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ยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ 

 
๑. วัตถุประสงค  
    วัตถุประสงคทั่วไป 
 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสรางเสริมความเขมแข็งของระบบและกลไกในการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนัก
เกินและโรคอวนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
    วัตถุประสงคเฉพาะ 
 ๑. สนับสนุนใหเกิดการจัดการแบบบูรณาการอยางมีสวนรวมเพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสม๑  
 ๒. สนับสนนุใหเกดิการจดัการแบบบรูณาการอยางมสีวนรวมเพ่ือใหประชาชนมกีจิกรรมทางกายท่ีเหมาะสม๒ 

 ๓. จำกัดและลดขนาดและความรุนแรงของผลกระทบจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 
 
๒. เปาหมาย  
    เปาหมายเชิงกลไก 
 มีกระบวนการและกลไกการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนอยางมีสวนรวม โปรงใส ตั้งอยู
บนฐานความรู และเปนไปเพื่อผลประโยชนสาธารณะ 
 
    เปาหมายระยะส้ัน 
 มีแผนงาน มาตรการ และมีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ รวมถึงมีมาตรการทางสังคมทั้งในระดับประเทศ
และทองถ่ิน ในการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๘. ผนวก ๑ 
 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม ณ ที่นี้หมายถึงรูปแบบการบริโภคอาหารที่ทำใหไดรับสารอาหารในปริมาณและสัดสวนที่
เหมาะสมตามหลักโภชนาการ อางอิงตามปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจำวัน Dietary Reference Intake (DRI)  
๒ มีระดับการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอตามหลักเกณฑที่ใชในการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจ
รางกายครั้งที่ ๓ 
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    เปาหมายระยะกลาง 
 ๑. ทารกไดรับนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือน ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒. ประชากรไทยมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม โดยไดรับพลังงานจากอาหารอยางเหมาะสมตามวัย
เพิ่มขึ้นรอยละ ๕๐ การบริโภคผักผลไมเพิ่มขึ้นรอยละ ๕๐ และการบริโภคอาหารไขมันหรือน้ำตาลหรือโซเดียมสูง
ลดลงรอยละ ๕๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๓. ประชากรไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
    เปาหมายระยะยาว 
 ๑. ประชากรไทยกลุมอายุต่ำกวา ๑๕ ป มีอัตราความชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอวนนอยกวา
รอยละ ๑๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๒    
 ๒. ประชากรไทยกลุมอายุตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไป มีอัตราความชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอวนนอย
กวารอยละ ๒๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๓. กรอบแนวคิดของยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 
 การจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนอยางมีประสิทธิผลนั้นตองการยุทธศาสตรที่มีความ
สมดุลและครอบคลุมมาตรการท่ีหลากหลาย โดยไมสามารถอาศัยมาตรการหนึ่งมาตรการใดเพียงประการเดียว 
อยางไรก็ตาม ควรใหความสำคัญกับมาตรการท่ีไดรับการพิสูจนถึงประสิทธิผลและความคุมคา ความหลากหลาย
ของมาตรการยังควรคำนึงถึงการบูรณาการของมาตรการในแตละระดับเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกกันและกัน 
ทั้งมาตรการในระดับทองถิน่และระดบัประเทศ ทีส่ำคญัยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน
ตองประกอบดวยมาตรการในการปองกัน ควบคุม คัดกรอง และบำบัดรักษาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน และ
ตองครอบคลุมกลุมปจจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน ซึ่งประกอบดวยสามกลุม
ปจจัยหลักที่ควบคุมได ไดแก พฤติกรรมการบริโภค การมีกิจกรรมทางกาย และปจจัยแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรม
การบริโภค และการมีกิจกรรมทางกายของบุคคลที่จะนำไปสูการเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน อันไดแก 
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ๓  วัฒนธรรมคานิยม ภาวะสังคมเศรษฐกิจ การส่ือสารสาธารณะ ระบบแรงงาน ระบบ
การศึกษา และระบบบริการสุขภาพ  
 อยางไรก็ตาม ปจจัยเชิงชีวภาพสวนบุคคล (biological susceptibility)  อยางเชน กรรมพันธุ อายุ เพศ 
และชาติพันธุ น้ันไมสามารถทำการแกไขควบคุมไดโดยงาย จึงไมรวมในยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนัก
เกินและโรคอวนนี้   
 นอกจากนั้น กระบวนการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนยังควรมีลักษณะมีสวนรวม
อยางกวางขวาง โดยผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ทุกระดับ มีกลไกการประสานงานเชื่อมโยงภาคีตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ สอดคลองกับบริบทและเงื่อนไขของสังคมไทย 
และตั้งอยูบนฐานความรูทางวิชาการ   

 
๓ เชน รานอาหารหรอืจุดจำหนายอาหาร วงจรการผลิตอาหาร อปุกรณหรอืเคร่ืองมอืทีใ่ชสงเสรมิการขายอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย 
อาคาร สิ่งกอสรางตาง ๆ เปนตน 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๑๖

รูปที่ ๑  แสดงกรอบแนวคิดของยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 

กลุมยุทธศาสตรที่ ๓ 

กลุมยุทธศาสตรที่ ๔ 

กระบวนการนโยบายจัดการปญหาภาวะ 
น้ำหนักเกินและโรคอวน 
 - การมีสวนรวมอยางแทจริงของทุกภาคสวน 
   ที่เกี่ยวของ  
 - การจัดการแบบบูรณาการ 
 - ระบบการจัดเก็บขอมูล  
   และระบบติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
   อยูบนพื้นฐานความรู ขอเท็จจริง 

พฤติกรรมการบริโภค
ของบุคคล 
- ความรู 
- เจตคติ 
- ทัศนคติ  
- พฤติกรรม 
- ทักษะชีวิต 
 

ปจจัยแวดลอม    
- กายภาพ 
- สังคม  
- วัฒนธรรม  
- คานิยม 
- เศรษฐกิจ  
- ระบบแรงงาน 
- การศึกษา 
- การทำการตลาด 
- ระบบบริการสุขภาพ  
 
 

ภาวะน้ำหนักเกิน, โรคอวน 

ผลกระทบ 

การมีกิจกรรมทางกาย
ของบุคคล 
- การออกกำลังกาย 
- การเคล่ือนไหวรางกาย 
  ในชีวิตประจำวัน 

กลุมยุทธศาสตรที่ ๑ กลุมยุทธศาสตรที่ ๑, ๒ กลุมยุทธศาสตรที่ ๒ 
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๔.  ยุทธศาสตรในการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน  
 สนับสนุนสรางเสริมความเขมแข็ง และพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกิน
และโรคอวน ผาน ๔ กลุมยุทธศาสตร คอื การสงเสริม การบรโิภค การมกีจิกรรมทางกาย พัฒนาระบบคัดกรองและ
ควบคุมแกไขผลกระทบที่มีประสิทธิผล และการสงเสริมกลไกการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปดวย ๑๔ ยุทธศาสตร ใน ๔ กลุมยุทธศาสตร ดังตอไปนี้  
 
กลุมที่ ๑ ยุทธศาสตรดานการสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 
 ๑. ยุทธศาสตรสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม การผลิตและจำหนายอาหารชูสุขภาพ๔ ขนมชูสุขภาพ๕ 
เคร่ืองด่ืมน้ำตาลต่ำ๖ และผักผลไม เพื่อเปนทางเลือกทดแทนอาหารพลังงานสูง 
     ๑.๑  พัฒนานโยบาย มาตรการ กลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการไดรับนมแมแตเพียงอยาง
เดียวหลังเกิดเปนเวลาอยางนอย ๖ เดือน อยางเปนรูปธรรม และมีสวนรวมอยางกวางขวาง  
     ๑.๒  สงเสริมใหอุตสาหกรรมอาหารและรานอาหาร๗ ผลิตอาหารที่มีสัดสวนของอาหารประเภทไขมัน
หรือน้ำตาลหรือโซเดียมต่ำ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหประชาชนเขาถึงอาหารชูสุขภาพมากย่ิงขึ้น 
     ๑.๓  สงเสริมสนับสนนุใหมีวงจรการผลิต การขนสง การจำหนายผักผลไมทองถ่ินตามฤดูกาล 
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียและอาหารทองถิ่นชูสุขภาพ ท่ีเพียงพอตอการบริโภคในพื้นที่ ราคาเหมาะสม หาซ้ืองาย 
ปลอดภัย และมีคุณภาพ 
     ๑.๔  จัดใหมีอาหารชูสุขภาพจำหนายในสถานศึกษา และควบคุมมิใหมีการจำหนายและบริการอาหาร
ประเภทไขมันหรือน้ำตาลหรือโซเดียมสูงในบริเวณสถานศึกษา 
     ๑.๕  พัฒนาหลักเกณฑในการควบคุมการจำหนายและบริการอาหารประเภทไขมันหรือน้ำตาลหรือ
โซเดียมสูงบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษาในรัศมีไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร และสงเสริมสนับสนุนใหมีการจำหนายอาหาร
ชูสุขภาพเพ่ือทดแทนการจำหนายและบริการอาหารประเภทไขมันหรือน้ำตาลหรือโซเดียมสูง  
     ๑.๖  จัดใหมีอาหารชูสุขภาพใหบริการหรือจำหนายในหนวยงาน  องคกร สถานประกอบการ ชุมชน 
ศาสนสถาน และโรงแรม รวมถึงมีการจัดเมนูอาหารหลักและอาหารวางชูสุขภาพ ทุกครั้งที่มีการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา งานบุญ งานประเพณี และกิจกรรมชุมชน  
 ๒. ยุทธศาสตรการควบคุมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และสินคาอาหารประเภทไขมัน 
หรือน้ำตาลหรือโซเดียมสูง 
     ๒.๑  ควบคุมฉลากผลิตภัณฑอาหาร บรรจุภัณฑ และหีบหอบรรจุ  
  ๒.๑.๑  กำหนดระเบยีบขอบงัคับและตรวจสอบคณุภาพ รปูแบบฉลากผลติภณัฑอาหาร เครือ่งดื่ม
และผลิตภัณฑสุขภาพจากอุตสาหกรรมที่เขาใจงาย เพื่อใหประชาชนระมัดระวังในการบริโภค ไมบริโภคมากจน
 
๔ เปนอาหารประเภทสำรับหรืออาหารจานเดียวท่ีปรุงจากอาหารครบอยางนอย ๔ หมู มีปริมาณไขมันไมเกินรอยละ ๒๕ - ๓๐ ของ
การกระจายตัวของพลังงาน ปรุงดวยผักปลอดสารพิษ หรือผักพื้นบาน เนื้อสัตวที่มีไขมันต่ำและปลอดภัยจากสารปนเปอน มีรส
ไมหวานจัดและเค็มจัด 
๕ ขนมและอาหารวางท่ีมีน้ำตาล ไขมัน โซเดียมต่ำ และสารอาหารอ่ืนที่มีคุณคาทางโภชนาการ โดยเปนไปตามคำแนะนำทาง
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 
๖ เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ำตาลไมเกนิรอยละ ๕ ตอหนึง่หนวยบรโิภค ตามคำแนะนำทางราชวิทยาลยักมุารแพทยแหงประเทศไทย 
๗  ครอบคลุมถึงรานจำหนายอาหารรายยอย ภัตตาคาร รานอาหารท่ัวไป รานคาแผงลอย และรานอาหารบริการดวน 
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เกินไป เชน ลักษณะสีสัญญาณจราจร หรือสัญลักษณสีที่ปรากฏเดนชัด โดยกำหนดตามคุณคาทางโภชนาการ หรือ 
คำเตือนหากมีไขมันทรานส ไขมันอิ่มตัว ไขมัน น้ำตาล หรือโซเดียมสูง และใหแสดงขอมูลคุณคาทางโภชนาการ 
และปรมิาณสงูสดุของอาหารประเภทไขมนัหรือนำ้ตาลหรือโซเดยีมทีส่ามารถรับประทานไดตอวันบนฉลากบรรจุภัณฑ  
และหีบหอบรรจุ 
  ๒.๑.๒  หามโฆษณาใด ๆ บนบรรจุภัณฑหรือหีบหอบรรจุ 
     ๒.๒  ควบคุมการสงเสรมิการขายอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารประเภทไขมันหรอืน้ำตาล
หรือโซเดียมสูงกวาปริมาณที่กำหนด  
  ๒.๒.๑ ใหบังคับใชมาตรการทางกฎหมายสำหรับเกณฑในการควบคุมการสงเสริมการขาย
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และมีมาตรการลงโทษที่เขมงวดหากไมปฏิบัติตาม 
  ๒.๒.๒  กำหนดเกณฑ นิยาม และจัดกลุมอาหารประเภทไขมันหรือน้ำตาลหรือโซเดียมสูง โดย
พิจารณาจากปริมาณและสัดสวนของไขมัน น้ำตาล และโซเดียมที่มีในอาหารประเภทตาง ๆ เปนหลัก 
  ๒.๒.๓ กำหนดใหกลุมอาหารประเภทไขมันหรอืนำ้ตาลหรอืโซเดยีมสงูเปน “อาหารควบคุมเฉพาะ” 
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ๒.๒.๔  กำหนดระเบียบขอบังคับในการควบคุมการสงเสริมการขายอาหารประเภทไขมันหรือ
น้ำตาลหรือโซเดียมสูงในสถานศึกษา 
  ๒.๒.๕  ผลักดันใหมีการนำหลักเกณฑตามประกาศกรมประชาสัมพันธวาดวยหลักเกณฑ  
และระยะเวลาสำหรับการโฆษณาและบริการธุรกจิทางวิทยโุทรทศันที่มีผลกระทบตอเด็กมากำหนดเปนกฎระเบียบ
เพื่อบังคับใช 
  ๒.๒.๖  ผลักดันใหมีการนำ “ประกาศกรมอนามัยเรื่องหลักเกณฑการรับรองอาหารลดน้ำตาล 
ไขมัน โซเดียม” มาสนับสนุนใหผูประกอบการผลิตอาหารและขนมชูสุขภาพ และเคร่ืองดื่มน้ำตาลตำ่ เชน ระบบ
แรงจูงใจดวยมาตรการทางภาษีและราคา 
  ๒.๒.๗  ผลักดันใหมีการแสดงพลงังานอาหารในเมนอูาหารของโรงแรม ภตัตาคาร และรานอาหาร 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค 
 ๓. ยุทธศาสตรการรณรงคสาธารณะ การใหขอมูล สรางความรูและความตระหนักถึงปญหาผลกระทบ
จากปญหาโรคอวน อยางตอเนื่อง 
     ๓.๑  รณรงคประชาสัมพันธทั้งทางสื่อสาธารณะและระดับพื้นที่ เสริมสรางความรู ตระหนักถึง
ความสำคัญของการเลี้ยงลูกดวยนมแม และปญหาผลกระทบจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน รวมถึงทักษะ
ในการมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม  
     ๓.๒  สงเสริม สนับสนุน สรางคานิยมการเลี้ยงลูกดวยนมแม การบริโภคอาหารท่ีมีวัตถุดิบประเภทปลา 
พืชผัก ผลไมไทย สมุนไพรทองถ่ิน และผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย เปนองคประกอบหลัก และอาหารพ้ืนบาน
ชูสุขภาพ ตลอดจนสงเสริมคานิยมในการรับประทานอาหารท่ีใชกรรมวิธีอบ นึ่ง ตม ลวก 
     ๓.๓  สงเสริมบทบาทของระบบบริการสุขภาพแมและเด็ก บุคลากรสุขภาพ และบุคคลตนแบบ ในการ
ใหความรูและสรางเสริมทัศนคติเพ่ือสนับสนุนการเล้ียงดูทารกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือน และการ
ใหความรูดานโภชนาการเพื่อใหแมมีภาวะโภชนาการดี ทารกและเด็กไดรับอาหารตามวัยที่เหมาะสม 
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     ๓.๔  สงเสริมกลไกการพัฒนาทักษะชีวิตอยางมีประสิทธิภาพใหกับเยาวชนในทุกระดับการศึกษา 
เพื่อสรางความรู ทัศนคติ มีความรูเทาทันกระแสสังคมหรือกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการใหรางวัลดวยอาหารที่มีไขมันหรือน้ำตาลหรือโซเดียมสูง  
     ๓.๕ สงเสริมการพัฒนารูปแบบสื่อที่หลากหลายเพื่อเผยแพรความรู เกี่ยวกับอาหารชูสุขภาพ 
ขนมชูสุขภาพ รวมท้ังเคร่ืองด่ืมน้ำตาลต่ำ และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับอาหารท่ีกอใหเกิดปญหาภาวะน้ำหนักเกิน
และโรคอวน 
     ๓.๖  สงเสริมผลักดันการพัฒนานโยบาย แนวทาง กิจกรรม ของสถานท่ีทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อสนับสนุนใหพนักงานมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม  
     ๓.๗  สงเสริม สนบัสนนุ ผลกัดนัใหเกดิกลไกการสือ่สารและแลกเปล่ียนความรูระหวางผูมสีวนเกี่ยวของ
ในกระบวนการนโยบาย เพื่อปกปองประโยชนสาธารณะ 
  
กลุมที่ ๒ ยุทธศาสตรสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเหมาะสม ตอเนื่องสม่ำเสมอ  
 ๔. ยุทธศาสตรการเพิ่มโอกาสในการออกกำลังกาย โดยสงเสริมใหชุมชนและสถานท่ีทำงานมีสถานท่ีและ
อุปกรณออกกำลังกาย สรางโอกาสในการออกกำลงักายและกิจกรรมทางกายแกประชาชน อยางเพียงพอ ปลอดภัย 
เขาถึงไดงาย สะดวกตอการใชงาน และเหมาะสมกบับรบิทของชมุชนและทองถ่ิน สถานทีท่ำงาน สถานประกอบการ 
และสถานศึกษา 
 ๕. ยุทธศาสตรการปรับปรุงการคมนาคมขนสง โดยสงเสริมการคมนาคมท่ีสนับสนุนกิจกรรมทางกาย เชน 
การเดิน การใชจักรยาน และบริการขนสงมวลชน มากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาค  
     ๕.๑  สงเสริมการสรางและบำรุงรักษาชองทางจักรยาน ที่จอดจักรยาน และทางเดินเทา ใหมีความ
ครอบคลุม ใหมีความสะดวก ปลอดภัย และเชื่อมตอไปยังระบบขนสงมวลชนอื่น ๆ 
     ๕.๒  ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนและการบริการใหมีประสิทธิภาพ สะดวกตอการใชบริการ เพียงพอ 
ปลอดภัย สะอาด และราคาถูก 
 ๖. ยุทธศาสตรการจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนการออกแรง
ทางกาย การออกกำลังกาย และการเลนกีฬาใหเด็กและเยาวชน และหลีกเลี่ยงการสรางทัศนคติที่ไมดีตอการ
ออกกำลังกาย เชน การลงโทษนักเรียนดวยการออกกำลังกาย 
 ๗. ยุทธศาสตรรณรงค ปลูกฝง ใหประชาชนเห็นความสำคัญและเพิ่มโอกาสของการมีกิจกรรมทางกาย
ที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อลดวิถีชีวิตที่มีระดับการมีกิจกรรมทางกายนอย  
 
กลุมที่ ๓ ยุทธศาสตรพัฒนาและสนับสนุนความเขมแข็งของระบบการจัดบริการดูแลรักษาภาวะน้ำหนักเกิน 
  และโรคอวน รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ 
 ๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคัดกรองและการใหคำปรึกษาทั้งดานความรู พฤติกรรม และสิ่งที่มีผลตอ
พฤติกรรมดานภาวะโภชนาการและความเส่ียงตอปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน ในระบบบริการสุขภาพ 
โดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิ การพัฒนาแนวทางและเครื่องมือการคัดกรองดวยตนเองและชุมชน 
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 ๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อใหมีฐานขอมูลของภาวะน้ำหนักเกิน โรคอวนและ
ความผิดปกติที่เกี่ยวของ ที่เปนรูปแบบเดียวกันท่ัวประเทศและมีความตอเนื่องยั่งยืน โดยบูรณาการเขากับระบบ
เก็บขอมูลดานสุขภาพที่มีอยูเดิม  
 ๑๐. ยุทธศาสตรการพัฒนาและธำรงรกัษาศักยภาพของบคุลากรสุขภาพ หนวยงานทีเ่กีย่วของ และเครือขาย
สุขภาพ ในการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 
 ๑๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบและแนวทางการรักษาโรคอวนและผลกระทบทั้งทางรางกายและจิตใจ
ที่มีประสิทธิผล คุมคา ปลอดภัย มีความครอบคลุม และเหมาะสมกับผูปวยและเงื่อนไขของพื้นที่  
      ๑๑.๑ พัฒนาระบบการดูแลรักษาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนใหมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข โดยมุงเนนการขยายและเพิ่มศักยภาพเครือขาย 
       ๑๑.๒ ศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริการดูแลรักษาและประเมินเทคโนโลยี 
       ๑๑.๓ พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับกลไกและกระบวนการสื่อสารระหวางบุคลากรสุขภาพและ
ประชาชนในรปูแบบและเนือ้หาทีเ่ขาใจไดงาย เพื่อปองกันการนำไปใชในทางที่ผิด ทัง้นีต้องตัง้อยูบนพืน้ฐานความรู
และจริยธรรม 
 
กลุมที่ ๔ ยุทธศาสตรพัฒนาความเขมแข็งของกระบวนการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 
 ๑๒. ยุทธศาสตรการดำเนินงานรวมกันอยางบูรณาการ มีการขับเคลื่อนอยางตอเน่ืองย่ังยืน ผานการมี
สวนรวม การเปนเจาของ และความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนและทุกระดับ รวมถึงครอบครัวและ
ชุมชน โดยมีการบูรณาการแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบที่มีอยูเดิม และ
วัฒนธรรมของแตละภาคสวนหรือหนวยงาน  
 ๑๓. ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมกีารจัดการความรู  พัฒนาระบบขอมูล และการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
องคความรูดานการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนในทุกระดับ เพื่อใหการดำเนินการมีรากฐานจาก
องคความรูทางวิชาการ ซึง่รวมถงึมกีารพฒันาทัง้ในดานความรู กระบวนการดำเนนิงาน และบุคลากร อยูเปนประจำ 
 ๑๔. ยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ทั้งสถานการณของปญหา ปจจัย
ที่เกี่ยวของ และประสทิธผิลของระบบการจัดการปญหา และใหมกีารรายงานไปยังผูมสีวนเกีย่วของทกุภาคสวน  


