รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 7 /2564
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางสุภาภรณ
3. นายวิรุท
4. นางสาวภัทราพร
5. นางสาวสุกัญญา
6. นายพัฒนพงศ
7. นายจรณะ
8. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
ลมูลศิลป
นนสุรัตน
ชูศร
คณะวาป
ฟองออน
มังคะตา
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักโภชนาการชำนาญการ
นักโภชนาการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางโสพรรณ

เรืองเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป

ติดราชการ

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

1.1 จากการประชุมที่ผานมา ทานอธิบดี มีนโยบายยกระดับมาตรฐานดานสุขอนามัยสถานประกอบการ
กิจการ และกิจกรรม ปองกันการระบาดของ COVID-19 ดวยมาตรการ 3 สราง สะอาดทั่วไทย อยู
อยางปลอดภัย มั่นใจไร COVID-19 เปนกรอบในการขับเคลื่อน ไดแก สรางมาตรฐาน สรางความ
ปลอดภัย สรางความมั่นใจ โดยมีเครื่องมือในการปฏิบัติการคือแพลตฟอรม Thai Stop Covid Plus
(TSC+) สำหรับผูประกอบกิจการ/กิจกรรม ในการสรางความมั่นใจกับประชาชน ดังนั้นขอใหศูนย
ขับเคลื่อนการดำเนินงานนี้ดวย

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ดังนั้น ขอมอบใหกลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและกลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน กลุมสิ่งแวดลอม/ 15 มี.ค. 2564
คิดรูปแบบการรณรงคในพื้นที่มา โดยใหนำมาประชุมกัน ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
กลุมยุทธฯ
วาระที่ 2
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 /2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 /2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

รับทราบ

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.1 ติดตามการเบิกงบประมาณ
- รอยละการเบิกจาย ระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 มีนาคม 64 งบดำเนินงาน รอยละ 50.85

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.2 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
2.1.2 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการบริ ห ารความเสี่ย งโครงการสำคั ญ ตามแผนปฏิบ ัติการระดั บ
หนวยงาน
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-10

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.1 การดำเนินงาน โครงการกาวทาใจ Season 3
กาวทาใจ season 3 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน (คุณอรสา) มีการรายงานยอดทุก
วันจันทรและวันศุกรในสัปดาหนั้นๆ
สวนที่ตองรายงานทุกสัปดาหที่ 2 และสัปดาหที่ 4 โดยสรุปยอดการเขารวมจาก 5
application ดังนี้
1. กาวทาใจ
2. H4U
3. 10 ลานครัวไทย
4. 10 Packages
5. Mental Health
โดยมีเปาหมายทั้งหมด 625,000 คน
ดังนั้นขอใหทุกกลุมงานบูรณาการการลงพื้นที่ ใหมีการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ดวย

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายจรณะ มังคะตา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

...........................................
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

เอกสารแนบ 2

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน กุมภาพันธ 2564
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1. โครงการกลุม วัยรุน ชี้แจงความกาวหนาทุกกิจกรรมภายในโครงการ
โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและพัฒนาอนามัย
การเจริญพันธุ ปงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด
มีขั้นตอนดำเนินการดังตอไปนี้
1. ประสานงานกับผูรับผิดชอบงาน/จังหวัดทบทวน/ปรับแกไขคณะอนุกรรมการฯ
2. จังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ๒ ครั้ง/ป
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อกำหนดวักในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการดังนี้
จังหวัด
อุดรธานี
สกลนคร
นครพนม
เลย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ

วันจัดประชุมครั้งที่
1/2564
รอแจงกำหนดการ
รอแจงกำหนดการ
22 เมษายน 2564
8 เมษายน 2564
รอแจงกำหนดการ
22 ธันวาคม 2563
7 เมษายน 2564

ปรับคำสั่งฯตามมติ








ดำเนินการจัด
ประชุมแลว
รอแจง
รอแจง
รอแจง
รอแจง
รอแจง

รอแจง

สงรายงานการ
ประชุม
รอแจง
รอแจง
รอแจง
รอแจง
รอแจง

รอแจง

หมายเหตุ
(ผูแจงขอมูล)
สสจ.อุดรธานี
สสจ.สกลนคร
สสจ.นครพนม
สสจ.เลย
สสจ.หนองคาย
สสจ.หนองบัวลำภู
สสจ.บึงกาฬ

ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนเรียบรอยแลว และแจงแผนเพิ่มเติมคือ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 7 เมษายน 2564 จังหวัดเลยวันที่ 8
เมษายน 2564 และจังหวัดนครพนม วันที่ 22 เมษายน 2564
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกโรงเรียนเพศวิถีศึกษาและแหลงเรียนรูระดับทองถิ่นในการดำเนินงานแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน เขตสุขภาพที่ 8 ปงบประมาณ 2564 มีขั้นตอนดำเนินการดังตอไปนี้
1. ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สพป./สพม. เพื่อกำหนดแนวทางการคัดเลือก
เปาหมาย
2. เตรียมเอกสาร ขอมูล และประสานและเชิญกลุมเปาหมายเขารวมประชุมคัดเลือก
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
4. สรุปผลการคัดเลือก
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สพป./สพม. เพื่อกำหนด
แนวทางการคัดเลือก เปาหมาย และการเตรียมเอกสาร ขอมูล และประสานและเชิญกลุมเปาหมายเขารวม
ประชุมคัดเลือก และกำหนดวันดำเนินการในชวงเดือนเมษายน 2564
กิจกรรมที่ 3 อบรมการใหบริการยาฝงคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่ 8 รุนที่ 2 มีขั้นตอนดำเนินการ
ดังตอไปนี้
1. สอบถาม ความตองการอบรมไปยังทุกสถานบริการในเขตสุขภาพที่ ๘ รวม ๗ จังหวัด

2. ประสานงานโรงพยาบาลเพื่อขอความรวมมือเปนสถานที่ฝกอบรม
3. แจงรายละเอียดการเขา รับการอบรมใหผูสมัครเขารับการอบรมทราบ
4. ดำเนินการรับรองหลักสูตรการอบรมตอสภาการพยาบาลเพื่อขอหนวยคะแนนใหกับวิทยากรและ
ผูเขารับการอบรม
5. ดำเนินการอบรมภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี
6. จัดทำประกาศนียบัตรเพื่อมอบใหกับผูสำเร็จการอบรม
7. นิเทศติดตามระหวาง และหลังการอบรม
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดอบรมการใหบริการยาฝงคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่
8 รุนที่ 2 เสร็จสิ้น โดยมีผูเขารวมอบรม จำนวน 20 คน
กิจกรรมที่ 4 รับรองมาตรฐานและนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ การปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน มีขั้นตอนดำเนินการดังตอไปนี้
1. ชี้แจงการดำเนินงานใหกับจังหวัด และกำหนดเปาหมาย
2. พื้นที่ประเมินตนเองผานระบบออนไลน มายังศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี
3. กำหนดวันลงติดตาม นิเทศ
4. เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองการดำเนินงานสถานบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน
ผานมาตรฐาน YFHS และมีอำเภออนามัยการเจริญพันธุ
5. รายงานผลการติดตามไปยังสำนักอนามัยการเจริญพันธุ
ผลการดำเนินงาน
1) ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดประสานกับเครือขายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ และสถานบริการ
ที่เปนมิตรสำหรับวับรุนและเยาวชน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ในการเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรอง
อำเภออนามัยการเจริญพันธุ และสถานบริการที่เปนมิตรสำหรับวับรุนและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) ในวันที่
15 ธันวาคม 2563 ซึ่งผลการเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองฯ พบวา เครือขายอำเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี ผานการประเมินรับรองเปนอำเภออนามัยการเจริญพันธุ และผานการรับรองมาตรฐานสถานบริการที่
เปนมิตรสำหรับวับรุนและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) ทั้งนี้ไดกำหนดวันที่ในการสงเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ 15
มกราคม 2564
2) ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประสานกับเครือขายอำเภออนามัยการ
เจริญพันธุ และสถานบริการที่เปนมิตรสำหรับวับรุนและเยาวชน อำเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี ในการเยี่ยม
เสริมพลังเครือขายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ และสถานบริการที่เปนมิตรสำหรับวับรุนและเยาวชน
(ฉบับบูรณาการ) และรวมกำหนดวันที่การประเมินรับรองมาตรฐานดังกลาว
3) กำหนดวันในการ reaccreditation ผาน YFHS app ดังนี้
จังหวัดหนองคาย
วันที่ 18-19 มีนาคม 2564
จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 22 มีนาคม 2564
จังหวัดสกลนคร
วันที่ 26 มีนาคม 2564
จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 2 เมษายน 2564
จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 8 เมษายน 2564
จังหวัดเลย
วันที่ 9 เมษายน 2564

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศูนยสาธิตบริการสุข ภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและเยาวชน มีขั้นตอน
ดำเนินการดังตอไปนี้
1. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทั้ง ๒ แหง เพื่อกำหนดเปาหมายรวมกัน
2. เตรียมสถานที่ เอกสาร ขอมูล ประสานและจัดผูใหบริการ และเวชภัณฑ
3. ประชาสัมพันธการใหบริการทางชองทางตาง ๆ
4. จัดการใหบริการ
ผลการดำเนินงาน อยูระหวางเตรียมปรับปรุงสถานที่หองใหบริการ
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการฝงยาคุมกำเนิด
ผลการดำเนินงาน จัดประชุมในวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยมี
เจาหนาที่เขารวมประชุม 12 คน
2. โครงการกลุมวัยเรียน ชี้แจงความกาวหนาทุกกิจกรรมภายในโครงการ
2.1 โครงการเด็กวัยเรียนรอบรูดานสุขภาพ แข็งแรง แบบบูรณาการ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ปงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโครงการของครูและโครงงานของนักเรียนที่แกปญหาสุขภาพและสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน
ผลการดำเนินงาน ภายหลังการประชาสัมพันธมีโรงเรียนสมัครเขารวมเพื่อสงโครงงานและโครงการ 30
โรงเรียน ซึ่งมีการสงโครงงานทั้งทางดานสุขภาพและโครงการดานอนามัยสิ่งแวดลอม อยูระหวางการตรวจสอบ
เอกสารและสงกรรมการพิจารณาผลงาน
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกและพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและตอยอดความรอบรูดานสุขภาพ
ผลการดำเนินงาน โรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการยังพบปญหาเรื่องการกรอกขอมูล ทำใหเกิดความ
ไมถูกตองในภาพรวมของโรงเรียน ซึ่งกรมจะพิจารณาประชุมออนไลนเพื่อชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง รวมกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปจจุบันมีโรงเรียนที่สมัครรวมโครงการ 344 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใชเครื่องมือแบบประเมินสุขภาพและการคัดกรอง
สุขภาพเด็กพิเศษ
ผลการดำเนินงาน ติดตามการตรวจสุขภาพเด็กพิเศษทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดมีการดำเนินการตรวจ
สุขภาพเด็กพิเศษ อยูระหวางการรวบรวมขอมูลผลการตรวจเพื่อสรุปในภาพเขต
กิจกรรมที่ 4 รณรงค สงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในวันเด็กและวันดื่มนมโลก
ผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันเด็กมีการงดจัดกิจกรรมซึ่งสิ่งของ ของขวัญที่จัดซื้อเปลี่ยนสงมอบใหกับกศน.
อุดรธานี เพื่อรวมในการจัดกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กเรรอนและเด็กดอยโอกาส

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
ผลการดำเนินงาน ไมมีการลงนิเทศนติดตามงานในเดือนมกราคมเนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนการติดตามงานผานเวทีการตรวจราชการของแตละจังหวัด
2.2 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำป 2564
(ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครูในการจัดการดานคุณภาพอาหารกลางวันและ
สุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ป 2564
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 2 เตรียมการรับเสด็จกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่และถวายรายงานและเยี่ยมเสริมพลัง
ผลการดำเนิ น งาน การลงพื ้ น ที ่ เ ตรี ย มการรั บ เสด็ จ จะมี ก ารดำเนิ น การในโรงเรี ย น 4 โรงเรี ย น
ซึ่งครบวงรอบการเสด็จ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม และการติดตามการแกปญหาสุขภาพเด็กในโรงเรียนกพด.
กิจกรรมที่ 3 นิเทศน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภาวะสุขภาพนักเรียนและ สวมสุขอนามัย
ผลการดำเนินงาน การนิเทศติดตามการสงเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนกพด. โดยเปนการนิเทศนติดตามใน
โรงเรียนสพฐ.กพด.เพื่อติดตามมาตรการโควิด-19 การสงเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน การพัฒนาเพื่อเปนโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนสรางสรรคและผลิตสื่อความรอบรูดานสุขภาพสูพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม “นวัตกรรมวิถีชีวิตใหมในถิ่นทุรกันดาร”
ผลการดำเนินงาน การผลิตสื่อโดยนักเรียนเปนการประกวดวาดภาพเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและ
ความรอบรู  ด  า นสุ ข ภาพโดยเป น การวาดภาพที ่ ส ื ่ อ ถึ ง มาตรการในการป อ งกั น โควิ ด – 19 ในสถานศึ ก ษา
โดยกำหนดใหสงผลงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 โดยมีการประกาศผลการคัดเลือกและแจงใหโรงเรียน
ตนสังกัดรับทราบ
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินการสงเสริมพัฒนาการ โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยเด็กในศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ เขตสุขภาพที่ 8(ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 6 นิเทศติดตามการดำเนินการสงเสริมพัฒนาการ โภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กในศูนย
สงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ เขตสุขภาพที่ 8
ผลการดำเนินงาน เนื่องดวยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม จำเปนตองมีการ
ปดเรียนของศูนยเตาะแตะเพื่อปองกันการติดเชื้อในเด็กเล็กทำใหยังไมสามารถลงพื้นที่ในการนิเทศนติดตามการ
ดำเนินงาน เปนการนิเทศติดตามการดำเนินงานผานเวทีตรวจราชการ

2.3 โครงการขับเคลื่อน Mobile Child Strong Together เด็กไทยเท หุนดี แข็งแรง (Superhero
NuPETHS) ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
กิจกรรมที ่ 1 ผลิ ตสื ่ อนิ ท รรศการเชิงรุกกิจกรรม Mobile Child Strong Together เด็กไทยเทหุนดี
แข็งแรง”(Superhero NuPETHS)
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 2 รณรงคกิจกรรม Mobile Child Strong Together เด็กไทยเท หุนดี แข็งแรง (Superhero
NuPETHS)
ผลการดำเนิ น งาน มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเชิ ง รุ ก โรงเรี ยนในพื ้ น ที ่ จั ง หวัด อุ ด รธานี จั ง หวั ด หนองบั วลำภู
โดยกิจกรรมประกอบดวยการเลนเกมส การใหความรอบรูดานสุขภาพตอบกรอบ NuPETH การตอบคำถามเกี่ยวกับ
ความรอบรูดานสุขภาพ

