
กลุ่มวัยเรียน

 1.ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 68  - เต้ีย ไม่เกิน ร้อยละ10   - ผอม ไม่เกิน ร้อยละ 5  - อ้วน ไม่เกิน ร้อยละ 10

 2. ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปีในปี 2564    - ชาย 154 cm   - หญิง  155 cm

 3. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)      ร้อยละ 54

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :GAP

   1. ปี2561 อ.เกาะคามีภาวะสูงดีส่มส่วน ร้อยละ 58.33  ภาวะเร่ิมอ้วน/อ้วนร้อยละ15.25  เต้ีย ร้อยละ4.49  ผอม ร้อยละ 6.83 เด็กป๑ เด็กท่ีมีภาวะอ้วน มีกิจกรรมทางกายน้อย 

   2. การคัดกรองสายตานักเรียนป.1 ท้ังหมด จ านวน 355 คน สายตายผิดปกติ ๑๑ คน(สายตาข้ีเกียจ ๑๑ คน) ได้รับแว่นตา ๓ คน

   3. เด็กป๑ ได้รับการเจาะ HCT ท้ังหมด จ านวน 355 คน เจาะ 334  รายพบเส่ียง 49 ราย การส่งต่อเพ่ือพบแพทย์ได้ไม่ครบทุกราย

   4. เด็กวัยเรียนเข้ารับการท ากิจกรรมบ าบัดด้าน IQ  204 ราย มากสุดท่ีต าบลใหม่พัฒนา น้อยสุดท่ีต าบลเกาะคา นอกน้ันกระจายทุกต าบล  เด็กนักเรียนท่ีมีพัฒนาการล่าช้า รวม 52 คน 

มากท่ีสุดต าบลศาลา  ท่าผา ไหล่หิน  รองลงมาตามล าดับ  ไม่พบท่ีต าบลนาแส่ง

  5. ปี 2561 มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ า 1 ราย ในต าบลท่าผา คิดเป็น 15.89 ต่อแสนประชากรต่ ากว่า 15 ปี (ตัวช้ีวัดไม่เกิน 6.5  ต่อแสนประชากรต่ ากว่า 15 ปี)  ปี 2560 ต าบลนาแก้ว โครงการผู้ก่อการดี 

(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ าและอุบัติภัยจากการเล่นน้ า

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

และจ านวน ผลลัพธ์  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

รหัสโครงการ K030102 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น อ าเภอเกาะคา

กิจกรรม การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

1. เด็กอายุ 6-14 ปีทุกคนได้รับการคัดกรองโดยวัดส่วนสูงและช่ัง

น้ าหนักปีละละ2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 พ.ค.-ก.ค. คร้ังท่ี 2 ต.ค.-ม.ค.

22โรงเรียน 78

 หมู่บ้าน

13รพสต./รพ เด็กอายุ 6-14 ปีทุก

คนได้รับการคัดกรอง

โดยวัดส่วนสูงและช่ัง

น้ าหนักปีละ2 คร้ัง

 ต.ค.-ก.ย.62 อารีย์  ,แสง

จันทร์ ,รพ.สต.

ทุกแห่ง

1.1.. ลงข้อมูลภาวะโภชนาการในHos Xp , JHCIS คร้ังท่ี 1 ก่อน 15 

ส.ค. คร้ังท่ี 2 ก่อน 15 ก.พ.

รพ./รพ.สต.ทุก

แห่ง

อ.เกาะคา  ต.ค.-ก.ย.62 อารีย์  ,แสง

จันทร์ ,รพ.สต.

ทุกแห่ง

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2562

ตัวช้ีวัด 

พ้ืนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ
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ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

และจ านวน ผลลัพธ์  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

พ้ืนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ

1.2..วิเคราะข้อมูล รพ./รพ.สต.ทุก

แห่ง

อ.เกาะคา  ต.ค.-ก.ย.62 อารีย์  ,แสง

จันทร์ ,รพ.สต.

ทุกแห่ง

1.3.คืนข้อมูลในพ้ืนท่ี โรงเรียน / ชุมชน อารีย์/รพ.สต.

2. ป้องกันแก้ไขปัญหาโภชนาการนักเรียนอายุ 6-14 ปี   ในโรงเรียน 1.1เด็กอ้วยลดลง

ร้อยละ10และ1.2

เด็กอ้วนเส่ียงร้อยละ

100ได้รับการส่งต่อ

เพ่ือค้นหาสาเหตุ

และการรักษาท่ี

ถูกต้อง

 ต.ค.-ก.ย.62 อารีย์/รพ.สต.

   2.1. เด็กนักเรียนทุกคนมีกิจกรรมการกระโดด/เต้นทุกวัน อย่าง

น้อยวันละ 30 นาที

รร. 20 แห่ง อ.เกาะคา  ต.ค.-ก.ย.62 อารีย์/รพ.สต.

  2.2. เด็กมีภาวะอ้วน เสริมกิจกรรมทางกาย ทุกคน มีการติดตาม

ประเมินทุกเดือนโดย ครูอนามัยโรงเรียน

รร. 20 แห่ง อ.เกาะคา  ต.ค.-ก.ย.62 อารีย์/รพ.สต.

    2.3. เด็กอ้วนเส่ียง ( 3 S.D )การคัดกรอง Obesity Signพบ 3/4 

ส่งต่อ PCCเพ่ือพบFM.

เด็กอ้วนเส่ียง

ทุกราย

อ.เกาะคา  ม.ค.62 ครูอนามัย รร.

      2.4 ติดตามเด็กอ้วนเส่ียง ( 3 S.D ) หลังส่งต่อพบFM ทุกเดือน  ก.พ.-ก.ย.62 รพ.สต.
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ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

และจ านวน ผลลัพธ์  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

พ้ืนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ

 2.5 มีเมนูอาหารส าหรับเด็ก- เด็กท่ีมีน.นน้อย ให้เน้นอาหารท่ีเพ่ิม

พลีงงานเพ่ิมอาหารท่ีโปรตีนท่ีมีคุณภาพ เด็กเต้ีย ให้มีการเลือกอาหาร

ท่ีมีแคลเซียมสูง เช่นนมวันละ 2 กล่อง/ กระตุ้นการออกก าลังกายทุก

วันๆละ 60 นาที (สะสม) เน้นการกระแทกข้อต่อ /นอนหลับพักผ่อน

ให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชม.โดยเข้านอนก่อน 4 ทุ่ม(กระตุ้นGrowth 

hormone)  /เน้นกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ( ผักท่ีมีแคลเซียม

 ) เด็กอ้วน/เร่ิมอ้วนมีเมนูอาหารส าหรับเด็ก -ติดตามเฝ้าระวัง

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร /การออกก าลังกายโดยผู้ปกครอง/อสม.

ติดตามกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล

รร. 20 แห่ง อ.เกาะคา เด็กผอมเต้ียลดลง

ร้อยละ10

 ต.ค.-ก.ย.62 รพ.สต.

 3. สนับสนุนให้ชุมชน จัดสถานท่ีเอ้ือต่อการออกก าลังกาย/อุปกรณ์

การออกก าลังกายในชุมชน ส ารวจร้านขายของช า/ร้านอาหารหรือ

เคร่ืองด่ืมในชุมชน ท่ีเอ้ือให้เกิดภาวะอ้วน

หมู่บ้าน 78 หมู่ อ.เกาะคา มีสถานท่ีออกก าลัง

กายในชุมชนท่ีเข้าถึง

และหลากหลาย

 ต.ค.-ก.ย.62 อารีย์/รพ.สต.

 4. ประสานอสม. จัดท าการหาความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองใน

การกระบวนการจัดการปัญหาน้ าหนักเด็กทุพโภชาการ/เด็กอ้วน ลด

ปัจจัยเอ้ือให้เด็กมีภาวะอ้วนในชุมชน

หมู่บ้าน 78 หมู่ อ.เกาะคา ชุมฃนมีการจัดการ

ร้านค้า/เคร่ืองด่ืมท่ี

ลดปัจจัยเส่ียงภาวะ

อ้วน

 ต.ค.-ก.ย.62 อารีย์/รพ.สต.

  5.การส่งเสริมและป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน( อายุ 6-14 

ปี )

อารีย์/รพ.สต.

   5.1 เจาะหาค่าจ านวนเม็ดเลือดแดงในเด็ก ป. 1 ทุกราย   จ่ายเสริม

ยาเม็ดธาตุเหล็ก ให้เด็ก 6-14 ปี สัปดาห๋ละ 1 เม็ด

355 คน อ.เกาะคา นร.ท่ีมีภาวะซีดร้อย

ละ100ได้รับการ

วินิจฉัยและรักษาโรค

 มิ.ย.-ก.ค.62 อารีย์/รพ.สต.
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ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

และจ านวน ผลลัพธ์  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

พ้ืนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ

  5.2 พบHCT <35 % ให้ยา เสริมธาตุเหล็กกินทุกวัน ครบ 1 เดือน

เจาะHCT ซ้ า

มิ.ย.-ส.ค.62 อารีย์/รพ.สต.

 5.3  กรณีเด็กท่ีพบภาวะโลหิตจาง (HCT) ต่ ากว่า 36 % ( 6-14 ปี )

ส่งพบแพทย์เพ่ือยืนยันผลและส่งต่อรักษาต่อเน่ือง

20 รร. อ.เกาะคา ก.ย.-62 อารีย์/รพ.สต.

 5.4 เด็กมีภาวะซีดจัดท า Care plan และติดตามทุกราย  ธ.ค.-ก.ย.62 อารีย์/รพ.สต.

 6. การด าเนินงาน Thai School Lunch

     6.1 ร.ร.ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส ติดตามเสริมพลังการ

ด าเนินการอย่างต่อเน้ือง

1รร.  ต.ค.-ก.ย.62 อารีย์/รพ.สต.

     8.2 เย่ียมเสริมพลัง ร.ร.ประถม / ขยายโอกาส / มัธยม จัดการ

ปัญหาเด็กอ้วน/ เต้ีย

19 รร.

7. เฝ้าระวังสายตาในเด็ก ป.1 

  7.1 คัดกรองสายตาโดย VA นักเรียน ป.1  โดยครู สายตาผิดปกติ 

ส่งต่อเจ้าหน้าท่ี คัดกรอง VA ซ้ า

 355 คน อ.เกาะคา ร้อยละของเด็กท่ีมี

ปัญหาทางสายตา

ได้รับการรักษา 100%

มิ.ย.-ก.ค.62 อารีย์/รพ.สต.

  7.2 ส่งต่อนักเรียนสายตาผิดปกติ พบแพทย์ หากพบผิดปกติส่งต่อ 

รพ.ล าปาง
เด็กท่ีคัดกรอง

พบท่ีสายตา

ผิดปกติทุกราย

อ.เกาะคา มิ.ย.-ก.ค.62 อารีย์/รพ.สต.

  7.3 ติดตามนักเรียนสายตาผิดปกติ ทุกราย อ.เกาะคา ส.ค,ก.ย.62 อารีย์/รพ.สต.

8. การป้องกันเด็กจมน้ า

  8.1 โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ าและ

อุบัติภัยจากการเล่นน้ า ต าบลท่าผา
ผู้น าชุมชน 

ผู้ปกครองและ

นักเรียน 60 คน

ต.ท่าผา  พ.ย.61-

ก.ย.62

รพ.สต.ท่าผา/

อสม.ท่าผา
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ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

และจ านวน ผลลัพธ์  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

พ้ืนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ

  8.2 เย่ียมติดตามโครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการ

จมน้ าและอุบัติภัยจากการเล่นน้ าต าบลนาแก้ว

กรรมการต าบล

นาแก้ว

ต.นาแก้ว มี.ค.-62 รพ.สต.สองแคว

ใต้/จอมปิง /แสง

จันทร์

  8.3 ติดตามกิจกรรมการป้องกันเด็กจมน้ าทุกโรงเรียน และการเฝ้า

ระวังป้องกันการจมน้ าและการจัดการแหล่งเส่ียงในชุมชน

โรงเรียน 20 

แห่ง 78 หมู่บ้าน

อ.เกาะคา  พ.ย.61-

ก.ย.62

อารีย์/แสง

จันทร์/รพ.สต.

9. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน
9.1 ตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการทันตกรรมตามความจ าเป็น 20 รร. อ.เกาะคา ทพญ.ญาณิชศา

9.2 เน้นคุณภาพเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซ่ีท่ี 1 ในเด็กอนุบาล 2 500 ราย/ อ.เกาะคา เด็กนักเรียนได้รับการ

เคลือบหลุมร่องฟัน

19,200 Uc ต.ค.61 -  

ก.ย.62

นาริน ต๊ะมโน

ป.1 และ ป.2 ตาม  teatment need ตรวจสอบการยึดติดทุกภาค

เรียน ( ทุกสถานบริการทบทวนกระบวนการเคลือบหลุมร่องฟันและ

แก้ไขจุดบกพร่องก่อนเร่ิมด าเนินการ )

20 รร. อ.เกาะคา

9.3 ด าเนินกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพทุกโรงเรียนในเขต

รับผิดชอบ และคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม ประกวดกิจกรรมแปรง

ฟันคุณภาพระดับจังหวัด

   - ร่วมกับโรงเรียนจัดกระบวนการให้นักเรียนแปรงฟันเป็น

(แปรงฟันสะอาด ท่ัวถึงอย่างสม่ าเสมอ ด้วยตัวเอง) และสอนให้

นักเรียนสามารถใช้ไหมขัดฟันได้อย่างถูกต้อง

   - จัดหาอุปกรณ์การแปรงฟัน ไหมขัดฟัน เพ่ือให้เกิดความ

ต่อเน่ืองในการปรับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก

20 รร.  รร.เขต

อ าเภอเกาะ

คา

27169   UC มค.-กค.62 ทพญ.ญาณิ

ชศานาริน ต๊ะ

มโน

9.4 ผลักดันให้เกิดกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน มค.-กค.62 ทพญ.ญาณิชศา
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ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

และจ านวน ผลลัพธ์  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

พ้ืนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ

  - พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตรการโรงเรียนอ่อนหวานปลอด

น้ าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ

  - กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 

  - เน้นกิจกรรมแปรงฟันก่อนนอน ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม

  - ฝึกเด็กนักเรียนใช้วิธีการแปรงฟันแบบแปรงแห้ง

  - สนับสนุนให้นักเรียนใช้ไหมขัดฟันในการท าความสะอาดฟัน

91.5 งานข้อมูล: ตรวจสุขภาพช่องปากและส ารวจพฤติกรรม

เด็กป.6 และบันทึกข้อมูลผ่านระบบข้อมูลของสถานบริการ มค.-กค.62 ทพญ.ญาณิชศา

9.6 อบรมครูอนามัยเร่ืองการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพใน

โรงเรียน(ร่วมกับงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ)
ครูอนามัย 25 

คน

ทุกโรงเรียน

ในอ าเภอ

เกาะคา

บูรณาการ มค.-กค.62 ทพญ.ญาณิชศา

พัฒนาระบบข้อมูล (บูรณการ ย 4 )

1. ติดตามการคัดกรอง (อ้วน ผอม เต้ีย) และลงข้อมูลการเฝ้าระวัง

ข้อมูลการช่ังน้ าหนัก/ส่วนสูงเด็กนักเรียนในโปรแกรมHosXp,JHCIS  

2  คร้ัง/ปีติดตามข้อมูลตามรอบการคีย์

โรงเรียน 22 แห่ง  ต.ค.-ก.ย.61 อารีย์/แสง

จันทร์/รพ.สต.

 3. ติดตามข้อมูลตอบกลับ นักเรียนท่ีส่งต่อรักษาสายตาผิดปกติท่ีส่ง

ต่อไปรพ.ล าปางทุกรายเพ่ือตอบกลับให้ รพ.สต.ติดตามครบทุกราย

นักเรียนท่ีส่งต่อ

พบแพทย์รพ.

ล าปาง

ร้อยละร้อยของเด็กท่ี

มีปัญหาทางสายตา

 ต.ค.-ก.ย.61 อารีย์/แสง

จันทร์/รพ.สต.

 4. ติดตามข้อมูลเด็กท่ีพบเส่ียงภาวะโลหิตจางทุกราย ลงบันทึกให้

ครบถ้วน

ร้อยละร้อยของเด็กท่ี

มีปัญหาภาวะโลหิต

จาง

 ต.ค.-ก.ย.61 อารีย์/แสง

จันทร์/รพ.สต.

การก ากับติดตาม

หนา้ที ่6 จาก 7



ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง เป้าหมาย ผลผลิต/ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

และจ านวน ผลลัพธ์  จ านวน แหล่งงบ ด าเนินการ

พ้ืนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ

1. การเย่ียม ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รร.วัดพระธาตุ รร.

บ้านทุ่งขาม รร.นาแก้วประชารัฐ รร.บ้านท่าผา รร.หาดปู่ด้าย รร.

ศาลาสามัคคี

9 แห่ง โรงเรียนท่ีเย่ียมผ่าน

เกณฑ์รร.ส่งเสริม

 ต.ค.-ก.ย.62 อารีย์ /แสงจันทร์

2. การเย่ียมเสริมพลังโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส รร.บ้านไหล่หิน โรงเรียนเด็กไทยแก้ม

ใสด าเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง

 ต.ค.-ก.ย.62 อารีย์ /แสงจันทร์

3. เย่ียมเสริมพลังการจัดการน้ าหนักเด็กอ้วนในโรงเรียน 22 แห่ง โรงเรียนมีการบริการ

จัดการน้ าหนักเด็ก

 ต.ค.-ก.ย.62 อารีย์ /แสงจันทร์

 4. ติดตามเย่ียมเสริมพลังร่วมกับ สพป.ล าปางเฃต 2 ในโรงเรียนสังกัดิ

 การจัดการเมนูอาหารกลางวันคุณภาพใช้ TSLการแก้ไขปัญหา

โภชนาการเพ่ือสูงดีสมส่วนเด็กวัยเรียน - การคัดกรองเด็กObesity 

signและการส่งต่อ

22 แห่ง โรงเรียนมีการบริหาร

จัดการภาวะโภชน

การเด็กได้อย่าง

ถูกต้อง

  ม.ค. - 

ก.ย.62

อารีย์ ,/แสง

จันทร์/สพป.เขต2

 5. ติดตาม.รพ.สต. การตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง / การจัดการ

น้ าหนักเด็กวัยเรียน ในวาระประชุมประจ าเดือน

14 คน   ม.ค. - 

ก.ย.62

อารีย์/แสงจันทร์

งบ UC  46,369.00

รวมงบ 46,369.00 
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