เพศชาย 20.39 
1.2 ข้อมูลอายุบุคลากรจำแนกตามช่วงอายุ 

 

 
 

บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ใน Generation BB (อายุ 54 ปีขึ้นไป) รองลงมาคือ Generation X (อายุ 38 - 
53 ปี) และ Generation Y (อายุ 24 – 37 ปี) คิดเป็นร้อยละ 42.72, 30.10 และ 27.18 ตามลำดับ 
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1.3 ข้อมูลอายุงานของบุคลากร 
 

 
 
จากข้อมูลพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุการปฏิบัติราชการมากกว่า 15 ปีขึ้นไป มากที่สุด รองลงมา

คือ อายุการปฏิบัติราชการ 1 – 5 ปี และอายุการปฏิบัติราชการไม่ถึง 1 ปี และ 11 - 15 ปี (คิดเป็นร้อยละ 
59.22, 18.45, และ 7.77 ตามลำดับ)  

 
 
1.4 ข้อมูลวุฒิการศึกษา 
 

 
 
จากข้อมูลพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือต่ำกว่า

ปริญญาตรี และปริญญาโท (คิดเป็นร้อยละ 41.75, 35.92, และ 21.36 ตามลำดับ) 
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1.5 ประเภทบุคลากร 
 

 
 
จากข้อมูลพบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ รองลงมาเป็นลูกจ้ างประจำ 

และพนักงานราชการ (ร้อยละ 47.57, 42.72, และ 7.77 ตามลำดับ) 
 
2. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปีงบประมาณ 2564 

จากการตอบแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 
รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) พบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร เรียงลำดับจากน้อย
ไปมาก ดังแสดงในตาราง 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร คะแนน 
1. ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน 66.91 
2. ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร 73.58 
3. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร 75.00 
4. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง  75.58 
5. ปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม 76.94 
6. ปัจจัยเกี่ยวกับงานท่ีทำ 77.59 
7. ความคิดเห็นในประเด็นอ่ืนๆ (ความผูกพัน) 78.48 
8. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง 80.95 

คะแนนภาพรวม 75.63 
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กราฟแสดงปัจจัยที่มีต่อความผูกพันต่อบุคลากรในองค์กร 
 

 
 

ค่าเฉลี่ยคะแนนความผูกพันต่อองค์กร รอบที่ 1 ปี 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อ          
ความผูกพันองค์กรที่ได้คะแนนน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน ตามด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ
องค์กร และปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร 
 
ข้อเสนอแนะการตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพต่อองค์กร 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ควรมาจากความเต็มใจและควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน   
สำนักส่งเสริมสุขภาพทั้งการแสดงความคิดเห็น การรับฟังข้อเสนอต่างๆ อย่างเปิดใจ และคาดหวังว่าผู้บริหาร
จะยอมรับในข้อบกพร่องของสำนัก เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา 

2. ชีว ิตครอบครัวและการทำงานจัดสมดุลไม่ได้เพราะครอบครัวอยู ่ไกล อาจเกิดข้อบกพร่อง               
ได้หลายอย่าง และทำให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและส่วนรวมได้เต็มที่  

3. หน่วยงานจัดสวัสดิการ และสนับสนุนการเข้าอบรมในหัวข้อที่พนักงานสนใจให้มากยิ่งขึ้น 
4. ผู้นำที่ดีต้องเข้าถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน 
5. ควรมีกิจกรรมร่วมกัน / ทำงานร่วมกัน ให้มากกว่านี้ , บุคลากรบางส่วน ยังไม่รู้จักกันเลย  
6. อยากให้เพ่ิมสวัสดิการให้กับพนักงานราชการ 
7. เนื ่องจากงานปัจจุบ ันมีความละเอียดและซับซ้อน แต่บุคลากรก็น้อยลงไป และบุคลากร                  

ไม่มีมาทดแทนไม่เพียงพอกับงาน  ทำให้บุคคลกรทำงานไม่มีความสุขและเบื่องาน ขอเสนอว่าควรรับบุคลากร
ตำแหน่งผู้สนับสนุนงานบ้าง (ลูกจ้างในรูปแบบ จ้างเหมาหรืออ่ืนๆ) ไม่ใช่มีแต่นักวิชาการ เป็นต้น 
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2. ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร รอบท่ี 1 ปี 2564 เทียบกับปี 2562         
และปี 2563 (Trend) 
 

ปัจจัย 1/62 2/62 1/63 2/63 1/64 
1.ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร 77.83 76.96 74.83 80.07 73.58 

2.ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ทำ 79.87 79.78 79.37 81.64 77.59 
3.ปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร 78.91 78.76 77.48 79.51 75.00 
4.ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง 73.26 70.77 73.81 75.50 75.58 
5.ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง 83.59 79.42 79.52 81.03 80.95 
6.ปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองและ
สภาพแวดล้อม 

80.58 78.70 79.36 81.51 76.94 

7.ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน 70.01 65.58 67.99 71.62 66.91 
8. ความผูกพันองค์กร  - - 80.79 81.53 78.48 

ค่าเฉลี่ยรวม 77.72 75.71 76.05 79.06 75.63 
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สรุปข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน  

(Healthy Workplace Happy for Life) 
ข้อมูลประกอบด้วย 

1. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต และความสุขของคนทำงาน (ตามเกณฑ์ 5ส.) 

2. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต และความสุขของคนทำงาน (ตามเกณฑ์ Healthy Workplace Happy for Life) 
 
1. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการตรวจประเมินของคณะกรรมการ ตามเกณฑ์การประเมิน   
5ส สำนักส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ 

1. ป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

(รวม 4 คะแนน) 
- ไม่มีผังโครงสร้างองค์กร (บางชั้น) 
- ไม่มีการติดสัญลักษณ์พ้ืนต่างระดับบริเวณห้องน้ำ 

2. โต๊ะทำงานหรือพ้ืนที่บริเวณโต๊ะทำงาน   
(รวมบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์) 
(รวม 13 คะแนน) 

- บางชั้นยังไม่มีป้ายชื่อประจำโต๊ะ /รูปแบบไม่เหมือนกัน 

- บนโต๊ะทำงานมีการวางอาหาร 

- มีป้ายระบุคำว่า “ของใช้ส่วนตัว” รูปแบบต่างกันบางจุดไม่
มี ติดไม่ครบ 

- มีการนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในบริเวณพ้ืนที่
ของโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
- มีการติดสติ๊กเกอร์หรือกระดาษอ่ืนๆ ที่ไม่จำเป็นและไม่
เกี่ยวข้องกับการรับประกัน บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
เครื่องพิมพ์ 

- มีการพาดสิ่งของไวที่  เกาอ้ี 

3. อุปกรณ์สำนักงาน 

(รวม 4 คะแนน) 
- ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์
เครื่องมือ/เครื่องใชสำนักงาน (อาจเป็นชื่อบุคคลหรือกลุ่ม
งาน) 

4. ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บของ 

(รวม 5 คะแนน) 
- ไม่มีป้ายแสดงรายการประเภทเอกสารในตู้และชื่อ
ผู้รับผิดชอบ รูปแบบเดียวกัน 

- ภายในตู้ไม่มีป้ายดัชนีบ่งชี้ประเภทเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ท่ี
จัดเก็บเป็นรูปแบบเดียวกัน 

- ไม่มีการจัดเก็บเอกสาร/ คู่มือ/ หนังสือ/ รายงาน/ วัสดุ
อุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ จัดวางเป็นระเบียบ 
 

5. ห้องประชุม 

(รวม 3 คะแนน) 
 

6. มุมรับประทานอาหาร 

(รวม 3 คะแนน) 
 

7. พื้นที่พักผ่อน/สวนหย่อม  
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ 

(รวม 3 คะแนน) 
8. ทางเดิน/ทางหนีไฟ 

(รวม 2 คะแนน) 
- บริเวณพ้ืนต่างระดับไม่มีสัญลักษณ์แสดงชัดเจนป้องกัน
อุบัติเหตุการสะดุดหกล้ม 

9. ถังขยะ 

(รวม 3 คะแนน) 
- มีถังขยะมากกว่า 1 จุดต่อกลุ่มงาน/ ฝ่าย 

10. อื่นๆ 

(รวม 2 คะแนน) 
 

รวมคะแนน (เต็ม 42 คะแนน) 28 
 
 
2. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
และความสุขของคนทำงาน (ตามเกณฑ์ Healthy Workplace Happy for Life) 
 

ส่วนที่/เรื่อง ข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ 1 : การสนับสนนุขององค์กรและการ
มีส่วนร่วมของผู้ปฏบิัติงาน 

- ยังขาดการมีส่วนร่วมของคนทำงานทุกคน 
- เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลและมสีว่นร่วมกับกิจกรรมที่ได้สื่อสารไม่
ทั่วถึงทุกคน 
- การรับรู้ในภาพรวมไม่ทั่วถึงทกุคน 

ส่วนที่ 2 : เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” 

- บางชั้นไม่มีแผนผังหรือแผนทีข่องสถานที่ทำงานที่เปน็สัดส่วน
ชัดเจน 
- อุปกรณ์ไฟฟ้ารางไฟบางชั้นยังชำรุดอยู่ 
- พื้นตา่งระดบัไม่มีการติดป้ายสญัลักษณ์บอกความแตกต่างหรือ
การติดกันลื่น 
- ไม่มีป้ายแสดงข้อมูลชื่อผู้รบัผดิชอบชนิดสิ่งของที่มีการจัดเก็บภาย 
ในตู้ จัดเก็บเอกสารและสิ่งของไม่เป็นระเบียบ  
- ควรติดสญัลักษณ์แสดงทางต่างระดับ บริเวณทางหนีไฟในส่วนท่ี
หน่วยงานรับผดิชอบ 
ไม่มีการตรวจวัดระดบัแสงในหน่วยงาน 
- การระบายอากาศยังไม่เพียงพอ 
- การให้ความรู้ด้านการสง่เสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ความสมดุลในชีวิตการทำงาน (มีการดำเนินการตามแผน 1 เรื่อง     
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563) 
- ไม่มีการสรุปวิเคราะห์ผลสุขภาพและนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 



ภาคผนวกที่ 2 
มาตรการและประเด็นความรู้ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 

 
ได้นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ด้วยกลยุทธ์ PIRAB และการ

กำหนดประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลกรเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
P : Partner การสร้างพันธมิตรทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เห็นความสำคัญและร่วมกันทำงานส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการกำหนดเรื่องสุขภาพเป็นประเด็นสำคัญใน
ทุกนโยบายสุขภาพ (Health in All Policy)  
I : Invest กระตุ้นให้เกิดการเกิดลงทุนโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่เพียงพอจากระดับนโยบายในทุกภาคส่วนเพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ  
R : Regulate and Legislat การกำกับ ควบคุม ใช้การตรากฎและออกกฎหมาย เพ่ือคุ้มครองประชาชนจากความเสี่ยงต่อสุขภาพทุกด้าน    
A : Advocate ชี้นำ สื่อสาร ชูประเด็น และสนับสนุนให้การเมืองทุกระดับให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ  บนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม สร้างการทำงาน
ร่วมกันกับทุกภาคส่วน 
B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถพัฒนานโยบายทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมทั้งการวิจัย การกระจายความรู้เพื่อความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของประชาชน 
 

มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

1. การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
PIRAB P : Partner 
 
หลักการและเหตุผลการกำหนดมาตรการ 
การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพโดยคณะทำงานเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน

1. ความผูกพันองค์การ (Organizational 
Commitment) 
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้  
ความผูกพันต่อองค์กร เป็นการเสริมสร้างให้บุคลากร
ภายในองค์กรให้มีระดับความเป็นเจ้าของหรือความมี
ส่วนร่วมในองค์กรให้สูงขึ้น งานวิจัยหลายฉบับแสดง

1. การประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุข        
ที่มีคุณภาพสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
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มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นการสร้างพันธมิตรจาก
ทุกกลุ่มงานเข้ามาร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้
บ ุคลากรในหน่วยงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร       
โดยได ้ร ับสว ัสด ิการท ี ่ เหมาะสม ม ีก ิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรักความผูกพันของคนในองค์กร  
 

ให้เห็นว่า หากคนทำงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ใน
ระดับสูงจะสามารถสร้างผลผลิตที่มากกว่าองค์กรที่
พนักงานมีความผูกพันในระดับต่ำ ในทางตรงกันข้าม
ถ้าบุคลากรในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรต่ำ มีการ
เปลี่ยนงานหรือย้ายงานก็จะทำให้องค์กรมีค่าใช้จ่าย
สูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการสรรหาและอบรมพนักงาน
ใหม่เพื่อทดแทนพนักงานในตำแหน่งเดิม และส่งผล
ต่อผลิตผลขององค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั ้นจึงนำ
ความรู ้ เร ื ่องความผูกพันต่อองค์กรมาใช้เพ ื ่อหา
แนวทางสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานมีความผูกพัน
ต่อองค์กรเพ่ิมสูงขึ้น อันจะก่อให้เกิดความสุขในระดับ
บุคคลและประสิทธิภาพของงานตามมา 

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน 
3. จัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือคนในครอบครัวกรณี
เจ็บป่วย/เสียชีวิต/คลอดบุตร 
4. กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและส่งเสริมความ
สามัคคีของบุคลากรในองค์กร 
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มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

2. 20 เคล็ดลับกับการสร้างสมดุลให้ชีวิตและการ
ทำงาน (Work Life Balance) 
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช ้ 
การทำงานในแต่ละวันทำให้บุคคลเกิดความเครียด
สะสมโดยไม่ร ู ้ต ัว เมื ่อเกิดความเครียดย่อมส่งผล
กระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่งผลกระทบ
เป็นลูกโซ่ต่อประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนชีวิต
ส่วนตัวได้ ดังนั้นจึงมีการนำความรู้ในเรื่องการสร้าง
สมดุลให้ชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance) 
มาใช้เพ่ือเรียนรู้การแบ่งเวลาในการทำงานและการใช้
ช ีว ิตท ี ่ เหมาะสม เม ื ่อส ุขภาพร ่างกายแข ็ งแรง 
ส ุ ขภาพจ ิต ใจด ี  ก ็ จะทำให ้ทำงานได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ สร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้ในระยะ
ยาว  
 

5. การประเมินเพ่ือวัดความสมดุลในชีวิตและการทำงาน 
และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีกิจกรรมทางกาย  
PIRAB I : Invest 
 
หลักการและเหตุผลการกำหนดมาตรการ 
หน่วยงานมีมาตรการในการลงทุนทางสุขภาพเพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพดี โดยการเอ้ือเรื่องเวลา

ออกกำลังกายวิถี New Normal ให้ปลอดภัยห่างไกล 
โควิด-19  
 
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้  
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่มีน้ำหนักเกิน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้
บุคลากรไม่กล้าไปออกกำลังกายตามสวนสุขภาพหรือ

1. กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 
 
2. ส่งเสริมการออกกำลังกายและมีกิจกรรมทางกาย 
 
3. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

ให้บ ุคลากรมีกิจกรรมยืดเหยียดรายบุคคลทุกวัน 
ระหว่างวัน ทั้งเช้าและบ่าย  
PIRAB A : Advocate 
หลักการและเหตุผลการกำหนดมาตรการ 
หน่วยงานมีการชี้นำสนับสนุนเพื่อให้ความสำคัญกับ
การส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 3 เพ ื ่ อสร ้ า งความตระหน ักร ู ้ เพ ื ่ อการ
ปร ับเปล ี ่ยนพฤต ิกรรมด ้วยการออกกำล ั งกาย           
การยืดเหยียดรายบุคคลทุกวัน ระหว่างวันทั ้งเช้า     
และบ่าย จัดให้มีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากกองกิจกรรมทางกาย 
 

ฟิตเนสเนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ยิ่งทำให้มีน้ำหนัก
ตัวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องให้ความรู้และการปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้องในการมีกิจกรรมทางกายเพื่อลดน้ำหนัก
และเผาผลาญไขมัน 
 

3. เฝ้าระวังภาวะสุขภาพบุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพ 
PIRAB R : Regulate  
 
หลักการและเหตุผลการกำหนดมาตรการ 
จากป ัญหาท ี ่พบบ ุคลากรในหน ่วยงานย ั ง เ ห็น
ความสำคัญของการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเอง
น ้อย เช ่น จำนวนคนท ี ่ตรวจส ุขภาพประจำปี            
การประเมินภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ

1. แนวทางการประเม ินภาวะเส ี ่ยงต ่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
2. ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของ
บ ุคลากรท ี ่ปฏิบ ัต ิราชการส ่วนกลาง กระทรวง
สาธารณสุข (โดยใช ้แบบประเมินความเสี ่ยงต่อ
โรคห ัวใจและหลอดเล ือด Rama – EGAT Heart 
Score) 

 
 

1. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ
และหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วย
โปรแกรม CV Risk Score 
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มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

หลอดเลือด การตรวจค่าดัชนีมวลกาย และการตรวจ
ความเคร ียด  ต ้องกระต ุ ้น ให ้ เข ้ าร ับการตรวจ            
และประเมินส ุขภาพ ดังน ั ้นจึ งม ีการกำหนดเป็น
นโยบายให้บุคลากรถือปฏิบัติในการเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพของตนเอง เฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดโรค 
เพ่ือคุ้มครองสุขภาพบุคลากร  
 
 

เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้  
ข้อมูลจากสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ระบุว่า 
ประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มมีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้น โดยมี
ปัจจัยเสี่ยงนำไปสู่การเกิดโรคคือ อายุที่เพิ่มมากขึ้น 
อาหาร การออกกำลังกาย การสูบบุหรี ่ ด ื ่มส ุรา      
ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในกระแสเลือด และ
เบาหวาน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลของหน่วยงาน
แล้วพบว่าบุคลากรมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ดังนั้น
จึงนำความรู ้มาใช้เพื ่อประเมินภาวะเสี ่ยง นำไปสู่    
การให้ความรู้ คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพ่ือเฝ้าระวัง
ด้วยตนเองในเบื้องต้น 
 
1. แนวทางการจัดการโรคอ้วน (Management of 
Obesity) 
2. ดัชนีมวลกายสำคัญอย่างไร 
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้  
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมิน
สภาวะของร่างกายว่า มีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อ
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ การนำประเด็น
ความรู้ เร ื ่องการคำนวณค ่าด ัชน ีมวลกายมาใช้  
นอกจากทำให้ทราบถึงรูปร่างและสัดส่วนแล้ว ยังทำ

2. การติดตามภาวะสุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพ (BMI) 



- 94 - 

มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

ให ้ทราบถ ึ งความเส ี ่ ย งต ่ อการ เก ิด โรคต ่ า งๆ              
ของบุคลากรในหน่วยงาน และเมื่อทราบผลค่าดัชนี
มวลกายแล้ว สามารถให้ความร ู ้แก ่บ ุคลากรใน
หน่วยงานเพื ่อเล ือกบริโภคอาหารและเครื ่องดื่ ม
ตลอดจนการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับน้ำหนัก
และสภาพร่างกายของตนเอง 
 
1. แนวทางการตรวจสุขภาพที่จําเป็นและเหมาะสม
สําหรับประชาชน (กลุ่มวัยทํางาน) 
2. ชุดความรู้การตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสมและจำเป็น
สำหรับประชาชน 
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้  
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 
50 ปีขึ้นไป เมื่ออายุมากขึ้นย่อมมีความเสื่อมตามวัย
เป็นธรรมดา ดังนั้นจึงต้องให้ความรู้เรื ่องการตรวจ
สุขภาพประจำปีเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและ
เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี การตรวจ
ส ุขภาพประจำป ีเป ็นการค ัดกรองโรคเบ ื ้องต้น         
หาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ห่างไกลโรคต่างๆ หรือหากตรวจพบในระยะเริ่มต้น
จะได้รีบรักษา ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน หรือ
ความพิการต่างๆ ที่อาจเกิดจากโรคบางโรคได้ ดังนั้น

3. การตรวจสุขภาพประจำปี 
4. ส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการประเมินความเครียด  
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มาตรการ 
 

รายการประเด็นความรู้ที่ให้บุคลากร กิจกรรม 

จึงเป็นเหตุผลสำคัญในการให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่อง
การตรวจสุขภาพประจำปี 

4. ส่งเสริมความรอบความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการ
ทำงาน 
PIRAB B : Build Capacity 
หลกัการและเหตุผลการกำหนดมาตรการ 
เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักส่งเสริม
สุขภาพให้มีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างความสมดุลในชีวิตการ
ทำงาน นอกจากน ี ้ ย ั งต ้ องเป ็นต ้นแบบส ุขภาพ       
(Health Model) และสามารถนำความรู้และทักษะไป
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้บุคคลใกล้เคียงตลอดจน
ประชาชนทั่วไปได้ 
 
PIRAB A : Advocate  
หลักการและเหตุผลการกำหนดมาตรการ 
เป็นการสื่อสารบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มีความรู้
ความเข ้าใจด้านการส ่งเสร ิมส ุขภาพป้องกันโรค 
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างความสมดุลใน
ชีวิตการทำงาน สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและเป็น
ต้นแบบทางด้านสุขภาพ (Health Model) แก่ผู้อื่นได้ 

1. เกณฑ์การประเมิน 5 ส    
2. เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน 
(Healthy Workplace Happy for Life) 
 
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้  
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการจัดสถานที่
ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่
ได ้ร ับไปจ ัดสถานที ่ทำงานของตนเองให ้สะอาด 
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาและมีสมดุลชีวิตได้ 

1. การให้ความรู ้ด ้านการส่งเสร ิมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน 
 
2. การประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสถานที่
ทำงานน่าอยู ่น่าทำงาน ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส    
และเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (HWP) 
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ภาคผนวกที่ 3 
 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2564 

มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Partner 

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

1. การประชุมคณะทำงานพัฒนา
องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ     
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  

บุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพร่วมขับเคลื่อน     

การเป็นองค์กรแห่งความสุข
ที่มีคุณภาพ 

จัดประชุมคณะทำงาน
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

ม.ค. - เม.ย. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา   
ศักยภาพบุคลากรฯ 

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เอือ้
ต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สิ ่งแวดล้อมและความสมดุลใน
ชีวิตการทำงาน 

บุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพทราบถึงวัฒนธรรม

องค์กร 

ประกาศวัฒนธรรม
องค์กรและ

ประชาสมัพันธ์ให้
บุคลากรทราบ      

อย่างน้อย 1 ช่องทาง 

ม.ค. - ก.พ.
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 

3. จัดสวัสดิการแก่บุคลากรหรือ
คนในครอบครัวกรณีเจ็บป่วย/
เสียชีวิต/คลอดบุตร 

บุคลากรไดร้ับการ
สนับสนุน สวสัดิการจาก
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ เช่น 
กรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต/

คลอดบุตร 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรไดร้ับการจดั
สวัสดิการตามความ

เหมาะสม 

ม.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
- กลุ่มอำนวยการ 

4. ก ิจกรรมเสร ิมสร ้างความ
ผูกพันและส่งเสริมความสามัคคี
ของบุคลากรในองค์กร 

บุคลากรร่วมกิจกรรม
เสรมิสร้างความผูกพัน   

และส่งเสรมิความสามัคคี
ของบุคลากรในองค์กร 

จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง
ความผูกพันและ

ส่งเสริมความสามคัคี

มี.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 
- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
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มาตรการ 
 

ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ของบุคลากรในองค์กร 
อย่างน้อย  

1 กิจกรรม/ป ี

 

5. การประเมินเพื่อวัดความ
สมดลุในชีวิตและการทำงาน 
และความผูกพันของบุคลากร    
ต่อองค์กร 
 
 

บุคลากรตอบแบบวัด   
ความสมดุลในชีวิตและ 
การทำงาน และความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ

องค์กร 

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากร ร่วมตอบแบบ
วัดความสมดลุในชีวิต
และการทำงานและ

ความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร  

 

ธ.ค. 2563 - 
เม.ย. 2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

2. ส่งเสริมให้บคุลากร
มีกิจกรรมทางกาย  
 
กลยุทธ์ PIRAB 
Invest 
Advocate 

ออกกำลังกายวิถี 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. ส่งเสริมการออกกำลังกาย
และมีกิจกรรมทางกาย 

มีนโยบายส่งเสริมการออก
กำลังกายและมีกิจกรรม
ทางกาย และ
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ 
 

มีนโยบายส่งเสริมการ
ออกกำลังกายและมี
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 
 

ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพบุคลากรสำนัก
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. ดัชนีมวลกายสำคัญ
อย่างไร 

2. การติดตามภาวะสุขภาพของ
บุคลากรสำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
 

บุคลากรติดตามภาวะ
สุขภาพโดยการช่ังน้ำหนัก 
วัดรอบเอว ตามแผนงานที่
วางไว้ 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากร มีการติดตาม
ภาวะสุขภาพโดยการช่ัง

น้ำหนัก วัดรอบเอว 
ตามแผนงานที่วางไว้ 

 

ม.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

1. แนวทางการตรวจสุขภาพ
ที่จําเป็นและเหมาะสม
สําหรับประชาชน (กลุ่มวัย
ทํางาน) 
2. ชุดความรู้การตรวจ
สุขภาพที่เหมาะสมและ
จำเป็นสำหรับประชาชน 

3. การตรวจสุขภาพประจำปี 
 

บุคลากรเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจำปีตามสิทธิ

บุคคล 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรเข้ารับการ

ตรวจสุขภาพประจำปี 
 

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 
 

ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

1. เกณฑ์การประเมิน 5 ส    
2. เกณฑ์การประเมิน
สถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่า
ทำงาน เสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิต และความสุขของ
คนทำงาน (Healthy 
Workplace Happy for 
Life) 
 
 
 
 
 

1. การให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ความสมดุลในชีวิตการทำงาน 
 

บุคลากรไดร้ับความรู้    
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม      
และความสมดุลในชีวิต   

การทำงาน 

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรไดร้ับความรู้

ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย

สิ่งแวดล้อม และความ
สมดลุในชีวิตการ

ทำงาน 
 

ม.ค. - มิ.ย. 
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 

2. การประกวดหน่วยงานที่มีการ
ดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่
น่าทำงาน ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ส และเกณฑส์ถานท่ี
ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (HWP) 
  

บุคลากรเห็นความสำคญั
และมสี่วนร่วมในการ

ดำเนินงานสถานที่ทำงาน
น่าอยู่น่าทำงาน 

ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานเข้าร่วม

กิจกรรมการประกวด 

ม.ค. - ก.ค. 
2564 

- กลุ่มสรา้งเสริม
ศักยภาพฯ 
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ภาคผนวกที่ 4 
 

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 
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- 106 - 

ภาคผนวกที่ 5 
 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. คำสั่งคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
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2. หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 
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3. ใบเซ็นชื่อการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 
 

 
 
4. รูปภาพการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 
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ภาคผนวกที่ 6 

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการ
ทำงาน 
 

 
 

 
  

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกาศวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน “สส. คนทันสมัย ใส่ใจที่ทำงาน น่าอยู่” รวมทั้ง 
นโยบายพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace 
Happy for Life) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานที่
ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน สนับสนุนกิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างการมีส่วน
ร่วมของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทาง เช่น ไลน์สำนัก
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ส่งเสริมสุขภาพ ติดประกาศท่ีบอร์ดประจำกลุ่มงาน และติดประกาศบริเวณหน้าลิฟท์และที่สแกนนิ้วชั้น 3 ให้บุคลากรทุก
คนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยบุคลากร 134 คน ได้รับทราบข้อมูลความรู้และข่าวสาร จำนวน 125 คน  
คิดเป็นร้อยละ 93.28 

 

 

ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
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ประชาสัมพันธ์โดยการประกาศท่ีบอร์ดประจำกลุ่มงาน 
 

 

ประชาสัมพันธ์โดยการติดประกาศบริเวณท่ีสแกนนิ้วชั้น 3 
 
 

 

ประชาสัมพันธ์โดยการติดประกาศบริเวณหน้าลิฟท์ 
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ภาคผนวกที่ 7 

กิจกรรมที่ 4 การประเมินเพื่อวัดความสมดุลในชีวิตและการทำงาน และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพตอบแบบสำรวจความสมดุลในชีวิต
และการทำงาน และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ผ่านไลน์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกองการเจ้าหน้าที่ พบว่าสำนักส่งเสริมสุขภาพมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 
103 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.15 (ไม่ได้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 8.85)  
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ภาคผนวกที่ 8 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสรมิการออกกำลังกายและมีกจิกรรมทางกาย 

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกาศนโยบายสำนักส่งเสริมสุขภ าพ  
เรื่อง “สุขภาพดี มีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยในประกาศได้ส่งเสริมการออกกำลังกาย
และมีกิจกรรมทางกาย ดังนี้  

ข้อ 3 ส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที และมีกิจกรรมทางกาย
ระหว่างวัน อย่างน้อย 5 - 10 นาทีต่อวัน วันละ 2 ครั้ง 

ข้อ 4 สนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมออกกำลังกายของบุคลากรร่วมกันทุกวันพฤหัสบดี เวลา 
15.30 - 16.00 น.  

และมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยการแจ้งเวียนประกาศให้ทราบ และติดประกาศบริเวณที่แสกนนิ้ว 
ชั้น 3 สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยบุคลากร 134 คน ได้รับทราบข้อมูลความรู้และข่าวสาร จำนวน 125 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 93.28 

 
แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรม http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3968 
 

 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3968
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ภาคผนวกที่ 9 

กิจกรรมที่ 6 การติดตามภาวะสุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือเวียนทุกกลุ่มงาน และผ่านทางไลน์สำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้บุคลากรสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพติดตามภาวะสุขภาพโดยการชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว เพื่อหาร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากร ที่มีค่าดัชนีมวล
กายปกติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 โดยบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพร่วมติดตามภาวะสุขภาพ
โดยการชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
  จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพที่มี BMI ปกติ รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
2564  (ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 40.54 เทียบกับรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 
2563 (เดือนสิงหาคม 2563) คิดเป็นร้อยละ 39.28 สรุปบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ  มีค่าดัชนีมวลกายปกติเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.26 จากรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2563 
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หลักฐานระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติของหน่วยงาน 

 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ 
 

ร้อยละ 0.02 – 0.39 0.4 – 0.59 0.6 – 0.79 0.8 – 0.99 1 ขึ้นไป 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

 
วิธีการคำนวณ  
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ =ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนแรกของปี 2564 -  
              ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติในรอบ 6 เดือนหลังของปี 2563 
 

1. ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563 พบว่า บุคลากรที่มี
ค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.90) คิดเป็นร้อยละ 39.28 (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 

2. ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 พบว่า บุคลากรที่มี
ค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.90) คิดเป็นร้อยละ 40.54 (ดังหลักฐานในภาคผนวก 2) 

 
 

  
 
 
 
สรุป  

ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติเพ่ิมขึ้น 
1.26 จากรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2563 ได้คะแนน 0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ  = 40.54 – 39.28 

     = 1.26 
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ตารางเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
รอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2563 และรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 

 
ปีงบประมาณ ค่าดัชนีมวลกายและการแปลผล 

น้อยกว่า 
18.50 

(ผอมเกินไป)  

18.50 – 22.99 
(ปกติ) 

23.00 – 24.99 
(น้ำหนักเกิน) 

25.00 – 29.99 
(อ้วน) 

ตั้งแต่ 30.00 ข้ึน
ไป 

(อ้วนอันตราย)  
รอบ 5 เดือนหลัง 

ปีงบประมาณ 2563 
1.78 % 39.28 % 19.64 % 26.78% 12.15 % 

รอบ 5 เดือนแรก 
ปีงบประมาณ 2564 

1.80 % 40.54 % 18.91 % 27.02 % 11.71 % 

 
 

 
 

จากข้อมูลเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 และ 2564 
บุคลากรส่วนใหญ่ยังคงมีภาวะน้ำหนักเกิน (ร้อยละ 58.92 และ 57.64 ตามลำดับ ) แต่ในปีงบประมาณ 2564 
บุคลากรมีแนวโน้มค่าดัชนีมวลกายลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 

ทั้งนี้ บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีค่าดัชนีมวลกายปกติ มีจำนวนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.26 เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2563 
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ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ เดือนสิงหาคม 2563 
(รอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2563) 

 

 
 

จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ในเดือนสิงหาคม 2563 (รอบ 5 เดือนหลังของ
ปีงบประมาณ 2563) แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI 23 ขึ้นไป) รองลงมาคือปกติ (BMI 
18.50 - 22.90) และมีภาวะผอม (BMI < 18.50) คิดเป็นร้อยละ 58.92, 39.28, 1.78 ตามลำดับ 

ทั้งนี้กลุ่มที่มีภาวะน้ำหนักเกิน สามารถจำแนกได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ท้วม (ค่าดัชนีมวลกาย 23 – 24.90) ร้อยละ 19.64 
2. อ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย 25 – 29.90) ร้อยละ 26.78 
3. อ้วนมาก (ค่าดัชนีมวลกาย > 30) ร้อยละ 12.5 
สรุป ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563 พบว่า บุคลากรที่

มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.90) คิดเป็นร้อยละ 39.28 
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สรุปข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 

(รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564) 
 

 
 
 

จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ในเดือนมกราคม 2564 (รอบ 5 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2564) แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI 23 ขึ้นไป) รองลงมาคือปกติ (BMI 
18.50 - 22.90) และมีภาวะผอม (BMI < 18.50) คิดเป็นร้อยละ 57.64 , 40.54, 1.80 ตามลำดับ 

ทั้งนี้กลุ่มที่มีภาวะน้ำหนักเกิน สามารถจำแนกได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ท้วม (ค่าดัชนีมวลกาย 23 – 24.90) ร้อยละ 18.91 
2. อ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย 25 – 29.90) ร้อยละ 27.02 
3. อ้วนมาก (ค่าดัชนีมวลกาย > 30) ร้อยละ 11.71 
สรุป ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 พบว่า บุคลากรที่

มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.90) คิดเป็นร้อยละ 40.54 
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ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
อายุ
(ปี) 

ส่วนสูง
(ซม.) 

ครั้งที่ 1 25 - 29 มกราคม 2564  

น้ำหนัก 
(กก.) 

เส้นรอบเอว
(ซม.) 

BMI เกณฑ ์

1 นางสาวจุฑารัตน์ ปฏิเวทย์ 56 155 56 75 23.31 
น้ำหนัก

เกิน 
 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

2 นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ 56 153 47 68 20.08 ปกติ 

3 นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน 60 152 66.5 89 28.78 อ้วน 

4 นางประภาภรณ์ จังพานิช 58 151 56 81 24.56 
น้ำหนัก

เกิน 
5 นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา 46 155 55 73 22.89 ปกติ 

6 นางชนัญชิดา สมสุข 42 160 50 76 19.53 ปกติ 

7 นางสาวฐิติภรณ์ ตวงรันนานนท์ 30 153 47.3 67 20.21 ปกติ 

8 นายวสุรัตน์ พลอยล้วน 29 185 107.7 101 31.47 
อ้วน

อันตราย 
9 นางสาวจุฬาวรรณ สุขอนันต์ 38 156 65.8 86 27.04 อ้วน 

10 นางสาวอุษา วงทวี 35 166 57.6 69 20.90 ปกติ 

11 นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ 35 168 67 80 23.74 
น้ำหนัก

เกิน 
12 นางสาวธัญลักษณ์ ทองหล่อ 26 152 49.9 69 21.60 ปกติ 

13 นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว 26 174 121.6 118 40.16 
อ้วน

อันตราย 

14 นายโรจน์ เบญจวิกรัย 56 178 75 94 23.67 
น้ำหนัก

เกิน 
15 นางวิมล พรหมกระแส 57 153 51.9 85 22.17 ปกติ 

16 นางวรารักษ์ จำปี 60 157 55.5 72 22.52 ปกติ 

17 นางสาวอมรรัตน์ สายสาร 59 150 54.8 70 24.36 
น้ำหนัก

เกิน 
18 นางสาวเสาวลักษณ์ แจ่มพ่ึง 52 150 47 68.5 20.89 ปกติ 

19 นางปาจรีย์ หล่อบำรุงพงศ์ 55 164 73.1 82 27.18 อ้วน 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
อายุ
(ปี) 

ส่วนสูง
(ซม.) 

ครั้งที่ 1 25 - 29 มกราคม 2564  

น้ำหนัก 
(กก.) 

เส้นรอบเอว
(ซม.) 

BMI เกณฑ ์

20 นางอำพร บัณฑิตวงศ์ 56 155 59.9 78 24.93 
น้ำหนัก

เกิน 
 กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

21 นางปนัดดา จั่นผ่อง 55 156 67 85 27.53 อ้วน 

22 นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ 43 153 45.3 63 19.35 ปกติ 

23 นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ 38 161 68 79 26.23 อ้วน 

24 นางสาววัลนิภา ซัณยะมาตร์ 27 157 84 90 34.08 
อ้วน

อันตราย 
25 นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา 43 162 54 69 20.58 ปกติ 

26 นายเนติ์ ภู่ประสม 34 167 72.5 92 26.00 อ้วน 

27 นางสาวนฤมล แก้วโมรา 30 166 52.8 64 19.16 ปกติ 

28 นางสาวอัชรวรรณ หมีปลั่ง 59 160 49.1 76.2 19.18 ปกติ 

29 นายสุรเดช ประดิษฐ์ 55 165 41 62 15.06 ผอม 

30 นางสาวมาลินี โตบัว 60 158 61.6 81 24.68 
น้ำหนัก

เกิน 

31 นางรักษณา ศิโรรัตนกุล 55 158 58.5 84 23.43 
น้ำหนัก

เกิน 
 กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 

32 นางพรเลขา บรรหารศุภวาท       

33 นางบังอร สุภาเกต ุ      ตั้งครรภ์ 

34 นางกมลนิตย์ มาลัย 49 165 58.6 73 21.52 ปกติ 

35 นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง 55 157 50.3 65 20.41 ปกติ 

36 นายกชธนาณัฎฐ์ โพธิมา 35 175 62.1 83 20.28 ปกติ 

37 นางสาวภัทราพร เทวอักษร 43 158 46.2 62 18.51 ปกติ 

38 นางสาวศิรินทรา พินิจกุล 35 158 80.7 85 32.33 
อ้วน

อันตราย 

39 นายสุริยัน ท้วมมะลิ 57 164 65.7 86 24.43 
น้ำหนัก

เกิน 
40 นางนวพร ท้วมมะลิ 56 150 58 82.5 25.78 อ้วน 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
อายุ
(ปี) 

ส่วนสูง
(ซม.) 

ครั้งที่ 1 25 - 29 มกราคม 2564  

น้ำหนัก 
(กก.) 

เส้นรอบเอว
(ซม.) 

BMI เกณฑ ์

41 นายฉัตรชัย หมึกหอม 44 168 79.7 100 28.24 อ้วน 

42 นางสาวพรพิมล วัฒนารุ่งกานต์ 59 158 68 88 27.24 อ้วน 

43 นางสาวณัชชาภัค เมืองหงษ์ 42 155 63.3 84 26.35 อ้วน 
 กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 

44 นางอาริสรา ทองเหม 49 155 54 75 22.48 ปกติ 

45 นางสาวปราณี พงษ์จินดา 31 165 56.2 74 20.64 ปกติ 

46 นางพิศมัย อ้นแฉ่ง 56 156 52 78 21.37 ปกติ 

47 นางวรัสภ์สร จั่นนงเยาว์ 48 157 66 83 26.78 อ้วน 
 กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

48 ร.อ.หญิง ฐาปนพร สิงหโกวินท์ 60 155 65 78 27.06 อ้วน 

49 นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค 59 167 72.8 85 26.10 อ้วน 

50 นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล 57 170 68.4 86 23.67 
น้ำหนัก

เกิน 
51 นางแรกขวัญ สระวาสี 52 164 55 72 20.45 ปกติ 

52 ว่าที่ ร.ต.มณฑล หวานวาจา 38 170 65 75 22.49 ปกติ 

53 นางมลิวัลย์ ศรีม่วง 31 155 53.5 74 22.27 ปกติ 

54 นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา 31 160 56 69 21.88 ปกติ 

55 นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม 29 164 88.5 96 32.90 
อ้วน

อันตราย 
56 นางนิริญา ธนธราธิคุณ 33 160 57.6 74 22.50 ปกติ 

57 นายธนชัช บำราบรักษ์ 45 168 66.8 84 23.67 
น้ำหนัก

เกิน 
58 นางสมพร กรณ์เกษม 59 152 52.1 73 22.55 ปกติ 

59 นายอนุศักดิ์ ทองทิพย์ 40 170 67.1 84 23.22 
น้ำหนัก

เกิน 
 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

60 นางวิมล บ้านพวน 56 165.5 77.9 85 28.44 อ้วน 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
อายุ
(ปี) 

ส่วนสูง
(ซม.) 

ครั้งที่ 1 25 - 29 มกราคม 2564  

น้ำหนัก 
(กก.) 

เส้นรอบเอว
(ซม.) 

BMI เกณฑ ์

61 นางสาวรดีพร สุขอรุณ 58 163 65.9 86 24.80 
น้ำหนัก

เกิน 
62 นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ 56 154 51 78 21.50 ปกติ 

63 นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ 49 155 67.2 93 27.97 อ้วน 

64 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ 35 165 64.3 78 23.62 
น้ำหนัก

เกิน 
65 นางสาวประภัสสร นุชนิยม 30 165 78 86 28.65 อ้วน 

66 นายพิพัฒน์ นาคนิกร 45 168 74.8 87 26.50 อ้วน 

67 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พ่ึงประเสริฐ 33 157 55.3 72 22.43 ปกติ 

68 นางสาวธีระนุช อินสอน 28 159 48.5 66 19.18 ปกติ 

69 นางสาวปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์ 42 158 52.7 72 21.11 ปกติ 

70 นางธัญทิพย์ ทวีชัยเศรษฐ์ 59 156 60.2 78 24.74 
น้ำหนัก

เกิน 

71 นางปจารดา ดวงวิเชียร 43 165 92.5 103 33.98 
อ้วน

อันตราย 
 กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

72 นางอัญชลินทร์ ปานศิริ 57 155 51.5 76 21.44 ปกติ 

73 นางวิชชุพร เกตุไหม 37 152 48 70 20.78 ปกติ 

74 นางกมลชนก ศรีศาสตร์ 30 167 59 82 21.16 ปกติ 

75 นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์ 29 165 87.3 87 32.07 
อ้วน

อันตราย 
76 นางลำดวน อัตตะชีวะ 56 150 51.2 71 22.76 ปกติ 

 กลุ่มอำนวยการ 

77 นางนิภา แย้มพันธ์ 60 160 80.8 93 31.56 
อ้วน

อันตราย 

78 นางสาวจรรยา ทองทิพย์ 58 152 79.2 100 34.28 
อ้วน

อันตราย 

79 นางศิริพร 
แสงวิภาสนภา
พร 

57 150 77 92 34.22 
อ้วน

อันตราย 
80 นางสาวพรพรรณ สมพงษ์ 40 156 65 82 26.71 อ้วน 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
อายุ
(ปี) 

ส่วนสูง
(ซม.) 

ครั้งที่ 1 25 - 29 มกราคม 2564  

น้ำหนัก 
(กก.) 

เส้นรอบเอว
(ซม.) 

BMI เกณฑ ์

81 นางสาววัลลีย ์ สุริยาธนรัชน ์ 39 148 67.8 87 30.95 
อ้วน

อันตราย 
82 นางสาวสโรชา เถาเอ่ียม 27 159 69.6 84 27.53 อ้วน 

83 นางประกายฟ้า กองหล้า 28 162 59.2 77 22.56 ปกติ 

84 
นางสาวณภัทรชนา
กานต์ 

ถือสมบัติมนตรี 51 165 50.4 72 18.51 ปกติ 

85 นางสาวณภาภัช สณศิริ 47 155 60 88 24.97 
น้ำหนัก

เกิน 
86 นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล 30 158 51.8 64 20.75 ปกติ 

87 นางสาววิไลวรรณ รักไร่ 31 157 65.4 88.5 26.53 อ้วน 

88 นางสาวศิรินภา ภู่เทศ 35 160 54.9 77 21.45 ปกติ 

89 นางสาวรุ่งฟ้า ปัญญาไว 46 162 61.6 82 23.47 
น้ำหนัก

เกิน 
90 นางสาวศิริลาภ โกมลปาณิก 60 156 63.6 97 26.13 อ้วน 

91 นางมณฑา โสภาวนิตย ์ 59 150 55 76 24.44 
น้ำหนัก

เกิน 
92 นางศรินทิพย์ ศรีษะเกตุ 58 150 48.4 75 21.51 ปกติ 

93 นางสาวโฉมยง ผายพิมพ์ 51 163 49.3 65 18.56 ปกติ 

94 นางสาวเดือนเพ็ญ นากุดนอก 45 150 62.9 80 27.96 อ้วน 

95 นางสาวนัยนา ชัยพล 45 157 51.5 71 20.89 ปกติ 

96 นางรัตติยาภรณ์ องค์พัฒนากุล 60 160 57.4 78 22.42 ปกติ 

97 นาสาวธมนวร จันทร์แก 54 153 67.3 86 28.75 อ้วน 

98 นางสาวอัญชลา ดิษฐผดุง 55 158 69.1 99 27.68 อ้วน 

99 นายรณกฤต อาจณรงค์ 44 168 58 76 20.55 ปกติ 

100 นางสาวสุรีรัตน์ พืชผักหวาน 45 160 70.5 80 27.54 อ้วน 

101 นายชำนาญ แป้นหลง 57 163 72 88 27.10 อ้วน 

102 นายอนุชิต พรหมกระแส 58 177 73.4 89 23.43 
น้ำหนัก

เกิน 
103 นางสาวรัชนี โอปมาวุฒิกุล 59 154 43.5 86 18.34 ผอม 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 
อายุ
(ปี) 

ส่วนสูง
(ซม.) 

ครั้งที่ 1 25 - 29 มกราคม 2564  

น้ำหนัก 
(กก.) 

เส้นรอบเอว
(ซม.) 

BMI เกณฑ ์

103 นางสาวรัชนี โอปมาวุฒิกุล 59 154 43.5 86 18.34 ผอม 

103 นางสาวรัชนี โอปมาวุฒิกุล 59 177 48 86 15.32 ผอม 

104 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธุ์มิตร 59 169 69.3 87 24.26 
น้ำหนัก

เกิน 
105 นางจรัสศรี สังข์ศิลป์ชัย 60 155 66 82 27.47 อ้วน 

106 นายสมพงษ์ ทับทิม       

107 นายวีระวัฒน์ แดงเทศ 60 164 68.9 86 25.62 อ้วน 

108 นางสาวศุภกานต์ ตุ้มแก้ว 54 146 64.6 95 30.31 
อ้วน

อันตราย 

109 นายสุพัฒน์ นิจจะพจน์ 53 170 70 90 24.22 
น้ำหนัก

เกิน 
110 นางสาวอัมพวัน ดำรงศรี 60 160 52.3 76 20.43 ปกติ 

111 นายธีรยุทธ หุ่นแจ้ง 48 175 99 104 32.33 
อ้วน

อันตราย 
112 นายประสาร นพเมือง 59 173 76 101 25.39 อ้วน 

113 นายกฤตย์ ศิริรัตนพร 54 169 73 96 25.56 อ้วน 

114 นายสมศักดิ์ บัณฑิตวงศ์ 58 167 62 80 22.23 ปกติ 
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ภาคผนวกที่ 10 

กิจกรรมที่ 7 การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน 
 

 

 ในเดือนมกราคม 2563 ได้มีการจัดบอร์ดให้ความรู้บุคลากรบริเวณ ชั้น 3 สำนักส่งเสริมสุขภาพเรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน ในหัวข้อสถานที่ทำงานเป็นเขตห้ามจำหน่าย 
และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และประชาสัมพันธ์การไม่สูบบุหรี่ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณบอร์ดหน้าลิฟต์ชั้น 3 
บุคลากร 134 คน ได้รับทราบข้อมูลความรู้และข่าวสาร จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 93.28 

 
แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรม http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3968 
 
 

  

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3968
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ภาคผนวกที่ 11 
 
กิจกรรมที่ 8 การประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ตามเกณฑ์การประเมิน  5 ส 
และเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (HWP) 

 การประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส และเกณฑ์
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรเตรียมความพร้อม และปรับปรุงสถานที่ทำงานของตนเองให้
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ก่อนที่คณะกรรมการของกรมอนามัยจะเข้าตรวจประเมิน วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย
คณะทำงานการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy 
Workplace Happy for Life) สำนักส่งเสริมสุขภาพได้ประชาสัมพันธ์การเข้าตรวจประเมินในวันที่ 22 มกราคม 2564 
ผ่านไลน์สำนักส่งเสริมสุขภาพและติดประกาศบริเวณหน้าลิฟท์ เพื่อให้บุคลากรร่วมกิจกรรมและปรับปรุงสถานที่ทำงาน
ให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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วันที่ 22 มกราคม 2564 คณะทำงานการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชี วิตและ
ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพเข้า
ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมิน โดยมี 8 กลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวด 

วันที่ 25 มกราคม 2564 จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) สำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อรายงานผลการ
ประเมินแต่ละกลุ่มงาน และสรุปคะแนนดังตาราง  

กลุ่ม/เกณฑ ์ 5 ส สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม มีชีวิตชีวา รวมคะแนน อันดับ 

กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจยั 42 10.4 10.6 8 4.8 75.8 1 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

41 10.8 10.3 8 4.8 74.9 2 

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 41 10.65 9.6 8 4.8 74.05 3 

กลุ่มอนามัยวยัทำงาน 40 10.6 10.3 7.6 4.8 73.3 4 

กลุ่มอำนวยการ 39 10.16 10.87 7.03 4.8 71.86 5 

กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 37 9.85 11.3 7.7 4.8 70.65 6 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร ์ 36 10.1 10.6 7 4.8 68.5 7 

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการสง่เสริม
สุขภาพ 

33 10.5 10.3 7 4.8 65.6 8 
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ภาคผนวกที่ 12 
 

หลักฐานระดับ 4 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส.  
 

กิจกรรมที่ 8  การประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส 
และเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (HWP) 

 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ Healthy Workplace กรมอนามัย เข้าตรวจประเมินสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ผลการประเมินดังนี้ 
  
ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ประเมิน 5ส 
 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
จำนวน (ข้อ) 35 36 - 37 38 – 39 40 – 41 42 

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามเกณฑ์ 5ส. จำนวน 42 ข้อ 
 

จากผลการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ได้คะแนน 40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 42 คะแนน ได้คะแนน 0.4 ดังหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ภาคผนวกที่ 13 
 

หลักฐานระดับ 4 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย  
Healthy Workplace Happy for life ระดับพื้นฐานของหน่วยงาน  

 
กิจกรรมที่ 8  การประกวดหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส 
และเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (HWP) 
 

ตารางแสดงค่าคะแนนวัดผลผลิต การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ พิจารณาตามจำนวนข้อที่สามารถ
ดำเนินการได้ 

คะแนน 1.0 1.075 1.15 1.225 1.3 
จำนวน (ข้อ) 35 36 – 37  38 – 39  40 – 41  42 

หมายเหตุ : การดำเนินงานตามเกณฑ์ HWP ระดับพื้นฐาน จำนวน 42 ข้อ 

จากผลการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ได้คะแนน Healthy workplace 40.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 42 คะแนน ได้คะแนน 1.225 ดังหลักฐานที่แนบ
มาพร้อมนี้ 
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ตัวชีว้ัด 2.3 รอ้ยละของการเบิกจา่ยงบประมาณ 

               (ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 ) 
1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ - รบจ.1   
2. ประชุมเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน       
4. สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
 
      ำ               (ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 ) 
1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม รบจ.1 อัพโหลดขึ้นเว็ปไซต์สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3778 
 

 
 
 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3778
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2. ประชุมเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุม
สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
 
- รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ วาระที่ 3.1 และ 3.2 
http://hp.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=73 

 

- รายงานสรุปการประชุมผู้รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ วันที่ 27 มกราคม 2564 
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3969 
 
3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
http://hp.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hp.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=73
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3969
http://hp.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=74
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ตัวช้ีวัดที่ 2.4   ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 

กิจกรรมตามแผน (เดือนมกราคม 2564 ) 

1.ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
ให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ รับทราบ ในการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2564 
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ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนมกราคม) 
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2. ประกาศนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

ผลการดำเนินงานตามแผน ประกาศนโยบายเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564  เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 
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3 .ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

หมายเหตุ: เอกสารเพ่ิมเติม http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3849 
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ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนมกราคม) 

3. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ครั้งที่ 1   
    วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 
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4. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ครั้งที่ 2   
    วันจันทร์ที ่25 มกราคม  2564 
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กิจกรรมตามแผน (เดือนมกราคม 2564 ) 

3. การสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนมกราคม) 

ผลวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักส่งเสริมสุขภาพ   ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

หมายเหตุ: เอกสารเพ่ิมเติม http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3910 
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3.ผลการสำรวจแบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อ
สินค้า/บริการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย 

 

              หมายเหตุ: เอกสารเพิ่มเติม hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3845 

 

 

 

 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3845
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กิจกรรมตามแผน (เดือนมกราคม 2564 ) 

4.ประชุมปฏิบัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นนักจัดการ       
ความรู้ที ่เชี ่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่  (New normal) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 
 28-29 มกราคม 2564 
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ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนมกราคม 2564 ) 

4. สรุปประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพด้านการสรา้งสรรค์นวัตกรรมเป็นนักจัดการ
ความรู้ที่เชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่  
28-29 มกราคม 2564    
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กิจกรรมตามแผน (เดือนมกราคม 2564 ) 

5. จัดทำผลงานวิชาการและการวิจัย นวัตกรรม ส่งเข้าร่วมนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียน
ผลงานสู่รางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2564   
และวันที่ 2 ก.พ.2564 
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ผลการดำเนินงานตามแผน (เดือนมกราคม 2564 ) 

5. มีผลงานวชิาการวิจัย และนวัตกรรมสง่เข้าร่วม งานรางวัลบริการภาครฐัและรางวลัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี 2564    
ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1   เรื่อง การพัฒนาระบบบริการส่งเสริมการเรยีนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบ 
                                                 บูรณาการตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทนวัตกรรม            จำนวน 1   เรื่อง  7 สัปดาห ์สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน 
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ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 

              (ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 ) 
1. วิเคราะห์การบริหารและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง เพื่อ
จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและหามาตรการการดำเนินงาน    
2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อาจทำให้การ
ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการประจำปีกองแผนงาน ไม่บรรลุเป้าหมาย เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
3. สรุปองค์ความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพบรรลุเป้าหมาย   
4. สรุปมาตรการเพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB   
5. จัดทำแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
6. ประชุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  
 
      ำ              (ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 ) 
1. วิเคราะห์การบริหารและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง เพื่อ
จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและหามาตรการการดำเนินงาน   
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3877 
 
2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อาจทำให้การ
ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการประจำปีกองแผนงาน ไม่บรรลุเป้าหมาย เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3878 
 
3. สรุปองค์ความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพบรรลุเป้าหมาย  
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3832 
 
 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3877
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3878
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3832
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4. สรุปมาตรการเพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB  
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3975 
 
5. จัดทำแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3966 
 
6. ประชุมเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุม
สำนักส่งเสริมสุขภาพ และที่ประชุมผู้รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ วันที่ 27 มกราคม 2564 
- รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ วาระที่ 3.1 และ 3.2 
http://hp.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=73 

 
- รายงานสรุปการประชุมผู้รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ วันที่ 27 มกราคม 2564 
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3970 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 

 

 

 
 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ  ผู้สรุปการประชุม 

 นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์  ผู้ตรวจสรุปการประชุม 

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3975
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3966
http://hp.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=73
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3970

