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15/11/2564 

หน่วยงานเจ้าภาพ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต 
หน่วยงานที่รับการประเมิน  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ค านิยาม สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน  หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของคนท างานทุกคน และมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้บุคลากรในกรมอนามัยเกิดความสุขกายสบายใจในการท างาน 
(Healthy workplace Happy for life) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นให้บุคลากร   
กรมอนามัยตระหนักและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเอง รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม 
สถานที่ท างานมีชีวิตชีวา หมายถึง สถานที่ท างานที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สดชืน่ 
เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  ซึ่งจะน าไปสู่ผลลัพธ์ของการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการท างานที่ค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ภายในหน่วยงานกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน                                                                                                                                              
บุคลากร  หมายถึง  ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง สาธารณสุข                   
และลูกจ้างประจ าในสังกัดกรมอนามัย 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ทุกหน่วยงานส่งรายงานในระบบ DOC4.0 
แหล่งข้อมูล ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment  

หน่วยงานรวบรวมข้อมลูการด าเนนิงานสถานที่ท างาน  น่าอยู่
น่าท างาน เสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และภาวะสุขภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน (โดยใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรม
อนามัย) 
  

1 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การ
ด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่       
น่าท างาน เสริมสร้างคณุภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และผลการวเิคราะห์ภาวะ
สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และ
ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
(0.5)  
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ แสดงการ

เปรียบเทยีบ (Comparisons)/ 
แนวโน้ม (Trends)/ ผลการ
ด าเนินการในปัจจุบัน (Level)  

- ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห ์
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
   1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รบับริการและผูม้ี 

ส่วนไดส้่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด
การด าเนินงานสถานท่ีท างานน่าอยู่   
น่าท างาน (0.25) 
- กลุ่มผู้รับบรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย/ 
  ความต้องการ/ ความคาดหวัง/  

ความผูกพัน/ ความพึงพอใจ/    
ความไม่พึงพอใจ/ ข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ 

1.3 ท าเนียบผู้รับบริการ (C) ผู้มีสว่นได้  
ส่วนเสยี (SH) และ/หรือเครือข่ายฯ    
ที่อยู่ในพ้ืนท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(0.25) 

2 Advocacy/ Intervention  
น าข้อมูลที่ไดจ้ากการวเิคราะห์มาประกอบการวางแผน     
เพื่อก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้ให้แก่บุคลากร 
ในหน่วยงาน  

1 2.1 มีมาตรการ และกลวิธีการด าเนินงาน  
ที่สอดคล้องกับการวเิคราะห์และ     
กลยุทธ์ PIRAB (0.5) 

2.2 มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (SH) (0.5) 

3 Management and Governance 
3.1 หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบตัิการพัฒนาสถานท่ีท างาน    

น่าอยู่น่าท างานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ตามผลการวเิคราะห์ ทั้งนี้ ในแผนปฏิบัติการต้องมี
กิจกรรมส าคญัให้บุคลากรเข้าร่วม ดังนี้ 
1. การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าท างาน เอื้อต่อการมี

สุขภาพด ี
2. การตรวจสุขภาพประจ าปี  
3. การวัดดัชนีมวลกาย (BMI)  

3.2 การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
 
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) ของตัวช้ีวัด 

1  
3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด (0.25) 
 
 
 
 
 
 

3.2 มีรายงานการตดิตามการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ ทุกเดือนและ 
น าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน 
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  (0.5) 

3.3 มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) ของ
ตัวช้ีวัด (0.25) 

 
4 Output ผลผลิต 

4.1 หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส.  
     ตารางค่าคะแนนวัดผลผลิต เกณฑ์ประเมิน 5ส. 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
จ านวน 
(ข้อ) 

0-35.99 36-37.99 38-39.99 40-41.99 42 

หมายเหตุ : การด าเนินงานตามเกณฑ์ 5ส. จ านวน 42 ข้อ 
 

1 4.1 หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การ       
ประเมิน 5ส. ของหน่วยงาน (0.5) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
 4.2 หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy 

Workplace Happy for Life ระดับดี โดยมีค่าคะแนน
วัดผลผลติ การพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างานฯ 
พิจารณาตามจ านวนข้อที่สามารถด าเนินการได ้ดังนี ้

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
จ านวน 
(ข้อ) 

0-35.99 36-38.99 39-40.99 41-42.99 43-44 

หมายเหตุ :  การด าเนินงานตามเกณฑ์ HWP ระดับดี  
               จ านวน 44 ข้อ 
 

 4.2 หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การ    
ประเมินตามนโยบาย Healthy 
Workplace Happy for life ระดับดี 
ของหน่วยงาน (0.5) 

 
**ใส่หลักฐานแสดงผลผลิตในรายงาน 

การประชุม/ติดตามผลการด าเนินงาน
รายเดือน** 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 
5.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 0.2-0.39 0.4-0.59 0.6-0.79 0.8-0.99 1 

ขึ้นไป  

วิธีการค านวณ 
ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของบุคลากรทีม่ี BMI ปกติ =  
ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 5 เดือนแรกของ   
ปี 2565 - ร้อยละของบุคลากรทีม่ ีBMI ปกติ ในรอบ 5 เดือน
หลังของปี 2564 
*ค่าดัชนีดัชนีมวลกาย (BMI) * 
ผอม =น้อยกว่า 18.5 กก./ตร.ม.  
ปกติ = 18.5 – 22.9 กก./ตร.ม.* 
น้ าหนักเกิน (กลุ่มเสี่ยง) = 23-24.9 กก./ตร.ม. 
อ้วน = 25 กก./ตร.ม.ขึ้นไป  

5.2 จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคลากรกรมอนามยั  

คะแนน 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 
ร้อยละการ
ตอบแบบ
ประเมนิ 

60-64.99 65-69.99 70-74.99 75-79.99 80 
ขึ้นไป 

 
5.3 จ านวนบุคลากรตอบแบบประเมินเพื่อวัดคณุภาพชีวิต

รายบุคคลและภาพรวมขององค์กร  

คะแนน 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 
ร้อยละการ
ตอบแบบ
ประเมนิ 

60-64.99 65-69.99 70-74.99 75-79.99 80 
ขึ้นไป 

 
 

1  
5.1 เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ์ร้อยละที่

เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มีคา่ดัชนีมวลกาย 
(BMI) ปกติของหน่วยงานตรงเป้าหมาย 
(0.5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมิน
ภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย 
(0.25) 

 
 
 

5.3 หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมิน
เพื่อวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคลและ
ภาพรวมขององค์กร (0.25) 

 คะแนนรวม 5  
เง่ือนไข :  (ถ้ามี) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment  

หน่วยงานทบทวนการด าเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก เพื่อปรับ
แผนปฏิบัติการฯ  

1 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การ
ด าเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของการด าเนินงานและความรู้ที่
น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
- สถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างานฯ (0.1) 
- สถานการณส์ุขภาพ (0.1) 
- ข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร (0.3) 

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รบับริการและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด (0.25) 
- กลุ่มผู้รับบรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย/ 
  ความต้องการ/ ความคาดหวัง/  

ความผูกพัน/ ความพึงพอใจ/    
ความไม่พึงพอใจ/ ข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ 

1.3 ท าเนียบผู้รับบริการ (C) ผู้มีสว่นได้   
ส่วนเสยี (SH) และเครือข่ายฯ ที่อยู่ใน
พื้นที่สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (0.25) 

 
2 Advocacy/ Intervention  

หน่วยงานทบทวนมาตรการ และประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ (รอบ 5 เดือนหลัง) 

1 2.1 มีการทบทวนมาตรการ และกลวิธีการ
ด าเนินงาน ที่สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์และกลยุทธ์ PIRAB (0.5) 

2.2 มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (SH) (0.5) 

 
3 Management and Governance 

3.1 หน่วยงานมีการทบทวนและจดัท าแผนปฏิบตัิการพัฒนา
สถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 

3.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
 
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) ของตัวช้ีวัด 

1  
3.1 มีแผนปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุง (0.25) 
 
 
3.2 มีรายงานการตดิตามการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ ทุกเดือนและ 
น าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน 
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  (0.5) 

3.3 มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) ของ
ตัวช้ีวัด (0.25) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 Output ผลผลิต 

4.1 หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy 
Workplace Happy for Life ระดับดีมาก ค่าคะแนน
วัดผลผลติ การพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างานฯ 
พิจารณาตามจ านวนข้อที่สามารถด าเนินการได ้

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
จ านวน 
(ข้อ) 

5 6 7 8 9 

หมายเหตุ : การด าเนินงานตามเกณฑ์ HWP ระดบัดีมาก  
               จ านวน 9 ข้อ 

4.2 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ 76-80.99 81-85.99 86-90.99 91-95.99 96-100  

1  
4.1 หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามนโยบาย Healthy 
Workplace Happy for life          
ระดับดีมาก ของหน่วยงาน (0.5) 

 
 
 
 
 
4.2 เอกสารหลักฐานแสดงบุคลากร        

ในหน่วยงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปตีามสิทธิของประเภทบุคลากร 
(0.5) 

**ใส่หลักฐานแสดงผลผลิตในรายงาน 
การประชุม/ติดตามผลการด าเนินงาน
รายเดือน** 

 
5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 

5.1 หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy 
Workplace Happy for life ระดับดีเย่ียม โดยมีการวดั
และวิเคราะหผ์ลกจิกรรมที่ได้ด าเนินการ (กิจกรรมใน
ระดับดีมาก อย่างน้อย 2 กิจกรรม) 

5.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 0.5-0.59 0.6-0.79 0.8-0.99 1-1.99 2 

ขึ้นไป  

วิธีการค านวณ 
ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของบุคลากรทีม่ี BMI ปกติ =  
ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 5 เดือนหลังของ   
ปี 2565 - ร้อยละของบุคลากรทีม่ ีBMI ปกติ ในรอบ 5 เดือน
แรกของปี 2565 
*ค่าดัชนีดัชนีมวลกาย (BMI) * 
ผอม =น้อยกว่า 18.5 กก./ตร.ม.  
ปกติ = 18.5 – 22.9 กก./ตร.ม.* 
น้ าหนักเกิน (กลุ่มเสี่ยง) = 23-24.9 กก./ตร.ม. 
อ้วน = 25 กก./ตร.ม.ขึ้นไป  
 

1  
5.1 เอกสารวิเคราะห์การประเมิน

ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม 
Healthy Workplace Happy for life 
ระดับดีเย่ียม (0.5) 

5.2 เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ์ ร้อยละ   
ที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ 
ของหน่วยงานตรงเป้าหมาย (0.5) 

 
 
**ใส่หลักฐานแสดงผลลัพธ์ในรายงาน 

การประชุม/ติดตามผลการด าเนินงาน
รายเดือน** 

 คะแนนรวม 5  
เงื่อนไ 
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เอกสารสนับสนุน :  1. แบบประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย (พฒันาโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ) 
2. แบบประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย (พัฒนาโดยส านักส่งเสริม

สุขภาพ) 
3. การประเมินผล Healthy Workplace Happy for life ของหน่วยงาน 
4. เกณฑ์การประเมินสถานทีท่ างานน่าอยู่ นา่ท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข    

ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
5. แบบฟอร์มการตอบหลักฐาน Outcome BMI  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ.) 

2562 2563 2564 
     

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา     ผู้อ านวยการส านักสง่เสริมสุขภาพ    
    โทรศัพท์ 0 2590 4081              โทรศัพท์มือถือ 08 9865 3150  
    โทรสาร 0 25918 205               E-mail : laor.c@anamai.mail.go.th 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางอัญชลนิทร์ ปานศิริ               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
โทรศัพท์ 0 2590 4570               โทรศัพท์มือถือ 08 6144 0441 
โทรสาร 0 2590 4512                E-mail : unchalin.p@anamai.mail.go.th 

2. นางวิชชุพร เกตุไหม                   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท ์0 2590 4059               โทรศัพท์มือถือ 08 3442 9491  

   โทรสาร 0 2590 4512                E-mail : witchuporn.l@anamai.mail.go.th 
ผู้รายงานตัวชี้วัด 
 

1. นางสาวกมลชนก  ศรีศาสตร ์        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
    โทรศัพท์ 0 2590 4519               โทรศัพท์มือถือ 08 3631 3129  
    โทรสาร 0 2590 4512                E-mail : kamonchanok.s@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
    โทรศัพท์ 0 2590 4566               โทรศัพท์มือถือ 06 3519 3964  
    โทรสาร 0 2590 4512                E-mail : tiwawan.s@anamai.mail.go.th 

 
  

mailto:laor.c@anamai.mail.go.th
mailto:unchalin.p@anamai.mail.go.th
mailto:witchuporn.l@anamai.mail.go.th
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รายละเอียดเอกสารสนับสนุน 
 
 

เอกสารสนับสนุน ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย 
(พัฒนาโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ) 

 
https://forms.gle/wZCfRCN1dU8ct4WD6 

 

1. หน่วยงานเจ้าภาพเปิดระบบให้ทุกหน่วยงาน     
ท าแบบประเมินระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 
2564 
2. หน่วยงานเจ้าภาพคืนข้อมูลให้ทุกหน่วยงานภายใน
วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2564 

2. แบบประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
กรมอนามัย (พัฒนาโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ) 

 
https://forms.gle/okJmC2Ae7N8C4rsc7 

 

1. หน่วยงานเจ้าภาพเปิดระบบให้ทุกหน่วยงาน     
ท าแบบประเมินภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยจะ
ท าหนังสือแจ้งทุกหน่วยงาน 
2. หน่วยงานเจ้าภาพคืนข้อมูลให้ทุกหน่วยงานภายใน
เดือนมกราคม 2565 

3. การประเมินผล Healthy Workplace Happy for 
life ของหน่วยงาน 

 

ใช้ ข้ อมู ล การประ เมินผล  Healthy Workplace 
Happy for life ของหน่วยงาน 
 

4. เกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy for Life)  

 
https://1o0.in/4e4dbc 

 

เกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy for Life) ซึ่งจะมีการ
ชี้แจงรายละเอียดให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
ภายในเดือนธันวาคม 2564 

5. แบบฟอร์มการตอบหลักฐาน Outcome BMI 

 
https://1o0.in/76a9c0 

 

ตัวอย่ างแบบฟอร์มการตอบหลักฐานระดับ 5 
Outcome ร้อยละที่ เ พ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI 
ปกต ิ

 


