


 สวสัดี สวสัดีปีใหม่ เอาหัวใจมาสวสัดีกนั ปีใหม่ 2564 ผมขอเริม่ต้น 
ด้วยเสียงเพลง ที่อาจท�าให้ทุกคนได้มีสีสันในหัวใจ เพลิดเพลินและ  
ไม่เครยีด แน่นอนว่า ในปี 2564 เราต้องเผชญิกบัการระบาดของโรค 
โควดิ-19 ระลอกใหม่ทีเ่กดิข้ึน และเป็นข่าวในช่วงปลายเดือนธนัวาคม 63 
ที่จังหวัดสมุทรสาคร มียอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน 
จนน่าตกใจ จนขณะนี้สถานการณ์ต่างๆ ยังไม่คลี่คลาย หน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมที่จะยกการ์ดต้ังสูงให ้
มากข้ึนกว่าเดิม ดังน้ันต้องช่วยกนัยดึหลัก DMHTT ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขให้ค�าแนะน�า เว้นระยะห่าง (D) สวมหน้ากาก (M) 
ล้างมือบ่อยๆ (H) วดัอณุหภูมิ (T) และสแกนแอพพลิเคชนัไทยชนะ (T) 
กันนะครับ 
 ฉบับนี้ต้อนรับปีวัวด้วยความสดใส ยิ้มร่าเริง กับสาววัยใส ที่เก่ง
ทั้งงานและกีฬา น้องโม นิติกรสาวจากกองกฎหมาย กรม สบส. 
ทีมงานได้สัมภาษณ์พูดคุยการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดในปี 
2564 จะเป็นอย่างไร ตดิตามน้องโม และบทความทีท่มีงานเป็นผู้เขียน 
เรือ่งราวได้ในคอลัมน์เรือ่งเด่นเป็นข่าวครบั และยงัมีคอลัมน์บอกข่าว 
เล่าเรือ่ง กบัข่าวเด่นประเด็นฮอต ปี 2563 ทีเ่ราได้รวบรวม และคดัสรร 
มาให้ผู้อ่าน ได้อ่านกนัแบบจุใจ พร้อมคอลัมน์ต่างๆ มากมาย ภายใน 
เล่มครับ
 สุดท้ายนี้ ทีมงาน ยังคงตั้งใจ และใส่ใจ เพื่อผลิตผลงานจุลสาร
ออนไลน์ สบส.ซอย 8 เพือ่ผู้อ่านได้อ่านกนัในช่วงทีต้่อง Work From 
Home เนื้อหายังมีสีสันเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความใส่ใจที่ทีมงานมี 
ให้ผู้อ่านทุกคนนะครับ ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและ 
มีความสุขในปีใหม่ 2564 นี้สวัสดีปีใหม่ครับ

บ

พิสูจน์อักษร
นางสาวกฤติยา อินถา

ศิลปกรรม
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา สกุลณา

ช่างภาพ
นายธนกฤต วรรณวนิช

เปดบาน สบส.

Open House บอกกล่าว

ผลิตโดย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
ส�านักงานเลขานุการกรม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ        
ซ.สาธารณสุข 8 
กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท ์ 0 2193 7091

ก.ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ผ่านมา
ที่ปรึกษา
นายแพทย ์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นายแพทย ์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายทวิช เทียนค�า

กองบรรณาธิการ
นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง
นายสราวุฒิ จบศรี
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี

คนบนปก
นางสาวณหทัย สุขเสนา 
กองกฎหมาย

นักศึกษาฝึกงาน
นางสาวณณัฐนัทธ์ สามารถ
นางสาวภัทรกมล โมรานนท์

ต่อมสร้างสรรค์
นายวรเวธน์ ศรีสุขา
นายฐานันดร แสงเพ็ง

บส ส



ณทไ
คุ

 เวลาหมุนเปล่ียน มาในปี 
2564 ปีวัว ปีที่ทุกคนต่าง
รอคอย คาดหวัง และเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ กับเรื่องราวในอดีต
ที่เกิดขึ้น บางคนอาจพบเจอ
เรือ่งราวดีๆ บางคนอาจล้มลุก
คลุกคลานพบกบัเรือ่งราวอนั
โหดร้าย โศกเศร้า ท้อแท้ โดย
เฉพาะการเกิดสถานการณ์

เริ่มได้ในวันนี้

เริ่ม
ด้
ำ

น หม่ใต้
การระบาดครั้งใหญ่ของโลก 
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
หรอื COVID-19 ทีมี่ผู้ตดิเชือ้ 
หลายล้านคน และมีผู้เสยีชวีติ 
จ�านวนมาก โดยเฉพาะช่วง 
เ ดื อ น ธั น ว า คม  2563 
การระบาดของโรคโควิด-19 
ระลอกใหม่ ได้กลับมาอกีครัง้ 
ท�าให้ผู้คนต้องตั้งรับ และ 
เรียนรู ้ที่ต ้องป้องกันอย่าง 

เต็มที่ เชื่อว ่าทุกคนต้อง
พร้อมรับและผ่านจุดน้ันไป
ให้ได้ โดยในปี 2564 ปีววัน้ี 
เราจะตัง้รบัอย่างไร 5 สิง่ทีเ่รา 
ต้องเผชญิและตัง้รบั มีอะไรบ้าง   
 1 . สถานการณ ์ โรค 
โควิด-19
   เป็นโรคทีเ่ราต้องเรยีนรู้
และต้องพร้อมรบั โดยปฏิบตัิ
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ
ได้ให้ค�าแนะน�า โดยยึดหลัก
ทีส่�าคญัให้ปฏิบตัเิป็นวถิชีวีติ
ปกตปิระจ�าวนั เช่น การเว้น 
ระยะห ่ างกัน การสวม
หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ 
การวัดอุณหภูมิ สแกน 
แอปพลิเคชนัไทยชนะ เป็นต้น



บส ส

 2. สถานการณ์ฝุ่นละออง 
pm 2.5 
 ทีพ่บเป็นประจ�าช่วงปลายปี 
และต้นปีด ้วยสภาพอากาศ 
และมลภาวะแวดล้อมที่ เกิด
จากฝีมือของมนุษย์ ดังน้ัน 
ต ้องป ้องกันด ้วยการสวม
หน้ากาก และให้ความร่วมมือ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้
เกดิมลภาวะฝุ่นควนัทีเ่ป็นการ
เติมเชื้อ ให้เพิ่มมากขึ้น 
 3. ความเครยีดด้านสขุภาพจิต
 จากปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้า 
ต้องพร้อมจะเรียนรู ้ หาที่
ปรึกษา ท�ากิจกรรมสิ่งที่รัก 
ทีช่อบ ไม่หนีปัญหา ปรกึษาผู้รู ้
คนที่ไว้ใจ และพร้อมอยู่เคียง
ข้าง ใสใจกบัครอบครวัและคน
ที่เรารักให้มากขึ้น   
 4. การเคล่ือนไหวของ
เทคโนโลยี 

 เทคโนโลยีท�าให้ทุกคนมี
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมาก
ข้ึน เกดิความสนใจกบัเรือ่งๆ 
นั้น โดยอาจละเลยการใส่ใจ
ซึ่งกันและกันในครอบครัว 
เกิดความไม่เข้าใจกัน ดังนั้น 
ต้องแบ่งปันเวลาให้กนัและกนั 
พูดคุยกันมากข้ึน โดยใช ้
เทคโนโลยี เ ชื่ อมต ่ อสาน
สัมพันธ์กัน 
 5. การบูลลี่ในสังคม 
ทั้งด้านเพศ ศาสนา เชื้อชาติ 
การล้อเลียนกัน ท�าให้เกิด
ความเกลียดชัง การมุ่งร้าย 
เกดิปัญหาตามมามากมายไม่
จบไม่ส้ิน ดังน้ัน เราต้องเคารพ 
ตนเอง พอใจในสิ่งที่ตนเองมี
อยู ่และไม่ดูถกูผู้อืน่ เพราะจะ
ท�าให้เรามีความสขุ เกดิรอยยิม้ 
และความรักจากคนรอบข้าง 
 สดุท้าย หากทกุคนเรยีนรู้ 
ยอมรบัทีจ่ะเปล่ียนแปลง เชือ่ว่า 
สิง่ดีๆ จะเกดิข้ึน เม่ือมีปัญหา 
พร้อมจะเผชิญ และสามารถ
ปรบัเปล่ียนได้ทกุสถานการณ์ 
เพือ่ให้เราและคนรอบข้าง อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตลอดปี และตลอดไป

	 สถานการณ์ในปี	2564	นี้ 

โมให้ความส�าคญั	เร่ือง	สขุภาพ	

การจัดล�าดับความส�าคัญ 

ของเวลา		ด้วยการพักผ่อนให้ 

เพียงพอ		โดยเฉพาะป้องกัน

ตัวเองจากความเสีย่งของโรค

โควิด-19	 และรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน ์และ

ปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะ	

“

 - - ผู้เขียน 
ทีมงานจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 -

นางสาวณหทัย สุขเสนา   
นิติกร กองกฎหมาย



 ต้อนรบัศกัราชใหม่ ปีววั สบส.ซอย 8 มาบอกข่าวเล่าประเด็นฮอตของกรม สบส. ในปีหนู 
แบบจุใจ 2 หน้าเต็มๆ

ข่าวเด่นประเด็นฮอต 2563

 1.จัดกจิกรรม Big Cleaning  
Week จิตอาสาสูโ้คโรนาไวรสั 
ในเดือน ก.พ. ท�าความสะอาด
จุดเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรค โดยเฉพาะสถานที่
ท�างาน ตลาด ชมุชน โรงเรยีน 
ขนส่งมวลชน และห้างสรรพสนิค้า 
 2.จัดท�าต้นแบบอาคารแยก
โรคติดเชื้อ 3 ชั้น เพื่อป้องกัน
การแพร่เชือ้ในโรงพยาบาล จัดท�า 
ต้นแบบปรับปรุงหอผู ้ป ่วย
ส�าหรบัโรงพยาบาลภาครฐั จัด
ท�าแบบปรบัปรงุห้องทนัตกรรม 
เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโรค 

โควดิ-19 และแบบปรบัปรงุห้อง
ทันตกรรมทั่วไป 
 3.จัดกจิกรรมรณรงค์ อสม. 
/อสต. เคาะประตูบ้านต้าน 
โควิด-19 คัดกรองกลุ่มเสี่ยง  
ให้ค�าแนะน�า ส�ารวจสขุภาพใจ 
ฟ้ืนฟูสขุภาพจิต  เฝ้าระวงัและ 
สอดส่องการลักลอบเข้าประเทศ 
ในพื้นที่ชายแดน
 4.คลอดประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ 2 ฉบบั ระบผูุ้ป่วย 
โควดิ-19 ถอืเป็นผู้ป่วยฉกุเฉนิ 
ห้ามปฏิเสธการรักษา หรือ
ปล่อยให้เดินทางไปรักษาต่อ
ด้วยตนเอง และประกาศหลัก
เกณฑ์ค่าใช้จ่าย ให้ผู ้ป่วย 
โควดิ-19 เป็นผู้ป่วยฉกุเฉนิได้
รักษาพยาบาลฟรีจากทั้งโรง
พยาบาลรัฐ และเอกชน มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ 5 มี.ค.63
 5.ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 63  

เป็นต้นไป นักก�าหนดอาหาร 
เป็นวิชาชีพที่ต้องข้ึนทะเบียน
และขอรับใบอนุญาตเป ็น 
ผู้ประกอบโรคศลิปะสาขาการ
ก�าหนดอาหาร ตาม พ.ร.ฎ ให้
สาขาการก�าหนดอาหาร เป็น
สาขาการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ.2563 
 6.จัดพิธีมอบกรมธรรม์
ประกันชีวิตให้กับนักรบเสื้อ 



กาวน์ และอสม. ร่วมกับ 
บ.เอกชน โดยได้รับเกียรติ
จากนายกรัฐมนตรี เป็นผู้
มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
และกองทนุสนับสนุนเยยีวยาฯ 
 7.จัดท�านวัตกรรมโครง
ครอบกระชับหน้ากากอนามัย 
(Face Mark Fitter) ผลิตเครือ่ง 
ครอบศีรษะความดันบวก 
(Positive Air Hood) และจัดท�า 
ต้นแบบอุปกรณ์เจลล้างมือ
ไม่สัมผัสแบบแมนนวล และ
เครื่องกดเจลล้างมือไม่สัมผัส
แบบอัตโนมัติ ป้องกันการ

แพร ่กระจาย เ ช้ื อ โรค 
โควิด-19 เจ๋งอ่ะ
 8.ร ่วมแถลงข ่าวป ิด
คดีอุ ้มบุญข ้ามชาติกับ 
บก.ปคม. และ ปปง. โดย
จากการสบืสวน สอบสวน 
หาข้อเท็จจริง พบสถาน
พ ย า บ า ล ก ร ะ ท� า ผิ ด
กฎหมาย จ�านวน 5 แห่ง 
และมีแพทย์ร่วมกระท�า
ความผิดด้วย เป็นทีม่าของ
การออกหมายจับแพทย์
จ�านวน 5 ราย ส�านักงาน
อยัการสงูสดุได้ด�าเนินการ
สั่งฟ้องแล้ว 
 9.  กรม สบส.สนธกิ�าลัง 
สสจ.นนทบรุ ีและต�ารวจ 

บก.ปคม. บกุทลายคลินิกเถือ่น 
/หมอเถื่อน ย่านบางบัวทอง 
ลักลอบใช ้บ ้านพักเป ิดให ้
บรกิารฉดีสารเสรมิความงาม 
พบผิดเตม็ๆ 4 ข้อหาหนัก น�าตวั 
ผู้กระท�าผิดพร้อมของกลาง 
ด�าเนินคดีตามกฎหมาย
 10. แจ้งความด�าเนินคดี
คลินิกหลายสิบแห่งในเขต
กรงุเทพฯ ฐานท�าเอกสารเทจ็
เบิกจ่ายงบบัตรทอง  พร้อม
เดินหน้าขยายผล เร่งจัดการ
ขบวนการทจุรติ เพือ่รกัษาผล
ประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน บส ส

 อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทาง 
www.hss.moph.go.th

 11.จัดให้มีสถานกักกัน
โ ร ค แ ห ่ ง รั ฐ ท า ง เ ลื อ ก 
(ASQ) และสถานกักกันใน 
โ ร งพย าบาลทา ง เ ลื อก 
(AHQ) โดยผู้ใช้บริการต้อง
ช�าระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 
และยังผลักดันให้มีสถาน
กักกันในรูปแบบต่างๆเพิ่ม
เติม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เช่น Golf Quarantine , 
Wellness Quarantine ,Area 
Quarantine เป็นต้น
 12. ร่วมมอบของขวัญปี
ใหม่ให้คนไทย ด้วยนโยบาย 
“คนไทยทกุครอบครวั มีหมอ 
ประจ�าตวั 3 คน”  หมอคนที ่1 
อสม.หมอประจ�าบ้าน หรือ 
หมอใกล้ตัว หมอคนที่ 2 
หมอสาธารณสขุ หรอื หมอ
ใกล้บ้าน และหมอคนที่ 3 
หมอครอบครัว หรือ หมอ
ใกล้ใจ



JOHN SMITH

สราพาทัวร์
by สราวุฒิ

 สวสัดีครบั กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 
ยนิดีให้บรกิารครบั สราพาทวัร์ รบัสายครบั  
พร้อมสหีน้าทีย่ิม้แย้ม น�า้เสยีงทีเ่ป็นมิตร ด้วย
มิตรภาพ และความจริงใจ 
 สราพาทวัร์ฉบบัน้ีขอพาไปทวัร์ ด่านหน้าที่
ต้อนรับประชาชน อยู่บริเวณทางเข้าอาคาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 1 ท่าน
จะพบกับ “ห้องปฏิบัติงาน Call Center 
กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ” ทีมี่เจ้าหน้าที่
ให้ข้อมูลติดต่อสอบถาม เมื่อประชาชนเดิน
ทางเข้ามาถึง และมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน กรม สบส. 
1426 โทรฟรีทุกเครือข่าย ให้บริการในวัน
และเวลาราชการ 

Call Center กรม สบส. 1426



by สราวุฒิ

JOHN SMITH

สราพาทัวร์

เขตสขุภาพที ่10 พบปัญหาประชาชนป่วยและเสยีชวีติด้วยโรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดี  เน่ืองจากการกนิปลาดิบ 
ศบส.ที่ 10 จึงพัฒนาโมเดลระบบบ�าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง เพื่อจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาลและ
ตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 10รูห้รือไม่

บส ส

 มาครบั สราขอพามาทวัร์ทีห้่องปฏิบติังาน 
Call Center ด้านนอกใช้พืน้สม่ีวงเป็นสปีระจ�า 
ของกรม สบส. ตัดกับสีพื้นไม้ ด้านบนมีตัว
อักษร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขนาด
ใหญ่ ด้านล่าง ใช้ภาษาไทยว่าประชาสมัพนัธ์  
ภาษาองักฤษว่า Information  และ Contact 
สายด่วน 1426  พาเข้าด้านในมีเจ้าหน้าทีใ่ห้ 
บริการสอบถามข้อมูลและรับโทรศัพท์ 
จ�านวน 4 ท่าน มีคอมพวิเตอร์ไว้ใช้ปฏิบตังิาน 
มีฉากกระจกใสกัน้ ป้องกนัโควดิ-19 ภายใน
มีระบบปรบัอากาศ 1 ตวั และมีชัน้วางสิง่ของ  
ชั้นด้านบนเป็นกระจกใส แสดงผลงานและ
รางวัลความภาคภูมิใจที่ กรม สบส. ได้รับ 
ใช้แสงไฟสส้ีมดูละมุนตา และเพิม่ความสว่าง
ในการปฏิบัติงาน 
 เป็นอย่างไงบ้างครบั ห้องปฏิบตังิาน Call 
Center เจ๋งมากๆ เลย  โทรมาได้เลยนะครบั 
สายด่วน กรม สบส. 1426 พวกเราพร้อม 
ดูแลคุณนะครับ  แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า 
สวัสดีครับ
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 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

“3 หมอ 3 มอบ”

สนับสนุนระบบวศิวกรรม

เปิดห้อง Call Center

ETA กระตุ้นเศรษฐกิจ

“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ นพ.เกยีรตภูิมิ วงศ์รจิต ปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์
อธบิดีกรม สบส.  และคณะผู้บรหิาร ร่วมแถลงข่าวส่ง 
ความสขุมอบของขวญัปีใหม่ 2564  “3 หมอ 3 มอบ” 
สู่ประชาชน โดยมีการถ่ายทอดสดไปยังทุกจังหวัด
และจากพืน้ทีม่ายงับรเิวณงานผ่านระบบออนไลน์

 นพ. ธเรศ กรัษนัยริวงค์ 
อธิบดีกรม สบส. ลงพื้นที่ให้ 
การสนับสนุนระบบวศิวกรรม 
ระบบกล้องวงจรปิด (cctv) และ
ระบบระบายอากาศ ในการจัด 
ตั้งรพ.สนามและหอผู ้ป ่วย
แยกโรค (Cohort Ward) 
ใน รพ.สนาม ร่วมกับกอง
วิศวกรรมการแพทย์ กอง
แบบแผน และศูนย์ ศบส.ที่ 5 
เพือ่ให้การดูแลรกัษาพยาบาล 
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 
อธิบดีกรม สบส. ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดห้อง
ปฏิบตังิาน Call Center หรอื 

 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ  
รองอธิบดีกรม สบส. ร่วม
แถลงข่าวเตรียมความพร้อม
รองรับเทศกาลปีใหม่ 2564 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
คาถาปีใหม่ปลอดโรค ปลอดภัย         
“ขับไม่ด่ืม ด่ืมไม ่ ขับ”โดย 
ดร.สาธติ  ปิตเุตชะ รฐัมนตรช่ีวย 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธาน 

 ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ 
รองอธิบดีกรม สบส.  ให้การ
ต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง 
ไตรเรืองวรวัฒน์ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ที่ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
ต้นแบบพืน้ทีเ่ฉพาะ Exclusive 
Travel Area (ETA) เพือ่กระตุน้ 
เศรษฐกจิสขุภาพภายในประเทศ 
รองรับชาวต่างชาติ น�าร่อง 
จ.ชลบุรี ณ สสจ.ชลบุรี 

Contact Center 1426 ณ 
บรเิวณ ชัน้ 1 กรม สบส.
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 ศบส. ที ่2 เข้าด�าเนินการตรวจ
สอบมาตรฐานวิศวกรรมการ
แพทย์ให้กบั รพ.สมเด็จพระยพุ- 
ราชนครไทย จ.พิษณุโลก

ตรวจสอบมาตรฐาน

สนับสนุนด้านวิศวกรรมการแพทย์

จัดตั้ง รพ.สนาม

เยี่ยมผู้สูงอายุ

ตรวจระบบไฟฟ้า

 ศบส.ที่ 4  ลงพื้นที่ด�าเนิน
การส่งเสรมิ สนับสนุนวศิวกรรม
การแพทย์ เพื่อทดสอบ สอบ
เทียบ เครื่องมือทางการแพทย์ 
ตรวจสอบระบบสื่อสาร ตรวจ
สอบวิศวกรรมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม ณ รพ.ภาชี 
อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
 นอกจากนี้ ศบส.ที่ 4 ได้
ร ่วมกับกองสุขภาพระหว่าง
ประเทศ และสสจ.นครนายก 
ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจประเมินสถาน
กักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf 
Quarantine) ส�าหรบันักกอล์ฟ

ชาวต่างชาตแิละผู้ตดิตามทีเ่ดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
ณ สนามกอล์ฟ อทติยา กอล์ฟ 
แอนด์ รสีอร์ท จ.นครนายก

 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช  
ผู ้ตรวจราชการเขตสุขภาพ 
ที่ 6 นพ.ไชยสิทธ์ เทพชาตรี 
ผู้อ�านวยการ รพ.ระยอง และ
นายทศพงษ์ ตรีเนตร รองผู้
อ�านวยการ ศบส. ที ่6 ลงพืน้ที ่
ส�ารวจจัดต้ังรพ.สนามและ
สถานกกักนัโรคแห่งรฐั (State 
Quarantine) ในพืน้ทีจ่.ระยอง 
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ
การแพร ่ ร ะบาดของ โ รค 
โควิด-19

 ด ร . ส า ธิ ต  ป ิ ตุ เ ต ช ะ 
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดกจิกรรม “kick off 
คนไทยทกุครอบครวั มีหมอ
ประจ�าตวั 3 คน” พร้อมด้วย 
คณะผู ้บริหารกระทรวง
ในพื้นที่ โดยมีนายบุญชัย 
พุทธนิมิตกุล ผู้อ�านวยการ 
ศบส.ที่ 6 และนางอัจจ์สุภา 
รอบคอบ รองผู้อ�านวยการ สสม. 
ภาคกลาง เข้าร่วมกจิกรรม และ
ลงพืน้ทีเ่ยีย่มบ้านผู้สงูอาย/ุผู้
ป่วยติดเตียง

 ศบส. ที่ 12 เข้าตรวจวัด 
วเิคราะห์ ระบบไฟฟ้า พร้อม
แก ้ไขระบบสับจ ่ายไฟฟ้า
ส�ารองอัตโนมัติ และระบบ
โซล่าเซลล์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ระบบสลับไฟฟ้าอตัโนมัตใิห้มี
ประสิทธิภาพ  ณ รพ.เบตง 
อ.เบตง จ.ยะลา
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