แผนปฏิบตั กิ าร Cluster วัยเรียนวัยรุ่น (ส่วนกลาง) ประจาปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน หลัง : เมย-กย.63)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
(ทีถ่ ่ายทอดลงรายหน่วยงาน) 2. ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 10 -14 ปี (ไม่เกิน1.1ต่อ1000 คน)
4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19ปี (ไม่เกิน34ต่อ1000 คน)
5. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าในหญิง อายุน้อยกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 14)
6. ร้อยละ 10 ของร.ร.พัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) (3,000 แห่ง) (เป็นตัวชี้วัดผลผลิต)
(เป้าหมายกระจายลงหน่วยงาน : ศอ.1=320, ศอ.2=160, ศอ.3=140, ศอ.4=170, ศอ.5=210, ศอ.6=200, ศอ.7=310, ศอ.8=320, ศอ.9=380, ศอ.10=290, ศอ.11=210,
ศอ.12=240, สสม.=50 แห่ง)
โครงการสาคัญ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต

กิจกรรมสาคัญ

กิจกรรมดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

จานวนเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย.-63

พ.ค.-63

มิ.ย.-63

รวม (บาท)

ก.ค.-63

ส.ค.-63

ก.ย.-63

หมายเหตุ (วงเงินจัดสรรหน่วยงานส่วนกลาง)
สส

ก. งบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิน้ (ส่วนกลางและศูนย์อนามัย )
ข. งบประมาณจัดสรรให้กับCsวัยเรียนวัยรุ่น (ส่วนกลาง) (2 โครงการสาคัญ)
ค. งบประมาณจัดสรรให้กับศูนย์อนามัย
1. โครงการโรงเรียนรอบ
รู้ด้านสุขภาพ (Health
Literacy School :
1) ร้อยละ 30 ของนักเรียนมีความ 1.1 เสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
2) ร้อยละ 30 ของนักเรียนมี
พฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์

ผู้รับผิดชอบหลัก

38,036,030
14,655,030
23,381,000

รวมทั้งสิน้
ส่วนกลาง
ศอ.-สสม.

10,573,150

สท

สภ

กก

3,127,250

1,352,910

4,205,380

1,887,610

2,189,250

1,352,910

4,205,380

1,887,610

1,639,250

1,112,910

อพ

4,081,880

รอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัย
เรียนวัยรุ่น
1) สัมมนาวิชาการสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน
ครู นักเรียน บุคลากรฝ่ายศึกษาและฝ่าย
วัยรุ่น ปี 2563 ระดับประเทศ "เด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วย สาธารณสุข ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และ
NuPETHS"
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
(ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
ระดับประเทศ ปี 2563 "เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ by
NuPETHS" )

1 ครั้ง /800 คน

1-3 เม.ย.63

3,000,000

3,000,000

สภ สส สท กก

3,000,000

450,000

สส

450,000

270,000

สส

270,000

400,000

สส

400,000

300,000

สส

300,000

219,250

สส

219,250

3) ประชุมพัฒนาชุดสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพgเด็กวัย
เรียน (HLS Package)

นักวิชาการ สธ. ศธ. นักสื่อสารปชส.
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง

2 ครั้ง

เมย.-พค.63

200,000

250,000

4) ประชุมเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมและ
Digital Health Platform และโครงการเด็กไทยสายตาดี

บุคลากรฝ่าย สธ. / ศธ. , IT , SP ตา

4 ครั้ง

เมย.-ก.ย.63

30,000

200,000

5) ผลิตสื่อรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน 3 รายการ
- สื่อการเรียนรู้โรคธาลัสซีเมียและภาวะโลหิตจาง (หนังสือ
นิทาน, ภาพยนตร์การ์ตูนแอนนิเมชั่น 3 มิต)ิ
- สื่อนิทรรศการภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน (ในการประชุม
วิชาการโรคทาลัสซีเมียแห่งชาติ)
- สื่อปชส.เด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ

โรงเรียนเป้าหมาย

3 รายการ

เมย.-พค.63

6) ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด้าเนินงาน
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาวะโลหิต
จางในเด็กวัยเรียน

ศอ./สสจ./รพ. ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 35จว.และ
กทม. และผู้เกี่ยวข้อง

100 คน

29-30เมย.63

7) ประชุมพัฒนาแผนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวันรุ่น
แบบบูรณาการและเตรียมการ GSHS / ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง

บุคลากรของกรมอนามัยส่วนกลาง/ส่วน
ภูมิภาค กรมในกสธ. และภาคีเครือข่าย

80 คน

2-3กค.63

19,250

คทง.ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน
วัยรุ่น

150 คน

มิย.

367,610

367,610

กก

367,610

ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรขับเคลื่อนงานวัยเรียน
และวัยรุ่น และงานออกก้าลังกาย ผู้บริหาร
ครูเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง และบุคลากร
อื่นๆ ทีส่ นใจ

1/3เรื่อง

เม.ย.-ก.ย.63

300,000

220,000

520,000

กก

520,000

688,800

264,110

1,112,910

สท

1,112,910

478,800

สท

478,800

8,000

สท

8,000

100,000

สท

100,000

200,000

สท

200,000

18,000

สท

18,000

54,000

สท

54,000

230,000

สท

230,000

8) พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัย
เรียนวัยรุ่นให้มี Physical Literacy
9) พัฒนาเครื่องมือเล่นเปลี่ยนโลก
จัดท้าคู่มือ (การส่งเสริมการเล่นเปลี่ยนโลกในโรงเรียน:
School FUN for FIT
จัดท้าสื่อสิ่งพิมพ์ แบนเนอร์ แบคดอป Infographics
จัดท้าสื่อ วีดีทัศน์
10) ประเมินผลโครงการการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากเด็กวัยเรียน 4- 12 ปี ( fee schedule)

70 คน

พ.ค.-63

10.2 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มการตรวจ แบบสัมภาษณ์ และใบ
ยินยอมจากผู้ปกครอง

1 ครั้ง

เม.ย. 63

1 ครั้ง

ก.ค 63

1 ครั้ง

พ.ค. 63

10.3 จ้างบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
10.4 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์อนามัยเพือ่ ประเมินการ
ศูนย์อนามัยที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5,7,9,10,11,12
เข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก
วัยเรียน 4- 12 ปี (Fee schedule)
10.5 ประชุมบริหารจัดการข้อมูลการเข้าถึงบริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากหญิงตั้งครรภ์ และ
เด็กวัยเรียน 4- 12 ปี (Fee schedule)

ส่วนกลาง

1 ครั้ง 15คน

ส.ค 63

10.6 ติดตามการดาเนินงานการเข้าถึงบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากหญิงตั้งครรภ์ และ เด็กวัย
เรียน 4- 12 ปี (Fee schedule)

3 จังหวัด

3 ครั้ง

พ.ค-ก.ค. 63

10.7 จ้างท้าสื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน / มอบ
รางวัลแก่โรงเรียนทีช่ นะการประกวดแต่งเพลงแปรงฟัน
ประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

เด็กประถมศึกษา

มิ.ย.-63

10,000

400,000

300,000

38,000

10.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับมาตรฐานทีมเก็บข้อมูลเพือ่ ศอ. 1-12 , 12 จังหวัดทเป้าหมาย
ประเมินผลโครงการการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เด็กวัยเรียน 4- 12 ปี ( fee schedule)

30,000

200,000

104,000

18,000

478,800

8,000
100,000
200,000

18,000

10,000

30,000

40,000

200,000

หน ้าที่ 1 จาก 5

4,000

-

25/2/2020

แผนปฏิบตั กิ าร Cluster วัยเรียนวัยรุ่น (ส่วนกลาง) ประจาปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน หลัง : เมย-กย.63)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
(ทีถ่ ่ายทอดลงรายหน่วยงาน) 2. ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 10 -14 ปี (ไม่เกิน1.1ต่อ1000 คน)
4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19ปี (ไม่เกิน34ต่อ1000 คน)
5. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าในหญิง อายุน้อยกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 14)
6. ร้อยละ 10 ของร.ร.พัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) (3,000 แห่ง) (เป็นตัวชี้วัดผลผลิต)
(เป้าหมายกระจายลงหน่วยงาน : ศอ.1=320, ศอ.2=160, ศอ.3=140, ศอ.4=170, ศอ.5=210, ศอ.6=200, ศอ.7=310, ศอ.8=320, ศอ.9=380, ศอ.10=290, ศอ.11=210,
ศอ.12=240, สสม.=50 แห่ง)
โครงการสาคัญ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต

กิจกรรมสาคัญ

กิจกรรมดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

จานวนเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย.-63

10.8 ติดตามการด้าเนินงานส่งเสริมทันตสุชภาพเด็กวัยเรียน ร.ร. จนท.สธ.
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนนักเรียนไทยสุขภาพ ภาคีเครือข่าย
ดี โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สังคมไทยไร้ฟันผุ โครงการนม
ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย เป็นต้น

พ.ค.-63

พ.ค - ส.ค. 63

มิ.ย.-63
24,110

รวม (บาท)

ก.ค.-63

ส.ค.-63

ก.ย.-63

11) พัฒนาแนวทางการสร้างการรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก
วัยรุ่นในสถาบันการศึกษา
11.1 รณรงค์กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงในเด็ก
มัธยมศึกษา (สนับสนุนอุปกรณ์ และสื่อในการรณรงค์)

พืน้ ทีด่ าเนินการกิจกรรมฟันสะอาดเหงือก
แข็งแรงและเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
(รร.ขยายโอกาส)

นักเรียน 30,000 คน

11.2 ติดตามและประสานงานการด้าเนินงานพัฒนา
ศักยภาพแกนน้าวัยรุ่นเพือ่ สร้างต้นแบบวัยรุ่นรอบรู้สุขภาพ
ช่องปาก

แกนน้าวัยรุ่นจากสถาบันการศึกษาและสภา
เด็กและเยาวชน/ผู้เกี่ยวข้อง

1 ครั้ง

ก.ค. 63

1 ครั้ง 45 คน

มิ.ย.-63

11.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการรสร้างเสริมความรอบ ทันตบุคลากร/บุคลากรสาธารณสุขจาก กร
รู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยรุ่นในสถานศึกษา
มอนัย สสจ. สถานศึกษา จ้านวน 16 จังหวัด

ผู้รับผิดชอบหลัก

60,000

10,000

170,000

12) กิจกรรมขับเคลื่อนการด้าเนินงานโดยศูนย์อนามัย
12.1 ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ
12.2 ประเมินการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก
วัยเรียน ( fee schedule)
12.3 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ (Best of the Best ) ,
ประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี , นวัตกรรมโครงงาน
สุขภาพ เพือ่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ

1.2 ส่งเสริมเด็กวัย
เรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน
และแข็งแรง

สส
24,110

สท

สท
24,110

240,000

สท

240,000

60,000

สท

60,000

10,000

สท

10,000

170,000

สท

170,000

8,183,350

ศอ.1-12, สสม.

1,205,380

1) ติดตามและประเมินผลแนวทางการส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจาก สพฐ และ ส้านัก 4 ครั้ง (ศอ1,ศอ6 ศอ.8
สมส่วนตามแนว คิด Active Learning ในโรงเรียนน้าร่อง 4 โภชนาการ
และศอ.11) ครั้งละ 10
ภาค
คน
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลแนวทางการส่งเสริมเด็กวัย
เรียนสูงดีสมส่วนตามแนวคิด Active Learning ไปใช้

1 ครั้ง /40 คน

ส.ค.63

3) จัดจ้างออกแบบและจัดท้าต้นฉบับ แนวทางการส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วนตามแนวคิด Active Learning

1 เรื่อง

ก.ย.63

4) จัดจ้างผลิตสื่อเพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง OBEC ผู้บริหารและนักวิชาการจากกรมอนามัย
CHANAL
และสพฐ

1 ครั้ง

มิ.ย.63

30 คน 2 ครั้ง

พ.ค.63,ส.ค.63

6) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ (Cluster วัยเรียนวัยรุ่น) คณะกรรมการฯ

30 คน 1 ครั้ง

17 ก.ค.63

7) จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก World milk day / Milk เด็กวัยเรียน และประชาชนผู้สนใจ
corner

1,000 คน/ครั้ง

มิ.ย.63

2 เรื่อง

พ.ค.63

9) เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ก้ากับติดตามเชิงคุณภาพแบบบูรณา ร่วมกับCluster วัยเรียน
การ

4 ครั้ง/3 คน

พค.-ส.ค.63

10) จัดจ้างผู้ช่วยโครงการ
11) ประเมินโครงการ ChOPA & ChiPA Game (ระยะที่ 2)

6 เดือน/2คน
1/1เรื่อง

เมย.-ก.ย.63
เม.ย.-ก.ย.63

1/1เรื่อง

เม.ย.-ก.ย.63

5) ประชุมปรึกษาหารือเพือ่ ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน

8) จัดจ้างผลิตสื่อ/สื่อต้นแบบส้าหรับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน

12) ประเมินความฉลาดทางการเคลื่อนไหว

ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจาก สพฐ ศอ.และ
ส้านักโภชนาการ

มิ.ย.-ก.ค.63

ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากกรม
อนามัยและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

เด็กวัยเรียน และประชาชนผู้สนใจ

ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรขับเคลื่อนงานวัยเรียน
และวัยรุ่น และงานออกก้าลังกาย ผู้บริหาร
ครูเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง และบุคลากร
อื่นๆ ทีส่ นใจ
ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรขับเคลื่อนงานวัยเรียน
และวัยรุ่น และงานออกก้าลังกาย ผู้บริหาร
ครูเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง และบุคลากร
อื่นๆ ทีส่ นใจ

75,000

75,000

150,000

35,000

50,000
5,000

5,000
5,000
200,000
405,380

30,000

5,000

5,000

5,000

5,000

30,000
50,000

30,000
50,000

30,000
100,000

30,000

120,000

140,000

240,000

หน ้าที่ 2 จาก 5

30,000

หมายเหตุ (วงเงินจัดสรรหน่วยงานส่วนกลาง)

-

-

สภ

กก

1,205,380

150,000

สภ

150,000

150,000

สภ

150,000

35,000

สภ

35,000

50,000

สภ

50,000

10,000

สภ

10,000

5,000

สภ

5,000

200,000

สภ

200,000

405,380

สภ

405,380

20,000

สภ

20,000

180,000
200,000

สภ
กก

180,000

500,000

กก

อพ

-

-

200,000

500,000

25/2/2020

แผนปฏิบตั กิ าร Cluster วัยเรียนวัยรุ่น (ส่วนกลาง) ประจาปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน หลัง : เมย-กย.63)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
(ทีถ่ ่ายทอดลงรายหน่วยงาน) 2. ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 10 -14 ปี (ไม่เกิน1.1ต่อ1000 คน)
4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19ปี (ไม่เกิน34ต่อ1000 คน)
5. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าในหญิง อายุน้อยกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 14)
6. ร้อยละ 10 ของร.ร.พัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) (3,000 แห่ง) (เป็นตัวชี้วัดผลผลิต)
(เป้าหมายกระจายลงหน่วยงาน : ศอ.1=320, ศอ.2=160, ศอ.3=140, ศอ.4=170, ศอ.5=210, ศอ.6=200, ศอ.7=310, ศอ.8=320, ศอ.9=380, ศอ.10=290, ศอ.11=210,
ศอ.12=240, สสม.=50 แห่ง)
โครงการสาคัญ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต

กิจกรรมสาคัญ

กิจกรรมดาเนินการ
13) จัดประชุมถอดบทเรียน ประกาศเกียรติคุณ ChOPA &
ChiPA Game (ระยะที่ 3)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรขับเคลื่อนงานวัยเรียน
และวัยรุ่น และงานออกก้าลังกาย ผู้บริหาร
ครูเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง และบุคลากร
อื่นๆ ทีส่ นใจ

จานวนเป้าหมาย
(หน่วยนับ)
1 ครั้ง /250 คน

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย.63

เม.ย.-63
300,000

พ.ค.-63

มิ.ย.-63

ก.ค.-63

14) กิจกรรมขับเคลื่อนการด้าเนินงานโดยศูนย์อนามัย
14.1 รณรงค์ดื่มนมและกระโดดโลดเต้นในโอกาสวันดื่มนมโลก
(World milk day / Milk corner)
14.2 ผลักดัน/กระตุ้นให้โรงเรียน HLS น้าแนวทางการส่งเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนตามแนวคิด Active Learning ไปใช้ใน
การเรียนการสอน
14.3 ร่วมติดตามประเมินผลแนวทางการส่งเสริมเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วนตามแนวคิด Active Learning (เฉพาะ ศอ. 1, 6
, 8 , 11)
14.4 เข้าร่วมจัดประชุมถอดบทเรียน ประกาศเกียรติคุณ
ChOPA & ChiPA Game
14.5 จัดแคมเปญ ครูขา…มาวิง่ กับหนู : ChOPA ChiPA Run
2020 1st
1.3 ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กพิเศษ
1) รณรงค์กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงในเด็กมัธยมศึกษา พืน้ ทีด่ าเนินการกิจกรรมฟันสะอาดเหงือก
(สนับสนุนอุปกรณ์ และสื่อในการรณรงค์)
แข็งแรงและเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
(รร.ขยายโอกาส)

นักเรียน 30,000 คน

60,000

10,000

รวม (บาท)
ส.ค.-63

ผู้รับผิดชอบหลัก

ก.ย.-63

หมายเหตุ (วงเงินจัดสรรหน่วยงานส่วนกลาง)
สส

300,000

กก

7,014,300

ศอ.1-12, สสม.

240,000

สท สส

60,000

สท

60,000

10,000

สท

10,000

170,000

สท

170,000

550,000

2) ติดตามและประสานงานการด้าเนินงานพัฒนาศักยภาพ
แกนน้าวัยรุ่นเพือ่ สร้างต้นแบบวัยรุ่นรอบรู้สุขภาพช่องปาก

แกนน้าวัยรุ่นจากสถาบันการศึกษาและสภา
เด็กและเยาวชน/ผู้เกี่ยวข้อง

1 ครั้ง

ก.ค. 63

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการรสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพช่องปากวัยรุ่นในสถานศึกษา

ทันตบุคลากร/บุคลากรสาธารณสุขจาก กร
มอนัย สสจ. สถานศึกษา จ้านวน 16 จังหวัด

1 ครั้ง 45 คน

มิ.ย. 63

1) ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังคัดกรอง
และการดูแลสุขภาพเด็กพิเศษ

ครู บุคลากรสาธารณสุข นักจิตวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง

200 คน

27-28 เมย.63

300,000

300,000

สส

300,000

2) ประชุมพัฒนาสื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ

ครู บุคลากรสาธารณสุข นักจิตวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง

50 คน

7 เมย.63

50,000

50,000

สส

50,000

3) ผลิตสื่อ "สุขอนามัยใส่ใจเด็กพิเศษ"
(ส้าหรับเด็กบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน)

ร.ร.สังกัดการศึกษาพิเศษ

2รายการ

เมย.-พค.63

200,000

สส

200,000

1,169,050

ศอ.1-12, สสม.

170,000

200,000

1.7 กิจกรรมขับเคลื่อนการด้าเนินงานโดยศูนย์อนามัย
1.7.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังคัดกรองและ
การดูแลสุขภาพเด็กพิเศษ
1.7.2 น้าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลร่วม

สท

2. โครงการขับเคลือ่ นพระราชบัญญัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

สภ

กก
300,000

อพ

240,000

4,081,880
2.1 ขับเคลื่อน
พระราชบัญญัตกิ าร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น

4,081,880

สอพ

1) โครงการการ
ขับเคลื่อนกลไก
สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

1) ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ในวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

80 คน

เม.ย.-63

200,000

สอพ

2) โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขการตั้งครรภ์
วัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.
2560- 2569 ตาม
พระราชบัญญัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ.2559

2) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการด้าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

40 คน

เม.ย.-63

54,750

สอพ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

หน ้าที่ 3 จาก 5

4,081,880

25/2/2020

แผนปฏิบตั กิ าร Cluster วัยเรียนวัยรุ่น (ส่วนกลาง) ประจาปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน หลัง : เมย-กย.63)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
(ทีถ่ ่ายทอดลงรายหน่วยงาน) 2. ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 10 -14 ปี (ไม่เกิน1.1ต่อ1000 คน)
4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19ปี (ไม่เกิน34ต่อ1000 คน)
5. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าในหญิง อายุน้อยกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 14)
6. ร้อยละ 10 ของร.ร.พัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) (3,000 แห่ง) (เป็นตัวชี้วัดผลผลิต)
(เป้าหมายกระจายลงหน่วยงาน : ศอ.1=320, ศอ.2=160, ศอ.3=140, ศอ.4=170, ศอ.5=210, ศอ.6=200, ศอ.7=310, ศอ.8=320, ศอ.9=380, ศอ.10=290, ศอ.11=210,
ศอ.12=240, สสม.=50 แห่ง)
โครงการสาคัญ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต

กิจกรรมสาคัญ

กิจกรรมดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

จานวนเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย.-63

ก.ค.-63

ส.ค.-63

ก.ย.-63

1 ครั้ง

พ.ค.-63

241,430

สอพ

4) ประชุมคณะท้างานยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุท์ มี่ ีคุณภาพและเป็น
มิตร

คณะท้างานยุทธศาสตร์ที่ 3 และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

30 คน

เม.ย.-63

10,000

สอพ

5) ประชุมคณะท้างานยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการ
การจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้

คณะท้างานยุทธศาสตร์ที่ 5 และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

30 คน

เม.ย.-63

8,100

สอพ

6) ประชุมคณะอนุกรรมการทีป่ รึกษาอิสระด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

คณะอนุกรรมการทีป่ รึกษาอิสระฯ

30 คน

เมย., กค.63

80,000

สอพ

รพ. 6 แห่ง

เมย.-สค.63

100,360

สอพ

18 คน

พค.-สค.63

99,640

สอพ

1,000 คน

มิย.63

1,423,600

สอพ

2 ครั้ง

เมย.-พค.63

10,000

สอพ

10 จังหวัด

เมย.-สค.63

280,000

สอพ

1 เรื่อง

มิย.63

70,000

สอพ

ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงานยุติการ
ตั้งครรภ์ทปี่ ลอดภัย รวมทัง้ เครือข่ายอาสาส่ง
ต่อยุติการตั้งครรภ์ทปี่ ลอดภัย (Referral
นักวิชาการสาธารณสุข อาจารย์พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สภาการ
พยาบาล กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพระ
บรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุข

2 ครั้ง

เมย., มิย.63

303,000

สอพ

1 ครั้ง

พต.63

47,000

สอพ

15) ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังการแท้งและแม่
วัยรุ่น

จังหวัดพืน้ ทีน่ ้าร่องทีเ่ ข้าร่วมด้าเนินงาน

1 ครั้ง

มิย.63

247,500

สอพ

16) ประชุมติดตามการด้าเนินงานแผนงานโครงการฯ

นักวิชาการสาธารณสุข

5 ครั้ง

เมย.-สค.63

40,000

สอพ

17) เก็บข้อมูลและติดตามการด้าเนินงานเฝ้าระวัง

พืน้ ทีท่ เี่ ข้าร่วมการด้าเนินงาน

1 ครั้ง

พต.63

4,500

สอพ

1 หน่วยงาน

เมย.-กย.63

862,000

สอพ

อาจารย์ ทีป่ รึกษาส้านักฯ และนักวิชาการ

4) โครงการขับเคลื่อน 9) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการด้าเนินงานการ องค์กรปกครองท้องถิ่น.สสจ.,ศูนย์อนามัย,
การด้าเนินงานการ
ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ภาคีเครือข่าย
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับท้องถิ่น
10) เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนงานการ
ด้าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับพืน้ ที่ (อปท.)

พืน้ ทีท่ เี่ ข้าร่วมการด้าเนินงาน

11) การติดตามการด้าเนินงานวางแผนครอบครัว

พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข
และผู้ให้บริการวางแผนครอบครัวในสถาน
บริการสาธารณสุขทุกระดับ ทีป่ ฏิบัติงาน ณ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริม
บต้าบล
12) จัดจ้างแปลเอกสารแนวทางการให้บริการวางแผนครอบครัว สุผู้ขจัดภาพระดั
บริการวางแผนครอบครั
ว
13) การอบรมหลักสูตรเรื่อง นวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่
ปลอดภัย (2 รุ่น )
14) ประชุมพัฒนาหลักสูตรอนามัยการเจริญพันธุ์

7) โครงการพัฒนาและ 18) การจัดการบริหารส้านัก
ขับเคลื่อนองค์กร : สู่
กรมอนามัย 4.0 องค์กร
คุณภาพคู่คุณธรรมปี
2563

394,280

หน ้าที่ 4 จาก 5

หมายเหตุ (วงเงินจัดสรรหน่วยงานส่วนกลาง)
สส

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
คณะท้างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

8) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมิน
รับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ ป็นมิตร
ส้าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับปรับปรุง (4 ครั้ง)

6) โครงการเฝ้าระวัง
ด้านอนามัยการเจริญ
พันธุ์

มิ.ย.-63

ผู้รับผิดชอบหลัก

3) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.
2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

3) โครงการส่งเสริมการ 7) เยี่ยมเสริมพลังและก้ากับติดตามการด้าเนินงานโรงพยาบาล ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล
จัดบริการสุขภาพทีเ่ ป็น ตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง2562 ร่วมกับศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่
มิตรและพัฒนาภาคี
ที1่ -12
เครือข่ายอนามัยการ
เจริญพันธุใ์ นวัยรุ่นและ
เยาวชน

5) โครงการพัฒนางาน
อนามัยการเจริญพันธุ์
และการวางแผน
ครอบครัว

พ.ค.-63

รวม (บาท)

สท

สภ

กก

อพ

25/2/2020

แผนปฏิบตั กิ าร Cluster วัยเรียนวัยรุ่น (ส่วนกลาง) ประจาปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน หลัง : เมย-กย.63)
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
(ทีถ่ ่ายทอดลงรายหน่วยงาน) 2. ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 10 -14 ปี (ไม่เกิน1.1ต่อ1000 คน)
4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19ปี (ไม่เกิน34ต่อ1000 คน)
5. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้าในหญิง อายุน้อยกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 14)
6. ร้อยละ 10 ของร.ร.พัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) (3,000 แห่ง) (เป็นตัวชี้วัดผลผลิต)
(เป้าหมายกระจายลงหน่วยงาน : ศอ.1=320, ศอ.2=160, ศอ.3=140, ศอ.4=170, ศอ.5=210, ศอ.6=200, ศอ.7=310, ศอ.8=320, ศอ.9=380, ศอ.10=290, ศอ.11=210,
ศอ.12=240, สสม.=50 แห่ง)
โครงการสาคัญ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต

กิจกรรมสาคัญ

กิจกรรมดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

จานวนเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
เม.ย.-63

พ.ค.-63

มิ.ย.-63

19) กิจกรรมขับเคลื่อนการด้าเนินงานโดยศูนย์อนามัย
19.1 ประสานจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 76 จังหวัด และ
กทม.
19.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมิน
โรงพยาบาลตามมาตรฐานYFHS ฉบับปรับปรุง (พัฒนาครู ข)
และสรุปรายงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4,5,8,11,12)
19.3 ประเมินและรับรองโรงพยาบาลในเขตความรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุง ร้อยละ 30 ตามข้อมูลและ
เป้าหมายโรงพยาบาลสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในการเยี่ยมรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ
19.4 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม และประเมิน
19.5 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม และค้นหาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ก.ค.-63

รวม (บาท)
ส.ค.-63

ก.ย.-63

หมายเหตุ (วงเงินจัดสรรหน่วยงานส่วนกลาง)
สส

7,014,300

หน ้าที่ 5 จาก 5

ผู้รับผิดชอบหลัก

สท

สภ

กก

อพ

ศอ.1-12, สสม.

25/2/2020

