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บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

ประเด็น    : 1. การขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
                ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
                2. จังหวัดมีรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม/     
                สถานประกอบการ โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร  
                อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 
ตัวช้ีวัด     : ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
เป้าหมาย  : ร้อยละ 55 
ผลลัพธ์  : ร้อยละ 52.56 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1. การขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
    ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
2. จังหวัดมีรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม/สถาน   
     ประกอบการ โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร  
     อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  

สถานการณ์ประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติภาพรวมของประเทศ รอบ 9 เดือน อยู่ที่
ร้อยละ 52.56 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายของกรมอนามัยที่ตั้งไว้ในปี 2561 คือร้อยละ 55 แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์
ภาพรวมปัจจุบันยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาผลรายเขตสุขภาพเทียบกับเป้าหมายของประเทศ 
พบว่า เขตสุขภาพที่มีร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติสูงกว่าเป้าหมายของ
ประเทศ คือ เขตสุขภาพที่ 6, 7, 8 และ 9 ที่ร้อยละ 56.0, 57.2, 56.02 และ 56.83 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม      
ยังไม่มีเขตสุภาพใดที่ท าได้ตามเป้าหมายรายเขตที่ก าหนดไว้  รายละเอียดดังแผนภูมิแท่งที่ 1 

แผนภูมิแท่งที่ 1 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

         

ที่มา : Health Data Center วันที ่26 กรกฎาคม 2561 

 

 



๕๕๗ 
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ประเด็นการตรวจราชการ 
1. การขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
    ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

    จากผลการรายงานตรวจราชการ (ตก.1) การขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-
44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  ในรอบ 9 เดือน พบว่า 
เขตสุขภาพที่ 1 มีการขับเคลื่อนเพ่ิมที่จังหวัดแพร่ โดยมีการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) ในรูปแบบการพัฒนาตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 2 3  4 5 8 9 และ 11 ยังไม่ได้รับรายงาน
การขับเคลื่อนผ่าน พชอ. เพ่ิม ในรอบ 9 เดือน เขตสุขภาพที่ 6 รายงานข้อมูลเพ่ิม คือ จังหวัดจันทบุรี มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาสุขภาพ 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
โดยกลไก DHS/พชอ. ในการจัดการปัญหาสุขภาพ มีแนวทางการขับเคลื่อน ได้แก่ ร้านอาหารเมนูชูสุขภาพ     
เลือกอาหารใส่บาตรได้บุญ  Healthy Break ในหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือออก
ก าลังกายและปลอดบุหรี่ สุรา ออกก าลังกายเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน และประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ  จังหวัด
สมุทรปราการ ได้บูรณาการร่วมกับงาน NCD และพัฒนาคุณภาพรูปแบบระบบบริการ (ชุมชน) โดยผลักดันในเวที 
พชอ.ระดับอ าเภอ และก ากับติดตามสู่การปฏิบัติทุกระดับ มีการประชุมขับเคลื่ อนวัยท างานสุขภาพดี มีความสุข 
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยท างาน ชุมชน องค์กรและสถานประกอบการ  เขตสุขภาพที่ 7 รายงานข้อมูลเพ่ิม
จังหวัดขอนแก่น มีการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการ พชอ. โดยอ าเภอจัดท าโครงการด าเนินการในระดับอ าเภอ  
เพ่ือขยายผลการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย เขตสุขภาพที่ 10 รายงานข้อมูลเพ่ิม
จังหวัดอ านาจเจริญมีการประกาศนโยบายการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่เสนอผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในการพัฒนางานสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ มีการบูรณาการงบประมาณ
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยท างานร่วมกับงานป้องกันมะเร็งเต้านม เพ่ือให้การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนให้มีค่าดัชนีมวลกายปกติ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นและมีการก ากับติดตาม          
เฝ้าระวังระบบการจัดการข้อมูลของพ้ืนที่ได้อย่างครอบคลุม เขตสุขภาพที่ 12  รายงานข้อมูลเพ่ิมจังหวัดพัทลุง 
อ าเภอบางแก้ว มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอ าเภอ (พชอ.)  โดยมีการประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินการและคัดเลือกประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหา ในประเด็นกลุ่มโรค NCDs 
 

2. จังหวัดมีรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม/สถาน   
    ประกอบการ โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร  
    อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 
    จากมาตรการส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ โดยให้จังหวัดมีรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม/
สถานประกอบการ โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
เรื่อง จากรายงาน ตก.1 ตั้งแต่รอบ 3 เดือน 6 เดือน และรอบ 9 เดือน พบว่า แต่ละเขตสุขภาพ มีรูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์โดยใช้รูปแบบ ผู้น าสุขภาพ (Health Leader), ชุมชน/องค์กรไร้
พุง, 3อ2ส, คลินิก DPAC/DPAC Quality/Mobile DPAC,  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวิถีชีวิต สถาน
ประกอบการลดเสี่ยง ลดNCDs/ คลินิก NCDs, GREEN & CLEAN Hospital, Happy Moph SK: Happy body 
และการใช้ค่ากลาง รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
 
 



๕๕๘ 
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ตารางท่ี 1 รูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม/              
              สถานประกอบการ โรงงานรอบ 3, 6 และ 9 เดือน 

 

3. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success)  
    3.1 เขตสุขภาพให้ความร่วมมือและด าเนินการขับเคลื่อนงานได้ในหลายพื้นที่ 
    3.2 เขตสุขภาพ จังหวัด และพ้ืนที่สามารถน าไปบูรณาการร่วมกับการด าเนินงานโครงการอ่ืนๆ ได้ 
    3.3 พ้ืนที่เห็นความส าคัญของการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของวัยท างาน 
4. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

4.1 การขับเคลื่อนงานผ่าน พชอ. ยังท าได้เพียงบางพ้ืนที่เนื่องจาก พชอ.จะเลือกประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญ
ของพ้ืนที่ก่อน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
4.2 ขาดระบบการติดตามความครอบคลุมของการคีย์ข้อมูล        
      

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา (What Next) 
อาจปรับช่วงอายุวัยท างานของตัวชี้วัดนี้ใหม่จากเดิม 30-44 ปี ซึ่งเป็นข้อมูลจากแฟ้ม NCDs Screen ที่พบว่า
ยังขาดข้อมูลในช่วงอายุ 30-34 ปี ดังนั้นอาจปรับช่วงอายุในการประเมิน เป็น 35-44 ปี 
 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
     นวัตกรรมที่ ได้รับรายงานจาก ตก.  1 รอบ 9 เดือน ส่ วนใหญ่ เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการ เช่น       
     ผู้น าสุขภาพ (Health Leader) องค์กรไร้พุง DPAC  ชุมชนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ค่ากลางในการ 
    จัดการสุขภาพ โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ Fight to fat พิชิตอ้วน  เป็นต้น    
    นอกจากนั้นยังมี ชาสมุนไพร กะลาสามัคคี ลดพุง ไร้โรค Box step เป็นต้น 
 

 7. ผู้รับผิดชอบ/เขียนรายงานผล 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email 
   1. นางสาววิภาศรี     

สุวรรณผล 
นักโภชนาการปฏิบัติการ ส านักโภชนาการ 098-2639591 wipasri.s@anamai.mail.go.th 

 


