รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 2 /2564
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางโสพรรณ
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวศิริพ ร
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวธนิสา
7. นางสาวอริณรดา
8. นายวิรุท
9. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
เรืองเจริญ
ลมูลศิลป
ศรีเทวิณ
ฟองออน
อนุญาหงษ
ลาดลา
นนสุรัตน
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางสาวสุกัญญา

คณะวาป

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสุจริตพรรณ

ดอนทราย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป

ติดราชการ

วาระการประชุม
วาระที่ 1

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

1.1 แจงทราบ
รับทราบ
- จากการประชุมกรม ทานอธิบดีเนนเรื่องการประเมินพื้นที่เพื่อรองรับการเปดเมือง โดยศูนยอนามัยเปนผูผลักดัน
ประธานแจ ง ให ท ี ่ ป ระชุ ม
มอบ
สนั
บ
สนุ
น
ภาคี
เ
ครื
อ
ข
า
ยในการลงประเมิ
น
พื
้
น
ที
่
สถานประกอบการ
และรายงานผลการประเมิ
น
ให
ก
รมรั
บ
ทราบใน
ทราบ
ทีม Liaison และ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมอบหมายใหทีม Liaison เปนผูรวบรวมขอมูลและทีม STAG เปนผูตรวจสอบ
- ประชุมกรมในเดือนธันวาคม อาจจะจัดที่เชียงคาน จังหวัดเลย ในสวนนี้ใหรอสรุปจากทางกรมอีกครั้ง
ทีม STAG
- ในปงบประมาณ 2565 นี้ เรื่องการไปราชการ ขอใหพิจารณาใหไปเฉพาะผูที่เปนผูรับผิดชอบหลักยกเวนกรณีมี
ความจำเปน เนื่องจากงบประมาณที่คอนขางจำกัด
- การขอไปอบรมในหลักสูตรตางๆดวยความสมัครของเจาหนาที่ในศูนยฯ ใหเสนอคณะกรรมการ CHRO พิจารณา
ดวย
วาระที่ 2
1.2 ประธานที่ประชุมฯ ใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 เห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุมฯ
อุดรธานีครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
เรื ่ อ งรั บ รองรายงานการ
ประชุม
วาระที่ 3
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
รับทราบ
เรื่องสืบเนื่อง
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 20.77 ซึ่งเปาหมายเดือน
พฤศจิกายน รอยละ 19
- งบลงทุน 4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว มีรายการ ดังนี้
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่

วาระการประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 20.77 ซึ่งเปาหมายเดือน
พฤศจิกายน รอยละ 19
- งบลงทุน 5 รายการ มีการดำเนินการดังนี้
4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่
1 รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอาคาร ดำเนินการอยูในขั้นตอนการ e-bidding ประกาศผูชนะฯ
- เงินบำรุง ผลการดำเนินงานของฟตเนสของเดือ นพฤศจิกายน เปนดังนี้ มีจำนวนสมาชิกรายเดือน 10ราย
และสมาชิกรายวันจำนวน 13 ราย รวมเปนเงินจำนวน 6,071 บาท
ขอเสนอแนะจากการเงินและพัสดุ
- การรับรองสำเนาโครงการ
- การออกเลขหนังสือ
- การประมาณการ ในการขออนุม ัติไปราชการ กรณีไมย ืมเงินไปราชการและการเสนอโครงการใหหัวหนากลุม
พิจารณา โดยใหพิจารณาการประมาณการเงินดวย
- การแนบรายชื่อผูตรวจรับการจัดซื้อจัดจางพัสดุในโครงการ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 3

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

3.2 การติดตามผลการลง DOC
- จากการตรวจสอบการบันทึกขอมูล ในระบบ DOC มีการลงขอมูลครบถวน เพิ่มเติมในสวนการลงขอมูล เมื่อมีการ
ดำเนินการตามแผน ปดโครงการเสร็จสิ้นใหกลุมงานบันทึกขอมูลลงใน DOC ทันที เนื่องจากทางสวนกลางอาจจะมีก าร
ดึงขอมูลโดยไมไดแจงลวงหนา

รับทราบ

วาระที่ 4

ประเด็นมุงเนนตรวจราชการรายจังหวัด Functional based

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

มอบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จะมีการประชุม กับผูอำนวยการศูนยวิชาการในเขต เรื่องประเด็นตรวจราชการ ดังนั้น หัวหนากลุมทุกกลุม
มอบหมายใหหัวหนากลุมทุกกลุมเตรียมขอมูลสนับสนุนแตละประเด็นใน 7 จังหวัด

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคเฉลี่ยเปนไปตามประมาณการ

5.2 รายงานการดำเนินงาน กพว.
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ มีการดำเนินการแลว ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนบุคลากรใหผลิตผลงาน วิจัย/ผลวิชาการ /การทาเลื่อนระดับผลงาน /รางวัลเลิศรัฐ มีการ
ดำเนินการ ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

มอบ
เพิ่ม เติม ในสว นการส งผลงานวิ ชาการ (อวช.) ใหจัดทำ Flow การสงผลงานวิช าการ โดยใหสงผลงานผ า น
คณะกรรมการ กพว.
คณะกรรมการ กพว. ตรวจสอบและทบทวนในประเด็นตางๆของผลงาน เชน ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค กรอบแนวคิด
และงานการ
วิธีการดำเนินการวิจัย เปนตน กอนสงผลงานใหคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (ประสานกับงานการเจาหนาที่)
เจาหนาที่

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน Healthy Work Place และ Happy Body
การดำเนินงาน Healthy Work Place มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

เพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ
- กิจกรรมกาวทาใจ ปรับ Timeline เปนชวง ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
- การตรวจภาวะโลหิตจางของพนักงานราชการ จำนวน 10 คน มอบคุณสุจริตพรรณในการประสานการตรวจกับ
ทางรพ.สต.สามพราว
- ใหทบทวนมาตรการการประหยัดไฟ และประกาศใหเจาหนาที่ทุกทานทราบ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน Healthy Work Place และ Happy Body
การดำเนินงาน Happy Body มีดังนี้

กำหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 ของแตละกลุม ดังนี้
-

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 : กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม, กลุมขับเคลื่อนฯ, ผูบริหาร
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน, กลุมอำนวยการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก, กลุมอำนวยการ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน, กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.4 การกำกับติดตามตัวชี้วัด 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 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู-นาทำงาน-มีชีวิตชีวา-และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน-ประจำปงบประมาณ-พศ-2565
2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-AssessmentITA)
- รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-11

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย
1. จัดตั้งชมจริยธรรมของหนวยงาน
2. แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
3. รับสมัครสามชิกชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
4. ลงทะเบียนชมรมจริยธรรมตามรหัส QR Code
กิจกรรม การคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมกรมอนามัย จะมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยมีข ั้นตอนและ
กำหนดการดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
กิจกรรม การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเดน ประจำป 2564 จะมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยมีขั้นตอนและ
กำหนดการดังนี้

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565

รับทราบ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ ๑ วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส กรมอนามัย (พ.ศ. 2566 – 2570)
2. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนามาตรฐาน ทางจริยธรรมไปใชในการบริหารงานบุคคล
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและสรางการมีสวนรวมของบุคลากร/เครือขายในการตอตานการทุจริต
๓. การประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตานทุจริต
๔. การเสริมสรางความรอบรูดานคุณธรรม จริยธรรมและ การปองกันทุจริต แกบุคลากร ในหนวยงานทุกระดับ
- ความรูเกี่ยวกับการปองกันทุจริต ผลประโยชนทับซอน การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด อันควรไดตามกฎหมาย
หรือโดยธรรมจรรยา/การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม
- มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน/ขอบังคับจรรยาขาราชการกรมอนามัย
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
๕. การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย
๖. การประกวดหนวยงานคุณธรรม (การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมตนแบบ)
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการปองกันการทุจริต และกระบวนการจัดการเรื่องรอ งเรีย นใหมี
ประสิทธิภาพ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565

รับทราบ

๗. การประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต
๘. การปรับปรุง/พัฒนาชองทางที่สามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯของเจาหนาที่ของหนวยงาน
กลยุทธที่ ๒ เสริมสรางความเขมแข็งและขยายการมีสวนรวมเครือขายคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต
๙. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
กลยุทธที่ ๓ ผลิต/พัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการสื่อสาธารณะแกเครือขายและประชาชน เพื่อการปองกัน
การทุจริต
๑๐. การเผยแพรสื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันทุจริต
กลยุทธที่ ๔ สงเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลที่สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และสถานการณปจจุบัน
๑๑. โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา กตัญู)
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
กลยุทธที่ ๑ พัฒนามาตรฐานการบริหารงานที่โปรงใส ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
๑๒. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดาเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายวิรุท นนสุรัตน)
ผูต รวจรายงานการประชุม

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

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

เอกสารแนบ 7

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน พฤศจิกายน 2564
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู-นาทำงาน-มีชีวิตชีวา-และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
รายงานผลการขับ เคลื่อนดำเนินการงาน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564)
สรุปแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ ประจำปงบประมาณ 2564 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

เปาหมาย : หนวยงานผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for life ระดับดีเยี่ยม
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานใหมีความนาอยู นาทำงาน และเสริมสรางสมดุลชีวิตของคนทำงาน
มาตรการ
1. ประชาสัมพันธ สื่อสาร สรางความเขาใจใหเจาหนาที่ในองคกร
2. สนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงาน รวมถึงพัฒนาทักษะความรูดานสงเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลของชีวิตของเจาหนาที่
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
4. แกไขปรับปรุงการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรมสำคัญ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ผลลัพธ

วันที่เริ่มตน
กิจกรรม

วันที่สิ้นสุด
กิจกรรม

2 ครั้ง

2 ครั้ง

พ.ย. 64

เม.ย. 65

อยูระหวาง
ดำเนินการ

ประกาศนโยบายการดำเนินงาน
เพื่อประกาศนโยบายการ
1 ครั้ง
1 ครั้ง
พ.ย. 64
- HWP
ดำเนินงาน
- Happy Body
สนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงาน รวมถึงพัฒนาทักษะความรูดานสงเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลของชีวิตของเจาหนาที่

พ.ย. 64

ดำเนินการ
แลวเสร็จ

ประชาสัมพันธ สื่อสาร สรางความเขาใจใหเจาหนาที่ในองคกร
1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการประชุม
เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ประจำเดือน
ดำเนินงานใหกับเจาหนาที่ใน
องคกร
2

สถานะการ
ดำเนินงาน

ที่

กิจกรรมสำคัญ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ผลลัพธ

3

สำรวจความตองการพัฒนาความรูดานสงเสริม
สุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลของชีวิต
ของเจาหนาที่

เพื่อใหทราบความตองการใน
การพัฒนาความรูของ
เจาหนาที่

1 ครั้ง

1 ครั้ง

4

สำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานปงบประมาณ
2564
อบรมแผนปองกันอัคคีภัย

วันที่เริ่มตน
กิจกรรม
ต.ค. 64

เพื่อใหทราบความพึงพอใจ
1 ครั้ง
1 ครั้ง
ต.ค. 64
ของเจาหนาที่
5
เพื่อใหเจาหนามีความรูใ นการ
1 ครั้ง
1 ครั้ง
24 พ.ย. 64
ปองกันอัคคีภัย
ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
6 จัดทำคำสั่งแตงตั้ งคณะทำงานและกำหนดหน า ที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
1 ฉบับ
1 ฉบับ
ต.ค. 64
รับผิดชอบ
7 ปรับ ปรุงทัศนีย ภาพ (5ส. และ Big Cleaning Day) เพื่อปรับปรุงทัศนีย ภาพ และ
4 ครั้ง
4 ครั้ง
ต.ค. 64
และตรวจสอบปรับปรุงความปลอดภัยหนางาน
ตรวจสอบอุป กรณ/ เครื่องใช
ใหมีความปลอดภัย
8 ประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานฯ และ 5ส. เพื ่ อ ประเมิน การพั ฒ นาการ
4 ครั้ง
4 ครั้ง
ต.ค. 64
จากคณะกรรมการภายในองคกร
ดำเนินงาน
9 เฝาระวังภาวะอวนลงพุงในเจาหนาที่
เพื่อเฝาระวังภาวะอวนลงพุง
12 เดือน
12 เดือน
ต.ค. 64
(สงขอมูล สวนสูง น้ำหนัก รอบเอว ทุกเดือน พรอม ในเจาหนาที่
คืนขอมูลเพื่อเฝาระวังตนเอง)
10 สงเสริมการมีกิจกรรมทางกายในเจาหนาที่
เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่มี
1 แผน
1 แผน
ต.ค. 64
- ใหบริการ Fitness Center ฟรี
กิจกรรมทางกาย
(จันทร-ศุกร เวลา 09.00 – 19.30 น.)
- ยืดเหยียดกลามเนื้อ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง วันละ 2
ครั้ง (เวลา 10.30 และ 15.00 น.)
11 การตรวจสุขภาพประจำป
เพื่อเปนการประเมินสุขภาพ
1 ครั้ง
1 ครั้ง
ต.ค. 64
ของเจาหนาที่

วันที่สิ้นสุด
กิจกรรม
ต.ค. 64

สถานะการ
ดำเนินงาน
ดำเนินการ
แลวเสร็จ

ต.ค. 64

ดำเนินการ
แลวเสร็จ
ดำเนินการ
แลวเสร็จ

24 พ.ย. 64
ต.ค. 64
ก.ย. 65
ก.ย. 65
ก.ย. 65

ดำเนินการ
แลวเสร็จ
อยูระหวาง
ดำเนินการ
ยังไมได
ดำเนินการ
อยูระหวาง
ดำเนินการ

ก.ย. 65

อยูระหวาง
ดำเนินการ

ก.พ. 65

อยูระหวาง
ดำเนินการ

ที่

กิจกรรมสำคัญ

12 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและการตรวจ
สุขภาพฟน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ปละ 2 ครั้ง
13 กิจกรรมเจาหนาที่ที่มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป มีการ
ประเมิน CV Risk
14 ประเมินผลการจัดการสุขภาพและคัดเลือก Health
Model 65
15 กิจกรรมเสริมสรางความสมดุลชีวิต เชน กิจกรรม
อวยพรวันเกิดเจาหนาที่ ทำบุญตักบาตรวันสำคัญ
กิจกรรมจิตอาสา เปนตน
16 การแขงขันกีฬาสัมพันธ
17 กิจกรรมรณรงคการสงเสริมใหความรูหญิงวัยเจริญ
พันธุไดรับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก
(ธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม และโฟเลท 2,800
ไมโครกรัม สัปดาหละ 1 เม็ด)
18 ประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานฯ และ 5ส.
. จากคณะกรรมการภายนอกองคกร
แกไขปรับปรุงการดำเนินงาน
19 ประชุมคณะทำงานการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู
นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ผลลัพธ
2 ครั้ง

วันที่เริ่มตน
กิจกรรม
ธ.ค. 64

วันที่สิ้นสุด
กิจกรรม
มิ.ย. 65

เพื่อทดสอบความแข็งแรงของ
รางกายและตรวจสุขภาพฟน
เพื่อประเมิน CV Risk ของ
เจาหนาที่ที่มีอายุมากกวา 35
ปขึ้นไป
เพื่อประเมินผลการจัดการ
และคัดเลือก Health Model
65
เพื่อสรางเสริมความสัมพันธ
ของเจาหนาที่ในองคกร

2 ครั้ง

สถานะการ
ดำเนินงาน
อยูระหวาง
ดำเนินการ
อยูระหวาง
ดำเนินการ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

พ.ย. 64

ธ.ค. 64

1 ครั้ง

1 ครั้ง

พ.ค. 65

มิ.ย. 65

12 ครั้ง

12 ครั้ง

ต.ค. 64

ก.ย. 65

อยูระหวาง
ดำเนินการ

เพื่อสรางเสริมความสัมพันธ
และสงเสริมของเจาหนาที่ใน
องคกร
เพื่อการสงเสริมใหความรูห ญิง
วัยเจริญพันธุไดรับประทาน
วิตามินเสริมธาตุเหล็กและ
โฟลิก
เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน
สถานที่ทำงานนาอยู
นาทำงานฯ และ 5ส.

1 ครั้ง

1 ครั้ง

พ.ค. 65

มิ.ย. 65

ยังไมได
ดำเนินการ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ต.ค. 64

ก.พ. 64

ดำเนินการ
แลวเสร็จ

3 ครั้ง

3 ครั้ง

ธ.ค. 64

มิ.ย. 65

ยังไมได
ดำเนินการ

เพื่อติดตามและปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน

4 ครั้ง

4 ครั้ง

ต.ค. 64

ก.ย. 65

อยูระหวาง
ดำเนินการ

ยังไมได
ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินการเพิ่มเติม เดือน พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือน
คณะทำงานสถานที่ทำงานน าอยู นาทำงาน เสริมสร างคุ ณภาพชี วิ ตและความสุ ข ของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life) ไดม ีการชี้แจงแนวทางและแผนการดำเนิ นงานใหแก เจาหน าที่ไดรั บ
ทราบแลว 1 ครั้ง ในการประชุมประจำเดือนศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมที่ 2 ประกาศนโยบายการดำเนินงาน (HWP และ Happy Body) เพื่อใหเจาหนาทีข่ องศูนยอนามัย
ที่ 8 อุดรธานี ไดรับทราบนโยบายของการดำเนิ นงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสร างคุ ณภาพชี วิ ต
และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) และมาตรการประหยัดพลังงานขององคกร

กิจกรรมที่ 3 สำรวจความตองการพัฒนาความรูดานสงเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุล
ของชีวิตของเจาหนาที่
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดจัดทำ google form เพื่อสำรวจความตองการพัฒนาความรูดานสงเสริม
สุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลของชีวิตของเจาหนาที่ โดยสรุปความตองการของเจาหนาที่ มีดังนี้
อันดับที่ 1 คือ เรื่องการอบรมซอมแผนอัคคีภัย
อันดับที่ 2 คือ เรื่องการอบรมให ความรู ด า นอนามัย สิ ่งแวดลอม เชน การจัดการขยะที่ถ ูก ต อ ง
การปองกันตนเองจากฝุน PM 2.5 เปนตน
อันดับที่ 3 คือ เรื่องการอบรมใหความรูดานการดูแลสุขภาพ เชน การตรวจมะเร็งเตา นมด วยตนเอง
การสงเสริมสุขภาพดวยกิจกรรม 3อ2ส. เปนตน และกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญตางๆ
กิจกรรมที่ 4 สำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานปงบประมาณ 2564

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดจัดทำ google form เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานสถานที่
ทำงานนาอย ู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพช ีว ิตและ คว ามส ุข ของคนท ำง า น
(Healthy Workplace Happy for Life) ป ง บประมาณ 2564 เพื ่ อ นำมาวางแผนการดำเนิ น งานต อ ไป

โดยผลสำรวจความพึงพอใจ พบวา เจาหนาที่สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยแบงประเด็นความพึง
พอใจ ดังนี้
1. การดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุ ข ของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life) มีความสำคัญและเปนประโยชนกับองคกร อยูใ นระดับพึงพอใจ
มากที่สุด
2. กิจกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day ชวยใหองคกรมีความสะอาด เปนระเบีย บเรีย บรอย และ
นาอยูมากยิ่งขึ้น อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
3. กิจกรรมสงเสริม การออกกำลังกายและอุปกรณออกกำลังกาย ชวยใหเกิดความผอ นคลายจากการ
ทำงาน อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
4. การจัดกิ จ กรรมที ่ท ำใหเ กิ ด สมดุล ชีว ิ ต เชน การจัดมุม พักผ อ นหย อ นใจ การปลูกผัก สวนครั ว
กิจกรรมอวยพรวันเกิด เปนตน ชวยใหเกิดความสามัคคีใ นหมูคณะและทำใหเจาหน าที่ ใ นองคก รมี ค วามสุข
อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
5. การจัดสถานที่ใหปลอดภัยและมีกิจกรรมที่สงเสริม ความปลอดภัยในการทำงาน เชน การตรวจวั ด
แสง การประเมินสวม HAS การอบรมซอมแผนอัคคีภัย เปนตน ชวยใหมีบรรยากาศในการทำงานที่ดีและ
ปลอดภัย อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
สวนขอเสนอแนะเพิ่ม เติม อื่นๆ เชน กีฬาสามัคคี ศูนยเรีย นรูความพอเพีย ง กิจกรรมปลูกตน ไม
อาคารจัดเก็บพัสดุ เปนตน

กิจกรรมที่ 5 อบรมแผนปองกันอัคคีภัย
จากการสำรวจความตองการพัฒนาความรูดานสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุล
ชีวิตของเจาหนาที่ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี พบวา เจาหนาที่ตองการมีความรูใ นเรื่องการอบรมแผนอั ค คีภัย
ดังนั้น คณะทำงานสถานที ่ทำงานนา อยู นาทำงาน เสริม สรางคุณภาพชีวิ ตและความสุข ของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life) จึงไดจัดกิจกรรมอบรมใหความรูใ นการปองกันอัคคีภัยและวิธีการใช
ถังดับเพลิง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โดยวิทยากรจากสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมที่ 6 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานและกำหนดหนาที่รับผิดชอบ
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดมีการจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โดยมีเจาหนาที่จากทุกหนวยงานในองคกรรวมเปนคณะทำงาน

กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงทัศนียภาพ (5ส. และ Big Cleaning Day) และตรวจสอบปรับปรุงความปลอดภัย
หนางาน
เจาหนาที่ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี ไดม ีการปรับปรุงทัศนีย ภาพ โดยการจัดกิจกรรม 5ส. และ
Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการแบงพื้นที่การดำเนินงานตามกลุม งาน
อยางชัดเจน และจะมีการจัดกิจกรรมตอเนื่องอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 9 เฝาระวังภาวะอวนลงพุงในเจาหนาที่ (สงขอมูล สวนสูง น้ำหนัก รอบเอว ทุกเดือน พรอมคืน
ขอมูลเพื่อเฝาระวังตนเอง)

คณะทำงานการจัดการดานสุขภาพ (Happy Body) ไดจัดทำ google form เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีการ
กรอกข อมู ลในการเฝ าระวั งภาวะอวนลงพุ งเป น ประจำทุ กเดื อน ทุกวันที ่ 1 ของเดื อน ผานชองทางลิ ง ค
https://forms.gle/oAbuzJMdYi7wQ6xm8 ซึ่งอยูระหวางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 10 สงเสริมการมีกิจกรรมทางกายในเจาหนาที่ (ใหบริการ Fitness Center ฟรี (จันทร-ศุก ร
เวลา 09.00 – 19.30 น.) และยื ด เหยี ย ดกล า มเนื ้ อ ลดพฤติ ก รรมเนื อ ยนิ ่ ง วั น ละ 2 ครั้ ง
(เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.))
ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี มีบ ริการ Fitness Center ฟรีใ หกับเจ าหนา ที ่ใ นองค กร พรอมทั้ง มี ก าร
กำหนดเวลายืดเหยีย ดกลามเนื้ออัตโนมัติผานทางหนาจอคอมพิวเตอรใ นทุกวันทำการวันละ 2 ครั้ง เวลา
10.30 น. และ 15.00 น.

กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมเจาหนาที่ที่มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป มีการประเมิน CV Risk
คณะทำงานการจัดการดานสุขภาพ (Happy Body) ไดนำประเมิน CV RISK สำหรับผูที่มีอายุ 35 ป
ขึ้นไป จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มาเปนเครื่องมือในการประเมิน ตามชองทางลิงค
https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/ ซึ่งอยูระหวางประมวลผล
การประเมิน

กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมรณรงคการสงเสริมใหความรูหญิงวัยเจริญพันธุไดรับ ประทานวิตามินเสริมธาตุ
เหล็กและโฟลิก (ธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม และโฟเลท 2,800 ไมโครกรัม สัปดาหละ 1 เม็ด)
ศู น ย อ นามั ย ที่ 8 อุ ด รธานี ได จ ั ด กิ จ กรรมมอบวิ ต ามิ น เสริ ม ธาตุ เ หล็ ก และโฟลิ ก (Ferrous
fumarate/Folic acid) ใหกับเจาหนาทีศ่ ูนยอนามัยฯ ในกลุมหญิงวัยเจริญพันธุ (อายุ 15-49 ป) เพื่อควบคุม
และปองกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และสงเสริม ใหบุคลากรเตรียมความพรอมกอนการมีบตุ ร
หากมีการตั้งครรภในอนาคต ทั้งนี้ไดม ีการแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ย งตอภาวะโลหิตจากจาง
การขาดธาตุเหล็ก

กิจกรรมที่ 19 ประชุมคณะทำงานการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต และ
ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
คณะทำงานไดมีการจัดประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ 2564 และวางแผนการ
ดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

สรุปบทเรียนจากการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงาน
จากการวิเคราะหผลการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ในปงบประมาณ 2564 พบวา ประเด็นที่เปนป ญหาใน
การดำเนินงาน ไดแก
1. เจาหนาที่สวนใหญม ีภารกิจลงพื้นที่ตางจังหวัดคอนขางบอย จึงทำใหการดำเนินงานบางชวง
ไมเปนไปตามแผนที่วางไว
2. ศูนยมีพื้นที่ไมเพียงพอในการเก็บวัสดุอุปกรณที่มีจำนวนมาก เพื่อเตรียมมอบสนับสนุนใหกับเครือขาย
3. เจาหนาที่บางทานยังไมเขาใจเกณฑการดำเนินงาน
4. ในชวงสถานการณการระบาดของ COVID การประเมินครั้งที่ 2 ทางหนวยงานเดินทางไปประเมิ น
องคกรภายนอกไมได ตองประเมินแบบออนไลน ทำใหไมสามารถเกิดการเรียนรูจากสถานที่จริง
5. งบประมาณในการดำเนินงานไมเพียงพอ
ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนางานอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ 2565 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดมี
การจัดทำมาตรการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life) ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ สื่อสาร สรางความเขาใจใหเจาหนาที่ในองคกร
2. สนับสนุ นและส งเสริ ม การดำเนิ นงาน รวมถึงพั ฒนาทั กษะความรู ด านส งเสริม สุ ข ภาพอนามั ย
สิ่งแวดลอม และความสมดุลของชีวิตของเจาหนาที่
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
4. แกไขปรับปรุงการดำเนินงาน
ทั้งนี้ เพื่อเปนการพัฒนาการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดนำ
ความรูในประเด็นตางๆ มาใชในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังตารางดังนี้
ตาราง ประเด็นความรูเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหนวยงาน
ที่
1

2
3

ประเด็นความรู
เหตุผลประกอบ
เกณฑการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู เพื่อใหทราบถึงแนวทางและวิธี
นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ปฏิบัติในการดำเนินงาน
ความสุขของคนทำงาน (Healthy
Workplace Happy for Life) ของสำนัก
อนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 2563
เกณฑการประเมิน 5ส.
เพื่อใหทราบถึงแนวทางการ
ดำเนินงาน
แบบประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร
เพื่อใหมีการประเมินภาวะ
กรมอนามัย (พัฒนาโดยสำนักสงเสริม
สุขภาพของเจาหนาที่
สุขภาพ)

กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่ใ น
หนวยงาน

เจาหนาที่ใ น
หนวยงาน
เจาหนาที่ใ น
หนวยงาน

ที่
4
5

ประเด็นความรู
แบบประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากรกรมอนามัย (พัฒนาโดยสำนัก
สงเสริมสุขภาพ)
คูมืออวนลงพุง

6

แบบประเมินความเครียด (ST-5) และ
คัดกรองโรคซึมเศรา

7

การใชธาตุเหล็กแกภาวะโลหิตจาง

8

การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

9

ความสำคัญของกรดโฟลิค

10 คูมือแบบทดสอบและเกณฑสมรรถภาพ
ทางกายของเด็ก เยาวชน และประชาชน
ไทย

เหตุผลประกอบ
เพื่อใหมีการประเมินคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของเจาหนาที่

กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่ใ น
หนวยงาน

เพื่อพัฒนาความรูในการเฝา
ระวังตนเองจากภาวะอวนลงพุง
เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ประเมินความเครียดและภาวะ
ซึมเศรา
เพื่อพัฒนาความรูเจาหนาที่
เกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง
เพื่อพัฒนาความรูเจาหนาที่ใน
การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ที่เหมาะสม
เพื่อสรางความรูในเรื่อง
ความสำคัญของกรดโฟลิค
เพื่อเปนเครื่องมือในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

เจาหนาที่ใ น
หนวยงาน
เจาหนาที่ใ น
หนวยงาน
เจาหนาที่ใ น
หนวยงาน
เจาหนาที่ใ น
หนวยงาน
เจาหนาที่ใ น
หนวยงาน
เจาหนาที่ใ น
หนวยงาน

สรุปผลผลิตการดำเนินงาน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไวไดดำเนินการแลวเสร็จตามแผน มีดังนี้
ที่
กิจกรรมตามแผน
1 ประกาศนโยบายการดำเนินงาน
- HWP
- Happy Body
2 สำรวจความตองการพัฒนา
ความรูดานสงเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดลอม และความ
สมดุลของชีวิตของเจาหนาที่
3 สำรวจความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานปงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค
เพื่อประกาศนโยบายการ
ดำเนินงาน

เปาหมาย
1 ครั้ง

เพื่อใหทราบความตองการ
ในการพัฒนาความรูของ
เจาหนาที่

1 ครั้ง

เพื่อใหทราบความพึงพอใจ
ของเจาหนาที่

1 ครั้ง

1 ครั้ง

4

เพื่อใหเจาหนามีความรูใ น
การปองกันอัคคีภัย

1 ครั้ง

1 ครั้ง

อบรมแผนปองกันอัคคีภัย

ผลลัพธ
1 ครั้ง
เปนไปตาม
แผนที่
กำหนด
1 ครั้ง
เปนไปตาม
แผนที่
กำหนด
เปนไปตาม
แผนที่
กำหนด
เปนไปตาม
แผนที่
กำหนด

ที่

กิจกรรมตามแผน
5 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน
และกำหนดหนาที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค
เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน

6

เพื่อการสงเสริมใหความรู
หญิงวัยเจริญพันธุได
รับประทานวิตามินเสริม
ธาตุเหล็กและ
โฟลิก

กิจกรรมรณรงคการสงเสริมให
ความรูหญิงวัยเจริญพันธุได
รับประทานวิตามินเสริมธาตุ
เหล็กและโฟลิก (ธาตุเหล็ก 60
มิลลิกรัม และโฟเลท 2,800
ไมโครกรัม สัปดาหละ 1 เม็ด)

เปาหมาย
1 ฉบับ
1 ครั้ง

ผลลัพธ
1 ฉบับ
เปนไปตาม
แผนที่
กำหนด
1 ครั้ง
เปนไปตาม
แผนที่
กำหนด

