ผลการวิเคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ
ความรอบรู้
และปัจจัยแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทางาน
ปีงบประมาณ 2564
รอบ 5 เดือนแรก
(อายุ 25-59 ปี)

ร้อยละของวัยทำงำนอำยุ 25-59 ปี ที่มีกำรเตรียมกำรเพื่อยำมสูงอำยุด้ำนสุขภำพ
โดยกำรมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ รำยศูนย์อนำมัย ปี 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)
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ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 จำกระบบฐำนข้อมูล H4U

จำนวนข้อมูลนำเข้ำอำยุ 25-59 ปี รำยเขตสุขภำพ
ศูนย์อนำมัยที่ 1
ร้อยละ 2.40
(1,445 คน)

ศูนย์อนำมัยที่ 2
ร้อยละ 6.92
(4,161 คน)

ศูนย์อนำมัยที่ 5
ร้อยละ 8.72
(5,247 คน)

ศูนย์อนำมัยที่ 12
ร้อยละ 9.75
(5,864 คน)

ศูนย์อนำมัยที่ 8
ร้อยละ 13.85
(8,328 คน)
ศูนย์อนำมัยที่ 10
ร้อยละ 0.38
(231 คน)

ศูนย์อนำมัยที่ 3
ร้อยละ 18.62
(11,197 คน)

ศูนย์อนำมัยที่ 11
ร้อยละ 23.83
(14,332 คน)

ร้อยละของประชำกรวัยทำงำน แบ่งตำมเพศ

ศูนย์อนำมัยที่ 4
ร้อยละ 0.91
(550 คน)
ศูนย์อนำมัยที่ 6
ร้อยละ 5.63
(3,388 คน)

สสม.
ร้อยละ 0.48
(289 คน)

ศูนย์อนำมัยที่ 7
ร้อยละ 7.08
(4,260 คน)

ร้อยละ 33.67
(20,248 คน)

ศูนย์อนำมัยที่ 9
ร้อยละ 1.41
(849 คน)

จำนวนข้อมูลนำเข้ำ
อำยุ 25-59 ปี
ทั้งหมด 60,141 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 64)

ร้อยละ 66.33
(39,893 คน)

17.94

23.44

กินทุกวัน
กิน 4-6 วันต่อสัปดำห์
กิน 1-3 วันต่อสัปดำห์

มีกิจกรรมทำงกำยมำกกว่ำหรือเท่ำกับ
150 นำทีต่อสัปดำห์

26.76
54.76

มีกิจกรรมทำงกำยน้อยกว่ำ 150 นำที
ต่อสัปดำห์

76.56

ไม่กินเลย

0.54

ร้อยละของประชำกรอำยุ 25-59 ปีที่กินผัก 5 ทัพพี

ร้อยละของประชำกรอำยุ 25-59 ปีที่มีกิจกรรมทำงกำย
5.90

9.27

แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน นำนอย่ำงน้อย
2 นำที

20.22
ประมำณ 6-7 วันต่อสัปดำห์
ประมำณ 3-5 วันต่อสัปดำห์

53.21

1.40

37.51

ประมำณ 0-2 วันต่อสัปดำห์

72.48

แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน นำนน้อยกว่ำ
2 นำที
แปรงฟันก่อนนอนบำงวัน
ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย

ร้อยละของประชำกรอำยุ 25-59 ปีที่นอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน

ร้อยละของประชำกรอำยุ 25-59 ปีที่แปรงฟันก่อนนอน

ตัวชี้วัดที่ 1.16 ร้อยละของวัยทำงำนอำยุ 25-59 ปี ที่มีกำรเตรียมกำรเพื่อยำมสูงอำยุด้ำนสุขภำพ
โดยกำรมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ (รอบ 5 เดือนแรก)
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่
• กินผักวันละ 5 ทัพพี ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไปต่อสัปดำห์
• มีกิจกรรมทำงกำยมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 150 นำทีต่อสัปดำห์
• นอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต่อสัปดำห์
• แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน นำนอย่ำน้อย 2 นำที
ค่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ)
30

ผลกำรวิเครำะห์ (ร้อยละ)
48.54

ผู้ทีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แยกเป็น เพศชำยร้อยละ 33.96
เพศหญิงร้อยละ 66.04

แผนกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือนหลัง (เมษำยน – กันยำยน 2564)
ที่
1

2
3
4
5
6
7

กิจกรรม
วิเครำะห์พฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์วัยทำงำน
จัดจ้ำงผลิตสื่อสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในช่องปำกภำยใต้วิถี
ชีวิตใหม่ (new normal)
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพช่องปำกวัยทำงำน
ประชุมเพื่อพัฒนำคู่มือแนวทำงกำรจัดบริกำรส่งเสริมป้องกันโรคในช่อง
ปำก
พัฒนำหลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนำศักยภำพ HR ในกำรดูแลสุขภำพช่อง
ปำกบุคลำกรในสถำนประกอบกำร
นิเทศติดตำมกำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพช่องปำกในพื้นที่นำร่อง
ประชุมถอดบทเรียนกำรพัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพช่องปำกวัยทำงำน

แผนกำรดำเนินงำน
มิถุนำยน

งบประมำณ
-

เมษำยน

223,680 บำท

เมษำยน

148,000 บำท

เมษำยน – กรกฎำคม

13,700 บำท

มิถุนำยน

127,000 บำท

กรกฎำคม

32,449 บำท

สิงหำคม

37,892 บำท

