
แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง

วัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง
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สถานการณ



1. วัยทํางานอายุ 30-44 ป รายอําเภอมีภาวะดัชนีมวลกายเกินสูงกวา
เปาหมายที่กําหนด

สภาพปญหา

วิเคราะหปญหา/สาเหตุ

1. การรับประทานอาหารเกินความตองการของราง กายทั้งประเภท (อาหารแปง ไขมัน

และอาหารใยอาหารตํ่า) และปริมาณอาหาร 

2. ขาดการออกกําลังกายที่เหมาะสม และขาดการเคลื่อนไหวรางกายจากสภาพการ

ทํางาน และจากการมีเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ 

3. พฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใชชีวิตที่ไมเคลื่อนไหว เชน ติดทีวี ติดเกมส หรือ ติด

คอมพิวเตอร

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2


แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : วัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ

เปาประสงค วัยทํางานอายุ 30-44 ป จังหวัดอางทอง มีคาดัชนีมวลกายตามเปาหมาย

ตัวชี้วัด 1. รอยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ  รอยละ 56

มาตรการ 1. เสริมสรางความรวมมือภาคีเครือขายใน

การดูแลสุขภาพวัยทํางาน

2. ปรับเปล่ียนและสงเสริมพฤติกรรมที่

สงผลตอดัชนีมวลกาย

กลยุทธ 1.1 ขับเคล่ือน

ผาน ระบบการ

บริหารจัดการ

ระดับจังหวัด

และอําเภอ

1.2 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรที่

เก่ียวของในการ

จัดการดัชนีมวล

กายในกลุมวัย

ทํางาน

2.1 สงเสริมการ

แกไขปญหาดัชนี

มวลกายที่ผิดปกติ

ในวัยทํางานอายุ 

30-44 ป

2.3 ส่ือสาร

ประชา สัมพันธ

เสริมสราง

ความรอบรูฯ



ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย  3 เดือน เปาหมาย  6 เดือน เปาหมาย  9 เดือน เปาหมาย  12 เดือน

รอยละของวัย

ทํางานอายุ 30-

44 ป มีคาดัชนี

มวลกายปกติ  

(เปาหมายรอยละ 

56) 

1. มีแผนสงเสริม

และแกไขปญหา

คาดัชนีมวลกาย

เกินในวัยทํางาน

อายุ 30-44 ป 

2. พัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุขระดับ

อําเภอและตําบล 

ในการจัดการ

น้ําหนักและรอบ

เอว

1. มีขอมูลมีคา

ดัชนีมวลกายวัย

ทํางานอายุ 30-

44 ป ท่ี

ครอบคลุม

กลุมเปาหมายไม

นอยกวารอยละ 

80

1. ประเมิน

พฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร 

และกจิกรรมทาง

กาย เพ่ือแกไข

ปญหารายบุคคล

ของวัยทํางาน

อายุ 30-44 ปท่ีมี

คาดัชนีมวลกาย

เกินไมนอยกวา

รอยละ 80

วัยทํางานอายุ 30 

-44 ปมีคาดัชนี

มวลกายปกติ 

รอยละ 56

small success  ป  2562



ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย  3 เดือน เปาหมาย  6 เดือน เปาหมาย  9 เดือน เปาหมาย  12 เดือน

รอยละของวัย

ทํางานอายุ 30-

44 ป มีคาดัชนี

มวลกายปกติ  

(เปาหมายรอยละ 

56) 

3.จัดทําแนว

ปฏิบัติการจัดการ

น้ําหนักและรอบ

เอว 

2. ประเมิน

พฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร 

และกจิกรรมทาง

กาย เพ่ือแกไข

ปญหารายบุคคล

ของวัยทํางาน

อายุ 30-44 ปท่ีมี

คาดัชนีมวล

กายเกินไมนอย

กวารอยละ 50

2.  มีบุคคล

ตนแบบ “หุนสวย 

ดวยตัวเรา” 

อยางนอยแหงละ 

1 คน

small success  ป  2562



ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย  3 เดือน เปาหมาย  6 เดือน เปาหมาย  9 เดือน เปาหมาย  12 เดือน

รอยละของวัย

ทํางานอายุ 30-

44 ป มีคาดัชนี

มวลกายปกติ  

(เปาหมายรอยละ 

56) 

3. คัดกรองวัยทํางาน

ที่มีปจจัยเส่ียงตอ

NCD เพ่ือสงตอเขาสู

ระบบDPAC รอยละ 

80

4.พัฒนาคลินิกไรพุง

คณุภาพ (DPAC) 

5.สสจ./สสอ/รพ./

รพสต.จัดกิจกรรมที่

สงเสริมการ

รับประทานอาหาร 

ออกกําลังกาย 

อารมณ งดสูบบุหร่ี 

งดด่ืมสุรา ( 3อ 2ส)  

small success  ป  2562



กล

กลยุทธที่ 1
ขับเคล่ือนผานระบบ

การบริหารจัดการ

ระดับจังหวัดและ

อําเภอ

สสจ./สสอ.
1.มีแผนสงเสริมและแกไขปญหาคา

ดัชนีมวลกายเกินในวัยทํางานอายุ 30-

44 ป ของจังหวัด

2. ถายทอดนโยบายการดําเนินงาน

และปญหาอุปสรรคผานระบบ กวป. 

3.จัดตั้งคําสั่งผูรับผิดชอบ(Project 

Manager) ระดับอําเภอ

4.ดําเนินกิจกรรมตนแบบ”หุนสวย 

ดวยตัวเรา”ในท่ีทํางาน

5.กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ 

ดําเนินงานระดับอําเภอ และตําบล 

รพท / รพช/รพสต.
1มีแผนสงเสริมและแกไขปญหาคาดัชนีมวล

กายเกินในวัยทํางานอายุ 30-44 ป ของระดับ

อําเภอและพ้ืนท่ี

2.ดําเนินงานตามนโยบายและชี้แจงปญหา

อุปสรรคผานระบบ  คปสอ. กองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับตําบล และการ

ประชุมภายในหนวยงาน การประชุม อสม.  
การประชาคม การประสานสถานประกอบการ

3. กําหนดผูรับผิดชอบ(Project Manager) 

ระดบัหนวยบริการ

4.ดําเนินกิจกรรมตนแบบ”หุนสวย ดวยตัวเรา”

ในท่ีทํางาน/ชุมชน/สถานประกอบการ

5. ดําเนินกิจกรรมตามเกณฑ

แกไขปญหาคาดัชนีมวลกาย

เกินในวัยทํางานอายุ 30-44 ป
อสม./ผูนําชุมชน

1.ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม

ตนแบบ”หุนสวย ดวยตัวเรา”ในท่ีทํางาน/สถาน

ประกอบการ

2. รวมในการทํากิจกรรมฯ

สถานประกอบการ/อปท.

1.ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม

ตนแบบ”หุนสวย ดวยตัวเรา”ในท่ีทํางาน/สถาน

ประกอบการ

2. สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก/3M ในการ

ดําเนินงาน

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



กลยุทธท่ี 2
พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรท่ีเกี่ยวของใน

การ จัดการดัชนีมวล

กายในกลุมวัยทํางาน

สสจ./สสอ.
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุขระดับอําเภอและตําบล ในการจัดการ

น้ําหนักและรอบเอว

2.จัดทําแนวปฏิบัติการจัดการน้ําหนักและรอบเอว 

3.สงเสริมการพัฒนาคลินิกไรพุงคุณภาพ (DPAC)

รพท / รพช/รพ.สต.
1.ประชุมชี้แจงการดําเนินงานแกภาคีเครือขาย

ระดับอําเภอและตําบล ในการจัดการน้ําหนักและ

รอบเอว

2.จัดทําแนวปฏิบัติการจัดการน้ําหนักและรอบเอว 

3.ดําเนินการพัฒนาคลินิกไรพุงคุณภาพ (DPAC

สถานประกอบการ
1.สงตัวแทนหรือผูนําในการเขารวมการ

ประชุมชี้แจงกิจกรรมตนแบบ”หุนสวย ดวยตัว

เรา”

อสม./ผูนําชุมชน
1.เขารวมในกิจกรรมประชมุชี้แจงกิจกรรม

ตนแบบ”หุนสวย ดวยตัวเรา”

2. ถายทอดความรูและเปนตนแบบในการทํา

กิจกรรมตนแบบ”หุนสวย ดวยตัวเรา”

พชอ.

1. กําหนดเปนนโยบายในการดําเนินงาน

2. ใหการสนับสนุน 3 M ในการดําเนินงาน

กิจกรรมตนแบบ”หุนสวย ดวยตัวเรา”

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

1.เขารวมในกิจกรรมประชมุชี้แจงกิจกรรม

ตนแบบ”หุนสวย ดวยตัวเรา”

2. ถายทอดความรูและเปนตนแบบในการทํา

กิจกรรมตนแบบ”หุนสวย ดวยตัวเรา”

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



กลยุทธท่ี 3
สงเสริมการแกไขปญหา

ดัชนีมวลกายท่ีผิดปกติใน

วัยทํางานอายุ 30-44 ป

สสจ./สสอ.

1.คัดกรองคาดัชนีมวลกายของกลุมวัย

ทํางานในสถานท่ีทํางาน

2.จัดทําทะเบียนรายชื่อกลุมท่ีมีคาดัชนีมวล

กายเกินเพ่ือนํามาวิเคราะหและหาแนวทาง

ในการแกไขปญหา

3.สรางความรวมมือกับสถานบริการในการ

ดําเนินงาน “หุนสวย ดวยตัวเรา” 

4.จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีดัชนีมวลกาย

ท่ีปกติท่ีเหมาะสมตอบุคคลท่ีมีปญหา

5.จัดทําระบบการสงตอของคลินิก DPAC

6. ประกวดบุคลากร “หุนสวย ดวยตัวเรา"

7. ประเมินผลการดําเนินงาน และสงผล

การดําเนินงานแก สสจ.ทุกเดือน 

รพท / รพช/รพ.สต.
1.คัดกรองคาดัชนีมวลกายของกลุมวัย

ทํางานอายุ 30-44 ปใหครอบคลุม

กลุมเปาหมาย

2.จัดทําทะเบียนรายชื่อกลุมท่ีมีคาดัชนีมวล

กายเกินเพ่ือนํามาวิเคราะหและหาแนวทาง

ในการแกไขปญหา

3.ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

กิจกรรมทางกาย และนํามาวิเคราะหหา

สาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา

รายบุคคล

4.สรางความรวมมือกับสถานประกอบการ

ในการดําเนินงาน “หุนสวย ดวยตัวเรา” 

5.จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีดัชนีมวลกายท่ี

ปกติท่ีเหมาะสมตอบุคคลท่ีมีปญหา

6.จัดทําระบบการสงตอของคลินิก DPAC 

7. บันทึก/ประเมินผลการดําเนินงาน และ

สงผลการดําเนินงานทุกเดือน 

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

สถานประกอบการ/อปท.

1.ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม

ตนแบบ”หุนสวย ดวยตัวเรา”ในท่ีทํางาน/สถาน

ประกอบการ

2. สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก/3M ในการ

ดําเนินงาน

วัยทํางานอายุ 30-44 ป
1.ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม

ตนแบบ”หุนสวย ดวยตัวเรา”ในท่ีทํางาน/สถาน

ประกอบการ

2.ปฏิบัติตามกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง



กลยุทธท่ี 4 
ส่ือสารประชาสัมพันธ

เสริมสรางความรอบรูฯ

สสจ./สสอ.
1.รณรงคสรางกระแส อาหาร ออกกําลัง 

ดื่มนม นอนนาน (2 อ 2 น) ไดแก บูรณา

การรวมกับการจัดงานสุขภาพอื่นๆ ,ทาง

ส่ือประชาสัมพันธตางๆ เชน Facebook

Line สถานีวิทยุชุมชน website กลุมงาน

สงเสริมฯ

 2.สนับสนุนการดําเนินงาน Health 

Literate School โรงเรียนตนแบบในการ

ดําเนินงาน 2 แหง 

รพท / รพช/รพ.สต.

1. รณรงคสรางกระแส อาหาร ออกกําลัง 

ดื่มนม นอนนาน (2 อ 2 น) ไดแก บูรณา

การรวมกับการจัดงานสุขภาพอื่นๆ ,ทาง

ส่ือประชาสัมพันธตางๆ เชน Facebook

Line สถานีวิทยุชุมชน website กลุมงาน

ฯ 

2.ดําเนินงาน Health Literate School 

โรงเรียนตนแบบในการดําเนินงาน 2 แหง 

ไดแก โรงเรียนวัดง้ิวราย และโรงเรียนวัด

ทาชุมนุม

สถานประกอบการ
1.ประชาสัมพันธวิชาการเกี่ยวกับHealth 

Literate School และสาระความรูในการ

การดําเนินงานใหเด็กปฐมวัยและเด็ก

วัยเรียนสูงดีสมสวน

อปท.

1.จัดมาตรการทางสังคมท่ีเอื้อตอการมี

ความรูตามหลักการ Health Literate 

2. สนับสนุนอุปกรณ/สถานท่ีใหทําพฤติกรรม

ดานการบริโภคอาหาร ออกกําลังกาย อารมณ 

งดดื่มสุรา และงดสารเสพติด (3 อ 2 ส)

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

ประชาสัมพันธ
1.ประชาสัมพันธวิชาการเกี่ยวกับHealth 

Literate School และสาระความรูในการ

การดําเนินงานใหเด็กปฐมวัยและเด็ก

วัยเรียนสูงดีสมสวน
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