
การด าเนินงานสถานที่ท างานนา่อยู่ น่าท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 

(Healthy Workplace Happy for Life)

กองกจิกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามยั



ส่วนที่ 1
การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน



การสนับสนุนขององค์กร นโยบาย มาตรการ การพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานฯ



การสนับสนุนขององค์กร ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ



การสนับสนุนขององค์กร แผนการด าเนินงานตัวชี้วัด 2.2



การสนับสนุนขององค์กร แผนการด าเนินงานตัวชี้วัด 2.2



การสนับสนุนขององค์กร ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนท างานทุกคน 

สมาคมก้าวท้าใจ



การสนับสนุนขององค์กร ผู้บริหารมีการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง



วัฒนธรรมองค์กร



วัฒนธรรมองค์กร



การติดต่อสื่อสาร
Line Group : กองกิจกรรมทางกาย

ประชุมประจ าเดือนกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

Website : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ



การตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผล



การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน

มีกล่องรับความคิดเห็น 
- กองกิจกรรมทางกายเพื่อสขุภาพ
- ฟิตเนส กรมอนามัย เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

มีการพบปะหารือกับผู้บริหารอย่างสม่่าเสมอ



ส่วนที่ 2
เกณฑ์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต

เกณฑ์สะอาด



อาคาร สถานที่

โครงสร้างองค์กร
ผังองค์กร



อาคาร สถานที่

สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก

ป้ายห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร

บริเวณระเบียง



อาคาร สถานที่

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

แผนการท าความสะอาด

หลอดไฟ



อาคาร สถานที่

เสา ผนัง เพดาน

ประตู บันได

หน้าต่างและผ้าม่าน



บริเวณพื้น



บริเวณพื้น



บริเวณที่จัดเก็บวัสดุสิ่งของ



5 ส 1. ป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ



5 ส
2. โต๊ะท างานหรือพื้นท่ีบริเวณโต๊ะท างาน  

(รวมบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์)



5 ส

3. อุปกรณ์ส านักงาน

4. ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บของ



5 ส

5. ห้องประชุม
6. มุมรับประทานอาหาร



5 ส

7. พื้นที่พักผ่อน

8. ทางเดิน/ทางหนีไฟ



5 ส

9. ถังขยะ

10. อื่นๆ (มีมาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน) 



บริเวณสถานท่ีรับประทานอาหาร



ห้องน้ าห้องส้วม



การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน าโรค



ส่วนที่ 2
เกณฑ์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต

เกณฑ์ความปลอดภัย



ระบบไฟฟ้า



การป้องกันอัคคีภัย

ทางหนีไฟ



ส่วนที่ 2
เกณฑ์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต

เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี



แสงสว่าง



การระบายอากาศ



มูลฝอย

การคัดแยกขยะ

การเก็บรวบรวมมูลฝอย
ทุกวัน



ส่วนที่ 2
เกณฑ์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต

เกณฑ์มีชีวิตชีวา และ สมดุลชีวิต
ระดับพื้นฐาน



การจัดสถานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

มีกล่องรับความคิดเห็น 
- กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
- ฟิตเนส กรมอนามัย
- เอกสารเพื่อสุขภาพแจกฟรี

บอร์ดประชาสัมพันธ์



การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการท างาน

จากการวิเคราะห์ข้อมูล HWP และภาวะสุขภาพของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ พบว่ามีปัญหาดังนี้
1. ปัญหาระดับไขมันในเลือดสูง
2. ปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (Knowledge Management) 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ เรื่อง ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท่าหนังสือราชการ ธ.ค. 64 กลุ่มอ่านวยการ
2 ถอดบทเรียนการด่าเนินงานค่ารับรองปฏิบัติราชการ ธ.ค. 64 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
3 บทเรียนจากการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ 

“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”
ม.ค. 65 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกาย

แม่และเด็ก
4 ถอดบทเรียนกระบวนการด่าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรที่มี

วิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
ก.พ. 65 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกาย

วัยเรียนวัยรุ่น
5 การพัฒนาแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 4 มี.ค. 65 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยท่างาน
6 หลัก 10 ประการการมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย  เม.ย. 65 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ
7 ถอดบทเรียนการด่าเนินงานค่ารับรองปฏิบัติราชการ พ.ค. 65 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
8 ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ภายใต้การด่าเนินงานกลุ่มอ่านวยการ พ.ค. 65 กลุ่มอ่านวยการ
9 นวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเริมพัฒนาการและทักษะ

ของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21
มิ.ย. 65 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกาย

แม่และเด็ก
10 ถอดบทเรียนกระบวนการด่าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรที่มี

วิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
ก.ค. 65 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกาย

วัยเรียนวัยรุ่น
11 การเรียนรู้หลักสูตรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านระบบก้าวท้าใจ ส.ค. 65 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยท่างาน
12 การประเมินสมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกล้มผู้สูงอายุ ก.ย. 65 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ



กิจกรรมลด เลิก บุหรี่ และสิ่งเสพติด

การติดป้ายห้ามสูบบุหรี่และเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บริเวณทางหนีไฟและห้องน้่า



การตรวจสุขภาพประจ าปี การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลอืดหัวใจและหลอดเลือด 
ของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพมีบุคลากรจ่านวนทั้งสิ้น 40 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ่า ทั้งนี้มีบุคคลกรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จ่านวน 25 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 ของบุคลากรท้ังหมด กลุ่มเป้าหมายได้ท่าการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยโปรแกรม Thai CVD Risk ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยเข้าไปประเมินที่ http://doh.hpc.go.th/bs/screenThaicvd.php

จากการวิเคราะห์การประเมนิความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของบุคลากร
ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ่า พบว่า ความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนใหญ่ จัดอยู่ในกลุ่มระดับความเสี่ยงน้อยท่ีร้อยละ 96
จ านวน 24 ราย จัดอยู่ในกลุ่มระดับความเสี่ยงปานกลางที่ร้อยละ 0 จ่านวน 0 ราย และจัดอยู่ใน
กลุ่มระดับความเสี่ยงสูงทีร้่อยละ 4  จ านวน 1 ราย

file:///F:/HWP/Thai%20CVD%20Risk%20ของคณะแพทยศาสตร์%20โรงพยาบาลรามาธิบดี


การตรวจสุขภาพประจ าปี การประเมิน Thai Save Thai และมาตรการฯ



การให้บริการรักษาเบื้องต้นหรือการปฐมพยาบาล

ตู้ปฐมพยาบาล เครื่องชั่งน้่าหนักบันทึกการใช้ยา



ส่วนที่ 2
เกณฑ์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต

เกณฑ์มีชีวิตชีวา และ สมดุลชีวิต
ระดับดี



การก าหนดผู้รับผิดชอบด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการท างาน



กิจกรรมการมีส่วนร่วม
สมาคมก้าวท้าใจ

ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการโควิด 19 / ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ



ส่วนที่ 2
เกณฑ์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต

เกณฑ์มีชีวิตชีวา และ สมดุลชีวิต
ระดับดีมาก



กิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

สถานที่ออกก าลังกาย

กิจกรรมออกก าลังกาย



กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ

บอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านโภชนาการ
จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ในระหว่างการประชุม



กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมศุกร์หรรษา ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.

การแข่งขันกีฬาปิงปอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อน

องค์กรสู่ความส่าเร็จ ปี 2565
เดือนมกราคม 2565



กิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปาก

บอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก

สนับสนุนอุปกรณ์ในการท่าความสะอาดช่องปาก



กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต

แบบประเมินความเครียด แทบไม่มี เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง เป็นประจ า รวม 

N=39
มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอน
มาก

12 23 2 2 39

มีสมาธิน้อยลง 13 20 3 3 39
หงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ่นใจ 13 22 1 3 39
รู้สึกเบื่อ เซ็ง 11 20 5 3 39
ไม่อยากพบปะผู้คน 20 14 3 2 39

ผลการวิเคราะห์การประเมินความเครียด พบว่า บุคลากรกองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพมีความเครียด ประเด็นมีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก เป็นบางครั้ง 
จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.0 แทบไม่มี จ่านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.8 บ่อยครั้ง
,เป็นประจ่า จ่านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.1 ประเด็นมีสมาธิน้อยลง เป็นบางครั้ง จ่านวน 
20 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.3 แทบไม่มี จ่านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 บ่อยครั้ง, เป็น
ประจ่า จ่านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.7 ประเด็นหงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ เป็น
บางครั้ง จ่านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.4 แทบไม่มี 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 เป็น
ประจ่า จ่านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.7 เป็นบ่อยครั้ง จ่านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.6 
ประเด็นรู้สึกเบื่อ เซ็ง เป็นบางครั้ง จ่านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.3 แทบไม่มี จ่านวน 11 
ราย คิดเป็นร้อยละ 28.2 บ่อยครั้ง จ่านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.8 เป็นประจ่า จ่านวน 3 
ราย คิดเป็นร้อยละ 7.7 ประเด็นไม่อยากพบปะผู้คน แทบไม่มี จ่านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 
51.3 เป็นบางคร้ัง จ่านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.9 บ่อยครั้ง จ่านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 
7.7 เป็นประจ่า จ่านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.1 ตามล่าดับ



กิจกรรมส่งเสริมป้องกันภาวะโลหิตจาง



การประเมินภาวะโภชนาการ

ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ = 23.76
(น้่าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน)
- น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 2
- เกณฑ์ปกติ  ร้อยละ 50
- น้่าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 22.5
- อ้วน ร้อยละ 12.5
- อ้วนมาก ร้อยละ 12.5

ค่ารอบเอวของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  
- อยู่เกณฑ์มาตรฐาน (หญิงไม่เกิน 80 ซม. ชายไม่เกิน 90 ซม.)

จ่านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5
- เกินเกณฑ์มาตรฐาน จ่านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5

บุคลากรทั้งหมด 40 คน
ชาย 13 คน 
หญิง 27 คน



กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย



กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผลการทดสอบสมรรถภาพ



กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต



ส่วนที่ 2
เกณฑ์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต

เกณฑ์มีชีวิตชีวา และ สมดุลชีวิต
ระดับดีเยี่ยม



การประเมินประสิทธิผล



ขอบคุณครับ/ค่ะ


