
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ต าบลลาดตะเคียน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕9 
 

ชื่อโครงการ :โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโรคฟันผุ ภาวะโภชนาการสร้างเสริมพัฒนาการ 
และภูมิคุ้มกันโรคในเด็กปฐมวัย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
 

หลักการและเหตุผล 

 เด็กแรกเกิด ถึง ๕ปี เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ บุคคลใน
ครอบครัวมีส่วนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก หากเด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมถูกต้อง 
ส่งเสริมพัฒนาการและประสบการณ์เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับวัยของเด็ก ได้รับอาหารถูกหลักโภชนาการ การ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสมตามวัย การดูแลเอาใจใส่ ความมั่นคง ปลอดภัย เด็กวัยนี้จะมีภาวะสุขภาพที่
สมบูรณ์ แข็งแรง พัฒนาการสมวัยทุกด้านทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม พร้อมที่จะเติบโต 
เป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป ในอนาคต  “เด็กดีวันนี้  คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ”  เป็นค ากล่าวที่ได้ยินมา
ช้านาน  เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนการฝึกอบรม  สั่งสอน  สิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก  เพื่อเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณค่า  มีคุณภาพ  พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป  แต่การที่เด็กจะดีหรือเป็นเด็กดีได้นั้น
องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการมีสุขภาพท่ีดี  ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  เพราะเม่ือสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ไม่ดีหรือมีโรคภัยไข้เจ็บ  ก็ไม่มีพลังที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นเด็กดีและเด็กเก่งได้เท่ากับผู้ที่มีสุขภาพ
ที่ดี  แต่ในประเทศไทยปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่อย่างเสมอ  ท าให้
คนเราต้องดิ้นรนท ามาหาเลี้ยงชีพตนเองหรือครอบครัว  จนไม่มีเวลาดูแลเด็กหรือบุตรตนเอง  ซึ่งเป็นปัญหากับ
สุขภาพเด็ก รวมถึงการไม่ได้รับบริการทางสาธารณสุขตามท่ีเด็กควรจะได้รับ อาทิเช่น การส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  และการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก ซึ่งจากผลการตรวจคัดกรอง
เด็กปฐมวัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ลาดตะเคียน ในภาคเรียนที่ผ่านมา ท าให้พบว่า มีปัญหา โรคฟันผุ 
คิดเป็นร้อยละ78.50ภาวะโภชนาการ   ในเรื่องน้ าหนักมากเกินเกณฑ์ น้ าหนักค่อนข้างมาก และน้ าหนักน้อย
กว่าเกณฑ์ และค่อนข้างน้อย คิดเป็น 30.12และการขาดการรับวัคซีนตามวัยคิดเป็นร้อยละ 17.71  (ข้อมูล 
ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ) 

ด้วยเหตุนี้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลลาดตะเคียน จึงได้จัดท าโครงการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาโรคฟันผุ ภาวะโภชนาการ ส่งเสริมพัฒนาการ และการสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรคในเด็กปฐมวัยใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

 

วัตถุประสงค ์
 

๑. เพ่ือส่งเสริมในเด็กปฐมวัยได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ภาวะโภชนาการและการได้รับ
วัคซีนอย่างถูกต้อง 

๒. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจช่องปาก ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อฟันผุ แจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึง
ความเสี่ยง ให้ค าแนะน าและฝึกทักษะการแปรงฟันเด็ก 

๓. เด็กท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง จัดบริการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ และเด็กท่ีมีฟันผุแล้ว
ได้รับการส่งต่อไปรักษาโดยทันตะบุคลากร 

๔. เพ่ือลดอัตราการเกิดภาวะโภชนาการผิดปกติ โดยเฉพาะภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ 
๕. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 



กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ 

๑. เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน จ านวน  35 คน  
๒. เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนบ้านหนองตลาด   จ านวน  15 คน  
๓. เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93    จ านวน  81 คน  
๔. เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนบ้านคลองร่วม    จ านวน  22 คน  
๕. เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน   จ านวน  27 คน  

         รวม    180  คน  
  
     

ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม 
ขั้นเตรียมการ 

 ๑. จัดท ากลุ่มเป้าหมาย  
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  ผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 
3. จัดซ้ือชุดฝึกแปรงฟันประกอบด้วย แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ า จ านวน 120 ชุด  
 4.จัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมภาวะโภชนาการ ส าหรับเด็กท่ีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
5.เตรียมแบบฟอร์มประเมินผล  สรุปผลรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
ขั้นด าเนินการ 

๑. คัดกรองภาวะโภชนาการ การได้รับวัคซีน ภาวะทันตะสุขภาพ แยกประเภท จัดกลุ่ม ขาว เทา ด า 
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติงานให้กับเด็กนักเรียนปฐมวัย / ผู้ดูแลเด็ก เรื่อง โรคฟันผุ ภาวะโภชนาการ และ

การได้รับวัคซีน 
๓. ติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และเคลือบฟลูออไรด์เด็กในกลุ่ม เทา และด า ทุก ๓ เดือน 

ขั้นสรุปผล 
            ๑.  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหารายบุคคล 
            ๒.  ประเมินผลเฝ้าระวังฟันผุ ปัญหาภาวะโภชนาการ และการขาดการได้รับวัคซีน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

  1  มีนาคม ๒๕๕9  ถึง 30 กันยายน ๒๕59 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลลาดตะเคียนอ าเภอลาดตะเคียน จังหวัดปราจีนบุรี  
 
 
 
 
 
 



งบประมาณ 
 จากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน ปีงบประมาณ  2559

จ านวน 41,780.๐๐บาท ( สี่หม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ ๒๕.๐๐ บาท   จ านวน 180 ชุดเป็นเงิน 9,000.00 บาท  
2. ชุดฝึกแปรงฟัน ประกอบด้วย แปรงสีฟัน 1 ด้าม ยาสีฟัน 1 หลอด และแก้วน้ า 1 ใบ  
จ านวน 180 ชุดๆละ50.๐๐ บาท     เป็นเงิน 9,00๐.๐๐ บาท 
3. โมเดลฟันจ าลอง ขนาด 15 x 17 x 9 ซม. จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน   1,800.00    บาท 
4. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1x3 เมตร ป้ายละ 450 บาท จ านวน 5 ป้าย  เป็นเงิน    2,700.00 บาท  
5. เอกสารประกอบการอบรมเรื่องภาวะโภชนาการ พัฒนาการและอนามัยช่องปาก และแบบบันทึกการ

ตรวจสุขภาพ จ านวน 180 ชุดชุดละ 26 บาท   เป็นเงิน  4,680.00  บาท  
6. ค่าจัดสถานที่และเครื่องเสียง โรงเรียนละ 2,000บาทจ านวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน  10,000.00 บาท  
7. วัสดุสาธิตส าหรับส่งเสริมภาวะโภชนากการส าหรับเด็กท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 20 ชุด ชุดละ 

230 บาท        เป็นเงิน  4,600.00 บาท  
หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถ่ัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ภาวะโภชนาการและการได้รับวัคซีน
อย่างถูกต้อง 

๒. เด็กปฐมวัยมีอัตราฟันผุลดลง เด็กมีสุขภาพดี  
๓. เด็กปฐมวัยมีภาวะโภชนาการที่ดีข้ึน 
๔. เด็กได้รับการสนับสนุนและติดตามการได้รับวัคซีนทุกคน 
๕. เกิดเครือข่ายการท างานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโรคฟันผุ ภาวะโภชนาการ  
สร้างเสริมพัฒนาการและภูมิคุ้มกันโรคในเด็กปฐมวัย  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลาดตะเคียน  
ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ปีงบประมาณ 2559   
ผู้เขียนโครงการ 

................................................................. 
 ( นายชูชีพ  เทพถม ) 

   ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลลาดตะเคียน 

ผู้เสนอโครงการ 

................................................................. 
 ( นางสาวภคณัณฑ์  ขจรเดชเดชา ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 

ผู้ตรวจสอบโครงการ 

................................................................. 
( นายพุฒิพงศ์  ไกรทอง) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลาดตะเคียน 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................................. 
 (นางสาวพิไลลักษณ์   ปะบัวบาน) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 

 ผู้อนุมัติ 

................................................................. 
 (นายพิศิษฐ์      กัณหารี) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
 
 
 
 
 
 



โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโรคฟันผุ ภาวะโภชนาการ  
สร้างเสริมพัฒนาการและภูมิคุ้มกันโรคในเด็กปฐมวัย  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
 

ณ. โรงเรียน..............................  

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิด โดย คุณพิศิษฐ์      กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.0๐ น. กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน(10ท่ามาตรฐานการตรวจสุขภาพนักเรียน) การ

ตรวจสุขภาพช่องปาก/การเคลือบฟลูออไรด์ การตรวจภาวะโภชนาการ และการ
ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในเด็ก 

09.00 - 10.00 น. บรรยาย เรื่อง ภาวะโภชนาการ และอาหารหลัก 5 หมู่ 
10.0๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ๕ อ.  
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่องหลักการล้างมือ ๗ ขั้นตอน และกิจกรรม  “หนูน้อยสุขภาพดี เริ่มต้นที่

...มือสะอาด” 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑5.๓๐ น. บรรยาย เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและการแปรงฟัน  

กิจกรรม “เรามาแปรงฟันกันเถอะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. กิจกรรมการอบรมนี้ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
  ๒. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. และ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.



แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และฟื้นฟูสมรรถภาพ  ปีงบประมาณ ๒๕๕9 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี

กิจกรรมประเภท (3)  การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย ์
๑.โครงการ / กิจกรรม ๒.วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด ๓.กลุ่มเป้าหมายและ

พื้นที่ด าเนินการ 
๔.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๕.งบประมาณ ๖.
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รายละเอียด รวม 

(บาท) 
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโรคฟันผุ 
ภาวะโภชนาการสร้างเสริมพัฒนาการและ
ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กปฐมวัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในเด็กปฐมวัย 
ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการ การ
ได้รับวัคซีนและการแปรงฟัน 
 

1. เพื่อส่งเสริมในเด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองได้รับความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก ภาวะ
โภชนาการและการได้รับวัคซีน
อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจ
ช่องปาก ประเมินพฤติกรรม
เสี่ยงต่อฟันผุ แจ้งผู้ปกครองให้
ทราบถึงความเสี่ยง ให้ค าแนะน า
และฝึกทักษะการแปรงฟันเด็ก 

3. เด็กท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟัน
ผุสูง จัดบริการทาฟลูออไรด์วา
นิชป้องกันฟันผุ และเด็กท่ีมีฟันผุ
แล้วได้รับการส่งต่อไปรักษาโดย
ทันตะบุคลากร 

4. เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะ
โภชนาการผิดปกติ โดยเฉพาะ
ภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ ์

๓.๑ เด็กนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลใน
โรงเรียน ในเขต 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดตะเคียน 
จ านวน 180 คน 
 

1 มีนาคม
2559 

ถึง  
30 

กันยายน
2559 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 
๒๕.๐๐ บาท   จ านวน 180คน 
-ชุดฝึกแปรงฟัน ประกอบด้วย แปรงสีฟัน 
1 ด้าม ยาสีฟัน 1 หลอด และแก้วน้ า 1 
ใบ  
จ านวน 180 ชุดๆละ 50.๐๐ บาท 
-โมเดลฟันจ าลอง ขนาด 15 x 17 x 9 
ซม. จ านวน 1 ชุด   
-ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1x3 เมตร ป้าย
ละ 450 บาท จ านวน 5 ป้าย   
-เอกสารประกอบการอบรมเรื่องภาวะ
โภชนาการ พัฒนาการและอนามัยช่อง
ปาก และแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
จ านวน 180 ชุดชุดละ 25 บาท 
-ค่าจัดสถานที่และเครื่องเสียง โรงเรียนละ 
2,000บาทจ านวน 5 โรงเรียน  
-วัสดุสาธิตส าหรับส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการส าหรับเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์ จ านวน 20 ชุด ชุดละ 230 บาท 
    
     

  
  

 
9,000.00 

 
 

9,00๐.๐๐ 
 

1,800.00 
 

2,700.00 
 
 

3,600.00 
 

 
10,000.00 

 
4,600.00 

 
ชมรม

อาสาสมัคร
สาธารณสุข

ประจ า
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน 

ต าบลลาด
ตะเคียน 

1.เพื่อส่งเสริมในเด็กปฐมวัย
ได้รับความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปาก ภาวะ
โภชนาการและการได้รับ
วัคซีนอย่างถูกต้อง 
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัย ให้
ค าแนะน าและฝึกทักษะการ
แปรงฟันเด็ก 
3.เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดฟันผุสูง จัดบริการทา
ฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ 
และเด็กที่มีฟันผุแล้วได้รับ
การส่งต่อไปรักษาโดยทันตะ
บุคลากร 
4.เพื่อลดอัตราการเกิด
ภาวะโภชนาการผิดปกติ 
โดยเฉพาะภาวะ
โภชนาการมากเกินเกณฑ์  
5.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
เด็กได้รับวัคซีนครบตาม
เกณฑ์ 
 
 

รวมเป็นเงิน ( สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 41,780.๐๐  -  

ลงช่ือ...........................ผู้เขียนโครงการ 
 

    ( นายชูชีพ  เทพถม ) 
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ต าบลลาดตะเคียน 

ลงช่ือ.............................ผู้เสนอโครงการ 
 

    ( นางสาวภคณัณฑ์ ขจรเดชเดชา ) 
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ  

ลงช่ือ.............................ผู้ตรวจสอบ 
 

    ( นายพุฒิพงศ์  ไกรทอง ) 
     ผอ.รพ.สต.ลาดตะเคียน 

ลงช่ือ...............................ผู้ตรวจสอบ 
 

    ( นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน ) 
 เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ลงช่ือ...............................ผู้ตรวจสอบ 
 

    ( นายพิศิษฐ์   กัณหารี ) 
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 



 


