รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ด้ว ยกรมอนามัย มุ่งเน้นให้แต่ล ะหน่ว ยงานดำเนินกิจกรรมตามนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่
น่ า ทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) และใช้
เกณฑ์ดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน เป็นเกณฑ์
ประเมิน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างสุขให้บุคลากรในองค์กรอย่าง
ยั่งยืน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จึงดำเนินงานระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ดังนี้
1. การดำเนิน งานสถานที่ ท ำงานน่ า อยู่ น่ า ทำงาน เสริมสร้า งคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life)
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะทำงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่า ทำงาน
เสริมสร้างคุณภาพชีว ิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) เป็นตัว แทนของ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาตินำเสนอผลการดำเนินงานและรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกรม
อนามัย ผ่านระบบ Video Conference โดยคะแนนที่ได้จากการประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace
Happy for Life ระดับพื้นฐาน รอบ 5 เดือนหลัง คือ 40.95 คะแนน แบ่งเป็น 1.) การสนับสนุนขององค์กร
4.75 คะแนน 2.) เกณฑ์ส ะอาด 10 คะแนน 3.) เกณฑ์ปลอดภัย 11.50 คะแนน 4.) เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี
8 คะแนน 5.) เกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ระดับดี 6.7 คะแนน
ข้อเสนอแนะ
แม้ว ่าการตรวจประเมินจะผ่านไปแล้ว แต่ทางสถาบันพัฒ นาอนามัยเด็กแห่งชาติยังคงต้อง
ดำเนินการในส่วนของเกณฑ์ 5 ส และเกณฑ์ Healthy Workplace Happy for Life ต่อไป เพื่อให้เป็นไปนโนบาย
ของกรมอนามัย และเป็นการทำให้สำนักงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย บางส่วนภายในสถาบันฯ ที่ยัง
ดำเนินการไม่เรียบร้อยก็ขอให้บุคลากรดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้น เช่น การจัดหมวดหมู่ของแฟ้ม ป้ายรายการวัสดุ
ป้ายประหยัดพลังงาน แผนการทำความสะอาดขององค์กรประจำปี การสำรวจความต้องการของเจ้าหน้าที่
การทดสอบสมรรถภาพ รวมไปถึงการให้ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพทางด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
2. กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เริ่มดำเนินกิจกรรมนี้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564
ในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) ได้ทำการประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3
จำนวนทั ้ ง หมด 49 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.32 และตั ้ ง แต่ เ ดื อ นเมษายน – มิ ถ ุ น ายน 2564 ได้ ท ำการ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าที่ออกกำลังกาย และบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายในแต่ละวันผ่านไลน์ก้าวท้าใจ ทางเพจ
Facebook ก้าวท้าใจ ก็ได้มีการจัดกิจกรรมไลฟ์สด ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัยเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิง
รางวัลจากทางผู้จัดกิจกรรม ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเข้ารับชม ร่วมกิจกรรม และได้รับ
รางวัล 1 ท่าน คือ นางพรทิพย์ วรวิชญ์ ช่วงมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครอง
ของศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเข้าร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะ
ควรรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีการลงทะเบียนก้าวใจเพิ่มขึ้น

3. การเข้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติมีบุคลากร (ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.91 จำแนกตามประเภทดังนี้
3.1 ข้าราชการ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.2 พนักงานราชการ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.3 ลูกจ้างประจำ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95
3.4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ คำว่า “บุคลากร”
หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงของกรมอนามัย ในสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติยังมีบุคลากรอี กประเภทคือ จ้างเหมาบริการ ที่ไม่ได้ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ซึ่งผู้อำนวยการ
สถาบันฯ นั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพราะสถาบบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
เองก็เป็นสถานรับดูแลเด็ก ปฐมวัย จึงมีการจัดกิจกรรมให้ จ้างเหมาบริการทุกท่านได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
เช่นเดียวกับบุคลากรประเภทอื่น โดยกิจกรรมการตรวจสุขภาพของจ้างเหมาบริการได้จัด ขึ้น ในวันที่ 5 – 12
พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการตรวจสุขภาพกับกรมอนามัย เพื่อที่จะนำผลการตรวจ
ของทุกท่านมาวิเคราะห์ผลสุขภาพของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้บุคลากรประเภทจ้างเหมา
บริการได้มีการตรวจสุขภาพต่อไป
4. การตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลสุขภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ สำหรับตัวชี้วัด
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 87 คน โดยจำแนกบุคลากรออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภทบุคลากร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสงร้อยละของบุคลากรแต่ละประเภท

จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าบุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติที่มีจำนวนมากที่สุด เป็น
อันดับที่ 1 จ้างเหมาบริการ คิดเป็นร้อยละ 34.48 อันดับที่ 2 ลูกจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละ 21.84 อันดับที่ 3
พนักงานกระทรวงสาธารสุข คิดเป็นร้อยละ 16.09 อันดับที่ 4 ข้าราชการ และพนักงานราชการ ซึ่งมีจำนวนเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 13.79

เปรียบเทียบค่า BMI ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคม 2564
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ภาพที่ 2 แสดงเปรียบเทียบค่า BMI ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคม 2564

จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ใน
เดือนกรกฎาคม 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง) มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม โดยร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI
ปกติ (18.5 – 22.9 กก./ตร.ม.) เท่ากับ 2.11 ส่วนกลุ่มน้ำหนักเกิน (23 – 24.9 กก./ตร.ม.) และกลุ่มอ้วน (25 กก./
ตร.ม. ขึ้นไป) ก็เพิ่มขึ้นกลุ่มละ 1 คน เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลจากการดำเนินกิจกรรมยังไม่เป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมาตรการให้
บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 การ Work From Home ทำให้
วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ใช้ชีวิตแบบเนือยนิ่ง นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานไม่ค่อยได้ขยับ
ร่างกาย รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ และขาดการออกกำลังกาย รวมถึงบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติเช่น เดีย วกัน ทำให้ต้องมีการปรับแผนกิจกรรม และยกเลิกบางกิจกรรม เพื่อให้ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การออกกำลังกายทุกวันพุธ ค่า ดัชนีมวลกาย (BMI) กลุ่มปกติจึงได้ไม่เพิ่มขึ้ นตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้
วิธีการคำนวณ
ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของบุ ค ลากรที่ มี BMI ปกติ = ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ มี BMI ปกติ ใ นรอบ 5 เดื อ นหลั ง ของ
ปี 2564 - ร้อยละของบุคลากรที ่มี BMI ปกติในรอบ 5 เดือ น
แรกของปี 2564
= 29.89 – 27.78
= 2.11

5. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุลคากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุลคากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป
โดยผ่านโปรแกรม https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/ สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ มีบุคลากรที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป จำนวน 72 คน บุคลากรเข้าประเมินทั้งหมด 54 คน คิดเป็นร้อยละ 75
ลำดับ
1
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3

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด
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ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด
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ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุลคากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย 25 ขึ้นไป จะมีความเสี่ยงในระดับ 10% ขึ้นไป บุคลากรกลุ่มนี้ควรปรับ
วิธีการทานอาหาร และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด โรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดใน
อนาคต แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป กลุ่ม
คนที่มีความเสี่ยงจึงอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายเป็นแบบ New Normal

สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม
1. การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่
น่าทำงานฯ (ระดับดี)
2. กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3
3. การเข้ า รั บ การตรวจสุ ข ภาพของ
บุคลากรในหน่วยงาน
4. การตรวจหาค่า BMI ของบุคลากร
ในหน่วยงาน
5. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเส้ น เลื อ ดหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป

เป้าหมาย
44 คะแนน

จำนวนที่เข้าร่วม
40.95 คะแนน

87 คน
57 คน

49 คน
50 คน

87 คน

87 คน

72 คน

54 คน

