


	 เดือนมีนาคม	 เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็น
ทางการ	พร้อมแดดแรงเปรีย้งๆ	และมาพร้อม
กบัวคัซนี	ทีค่นไทยกลุ่มแรก	ได้ฉดีกนัแล้ว
ในเดือนมีนาคมน้ี	เชือ่ว่าวคัซนีโควดิ	19	จะ
ช่วยสร้างภูมิคุม้กนั	และท�าให้เศรษฐกจิของ
ไทยเดินหน้าต่อไปได้	ส�าหรบัท่านทีย่งัไม่ได้ 
ติดตั้ง	“หมอพร้อม”	ก็ขอเชิญชวนให้	Add 
LINE	“หมอพร้อม”	กนันะครบั	เพราะมีทัง้การอพัเดตสถานการณ์
โควิด	 19	ประจ�าวัน	การลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน	ค้นหาหน่วย
บริการฉีดวัคซีนโควิด	 19	 และมีการแจ้งเตือนในการรับวัคซีน	
เยี่ยมมากๆ	เลยครับ		
	 จุลสารออนไลน์	สบส.	ซอย	8	ฉบบัน้ี	มีวนัทีส่�าคญัส�าหรบัพีน้่อง 
อสม.	คอื	วนัที	่20	มีนาคมของทกุปี		เป็นวนัอาสาสมัครสาธารณสขุ 
แห่งชาติ	 ครั้งน้ีเราเชิญทีมงานจากกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน	 ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลภารกิจของ	 อสม.	 มาข้ึนปก
ประชาสมัพนัธ์ในการบอกต่อวคัซนีโควดิ	19	ในชมุชน	สู้ๆ 	นะครบั 
พี่ๆ	น้องๆ	อสม.ทีมงานขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านครับ		

	 สดุท้ายน้ี	ทมีงานขอฝากเพจ	“อสม.	สูภั้ย 
โควดิ	19”	เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
การด�าเนินงานของ	อสม.	ในการป้องกัน
โควิด	 19	 และติดต่อสื่อสารกับพี่น้อง	
อสม.ทั่วสารทิศ	ฝาก	like	กด	share	ให้
ก�าลังใจกับทีมงานด้วยนะครับ	 แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้าในเดือนเมษาหน้าร้อน	 
สวัสดีครับ

บ

พิสูจน์อักษร
นางสาวกฤติยา	อินถา

ศิลปกรรม
นางสาวจารุวรรณ	บุญยะมณี
นางสาววิชุดา	ทองแทน

ช่างภาพ
นายปิยะพงศ์	มูสิกะ
นายธนกฤต	วรรณวนิช

เปดบาน สบส.

Open House

บอกกล่าว

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

ก.วัคซีนโควิด	19	คืนรอยยิ้มประเทศไทย

ที่ปรึกษา
นายแพทย ์ธเรศ	กรัษนัยรวิวงค์
นายแพทย ์ภานุวัฒน์	ปานเกตุ
ทันตแพทย์อาคม	ประดิษฐสุวรรณ
นายแพทย์สามารถ	ถิระศักดิ์
นายสาโรจน์	ยอดประดิษฐ์	

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายทวิช	เทียนค�า

กองบรรณาธิการ
นางสาวเพ็ญพิชชา	รุ่งเรือง
นายสราวุฒิ	จบศรี	
นางสาวบุศรินทร์	ศรีชาติ
นางสาวจารุวรรณ	บุญยะมณี

คนบนปก
นายประสิทธิ์		พิริยะไพบูลย์ 
นางสาววารุณี		ทิศสุขใส	
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ต่อมสร้างสรรค์
นายวรเวธน์	ศรีสุขา
นายฐานันดร	แสงเพ็ง
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	 ดีเดย์	28	กมุภาพนัธ์	2564	
ได้เริม่ฉดีวคัซนีกนัแล้ว	ซึง่กลุ่ม
แรกที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด	 19 
คอื	บคุลากรทางการแพทย์และ 
สาธารณสขุ	รวมทัง้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	
(อสม.)		ซึง่เป็นด่านหน้าในการ 
เฝ้าระวงัโควดิ	19 	เป็นก�าลังหลัก 
ส�าคัญในการเข ้ าถึ งพื้นที่
ชุมชน	 เป็นเสมือนมดงานที ่
ขับเคล่ือนงานด้านสาธารณสขุ	
ซึง่	อสม.	มี 1	ล้าน	5	หม่ืนคน 
โดยได้ด�าเนินงาน	อสม.พร้อม
บอกต่อวัคซีนโควิด	19	ดังนี้	
	 1.	 อสม.	 รับการถ่ายทอด
ความรู้จากเจ้าหน้าที่	ในการ
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้

อสม.	พร้อมบอกต่อวัคซีนโควิด	19	
ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
ชมุชน	เรือ่งวคัซนี	ความส�าคญั 
ของการฉดีวคัซนี	และอาการ
ข้างเคียง	 ร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่	
 2)	ส�ารวจ	สอบถามกลุ่ม

เป้าหมาย	และลงทะเบยีนกลุ่ม
เป้าหมายทีจ่ะฉดีวคัซนี	พร้อม
ทัง้ลงพกิดั	ทีอ่ยูก่ลุ่มเปราะบาง 
ในแอพพลิเคชัน“พ ้นภัย”	
ของสภากาชาดไทย	 เพื่อให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่



บส ส

เดือดร้อนและต้องการความ 
ช่วยเหลือ	
 3)	อสม.	ลงพืน้ทีเ่คาะประตู
บ้าน	 ให้ความรู้กับประชาชน 
เรื่อง	วัคซีน		
 4)	อสม.	เชญิชวนและแนะน�า 
ประชาชนลงทะเบยีนผ่าน	LINE 
Official Account	“หมอพร้อม”	
 5)	อสม.ติดตามอาการข้าง
เคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด	 19 
โดยเป็นคู่บัดด้ีของผู้ฉีดวัคซีน	
อสม.จะติดตาม	 วันแรกที่ฉีด	

7	วัน	30	วัน	และ	60	วัน
  6)	รายงานผลให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสขุทราบ	และส่งต่อ
ผู้ป่วยหากมีอาการ	
 7)	 ส ่ งรายงานให ้กับ 
เจ ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ง
เสรมิสขุภาพต�าบล	(รพ.สต.) 
รายงานผลผ่านระบบ	 Thai 
phc.net	 กรณีประชาชนที่
ไม่มี Smart phone	ให้	อสม.	
ใช้เครื่องมือส�าหรับติดตาม

ประชาชน
		อสม.	เป็นขุมพลังทีส่�าคญั
ในการขับเคล่ือนการด�าเนิน
งานฉดีวคัซนีโควดิ	19  ให้กบั
ประชาชน		ด้วยการเป็นจิตอาสา 
ที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก		
	 โดยสร้างความเชื่อม่ันให้
กบัคนไทยว่าวคัซนีปลอดภัย	
เพือ่ให้เศรษฐกจิสามารถขับ
เคล่ือนต่อไปได้	อสม.	ส้ๆู 	อสม. 
พร้อมบอกต่อวคัซนีโควดิ	19
 



	 ปลายเดือน	ธ.ค.	63	ประเทศไทยพบผู้ตดิเชือ้โควดิ	19 เป็น 
กลุ่มแรงงานต่างด้าวใน	จ.สมุทรสาคร	พุง่ข้ึนเป็นหลักพนัคน 
จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก	 และมียอดผู้ป่วยสะสมทะลุ 
กว่า	1.6	หม่ืนคน	(ณ	วนัที	่24	ก.พ.	64)	ท�าให้สมุทรสาคร
เป็นพืน้ทีเ่ร่งด่วนทีต้่องให้การสนับสนุนในหลายด้าน	เพือ่
ต่อสู้กับโรคโควิด	19  
	 กรม	สบส.	เป็นองค์กรหลักทีช่่วยสนับสนุนการท�างาน

	 ในวกิฤตย่อมมีโอกาส	การระบาดของเจ้าโควดิตวัร้าย	
ก่อให้เกิด	1	อาชีพยอดฮิต	คือฟู้ดไรเดอร์(พนักงานส่ง 
อาหารเดลิเวอรี)่	แม้แต่ดาราบางคนกย็งัท�าเป็นอาชพีเสรมิ		
เม่ือกองทัพต้องเดินด้วยท้อง	 แต่โรคภัยก็ต้องป้องกัน 
เพราะการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา		ย่อมมีความเสีย่ง 
ในการติดหรือแพร่เชื้อ	ทั้งฝ่ายผู้ส่งและผู้รับสินค้า		
	 เพื่อเป็นการป้องกัน...	ฟู้ดไรเดอร์ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยระหว่างปฏิบตังิาน	ล้างมือบ่อยๆ	ด้วยน�า้และสบู่	
หรอืเจลแอลกอฮอล์ในปรมิาณทีม่ากพอ	และถอูย่างน้อย	
20	วนิาท	ีก่อนเข้าร้านอาหาร	ก่อนและหลังการส่งอาหาร 
...เมือ่ไปส่งสินค้า	ควรจะเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่าง
น้อย	1	เมตร	ห้ามวางอาหารบนพื้น		ส่วนลูกค้าก็ควร
ปฏิบตัเิช่นเดียวกนั		สวมหน้ากาก-ล้างมือ-เว้นระยะห่าง	
และจัดเตรยีมภาชนะรองรบัอาหาร	เช่น	กล่อง	หรอืโต๊ะ	
ควรใช้วิธีการจ่ายค่าบริการผ่านออนไลน์	 หรือเตรียม
เงินสดให้พอดี	เพื่อเลี่ยงการสัมผัสเงินทอน	
	 “วถิชีวีติใหม่	พฤตกิรรมใหม่	เพือ่ความปลอดภัยจาก
โควิด	19”

เดลิเวอรี่วิถีใหม่

มอบอาวุธสู้ศึกโควิด

ของเครือข่าย	อสม.	และ	อสต. 
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้	 หรือ
จัดซือ้	จัดหาวสัดุอปุกรณ์	ทัง้ทีไ่ด้ 
จากการรับบริจาคจากภาครัฐ 
เอกชน	และประชาชน	ซึง่บรจิาค
มายงัศนูย์ปันน�า้ใจของกรม	สบส.	
และบางส่วนจัดซื้อด้วยงบของ 
กรมฯ	ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์มือถอื 
โน๊ตบุ๊ค	หน้ากากอนามัย	เครื่อง
วดัอณุหภูมิ	และแอลกอฮอล์แบบน�า้ 
โดยส่งมอบให้แก่	สสจ.สมุทรสาคร 
	เพือ่จัดสรรไปยงั	อสม.	อสต.	รวมทัง้ 
รพ.สมุทรสาคร	 ใช้เป็นอาวุธใน
การรบัศกึหนักกบัการระบาดของ
โรคโควดิ	19	ด้วยความม่ันใจต้อง
ควบคมุโรคได้

บส ส

บส สส



JOHN SMITH

สราพาทัวร์
by	สราวุฒิ

	 สราพาทัวร์	พาชม	unseen	ของกรม	สบส.	“พิพิธภัณฑ์	100	ปี	การสาธารณสุข
ไทย”	ชัน้	9	(ชัน้ลอยบนห้องสมดุ)	เชือ่วา่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน	และไม่เหมอืนใคร	
เพราะมีประวัติอย่างยาวนาน	ทั้งอุปกรณ์	สิ่งของ	ภาพ	และโมเดล	ตามมากันเลย	

Unseen @HSS

	 เก้าอี้พระที่น่ัง	 กรมสมเด็จ
พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ
พระราชด� า เ นินทรง เป ็ น
ประธานในพิธีพระราชทาน
รางวัลแก่ผู้แทนพื้นที่สุขภาพดี
ถ้วนหน้า		

	 เครือ่งมือออกแบบอาคาร	
อุปกรณ์	เครื่องเขียน	แบบ
ตึกอาคารสถานพยาบาล	
จากกองแบบแผน

	 เครือ่งมือวดัทดสอบ	และ
เครือ่งวทิยคุมนาคมชนิดตดิ
ตัง้ประจ�าที	่ระบบ	VHF/FM 
จากกองวศิวกรรมการแพทย์	

เก้าอี้พระที่นั่ง

เครือ่งออกแบบอาคาร

ชุดฉายสไลด์ประกอบเสียง



ยี่ห้อ ELMO	รุ่น	16	ของกอง
สขุศกึษา	ทีย่งัสามารถใช้งาน
ได้จริง	หาชมได้ที่นี่เท่านั้น	
	 กินเนสส์เวิร์ลเร็ดคอร์ด 
นวดแผนไทย	641	คู	่จ�านวน 
19	ท่า	ใช้เวลานวดต่อเน่ือง  
12 นาที	 ท�าลายสถิติโลก 
เอกลักษณ์ไทย	 นวดไทย 
มรดกไทยจากกองสถาน 

ประกอบการเพือ่
สุขภาพ
		ส�าหรับท่านที่
สนใจ	 สามารถ
ขอเข ้าชมพิพิธ
ภัณฑ ์ ฯ 	 เป ็ น
หมู่คณะ	 โปรด
ติดต่อสายด่วน	
กรม	สบส.	1426 
ได้ในวันและเวลา 
ราชการนะครับ			
สราขอลาไปก่อน	
แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้า	สวัสดี
ครับ บส ส

by	สราวุฒิ

JOHN SMITH

สราพาทัวร์

	 Golf	Quarantine	เป็นสถานกกักนัโรคโควดิ	19	ทางเลือกอกีรปูแบบหน่ึง	ซึง่ผ่านมต	ิศบค.	แล้ว 
ก�ากบัดูแลมาตรฐานโดยกรม	สบส.		โดย	Golf	Quarantine	สามารถใช้สนามกอล์ฟระหว่างการ 
กักตัวได้	ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐก�าหนดอย่างเคร่งครัด

รูห้รือไม่
น.ส.ปริศนา	มะรุตพันธ์		
กองวิศวกรรมการแพทย์

	 แผนที่สถานพยาบาล
เอกชน	 ที่มอง เ ห็นว ่า
สถานพยาบาลเอกชนว่า
มีทีใ่ดบ้าง	จากกองสถาน

พยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ		
	 สื่อสุขศึกษา	 ความรู้	
หนังสือ	 คู่มือ	 โปสเตอร์	
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ มีมาอย ่าง
ยาวนาน	 ชุดกล้องถ่าย
ภาพยนตร์					
	 ชดุฉายสไลด์ประกอบเสยีง	

โมเดลหมู ่บ ้านปรับเปล่ียน 
พฤตกิรรม	และไฮไลต์เด็ด	เครือ่ง 
ฉายภาพยนตร์	16	มิลลิเมตร	

แผนที่สถานพยาบาลเอกชน	

สื่อสุขศึกษา

เครื่องฉายภาพยนตร์	16	มิลลิเมตร	

กินเนสส์



      สดๆ ร้อนๆ กับข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูงที่เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง หรือ “HiPPS” ของ
ส านักงาน ก.พ. ซึ่งทั้งสองท่านนี้ยังเป็น
บุคลากรกลุ่มก าลังคนคุณภาพของ   
กรมสบส. อีกด้วย 

   รอบร้ัว HR ฉบับน้ีจึงพามาท าความรู้จักกับ
ระบบ HiPPS และเชิญทั้งสองท่านมาสัมภาษณ์ 
เกี่ยวกับการสมัครเพื่อเข้าสู่ระบบที่ผู้สมัครต้องมี  
ผลสอบทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ เช่น 
CU-TEP, DIFA TES และอื่น )ๆ และผลสอบ
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) กันค่ะ 

การเตรยีมตวัสอบ CU-TEP  
   “ก่อนที่ จะไปสอบได้ เข้ าโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษของกบค. ท าให้ รู้ข้อสอบส่วนที่    
ไม่ถนัด จากน้ันก็พัฒนาตนเองในการหาหนังสือ
อ่านเตรียมสอบ ฝึกท าข้อสอบทุกวัน 1 เดือน  
ก่อนสอบ” 
 

การสอบ IC3 เพื่อน าผลเขา้สูร่ะบบ HiPPS 
    “จะสอบ 2 อย่าง ก็คือ Fundamentals 
เป็นพื้ นฐานเก่ียวกับตัวคอมพิวเตอร์ และ 
Applications เกี่ยวกับ Microsoft Word, 
Excel, Powerpoint ก็เข้าไปเรียนรู้จากคลิปใน 
Youtube มีซ้ือหนังสือประกอบการสอบมาอ่าน 
แล้วก็ซื้อการจ าลองท าข้อสอบมาท าก่อนไปสอบ” 

นางสาววิชญ์ฐิตา ปานเนาว์ (บิว) 

นายพัลลภ วุฒิไตรมงคล (หม)ู 

การเตรยีมตวัสอบ DIFA TES 
   “ข้อสอบ DIFA TES จะเป็นข้อสอบแบบ
ชนิดมีข้อเขียนด้วย แต่ว่าข้อดีก็คือ Grammar 
อาจจะไม่เยอะเท่า CU-TEP เพราะฉะน้ันส าหรับ
คนที่พอจะฟังหรือว่าเขียนได้ DIFA TES ก็จะ
เป็นทางเลือกที่ดีอันหน่ึงครับ” 
 

ประสบการณ์ไปสอบ IC3 
    “ค่อนข้างมีเวลาเตรียมตัวไม่มาก การไป
สอบ IC3 จึงสอบไปท้ังหมด 3 คร้ัง กว่าจะ
ผ่านก็ใช้ความพยายามมากๆ ครั้งแรกไปสอบ
เปล่าๆ  เลย มีเตรียมตัวโดยดู Youtube เหมือน
ท่ีคนอื่นดูบ้าง ไปสอบครั้งท่ีสอง ไม่ผ่านอีก    
ก็ซื้อหนังสือมาอ่าน จนครั้งท่ีสามก็ผ่านครับ” 

   เห็นถึงความพยายามของทั้งสองท่านแล้ว 
รอบร้ัว HR ขอช่ืนชม และแสดงความยินดีกับ
ทั้งสองท่านด้วยนะคะ ในปีต่อ ไๆป หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่ากรมสบส. จะมีข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
คนต่อไปค่ะ   

มัณฑนากรปฏิบัติการ กองแบบแผน 

วิศวกรปฏิบัติการ กองวิศวกรรมการแพทย์ 

จาก Talent  
HiPPS 

สบส. 
สู่ ก.พ. 

HR แพรวรี่ 
(HSS Talent  

Management) 

 
 
 
 
 

ข้าราชการท่ีได้รับ
การคัดเข้าสู่ระบบ 

HiPPS 

 
 
 

การพัฒนาในช่วงระดบัปฏิบัตกิาร 
เน้นสร้างเสริมพื้นฐาน เพื่อให้มี

รากฐานที่เข็งแกรง่ และให้เกิดความ
รอบรู้ในงานท่ีหลากหลาย 

  

หน่วยงานต้นสังกัด 

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด
เส้นทาง 
อาชีพ 

 
 
 
 

การพัฒนาในช่วงเฉพาะบุคคล  
(ระดับช านาญการ) 

พัฒนาการเฉพาะบุคคลแตกต่างกันไป และ
สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพทีว่างไว้ 

การฝึกอบรม/ดูงาน ให้ความช่วยเหลือ/ข้อแนะน า/ติดตาม 

ออกจากระบบ 
HiPPS เมื่อได้ระดบั
ช านาญการพิเศษ 

กรอบการสั่งสมประสบการณ์/พัฒนา (online/offline training) / ติดตาม และประเมินผล พี่เลี้ยง /มอบหมาย/ พัฒนา 

Speclallst Type 

Expert Type 
Manager Type 



	 ท่านอนุทนิ	ชาญวรีกลู	รองนายกรฐัมนตร	ี
และรมว.สธ	 และนพ.ธเรศ	กรัษนัยรวิวงค์ 
อธิบดีกรม	สบส.	ตรวจเยี่ยม	โครงการฉีด
วคัซนีป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรน่า	 2019	 และการฉีดวัคซีนเขม็
แรกของ	จ.ปทมุธานี	ณ	รพ.ปทมุธานี

วัคซีนเข็มแรก

ร้องเรียน	รพ.เอกชน

ถ่ายทอดองค์ความรู้

MOU

Golf Quarantine
	 นายพพิฒัน์	รชักจิประการ	รมว.กระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกฬีา	และนพ.ธเรศ	กรษันัยรววิงค์ 
อธบิดีกรม	สบส.กระทรวงสาธารณสขุ	พร้อมคณะ	
เข้าตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานสถานกักกัน
โรคในกิจการกอล์ฟ	 หรือกอล์ฟควอรันทีน 
(Golf	Quarantine)	ณ	สนามกอล์ฟอาทติยา
กอล์ฟ	แอนด์	รีสอร์ท	จ.นครนายก

	 นพ.ธเรศ	 กรัษนัยรวิวงค์ 
อธบิดีกรม	สบส.	และทพ.อาคม	
ประดิษฐสวุรรณ	รองอธบิดีกรม	
สบส.	 พร้อมผอ.กองกฎหมาย 
รับเรื่องร้องเรียนจากประธาน 
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญา- 
กรรม	กรณรีพ.เอกชนเรยีกเกบ็
ค่ารักษาพยาบาลจากพริตตี้
สาว	ซึง่เป็นผู้ป่วยฉกุเฉนิวกิฤติ	
ท�าให้เกิดการรักษาล่าช้าและ
อาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู้ป่วย
เสียชีวิต

	 นพ.สามารถ	 ถิระศักด์ิ	
รอ งอธิ บ ดีกรม	 สบส .
เป็นประธานการประชุม
ถ ่ า ย ท อด อ งค ์ ค ว า ม รู ้
มาตรฐานระบบบริการ
สขุภาพ	ปี	2564	ทัง้	9	ด้าน 

เพื่ อ ให ้ประชาชนได ้รับ
บริการที่ดี	 สถานที่และสิ่ง
แวดล้อมมีความปลอดภัย	
เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง 
การแพทย์มีความพร้อมใช้	
และเจ ้าหน้าที่ มีความสุข 

ในการให้บรกิาร	ให้แก่	รพ.รฐั 
ทั่วประเทศ	และศบส.ที่	1-12	
ผ่านทาง	Facebook Live

	 นพ.ธเรศ	กรัษนัยรวิวงค์	
อธิบดีกรม	สบส.	และ	นพ. 
ภานุวฒัน์	ปานเกต	ุรองอธบิดี 
กรม	สบส.	ร่วมพธิลีงนามความ 
ร่วมมือระหว่างกรม	สบส.	กบั
มูลนิธคิรอบครวัพอเพยีง	ร่วม
ส่งเสรมิและขับเคล่ือนยวุ	อสม.	
และ	 อสศ.	 พัฒนาสุขภาพ

บส ส

บส ส

บส ส

บ ส ส



บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

ของประชาชน	 ร่วมกับ	 อสม.		
เคาะประตูบ้าน	 สร้างความ 
เข้าใจวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 
เยี่ยมบ้าน	ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	
และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

	 ศบส.ที่	 10	 เข้าด�าเนิน
การตรวจสอบวิศวกรรม
ความปลอดภัย	และส�ารวจ
สถานทีเ่พือ่เขียน	As	-	Build 

	 ศบส.ที่	 2	 ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีน
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโคโรน่า	2019 และการฉดี 
วัคซีนเข็มแรก	ของ	จ.ตาก	ณ	
อ.แม่สอด	 และ	 อ.เแม่ระมาด 
	 พร้อมทัง้	ตรวจเยีย่มเสรมิพลัง	
อสม.	เคาะประตูบ้าน	สานต่อ 
งานเ ดิม เติมความรู ้ วัคซีน
ป้องกนัโรคโควดิ	19	อ.แม่ระมาด	
และพบปะให้ก�าลังใจ	 อสม.	
พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ในการ
ด�าเนินงานเคาะประตูบ้าน

ฉีดวัคซีน

วิทยากร ตรวจสอบ

ควบคุมก�ากับ
สอบเทียบเครื่องมือ	 ศบส.ที่	 4	 ลงพื้นที่ตรวจ

อนุญาตการประกอบกิจการ
การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พึง่พงิ	ตาม	พ.ร.บ.สถานประกอบ 
การเพือ่สขุภาพ	พ.ศ. 2559	ให้

เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด	
ณ	 โกลเด้นไลฟ์เนอสซิ่งโฮม	
การดูแลผู้สงูอายหุรอืผู้มีภาวะ
พึ่งพิง	จ.นนทบุรี

	 ศบส.ที่	 6	 ร่วมสนับสนุน
การเป็นวิทยากร	 ในหัวข้อ	
“การอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและยกระดับ
สถ านปร ะกอบก า ร เ พื่ อ
สขุภาพ”	โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน
การอบรมคือ	ผู้ประกอบการ	
สถานประกอบการเพือ่สขุภาพ
ในเขตพื้นที่	จ.ปราจีนบุรี	ณ	
สสจ.ปราจีนบุรี

	 ศบส.ที	่9 น�าเครือ่งมือสอบ
เทยีบมาตรฐานออกให้บรกิาร
ทดสอบความถกูต้องของเครือ่ง
วัดอุณหภู มิแบบไม ่สัม ผัส	 

ในพืน้ทีจุ่ดคดักรอง	COVID 19 
เน่ืองจากพบผู้ติดเชื้อใน
เขตพื้นที่	จ�านวน	2	ราย	
โดยมีการตัง้ด่านตรวจรอบ
หมู่บ้าน	 จ�านวน	 7	 จุด	
ณ	บ้านหนองบัวแดง	ม.7 
และม.	14	ต.กดุโบสถ์	อ.เสงิสาง 
จ.นครราชสีมา

ระบบจ่ายกลางก๊าซทางการ
แพทย์	 ประกอบพิจารณา
ของบประมาณปรับปรุง
แก ้ไข	 ณ	 รพ.เ ข่ืองใน	
จ.อุบลราชธานี
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