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Promotion Prevention & 
Protection  Excellence

1 โครงการพัฒนาและสรา้งเสรมิ
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรยีน
 1. ประเมินภาวะโภชนาการเด็กวยั
เรียนเทอมละ 1 คร้ัง

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

   1.1 ด าเนินการพัฒนาและ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
อยา่งต่อเนื่องทุกปี

   1.2 ออกให้บริการงานอนามัย
โรงเรียน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง ( ปีละ
 2 คร้ัง) โดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข  
มีการออกให้บริการเชิงรุก  -  ตรวจ
สุขภาพร่างกาย (ห,ูตา,คอ,เหา,มือ
เท้า) และเฝ้าระวงัโรคทั่วไป 
  -  ออกบริการทันตกรรม
  -  ชั่งน้ าหนัก วดัส่วนสูง เพื่อ
ประเมินภาวะโภชนาการ
  -  เจาะโลหิต (Hct.) เพื่อค้นหา
ภาวะซีด

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยทุธศาสตรค์วามเป็นเลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งานวยัเรียน 
อ าเภอแม่ลา

น้อย

1. เพื่อลดปัญหาเด็กที่มีภาวะ
เร่ิมอ้วนและอ้วนในเด็กวยัเรียน
 พบวา่ อ าเภอแม่ลาน้อย พบ
เด็กที่มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน 
จ านวน 27 แห่ง
2. เพื่อลดปัญหาเด็กที่มีภาวะ
น้ าหนักต่ ากวา่เกณฑ์ในเด็กวยั
เรียน ซ่ึงพบวา่ อ าเภอแม่ลา
น้อย เด็กส่วนใหญ ่เป็นเด็กที่มี
น้ าหนักต่ ากวา่เกณฑ์ และส่วน
ใหญจ่ะเป็นเด็กบนพื้นที่สูง ใน
โรงเรียนที่พบ เกนิร้อยละ 10 
จ านวน 34 แห่ง

โรงเรียนทุกแห่ง ใน
เขตอ าเภอแม่ลาน้อย 

จ านวน 65 แห่ง
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ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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 2. จดัท าเมนูอาหารเสริมโปรตีนที่มี
ในท้องถิ่น (จดัท ารูปเล่มคู่มือ
เมนูอาหารให้กบัโรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในเขตอ าเภอ
แม่ลาน้อย)

โรงเรียน 65 แห่ง ,
ศพด. 35 แห่ง

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

15,000 15,000
      นัก
โภชนากร     
 รพ.แม่ลาน้อย

 3. สนับสนุนจดัต้ังกองทุน
โภชนาการในชุมชน 1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62
ไม่ได้ใช้

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งานวยัเรียน 
อ าเภอแม่ลา

น้อย
 4. คัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้น 
ป.1

เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1 
ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา
 และได้รับการักษาที่เหมาะสม โรงเรียน 65 แห่ง

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ใม่ได้ใช้
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
งานวยัเรียน 
อ าเภอแม่ลา

น้อย

 5. เด็กนักเรียนอาย ุ6 - 12 ปี 
ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์
ละคร้ัง

เพื่อเป็นการควบคุม และ
ป้องกนัภาวะโลหิตจางในเด็ก
นักเรียน โรงเรียน 65 แห่ง

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ
งานวยัเรียน 
อ าเภอแม่ลา

น้อย
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6. อบรมเจา้หน้าที่ครู ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ  (โรงเรียนรอบรู้
สุขภาพ)

เพื่อให้ส่งเสริม และป้องกนั
สุขภาพนักเรียนได้รับการดูแล 
แกไ้ขอยา่งเหมาะสม

ครู 65 คน จนท.สา
ธารณสุข 15 คน รวม 

80 คน

1 มิ.ย. 62 - 30 
มิ.ย. 62

15,000 บาท 15,000

ผู้รับผิดชอบ
งานวยัเรียน 
อ าเภอแม่ลา

น้อย

7.การจดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เด็กและเยาวชน เนื่องในวนัเด็ก
แห่งชาติ ปี 2562

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ 
และการท ากจิกรรมของเด็ก
และเยาวชน

อ าเภอแม่ลาน้อย 12 ม.ค. 62 3,000 บาท 3,000 ผู้รับผิดชอบ
งานวยัเรียน 
อ าเภอแม่ลา

น้อย

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เด็กอาย ุ6 - 12 ปี เพื่อให้บริการทันตกรรมในเด็ก

อาย ุ6-12 ปี

เด็กอาย ุ6-12 ปี 
จ านวน 3,500 คน

/ กลุ่มงานทัน
ตกรรม รพ.

มลน

ตรวจสุขภาพช่องปาก
เพื่อสนับสนุนให้มีการด าเนิน

กจิกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพใน
โรงเรียน

เด็กอาย ุ6-12 ปี 
จ านวน 3,500 คน

/

กลุ่มงานทัน
ตกรรม รพ.

มลน

ออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนที่ 50,000 25,000 25,000 กลุ่มงานทัน
ตกรรม รพ.

มลน
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ล าดับ
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แจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้เด็กอาย ุ
6-12 ปี

ยาสีฟัน 3,000 หลอด
 แปรงสีฟัน 3,000ชิ้น 

ไวนิล 80 ชิ้น
59,500 29,750 29,750

กลุ่มงานทัน
ตกรรม รพ.

มลน

กจิกรรมให้ทันตสุขศึกษารายกลุ่ม โรงเรียนมัธยมศึกษา 10 แห่ง 23,000
5,750 5,750 5,750 5,750

กลุ่มงานทัน
ตกรรม รพ.

มลน
165,500 60,500 63,500 35,750 5,750

วนัที่ 19 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2561
วนัที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ....

.......................................................

............................................. ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ .......................................... ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
(นพ.บัณฑิต ดวงดี) (.................................................)

รวม


