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สถาบ ันพ ัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ร ับการตรวจเยียมจาก ดร.เนตรชนก ศรีทม
ุ มา มหาวิทยาล ัยคริสเตียน ประเมินความพร้อมแหล่งฝึ กคณะ
พยาบาลศาสตร์ หล ักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบ ัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ในว ันที 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน
(ewt_dl_link.php?nid=980) (18 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 13 ครัง
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ว ันที 17 กรกฎาคม 2561 ทีมกลุม
่ งานพ ัฒนาองค์กรและข ับเคลือนกําล ังคน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เล่านิทาน เล่นกิจกรรม ร่วมก ับเด็ก ๆ พร้อม
ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนและกวาดใบไม้พนที
ื สนามเล่นตามรอยพระยุคลบาท (ewt_dl_link.php?nid=979) (17 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 13 ครัง

ผอ.สถาบ ันพ ัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการประชุมแลกเปลียนเรียนรู ้ ถอดบทเรียนการปฏิบ ัติงาน (ผูม
้ ผ
ี ลงานโดดเด่นจากการประเมิน
ผลการปฏิบ ัติราชการ ตําแหน่งข้าราชการ ตําแหน่งพน ักงานราชการ ตําแหน่งลูกจ้างประจํา) รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค.2560 - 31 มี.ค.2561)
(ewt_dl_link.php?nid=966) (16 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 13 ครัง

กิจกรรมนวดแผนไทย ของงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สถาบ ันพ ัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในงาน "ไทยนิยม ยงยื
ั น" เพือ
"ชุมชนอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ " ในว ันเสาร์ท ี 14 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏพระนคร (ewt_dl_link.php?nid=965) (16 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 12 ครัง

กลุม
่ งานพ ัฒนาสุขภาวะว ัยเรียน ว ัยรุน
่ และสถานศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานการจ ัดบริการสุขภาพทีเป็นมิตรสําหร ับว ัยรุน
่ และเยาวชน ณ โรง
พยาบาลหลวงพ่อทวีศ ักดิ ชุตน
ิ ฺธโร อุทศ
ิ กรุงเทพมหานคร ในว ันที 5 ก.ค. 2561 (ewt_dl_link.php?nid=964) (13 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 10 ครัง

กลุม
่ งานพ ัฒนาสุขภาวะว ัยเรียน ว ัยรุน
่ และสถานศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานการจ ัดบริการสุขภาพทีเป็นมิตรสําหร ับว ัยรุน
่ และเยาวชน ณ โรง
พยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในว ันที 12 ก.ค. 2561 (ewt_dl_link.php?nid=963) (13 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 12 ครัง

งานพ ัฒนาสุขภาวะว ัยทํางานและสถานทีทํางาน เยียมติดตามแกนนําสุขภาพว ัยทํางานในสถานทีทํางาน ณ สําน ักงานเขตค ันนายาว กทม. ใน
ว ันที 10 กรกฎาคม 2561 (ewt_dl_link.php?nid=960) (13 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 10 ครัง

กลุม
่ พ ัฒนาการส่งเสริมสุขภาพว ัยทํางานและสถานทีทํางาน ออกเยียมเสริมพล ังแกนนําสุขภาพว ัยทํางานให้ก ับเจ้าหน้าทีสําน ักงานเขต
ั 5 เขตค ันนายาว (ewt_dl_link.php?nid=947) (12 ก.ค. 2561)
ค ันนายาว กทม. ว ันที 10 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชน
ดาวน์โหลด 9 ครัง

งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จ ัดประชุมร ับการนิเทศนิเทศงานกรมอนาม ัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 โดย นายแพทย์
่ ารปฏิบ ัติ” ว ันที 4 ก.ค. 2561 ณ ห้อง
ดน ัย ธีว ันดา รองอธิบดีฯ ภายใต้ “โครงการบริหารยุทธศาสตร์และข ับเคลือนนโยบายกรมอนาม ัยสูก
ประชุมท ับทิม (ewt_dl_link.php?nid=939) (10 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 12 ครัง

กลุม
่ งานท ันตสาธารณสุข ได้ดา
ํ เนินงานให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องก ันโรคในช่องปาก (ท ันตกรรมส่งเสริมป้องก ันเชิงรุก) ในว ันที 6
ก.ค. 2561 ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ปี การศึกษา 2561 (ewt_dl_link.php?nid=937) (9 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 7 ครัง

ผูอ
้ า
ํ นวยการสถาบ ันพ ัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ร่วมด้วยกลุม
่ งานต่างๆ และ อ.ทีปรึกษา ประชุมส ัมมนาวิชาการ Reflection Report การฝึ กงาน
ั ที 3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมไพลิน ในว ันที 5 ก.ค. 61 (ewt_dl_link.php?nid=925) (5 ก.ค.
ิ ภาคสาธารณสุขศาสตร์ ชนปี
ของนิสต
2561)
ดาวน์โหลด 55 ครัง

ผูอ
้ า
ํ นวยการสถาบ ันพ ัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นําทีมบุคลากรจากกลุม
่ งานพ ัฒนาสุขภาวะว ัยเรียน ว ัยรุน
่ และสถานศึกษา เข้าชีแจงแนวทางการ
ดําเนินงานสร้างเสริมความรอบรูส
้ ข
ุ ภาพของน ักเรียนระด ับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอ ัสส ัมช ัญ (แผนกประถม) ในว ันที 20 มิ.ย. 2561
(ewt_dl_link.php?nid=922) (5 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 11 ครัง
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กลุม
่ งานพ ัฒนาวิจ ัยและนว ัตกรรม: ประชาส ัมพ ันธ์กจ
ิ กรรมประกวด Like Talk Award Final Round ตอน DoH Innovation รอบชิงชนะเลิศ
ณ ห้องประชุมกําธร สุวรรณกิจ กรมอนาม ัย ในว ันที 4 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ewt_dl_link.php?nid=921) (5 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 17 ครัง

(download/article/article_20180705114121.pdf)

(download/article/article_20180630002606.pdf)

(download/article/article_20180630002225.pdf)

(download/article/article_20180628102431.pdf)

(download/article/article_20180628102026.pdf)

(download/article/article_20180627112427.pdf)

(download/article/article_20180627111422.pdf)

กลุม
่ งานพ ัฒนาสุขภาวะว ัยเรียน ว ัยรุน
่ และสถานศึกษา บูรณาการงานร่วมก ับสําน ักพระพุทธศาสนาและโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าเยียมเสริมพล ัง
ติดตามการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และตรวจค ัดกรองสุขภาพสามเณร ในว ันที 28 มิถน
ุ ายน 2561 ณ โรงเรียนพระปริย ัติว ัดธรรมมงคล เขต
พระโขนง กทม. (ewt_dl_link.php?nid=908) (30 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 8 ครัง

กลุม
่ งานพ ัฒนาสุขภาวะว ัยเรียน ว ัยรุน
่ และสถานศึกษา ได้เยียมเสริมพล ังติดตามการดําเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส ในพืนที กทม.
โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สาม ัคคี) เขตสะพานสูง กทม. ในว ันที 25 มิ.ย. 61 (ewt_dl_link.php?nid=907) (30 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 13 ครัง

กลุม
่ งานพ ัฒนาสุขภาวะว ัยเรียน ว ัยรุน
่ และสถานศึกษา บูรณาการงานร่วมก ับสําน ักพระพุทธศาสนา และโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าเยียมเสริมพล ัง
ติดตามการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และตรวจค ัดกรองสุขภาพสามเณร ในว ันที 26 มิ.ย. 61 ณ โรงเรียนบาลีสาธิต มจร. ว ัดพระเชตุพนวิมล
ม ังคลาราม (ewt_dl_link.php?nid=903) (28 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 9 ครัง

กลุม
่ งานพ ัฒนาสุขภาวะว ัยเรียน ว ัยรุน
่ และสถานศึกษา บูรณาการงานร่วมก ับสําน ักพระพุทธศาสนา และโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าเยียมเสริมพล ัง
ติดตามการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และตรวจค ัดกรองสุขภาพสามเณร ในว ันที 21 มิ.ย. 61 ณ โรงเรียนพระปริย ัติธรรมว ัดผ่องพลอยวิรย
ิ า
ราม เขตบางน (ewt_dl_link.php?nid=902) (28 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 12 ครัง

นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผูอ
้ า
ํ นวยการสถาบ ันพ ัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบ ัติการอบรมพ ัฒนาศ ักยภาพ
บุคลากร ด้านระเบียบการเงิน การคล ัง และพ ัสดุ รุน
่ ที 2 ว ันที 26 มิถน
ุ ายน 2561 ณ ห้องประชุมท ับทิม (ewt_dl_link.php?nid=901) (27 มิ.ย.
2561)
ดาวน์โหลด 21 ครัง

นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผูอ
้ า
ํ นวยการสถาบ ันพ ัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบ ัติการอบรมพ ัฒนาศ ักยภาพ
บุคลากร ด้านระเบียบการเงิน การคล ัง และพ ัสดุ รุน
่ ที 1 ว ันที 25 มิถน
ุ ายน 2561 ณ ห้องประชุมท ับทิม (ewt_dl_link.php?nid=900) (27 มิ.ย.
2561)
ดาวน์โหลด 15 ครัง

กลุม
่ งานพ ัฒนาสุขภาวะว ัยเรียน ว ัยรุน
่ และสถานศึกษา ร่วมก ับสําน ักอนาม ัย กทม. เข้าศึกษาดูงานการจ ัดบริการสุขภาพทีเป็นมิตรสําหร ับว ัยรุน
่
และเยาวชน ณ ศูนย์บริหารสาธารณสุข 21 ว ัดธาตุทอง กทม. ในว ันที 21 มิถน
ุ ายน 2561 (ewt_dl_link.php?nid=899) (26 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 25 ครัง
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