
 ชื่อโครงการ       :  เด็กดอนตูมยุคใหม่ หุ่นสวยสมวัย ร่างกายแข็งแรง  
งาน    :   ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
ลักษณะโครงการ               :  โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศฯ 
     1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสจ.นครปฐม         

การบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณสุข 
     1.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสอ.ดอนตูม           

สร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการ
พัฒนาระบบสุขภาพให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กร
หลักในการขับเคลื่อนที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือเป้าหมาย
ให้คนไทยมีสุขภาพดีซึ่งในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ด้านส่งเสริม ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) จากรายงานของกองแผนงานและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ - 2564 พบภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ ๖-๑๔  ปี สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 61.5,65.7,58.0 ภาวะผอม ร้อยละ 5.1,4.4,3.9 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 11.7,12.5,๑
1.6 และภาวะเตี้ย ร้อยละ 8.9,6,10.4 ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ภาวะโภชนาการของเด็ก
วัยเรียนยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการเพ่ิมขึ้น เพราะ
ช่วงเวลาทอง (Golden period) ของเด็กในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth spurt) มีช่วงระยะเวลา
จ ากัดโดยเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะแตกต่างกัน โดยเด็กชายจะเริ่มในช่วงอายุ ๑๐-๑๒ ปี ความสูงจะเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ ๑๔ ปี จากนั้นอัตราการเพ่ิมของความสูงจะลดลง ส่วนเด็กผู้หญิงจะเริ่มในช่วง
อายุ ๙-๑๐ ปี ความสูงจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ ๑๒ ปี จากนั้นอัตราการเพ่ิมของความสูงจะ
ลดลงจนกระทั่งถึงอายุประมาณ ๑๖-๑๘ ปี ความสูงจะค่อนข้างคงที่  การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดีสูงดีสมส่วนจะต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพอาหาร การออกก าลังกาย และการนอนหลับที่มี
คุณภาพ หากเด็กได้รับอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ ของร่างกายจะท าให้การเจริญเติบโตไม่ดีและผอม 
ในทางตรงข้ามหากได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายจะท าให้เกิดภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน และ
หากขาดอาหารเป็นเวลานานเรื้อรัง จะท าให้เด็กเตี้ย ส่งผลต่อการพัฒนาสมอง โดยระดับสติปัญญาต่ ากว่าเด็ก
ที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ พัฒนาการล่าช้า อีกทั้งเด็กที่มีภาวะเตี้ย มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเรื้อรังเมื่อโตเป็น
ผู้ใหญ่ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เช่นเดียวกับเด็กที่มีภาวะอ้วน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียน และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการดูแลสุขภาพ ผลจากการ
ส ารวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กกลุ่มอายุ ๑๒ ปี ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในด้านการบริโภคอาหารมีเพียงร้อยละ ๓.๓ โดยกินอาหารเช้าทุกวันเพียงร้อยละ ๕๔.๗ กินอาหาร
ไม่ได้ตามสัดส่วนปริมาณที่แนะน าใน ๑ วัน เช่น นม ไข่ ผัก การส่งเสริมด้านโภชนาการเพ่ือให้เด็กวัยเรียนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ได้นั้น การจัดการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ส่วน
กิจกรรมทางกาย พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ร้อยละ ๑๘.๓ สอดคล้องกับการส ารวจ ของ



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าวัยรุ่นตอนต้น เพศชายร้อยละ 
61.33 เพศหญิงร้อยละ 38.67 มีสุขภาพแข็งแรง ร้อยละ 74.50 มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 32.27 มีโรค
ประจ าตัว ร้อยละ 30.13 และโรคประจ าตัวที่พบบ่อย คือ ปวดศีรษะ ร้อยละ 21.07 มีปัญหาด้านสายตา 
ร้อยละ 29.60 วัยรุ่นตอนต้นส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกาย อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีภาวะสุขภาพจิต ปกติ มีเพียงร้อยละ 
7.2 มีปัญหา สุขภาพจิต มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น การออกก าลัง กาย อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ บรรยากาศทางสังคมในโรงเรียนระดับปานกลาง 

จากข้อมูลของเขตสุขภาพ มีเด็กที่มีปัญหาภาวะโภชนาการในเรื่อง ผอม เริ่มอ้วนและอ้วน เตี้ย และ
ส่วนสูงเฉลี่ยทั้งเด็กชายและหญิง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จากปี ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ พบภาวะ
โภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ ๖-๑๔ ปี สูงดีสมส่วนเพียง ร้อยละ ๕๕ ภาวะผอม พบร้อยละ ๔.๑๖ เริ่มอ้วน
และอ้วน พบร้อยละ ๑๓.๕๓ และเตี้ย พบร้อยละ ๑๒.๓๕ ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชาย ๑๔๗.๑๐ เด็กหญิง ๑๔๘.๒๔  

ส่วนของอ าเภอดอนตูม ผลส ารวจตั้งแต่ปี 2563-2565 พบว่าเด็กวัยเรียนอายุ ๖-๑2 ปีที่มีภาวะ
โภชนาการสูงดีสมส่วน ร้อยละ 40, 43.35, 53.2 ผอม ร้อยละ 4, 5.72, 53.2 เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 
16.15, 19.85, 16.6  เตี้ย ร้อยละ 11.8, 12.74, 9.23  ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชาย  134.39, 147.25, 
145.9 และเด็กหญิง 139.28, 148.71, 148.97 ซึ่งโดยภาพรวมแล้วเด็กวัยเรียนในอ าเภอดอนตูมยังมี
ภาวะโภชนาการที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง และโรงพยาบาลดอนตูม จึงได้จัดท าโครงการ เด็กดอนตูม
ยุคใหม่ หุ่นสวยสมวัย ร่างกายแข็งแรง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีรูปร่างสมส่วน มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค ์อีกท้ังยังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีต่อไปในอนาคต 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแก้ไขเด็กท่ีมีปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

2. เพ่ือให้เด็กได้มีสุขภาพร่างแข็งแรง สูงดีสมส่วนตามวัย 

4. เป้าหมายของโครงการ 
เพ่ือการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนเมื่อพบปัญหาภาวะโภชนาการเกินแล้วท าการส่งต่อสู่การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
1.  นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน จ านวน  974  คน 

- รพ.สต.บ้านตะโกสูง  63 คน 
- รพ.สต.ห้วยพระ  19 คน 
- รพ.สต.บ้านเลาเต่า  22 คน 
- รพ.สต.ล าเหย  29 คน 
- รพ.สต.บ้านภูมิ  39 คน 
- รพ.สต.ดอนพุทรา  27 คน 
- รพ.สต.บ้านหลวง  23 คน 
- รพ.สต.ดอนรวก  44 คน 
- รพ.สต.ห้วยด้วน  14 คน 
- รพ.สต.ล าลูกบัว  38 คน 
- รพ.ดอนตูม   656 คน 

6. ระยะเวลา 
 ตุลาคม – กันยายน 2566 



7. สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

           2. โรงพยาบาลดอนตูม 

8. วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม / งานที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.ชี้แจงโครงการให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ    
 

มกราคม  
๖6 

- - รพ.สต. 

2.โรงเรียนด าเนินการชั่งน้ าหนัก                      
วัดส่วนสูง เทอมละ ๑ ครั้ง                                                       
-รายงานครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑             
(เดือน มิ.ย.66 สัปดาห์ที่ 2 โรงเรียน            
ชั่งน้ าหนัก)                              
-รายงานครั้งที่  ๒ ภาคเรียนที่ ๒                 
(เดือน ม.ค.๖6 -สัปดาห์ที่ 2 โรงเรียน            
ชั่งน้ าหนัก)         
            

มกราคม – 
กรกฎาคม 
2566 

- - -โรงเรียน
ประถมศึกษา 

3.การด าเนินการจัดอบรมให้กับคุณครูแต่
ละโรงเรียนแห่งละ 1-2 คน เรื่องภาวะ
โภชนาการและการออกก าลังกายในกลุ่ม
เด็กท่ีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2566 

-สื่อใบความรู้ภาวะ
โภชนาการและการ
ออกก าลังกาย  
-คู่มือการจดบันทึก
น้ าหนักเด็ก ราคา
เล่มละ 30 บาท 
 

เงินบ ารุง - รพ.สต. 
- โรงเรียน 
 

4.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันลด
น้ าหนักในกลุ่มเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนของ           
แต่ละโรงเรียนเพ่ือให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ 
สมส่วน  
(จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเปลี่ยนไปในแต่
ละครั้ง เช่น การเดิน+วิ่ง,การเต้นแอโรบิก ) 
 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2566 

- - - โรงเรียน 

5.รพ.สต.มีการลงชั่งน้ าหนักในกลุ่มเด็กที่มี
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน พร้อมกับการ
รวบรวมข้อมูลเทียบจ านวนเด็กท่ีลดน้ าหนัก
ได้มากท่ีสุด (จ านวนคน) ในแต่ละโรงเรียน
เพ่ือจัดล าดับการให้ของรางวัล 
(จะลงชั่งน้ าหนัก 3 ครั้ง 
 

พฤษภาคม-
กรกฎาคม 
2566 

-รางวัลส าหรับเด็ก
ที่ลดน้ าหนักได้มาก
ที่สุดในแต่ละ
โรงเรียน 
รางวัลที่ 1  
-ประกาศนียบัตร
และชุดของขวัญ 

เงินบ ารุง - รพ.สต. 
 



ครั้งที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2566 
ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน 2566 
ครั้งที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2566) 

รางวัลที่ 2  
-ประกาศนียบัตร
และชุดของขวัญ  
รางวัลที่ 3  
-ประกาศนียบัตร
และชุดของขวัญ 

6.ประเมินผลการด าเนินงานและสรุป
โครงการ 
 

สิงหาคม – 
กันยายน 66 

- - รพ.สต. 

 
9. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ และแนวทางแก้ไข   

การรับประทานอาหารของเด็กนักเรียนขณะอยู่บ้านอาจเป็นอาหารที่ไม่พึงประสงค์และท าให้เด็กทาน 
มากเกินที่ก าหนดไว้ในแต่ละมื้ออาหาร จึงส่งผลให้มีค่าน้ าหนักเพ่ิมขึ้นได้ 
 แนวทางแก้ไข คือ ชี้แจงให้ผู้ปกครองต้องเป็นผู้น าในการรับประทานอาหารให้กับบุตร และการออก
ก าลังเพราะเด็กจะท าตามที่ผู้ปกครองพาเด็กท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือการกินอาหารในแต่ละมื้อ 

10. ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัดความส าเร็จของโครงการ 
10.1 ด้านปริมาณ (ผลผลิต) 
1. ร้อยละ 95 ของเด็กอายุ 6 - 12 ปี (ป.1-6) ได้รับการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
10.2 ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
1. ร้อยละ 66 ของเด็กอายุ 6 - 12 ปี (ป.1-6) สูงดีสมสว่น 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 12 ปี (ป.1-6) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 

11. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (ตัวช้ีวัด) วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. ร้อยละ ๙๕ ของเด็กอายุ ๖ – 
๑2 ป ี(ป.1-6) ได้รับการชั่ง
น้ าหนัก  วัดส่วนสูง  
 

จ านวนเด็กอายุ ๖ – ๑2 ปี (ป.1-6) ที่ได้รับ
การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เทียบกับจ านวน
นักเรียนทั้งหมด                                    
- ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป  =   ๕  คะแนน                 
- ร้อยละ ๙๐-๙๔     =   ๔ คะแนน                 
- ร้อยละ ๘๔- ๘๙    =   ๓  คะแนน              
- ร้อยละ ๘๐-๘๔     =   ๒  คะแนน              
- ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  =   ๑  คะแนน 
 
 
 
 
 

-ข้อมูลจาก HDC                       
งานอนามัยโรงเรียน                   
ข้อ ๑.๑   



2. ร้อยละ ๖6  ของเด็กอายุ ๖ – 
๑2 ปี สูงดีสมส่วน   
 
 
 

จ านวนเด็กอายุ ๖ – ๑2 ปี ที่ได้รับการชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง สูงดีสมส่วน เทียบกับ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด           
- ร้อยละ ๖6 ขึ้นไป  =  ๕  คะแนน               
- ร้อยละ ๖๐- ๖5    =  ๔  คะแนน     - 
ร้อยละ ๕4 – ๕๙   =  ๓   คะแนน     - 
ร้อยละ  ๔8 -๕3   =  ๒  คะแนน             
- ต่ ากว่าร้อยละ ๔7  =  ๑  คะแนน   

-ข้อมูลจาก HDC                       
งานอนามัยโรงเรียน                   
ข้อ ๑.๑   
 

3. ร้อยของเด็กอายุ 6 – 12 ปี 
มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกิน
ร้อยละ 10 

จ านวนเด็กอายุ 6 – 12 ปี มีภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 เทียบกับจ านวน
นักเรียนทั้งหมด                                      
- ร้อยละ 1-3      =   ๕  คะแนน                 
- ร้อยละ  4-6    =   ๔ คะแนน                 
- ร้อยละ 7-9     =   ๓  คะแนน              
- ร้อยละ 10     =   ๒  คะแนน              - 
มากกว่าร้อยละ 10  =   ๑  คะแนน 

-ข้อมูลจาก HDC                       
งานอนามัยโรงเรียน                   
ข้อ ๑.๑   

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. เด็กท่ีมีปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีขึ้น 
2. เด็กวัยเรียนจะมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและเหมาะสมตามวัยสูงดีสมส่วน 

13. งบประมาณ 
เงินบ ารุง  จ านวน 63,200 บาท 
1. สื่อความรู้โภชนาการและการออกก าลังกาย จ านวน 30 ชุดๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 900 บาท 
2. คู่มือการจดบันทึกน้ าหนักเด็ก จ านวน 320 เล่มๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท 
3. รางวัลส าหรับเด็กท่ีลดน้ าหนักได้มากท่ีสุดในแต่ละโรงเรียน ในกลุ่มเด็กเริ่มอ้วน และอ้วน  

รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรและชุดของขวัญ 
 - ประกาศนียบัตร จ านวน 30 แผ่นๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท 

- ชุดของขวัญส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (แก้วน้ าเก็บความเย็น 1 ใบ , กล่องใส่
อาหาร 1 ใบ , ชุดกีฬา 1 ชุด) จ านวน 30 ชุดๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 19,500 บาท 

รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรและชุดของขวัญ 
 - ประกาศนียบัตร จ านวน 30 แผ่นๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท 

- ชุดของขวัญส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (กล่องใส่อาหาร 1 ใบ , ชุดกีฬา 1 ชุด) 
จ านวน 30 ชุดๆ ละ 470 บาท เป็นเงิน 14,100 บาท 

รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรและชุดของขวัญ 
 - ประกาศนียบัตร จ านวน 30 แผ่นๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท 

- ชุดของขวัญส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ชุดกีฬา 1 ชุด) จ านวน 30 ชุดๆ ละ 370 
บาท เป็นเงิน 11,100 บาท 

รางวัลชมเชย 5 รางวัล  
 - ประกาศนียบัตร จ านวน 230 แผ่นๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,750 บาท 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 



14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 2. โรงพยาบาลดอนตูม 
 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางกันยา    วิเวก)                    (นายจิติวัฒน์  ศลิปเจริญ) 
         ผอ.รพ.สต.ล าเหย                ผอ.รพ.สต.บ้านภูม ิ
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวเกล้ากร  รัตนชาญกร)         (นางสมวรรณ   จันตะนา) 
    รก.ผอ.รพ.สต.บ้านตะโกสูง               ผอ.รพ.สต.ล าลูกบัว 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ 
       (นายธีระ  อนุตธโต)                   (นางเบญจมา   หารัญดา) 
       ผอ.รพ.สต.ห้วยพระ             รก.ผอ.รพ.สต.บ้านเลาเตา่ 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
   (นายฉัตรชัย  เหล่ากรุงเก่า)        (นายช านาญ   ตรีอินทอง) 
      ผอ.รพ.สต.ดอนพุทรา              ผอ.รพ.สต.ห้วยด้วน 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวพันธ์ทิพย์   อุ่นศิริ)         (นางชมนาด   คงประเสริฐ) 
     รก.ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง                          ผอ.รพ.สต.ดอนรวก 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอุไรรัตน์   กุลมี)        (นางพรพรรณ   เหมสะอาด) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นายสายันต์   มั่นใจจริง)         
       สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม                                          
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ  
 


