


	 เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรัก	 หลายคนมีความรัก 
เป็นสชีมพ	ูหรอืมีความรกัในครอบครวั	รกัพีน้่อง	รกัคนรกั	รกัเพือ่น 
เป็นการมอบความรกัความปรารถนาดีให้แก่กนั	บางคนอยูไ่กลกนั 
ในช่วงโควิดไม่ได้เจอกัน	 ก็ส่งความรักถึงกันได้ผ่านการสื่อสาร	 
ทางวดีิโอคอลหรอืไลน์หาก	ัช่วงน้ีต้องทานข้าวคนเดียว	แยกกนัทาน 
ใช้ช้อนส่วนตัว	 ตามมาตรการป้องกันโควิด	 19	 โดยทุกคนช่วย
กันป้องกันอย่างเต็มที่และในเดือนกุมภาพันธ์น้ี	 คาดว่าบุคลากร
ทางการแพทย์จะได้เริ่มฉีดวัคซีนกันแล้ว	 สิ่งส�าคัญที่ต้องสื่อสาร
ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบคือ	 “วัคซีน”	 คืออะไร?	 และท�าไม
ถึงต้องฉีดวัคซีน	 เป็นสิ่งที่ต้องท�าความเข้าใจให้กับประชาชนทุก
กลุ่ม	โดยหวังว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปโดยเร็ว	
	 จุลสารออนไลน์	สบส.ซอย	8	ฉบับนี้	เราชวนพี่น้องหนุ่มสาว 
กรม	สบส.	มาเล่าเรือ่งราวประสบการณ์ความใกล้ชดิในครอบครวั 
ถงึแม้จะอยูใ่นสถานการณ์โควดิ	19	แต่ความห่วงใยทีพ่ีน้่องมีให้กนั 
คือพลังที่เติมเต็มสร้างความสุขให้แก่กัน	พบกันในคอลัมน์	“เรื่อง
เด่นเป็นข่าว”	และขอแนะน�าคอลัมน์	“รอบรัว้	HR”	คอลัมน์น้องใหม่ 
ส่งตรงจากกลุ่มบรหิารทรพัยากรบคุคล	กรม	สบส.	จะมาพบกับ 
ผู้อ่านทุกท่านตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์น้ีเป็นต้นไป	 เป็นเรื่องราว 
ที่ผู้สนใจงานราชการต้องอ่าน		
	 สดุท้ายน้ี	ขอให้ผู้อ่านทกุท่านมีความสขุ	มอบความรกัให้แก่กนั
และกนั	ให้ก�าลังใจกนัในเดือนแห่งความรกั	ฝากแฟนๆ	ผู้อ่าน	ตดิตาม
จุลสารออนไลน์	“สบส.	ซอย	8”	ของเราอย่างต่อเน่ือง	นะครบั	ทกุฉบบั 
ทีมงานได้ใส่ใจ	 ใส่ความรักลงไปให้ทุกท่านได้มีความสุขกับ
การอ่านจุลสารครับ	 ฉบับน้ีขอลาทุกท่านไปทักทายครอบครวั 
และคนรกั	 ผ่านวดีิโอคอลก่อนนะครบั	 สขุสนัต์เดือนแห่งความรกั 
สวสัดีครบั

บ

พิสูจน์อักษร
นางสาวกฤติยา	อินถา

ศิลปกรรม
นางสาวจารุวรรณ	บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา	สกุลณา

ช่างภาพ
นายธนกฤต	วรรณวนิช
นายณัฐวุฒิ	ชูเรณู

เปดบาน สบส.

Open House

บอกกล่าว

ผลิตโดย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
ส�านักงานเลขานุการกรม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ								
ซ.สาธารณสุข	8	
กระทรวงสาธารณสุข	อ.เมือง	
จ.นนทบุรี	11000
สายด่วน	กรม	สบส	1426

ก.โควิดท�าให้ตัวเราต้องห่าง	แต่ใจเราไม่ห่างกัน

ที่ปรึกษา
นายแพทย์ธเรศ	กรัษนัยรวิวงค์
นายแพทย์ภานุวัฒน์	ปานเกตุ
ทันตแพทย์อาคม	ประดิษฐสุวรรณ
นายแพทย์สามารถ	ถิระศักดิ์
นายสาโรจน์	ยอดประดิษฐ์	

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายทวิช	เทียนค�า

กองบรรณาธิการ
นางสาวเพ็ญพิชชา	รุ่งเรือง
นายสราวุฒิ	จบศรี
นางสาวจารุวรรณ	บุญยะมณี

คนบนปก
นายณัฐพล	ช่วยชู 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวณัฐมล	ช่วยชู
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

นักศึกษาฝึกงาน
นางสาวณณัฐนัทธ์	สามารถ

ต่อมสร้างสรรค์
นายวรเวธน์	ศรีสุขา
นายฐานันดร	แสงเพ็ง
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	 สวัสดีเดือนแห่งความรัก	
ในสถานการณ์โควดิระบาด
ระลอกใหม่	 อาจท�าให้เรา
ต้องเว้น									ห่างจาก
คนที่เรารักอีกครั้ง	 หลาย
คนอาจไม่ได้กลับบ้านทีต่่าง
จังหวดั	เพือ่ไปหาครอบครวั	
ส่วนคนที่อยู่กับครอบครัว	
ก็ ต ้ อ ง เ ว ้ น ร ะ ย ะ ห ่ า ง 

	ไม่แพ้ระยะห่างรัก...

ภายในบ้านนะคะ	 เพราะ
ตอนน้ีพบว่า	 มีการติด
เชื้ อจากคนใกล ้ ชิ ด ใน
ครอบครวัมากข้ึน	แล้วเรา
จะแสดงความรักกับ
คนในครอบครัว

อย่างไรล่ะ	ไม่ให้รกัแพ้ระยะห่าง 
...เพราะโควิด?
	 การเว้นระยะห่างภายใน
ครอบครัว	 ข้ึนอยู ่กับว ่ า 
มีพฤติกรรมเสี่ยงมากน้อย 
แค่ไหน	หากเป็นครอบครวั	ทีใ่ช้ 
ชีวิตอยู ่แต่บ้าน	 ไม่ได้ออก 
ไปไหนทัง้ครอบครวั	ความเสีย่ง
น้อยมาก	กอ็าจใกล้ชดิได้ตาม
ปกต	ิแต่อย่าลืมเรือ่งการรกัษา
ความสะอาด	เพราะเป็นเรื่อง
พื้นฐานของการมีสุขภาพดี 
ป้องกนัโรค	โดยเฉพาะในบ้าน 
ทีมี่เด็กเล็ก	ผู้สงูอาย	ุหรอืคนป่วย
	 ส�าหรับคนที่ต้องออกไป

ท�างานหรือไปท�าธุระนอก
บ้าน	 เม่ือกลับเข้ามาบ้าน 
ต้องรีบล้างมือ	 ล้างเท้า	 
เช็ดท�าความสะอาดของใช้
ส่วนตวั	เช่น	กระเป๋า	โทรศพัท์	
กญุแจ	ฯลฯ	ควรรบีอาบน�า้ 
สระผม	เปล่ียนเสือ้ผ้าทนัททีี่
กลับเข้าบ้าน	ระวงัการเอามือ 
มาสัมผัสใบหน้าหรือหยิบ
อาหารใส่ปาก	 ถ้ายังไม่ได้
ล้างมือ	 ท�าความสะอาด 
จุดสมัผัสร่วมกนัภายในบ้าน 
บ่อยๆ	 เช่น	 ลูกบิดประต	ู 
ราวบันได	ฯลฯ
	 การกินข้าว	 ยังกินร่วม
กนัได้	แต่ให้น่ังเว้นระยะห่าง
สักนิด		อาจกินเป็นอาหาร
จานเดียว	 ใช้ช้อนส่วนตัว
ส่วนช่วงเวลาพกัผ่อน	กใ็ห้ 
เว้นระยะห่างทางกายกัน



							ปกติเราจะอยู่กัน
เป็นครอบครัว	 ถ้าไม่ได้ 

เจอหน้ากจ็ะ	Face	time	หา
กนั	เวลากนิข้าวร่วมกนั	เรากจ็ะน่ังห่างกนัหน่อย 
ล้างมือทกุครัง้	และบางเวลาเรากจ็ะสลับกนักนิ	
..เวลากนิข้าว	เรากไ็ม่ได้คยุกนัมาก	ตอนน้ีกจ็ะ 
แยกกันกินมากกว่า	 และเวลาแบมเลิกงาน
กลับบ้านกจ็ะรบีช�าระล้างและอาบน�า้ท�าความ
สะอาด	เพือ่ป้องกนัเชือ้โรคทีอ่าจจะตดิตวัแบม 
มาก็ได้ใครจะไปรู้	5555

พอสมควร	 ระมัดระวังการไอ	
จามรดกัน	
	 งดแสดงความรักด้วยการ 
กอดรัดฟัดเหวี่ยง	หรือจูบเป็น 
การชั่วคราว	 ให้แสดงความ 
รกัด้วยการยิม้	แววตา	การใช้ค�า
พดูทีส่ือ่ถงึความรกั	ความห่วงใย 
พดูคยุสือ่สารท�าความเข้าใจกนั
ให้มาก	ๆ 	ว่าเป็นสถานการณ์ที่
จ�าเป็นต้องอยูห่่างๆ	อย่างห่วงๆ	
รกันะ	แต่งดการแสดงออกทาง
กาย	เพือ่จะได้มีชวีติอยูด้่วยกนั
ไปนานๆ	จนกว่าจะผ่านวกิฤต
โรคระบาดครั้งนี้ไปได้

	 	 	 กับครอบครัว	 เพื่อน	 คนรัก	
จะสื่อสารกันทางโทรศัพท์อยู ่แล้ว	 
กจ็ะมีการ	Video	call	หากนั	อพัเดต
สารทุกข์สุขดิบ	 มันก็ท�าให้ความคิดถึงหายไป	 แต่
ความสมัพนัธ์ยงัอยูค่รบั	อยูห่่างกนัแบบน้ีเทคโนโลยี
มันก็ส�าคัญ	แล้วก็เวลาเลิกงานกลับถึงบ้าน	เราต้อง
ป้องกันด้วยการรีบอาบน�้าเลยครับ	จะได้ไม่แพร่เชื้อ
ให้คนทีบ้่าน	เพราะทีบ้่านมีคณุยายและคณุพ่อทีอ่ายุ
เยอะแล้วครับ นายณัฐพล	ช่วยชู	(พี่เบียร์)	

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

“
“

“
“

นางสาวณัฐมล	ช่วยชู	(น้องแบม)	
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

“รักแท้ ไม่แพ้ระยะห่าง”
ในช่วงโควิด

2	พี่น้อง	เผยเคล็ดลับ
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	 สบส.ซอย	8	ฉบับนี้	คว้าตัว	2	พี่น้อง	ต่างหน่วยงาน	ต่างสไตล์	
มาข้ึนปก	และแชร์เคล็ดลับการรกัษาความสมัพนัธ์กบับคุคลอนัเป็นทีร่กั	
ไม่ให้รักแท้แพ้โควิด		ไปอ่านกันเลยจ้ะ
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	 ป ี น้ีถื อ ว ่ า เ ข ้ าสู ่ สั งคม
ผู ้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว 
ลูกหลานทีม่องหาสถานทีดี่ๆ 
ใ ห ้ ค ว า ม ไ ว ้ ว า ง ใ จ ดู แ ล 
ผู้สูงอายุอันเป็นที่รัก	 จะได ้
สบายใจ	เม่ือกระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศกฎกระทรวง 
“กิจการการดูแล ผู ้ สู งอายุ และ ผู ้ มีภาวะพึ่ งพิ ง ” 
ดีเดย์	27	ม.ค.	64	ทีผ่่านมา	ก�าหนดให้ทัง้ร้านและคนที ่
ท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ	ต้องมีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน
กบัทางกระทรวงฯ	เพือ่คุม้ครองผู้บรโิภคให้ได้รบับรกิาร
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	
	 ซึง่กรม	สบส.	ได้พฒันาระบบการข้ึนทะเบยีนและการ
ขอใบอนุญาต	ผ่านระบบออนไลน์	ทางเวบ็ไซต์	www.esta. 
hss.moph.go.th	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	
ไม่ต้องเดินทางให้เสยีค่าใช้จ่าย	หรอืเสีย่งโรคระบาด	โดย 
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับกิจการดูแลผู้สูงอายุฯ	สามารถ 
ขอรบัค�าปรกึษาได้ทีศ่นูย์สนับสนุนบรกิารสขุภาพที ่1	-	12 
ซึง่แบ่งพืน้ทีดู่แลครอบคลุมทัง้	76	จังหวดั	ส�าหรบัส่วนกลาง 
(กทม.)	สามารถโทร.มาปรึกษาได้ที่สายด่วน	1426

	 ตรษุจีนปีน้ี	รฐับาลประกาศ
ให้เป็นวันหยุดราชการกรณี
พเิศษ		อาตีอ๋าหมวยกค็งเตรยีมตวั 
ไหว้บรรพบรุษุตามประเพณจีีน	
	 ซึง่หลายปีมาน้ี	ค่าฝุ่น	PM	2.5 
เป็นมลพษิทางอากาศอย่างมาก 
ถึงแม้ว่าจะไม่ท�าให้ถึงแก่ชีวิต
ในทันที	 แต่ก็เป็นเจ้าฝุ่นจ๋ิวที่
มีอานุภาพท�าร้ายสุขภาพอย่าง
มากเลยเชยีว	สบส.ซอย	8ห่วงใย 
ทกุคน	เลยขอมาเน้นเรือ่งน้ีอกีครัง้
	 “ไหว้เจ้า	ไม่เอาฝุ่น”	ท�ายงัไง? 
วธิง่ีายๆ	ถ้าต้องการจุดธปู	อาจ 
ใช้ธปูทีเ่ล็กและสัน้ลง	เพือ่ให้ควนั 
ธปูน้อยลง	หรอืเลือกใช้ธปูไร้ควนั		
หรือธูป LED ไปเลยก็ได้	เก๋กู๊ด
สุดๆอ่ะ	 ส่วนการจุดประทัด
หรือเผากระดาษ	 แนะน�าให้
ลดจ�านวนให้น้อยลงกว่าเดิม	 
จุดประทัดที่ เป ็นดอกเล็กๆ 
ไม่ต้องใหญ่และยาวมาก	ช่วยๆ
กันนะคะ	 รักบรรพบุรุษแล้ว		
อย่าลืมรัก(ษ์)	โลกของเราด้วย
น๊า	จุ๊บๆ

ไหว้เจ้า	ไม่เอาฝุ่น
รัก(ษ์)โลก

รักผู้สูงวัย



JOHN SMITH

สราพาทัวร์
by	สราวุฒิ

Health

	 สราพาทวัร์	วนัน้ีขอพาไปทวัร์แหล่งสขุภาพ	
และพืชไม้สีเขียวที่สร้างสุขภาพดี	 และความ
ร่มรื่นและความร่มเงาให้กับผู้ใช้บริการ	และ
บุคลากรในกรม	สบส.	ของเรา	ที่ได้เห็นแล้ว
ต้องว้าววว	มีด้วยหรือนี่	ตามมาเลยครับ

Good HealthMental 

	1.	บันไดสุขภาพ
		บนัไดสขุภาพ	ทีต้่องเดิน	งดใช้ลิฟท์	แค่
ชั้นเดียว	มาเดินกันเถอะ	บันไดชั้น	1	ขึ้น	
ชัน้	2	ด้วยข้อความสติก๊เกอร์สร้างแรงจูงใจ 
ในการเดิน		ออกก�าลังง่ายๆ	เพยีงแค่ก้าวข้ึน 
บันได	กล้ามเนื้อแข็งแรง	กระชับ	หุ่นสวย	
และเลขแสดงแคลอรีท่ีจ่ะท�าให้หุ่นดีได้	มา
เดินขึ้นลงบันไดกันเถอะ
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by	สราวุฒิ

JOHN SMITH

สราพาทัวร์

ความรักมิได้มีความหมายเพียงความรักระหว่างหนุ่มสาวเท่าน้ัน	 แต่ยังครอบคลุมไปถึงความรัก
ระหว่างพ่อแม่กับลูก	 อาจารย์กับศิษย์	 เพื่อนฝูงต่อเพื่อนฝูง	 รวมไปถึงความรักที่มนุษย์มีต่อมวล
มนุษย์	และสิ่งต่างๆที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันอีกด้วย

รูห้รือไม่

2.	ริมคลองด้านข้างอาคารกรม	สบส.	
	 ปรบัปรงุใหม่แล้วส�าหรบัรมิคลองด้าน
ข้างอาคารกรม	สบส.	เพื่มที่จอดรถให้ 
กบัผู้รบับรกิาร	และบคุลากรกรม	สบส.	
มีม้าหินอ่อนน่ังพัก	 มีต้นไม้ให้ความ
ร่มรื่น	เป็นที่พักตา	พักใจ	และอากาศ
ที่ดีให้กับผู้รับบริการ	 และบุคลากร
กรม	 สบส.ธรรมชาติสีเขียวที่แปลกตา
ไม่เหมือนใครในกรม	สบส.	

	 เป็นอย่างไรกนับ้างครบั	แหล่งทีส่ราพาไปทวัร์	
สุดๆ	ไปเลย	ได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดีเยี่ยมไปเลยใช่ไหมเอ่ย	 ครั้งหน้ายังมีสถานที ่
ทีน่่าสนใจ	อกีมากมาย	พบกนัฉบบัหน้า	ขอเดิน 
บันไดสุขภาพก่อนนะครับ	บายๆ	ครับ

นางภัทร์ปรียา	กันทาใจ	
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



R 

      พบกับช่องทางใหม่ในการเรียนรู้ และ    
การสื่อสารทางด้านทรัพยากรบุคคลกับบุคลากร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทุกท่าน โดยกลุ่ม
บริหารทรัพยากรบุคคล หรือรู้จักกันในชื่อ 
“กบค.” ซึ่งคนท างานในสายงานการเจ้าหน้าท่ี    
อยู่แล้ว จะได้ทบทวนและสร้างความมั่นใจ ส าหรับ
สายงานอื่นก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเสริมด้วยสาระน่ารู้
ทางด้านบุคคลไปพร้อมกัน  
      ช่องทางนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง
(Journey) ไปสู่ Smart HSS-HR ซึ่งเครือข่าย 
HR และบุคลากรสายงานอื่นของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (สบส.) จะเป็นส่วนหนึ่งในการก้าว
ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยเนื้อหาในคอลัมน์นี้จะ
ครอบคลุม เรื่องเด่น ประเด็นส าคัญของบุคลากร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครบท้ัง 4 ประเภท 
ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ และจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่เริ่มบรรจุหรือ
เข้าปฏิบัติงาน จนกระท่ังเกษียณอายุ ซึ่งนับเป็น 
Life cycle ท่ีส าคัญของบุคลากรทุกคน และเป็น
ภารกิจหลักของ กบค. โดยน ามาเสนอให้ผู้อ่าน 
หมุนเวียนเป็นประจ าทุกเดือน 
      ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ กบค. มี หัวข้อ
ส าคัญท่ีจะสื่อสารให้ผู้อ่านทุกท่านเข้าใจ และ
สามารถสื่อสารไปยังผู้ท่ีสนใจ เพื่อการสร้างและ
พัฒนาก าลังคน และสานต่อภารกิจของกรม สบส. 
ในอนาคต หรือการสืบทอดต าแหน่ง โดยการ
ดึงดูดผู้มีศักยภาพภายนอก หรือส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรหรือผู้มีศักยภาพภายในกรม สบส. ผ่าน 
1) การพัฒนาด้วย “ทุน” ซึ่งประกอบด้วย ทุน
ส่วนตัว ทุนส่วนราชการและทุนรัฐบาล ส าหรับ
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันการ
ลงทุนด้วยทุนส่วนตัวอาจมีข้อจ ากัด ในส่วนของ
ทุนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่ระหว่างการ
พัฒนาเตรียมการในระยะยาว ซึ่งทุนรัฐบาล
นับเป็นเป้าหมายท่ีสามารถจับต้องได้ โดยทุน
รัฐบาลในปัจจุบัน จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ โดยมีผลสอบ TOEFL และ IELTS 

ปัญหาในปัจจุบันของกรม สบส. คือ บุคลากรท่ี
เป็นข้าราชการไม่มีผลสอบทั้ง TOEFL และ 
IELTS อีกท้ัง การสมัครสอบมีค่าใช้จ่ายสูง 
(เกิน 5,000.- ต่อรอบ) ผู้สอบแบกรับไม่ไหว 
ท้ังนี้ข้อมูลสถานการณ์ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรกรม สบส. พบว่า ร้อยละ 45 ท่ี
ผ่านเกณฑ์ประเมินทักษะของ ส านักงาน ก.พ. 
      และ 2) การพัฒนาด้วยระบบก  าลังคน
ค ุณภาพ ประกอบด้วย กลุ่มก าลังคนคุณภาพ
ของกรม สบส. (Talent Management) 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) หรือ 
ผู้น าคล่ืนลูกใหม่ ในราชการไทย (New 
Wave) โดยหลักสูตร HiPPS ก าหนดผลสอบ
ภาษาอังกฤษในเบื้องต้น คือ CU-TEP และ 
DIFA TES  ซึ่งมีค่าสมัครทดสอบเริ่มต้นท่ี  
900 และ 1,500 บาท ตามล าดับ ปัจจุบัน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งบุคลากรสมัคร
เข้าระบบ HiPPS จ านวน 2 ราย อยู่ระหว่าง
ส านักงาน ก.พ. ตรวจสอบเพื่อประกาศผล ส าหรับ 
New Wave เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย 
ส านักงาน ก.พ. และปัจจุบันระดับช านาญการ 
สามารถสมัครได้ (เดิมเฉพาะช านาญการพิเศษ) 
นับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส าคัญของการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานและเตรียมคนเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงและสืบทอดต าแหน่ง
ต่อไป ท้ายนี้ กบค. ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ
ทุกท่านเสริมและพัฒนาศักยภาพตนเองในด้าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อพร้อมเข้าสู่สนามแข่งขันท้ัง
ระบบทุน และระบบก าลังคนคุณภาพ ส าหรับ 
กบค. ได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร โดยเน้น
ทักษะภาษาอังกฤษ ไว้แล้วในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพื่อเป็นฐานในการส่งเสริมและ
พัฒนาให้บุคลากรสามารถยกระดับตนเองได้
ต่อไป 

อธิบายศัพท์ท้ายคอลัมน์ : 
HiPPS : High Performance and Potential System ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
DIFA TES : Devawongse Varopakarn Institute of Foreign 
Affairs Test of English Skills โดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ  เป็น English proficiency test 
ที่มีคุณภาพทัดเทียมข้อสอบระดับสากลทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ   
CU-TEP : Chulalongkorn University Test of English 
Proficiency ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดย สถาบันภาษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ  
 

การขอรับทุนติดตามได้ฉบับหน้าครับ 
HR ไนล์น้อย 

(อ้างอิง : 
จิรประภา อัครบวร (2561). 100สูตร(ไม่)ลับพัฒนาคน.กรุงเทพฯ:หจก.กนกการพิมพ ์
ส านักงาน ก.พ. (2563). เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุน ก.พ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

H ทักทาย 

งานบริหารทั่วไป    

งานพัฒนาระบบอัตราก าลัง 

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
และเงินเดือนถือจ่าย 

งานพัฒนาบุคลากร 
ทุน/ก าลังคนคุณภาพ/ลาศึกษาต่อ 

งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 

งานคัดเลือกและประเมินบุคคล 

งานบริหารลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ 

ช่องทางการต ิดตอ่  
กบค. 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

02 193 7000 ต ่อ 18700 

02 193 7000 ต ่อ 18701 

02 193 7000 ต ่อ 18727 

02 193 7000 ต ่อ 18701 

02 193 7000 ต ่อ 18702 

02 193 7000 ต ่อ 18701 

02 193 7000 ต ่อ 18728 

02 193 7000 ต ่อ 18729 
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	 ดร.สาธิต	ปิตุเตชะ	รมช.สธ.	พร้อมด้วย	
นพ.ธงชยั	กรีตหัิตถยากร	รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข	และ	นพ.ธเรศ	กรัษนัยรวิวงค์	
อธิบดีกรม	สบส.	ร่วมกันแถลงข่าวประกาศ
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและ
การส่งเสรมิกจิการดูแลผู้สงูอายหุรอืผู้มีภาวะ
พึ่งพิง	ณ	ห้องประชุมกรม	สบส.

แถลงข่าว

รับมอบของ

ลงพื้นที่ศึกษา	AHQ

เตรียมความพร้อม

	 นพ.ธเรศ	 กรัษนัยรวิวงค	์
อธบิดีกรม	สบส.	เป็นประธาน
รบัมอบ	Portable	HEPA	Filter 
Unit	 จากสมาคมวิศวกรรม
ปรับอากาศแห่งประเทศไทย	 
บจก.ครู เกอร ์	 เวนทิ เลชั่น	 
อนิดัสทรส์ี(ไทยแลนด์)	และบจก.
ไทยเอ็นจิเนียริ่งสเปเชียลลิซ 
เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้งานกับ
เตียงขนย้ายผู้ป่วย	 หรือสร้าง
ห้องความดันลบส�าหรับห้อง
ตรวจหรือห้องพักผู้ป่วย	 ใน
สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	
(Covid-19)	ณ	กรม	สบส.

	 ทพ.อาคม	ประดิษฐสวุรรณ 
รองอธิบดีกรม	สบส.	 เป็น
ประธานเปิดการสัมมนา
เตรียมความพร้อมบุคลากร

เครื อข ่ ายธุ รกิ จบริการ
สุขภาพในสถานประกอบ
การการดูแลผู้สูงอายุหรือ
ผู้มีภาวะพึ่งพิง	 โดยมีผู้เข้า
ร่วมประชุมประกอบด้วย	 
ผู้ประกอบการ	ผู้ด�าเนินการ	
และผู้ให้บริการ	 ในแวดวง 
กจิการการดูแลผู้สงูอายแุละ
ผู้มีภาวะพึง่พงิ	ณ	ห้องประชมุ 
4	ชั้น	9	กรม	สบส.

	 นางเสาวภา	จงกิตติพงศ์	
ผู ้อ�านวยการกองสุขภาพ

ระหว่างประเทศ	เป็นผู้แทน
กรม	สบส.	ในการลงพื้นที่
ศึกษาระบบการด�าเนินการ
ของด่านทางน�้า	เพื่อรองรับ
การเตรียมการเปิดระบบ	
Alternative	 Hospital	
Quarantine	(AHQ)	ด่าน
ทางน�้า	 ณ	 ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ	
ท่าเรือกรุงเทพฯ	 โดยมีนาย
พรชัย	เกิดศิริ	หัวหน้าด่าน
ควบคุมโรคฯ	 น�าคณะเจ้า
หน้าที่ให้การต้อนรับ



	 ศบส.ที	่1	ส่งมอบสือ่ต้นแบบ	
ในกิจกรรมส่งมอบของขวัญปี
ใหม่	คนไทยทกุครอบครวัมีหมอ
ประจ�าตวั	3	คน	และสนับสนุน
เสือ้ให้แก่	อสม.	หมอประจ�าบ้าน 
ในการเฝ้าระวังป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 
(COVID	19)	เพือ่เป็นขวญัก�าลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่	 พร้อม
เยีย่มเสรมิพลัง	ตดิตามงานด้าน
สขุภาพภาคประชาชน	ณ	สสจ.
ล�าปางสสอ.แจ้ห่ม	สสอ.วงัเหนือ 
และสสอ.ปาน	จ.ล�าปาง

มอบสื่อต้นแบบ

	 ศบส.ที่	 2	 เข้าตรวจสอบ
โรงแรมในเขตพื้นที่ อ� า เภอ
แม่สอด	จังหวดัตาก	เพือ่ประเมิน
เป็นสถานกักกันโรคตามที่รัฐ
ก�าหนดตามมาตรการป้องกัน

สถานกักกัน

เยี่ยมประเมิน

เยี่ยมเสริมพลัง

ช่วยเหลือ

โรคโควิด	 19	 (COVID	 19)	
จ�านวน	3	แห่ง	ได้แก่	รร.พ	ีเอส 
แม่สอด	รร.เซ็นทารา	แม่สอด	
และรร.วฒันา	วลิเลจน์	รสีอร์ท 
โดยได้รบัเกยีรตจิาก	นายศกัด์ิชัย 
โชติมานนท์	รองผู้ว่าราชการ
จังหวดัตาก	เข้าร่วมให้นโยบาย
และรับฟังประเด็นปัญหาที่
ตรวจสอบพบเพื่อน�าไปสู่การ
ประเมินรับรองการเป็นสถาน
ที่กักกันโรคตามที่รัฐก�าหนด
ต่อไป

	 ศบส.ที	่7	โดยกลุ่มคุม้ครอง 
ผู้บรโิภคด้านระบบบรกิารสขุภาพ 
ลงพืน้ทีเ่ยีย่มและประเมินความ
พร้อมของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ	 ที่จะส่งเสริมให้
เข้าสู ่ระดับนวดไทยพรีเม่ียม	
(Nuad	Thai	Premium)	และ
สปาสากล	(Spa	Award)

	 ศบส.ที่	 9	 ด�าเนินการ
ตดิตามเยีย่มเสรมิพลัง	การจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพ	 อสม.

หมอประจ�าบ้าน	เขตสุขภาพ
ที่	9	 เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ยกระดับความรู	้อสม.ให้เป็น 
อสม.หมอประจ�าบ้าน	เพิ่ม
บทบาท	อสม.	ลดโรคและ
ปัญหาสุขภาพโดยส่งเสริม

ให้ประชาชนพึ่งตนเองได ้
ลดความแออัดและการ
พึ่ งพาโรงพยาบาล	 ณ	
หอประชุม	 อ.ห้วยแถลง	
จ.นครราชสีมา

	 ศบส.ที	่12	ลงพืน้ทีม่อบ
ถุงยังชีพ	 ช่วยเหลือและให้
ก�าลังใจ	 อสม.ผู ้ประสบ
อทุกภัย	พร้อมทัง้ส่งมอบสือ่	
ของขวญัปีใหม่	“คนไทยทกุ
ครอบครวั	มีหมอประจ�าตวั	
3	คน”	และสนับสนุนเสือ้ให้
แก่	อสม.	หมอประจ�าบ้าน	
ในการเฝ้าระวงั	ป้องกนัโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
ณ	สสจ.นราธิวาส
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