
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 10. ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
ค านิยาม วัยท างาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน               

ท่ีมารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต. 
ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น ้าหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 
18.5-22.9 กก./ตรม. โดยค้านวณจาก น ้าหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ตรม.) 
ผู้น าด้านสุขภาพ (Health leader) ผู้ท่ีมีความสามารถเปล่ียนแปลงตนเองและสามารถ
กระตุ้นให้บุคคลอื่นๆในชุมชน เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี ด้านการเป็น
ผู้น้าการสร้างสุขภาพ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 56 ร้อยละ 57 ร้อยละ 58 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนวัยท้างานให้มีสุขภาพดี 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชานชนวัยท้างานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  

HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมูล Health data center (HDC) 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนประชากรวัยท้างานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน           

      ท่ีมีดัชนีมวลกายปกติท่ีช่ังน ้าหนักวัดส่วนสูงทั งหมด 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนประชากรวัยท้างานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน          

      ท่ีช่ังน ้าหนักวัดส่วนสูงทั งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561: 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 55 

 
ปี 2562: 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
    



 
ปี 2563: 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
    

ปี 2564: 
 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
 

วิธีการประเมินผล :  การตรวจราชการแต่ละจังหวัดและนิเทศศูนย์อนามัย และเปรียบเทียบข้อมูลในระบบ
HDCกับค่าเป้าหมาย 

เอกสารสนับสนุน :  1.โรคอ้วนลงพุง 7.ออกก้าลังกายในคนอ้วน 
2.พิชิตอ้วน พิชิตพุง 8. แนวทางการสร้างผู้น้าสุขภาพ 
3. ดูแลหุ่นสวยด้วยตนเอง 9. เดินขึ นบันไดโอกาสทองของสุขภาพ 
4. ขยับกับกิน 10.องค์ความรู้ ทฤษฎีการสร้าง

พฤติกรรมสุขภาพ 
5. กินผักชะลอวัย หุ่นสวยหน้าใส 11. ออกก้าลังกายในวัยท้างาน 
6. ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ 12. การเดินนี ไซร้ ไม่ใช่ธรรมดา 

สามารถดาวโหลดได้ท่ี   www.dopah.anamai.moph.go.th 
           http://nutrition.anamai.moph.go.th                                           

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  

2557 2558 2559 2560 
วัยท้างานอายุ 
30-44 ปี มี
ค่าดัชนีมวล
กายปกติ ร้อย
ละ 54.08 

ร้อยละ 54.75 
(ปชก 
7.8 
ลค.) 

52.54 
(ปชก  

5.7 ลค.) 

54.08 
(ปชก 10  

ลค ณ 9 กย.
59) 

51.44 
(ปชก 10  

ลค 
ณ 8 ตค.59) 

51.80 
(ปชก 6.7 
ลค. ณ 25 
กย.60) 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อ้านวยการส้านักโภชนาการ 
    โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5904328 โทรศัพท์มือถือ : 081-4211411 



    โทรสาร : 02-5904339  E-mail : napavkul@gmail.com    
2. นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร  ผู้อ้านวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
    โทรศัพท์ท่ีท้างาน  : 02-5904587 ทรศัพท์มือถือ :  081-3776623 
    โทรสาร : 02-5904587  E-mail : udom.a@anamai.mail.go.th 
3. นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ    นักโภชนาการช้านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5904307-8 โทรศัพท์มือถือ : 084-9162564 
    โทรสาร : 02-5904339  E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com 
4. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์    กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
    โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5904413     โทรศัพท์มือถือ : 086-3323600 
    โทรสาร : 02-5904584             E-mail : supitcha.w@anamai.mail.go.th 
ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองแผนงาน กรมอนามัย (ผ่านระบบ KISS) 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  
    โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5904413   โทรศัพท์มือถือ : 086-3323600 
    โทรสาร : 02-5904584              E-mail : supitcha.w@anamai.mail.go.th 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
2. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล  นักโภชนาการปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5904307-8 โทรศัพท์มือถือ : 098-2639591 
    โทรสาร : 02-5904339  E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th 
ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 

 
 


