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 “ร้อน” อากาศร้อนแสงแดดจ้า ส่องมา แดดเผา ต้อนรับซัมเมอร์ 
เมษาหน้าร้อน ช่วงน้ีต้องพกน�า้เยน็ๆ ไว้กบัตัว ตลอดเลยครบั เพราะ

ร้อนจรงิๆ ถ้าพดูเรือ่งของสถานการณ์
โควิดตอนน้ี ส�าหรับกลุ ่มเสี่ยง 
ได้ฉดีวคัซนีเข็มที ่2 กนัแล้ว ซึง่คาดว่า 
ในปี 2564 ประชาชนจะได้รบัวคัซนี 
กนัอย่างทัว่ถงึ มาฉดีวคัซนีป้องกนั 
โควดิ 19 กนันะครบั อย่างไรกต็าม 
ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงมาตรการ 

สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ เช่นเคยนะครับ
  จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ต้อนรับซัมเมอร์กับน้องจากกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ ยิ้มรับซัมเมอร์ สีสันสดใส กับแสงแดดอันร้อนแรง 
ในคอลัมน์ยงัมีข่าวเด็ด ประเด็นร้อนพอๆ กบัอณุหภูมิช่วงน้ี ทีมี่สาระ 
เกีย่วกบัความรูม้าฝาก และควนัหลงจากงานวนั อสม.แห่งชาต ิปี 2564 
วันแห่งความภาคภูมใิจของพี่น้อง อสม. ที่เสียสละ เป็นจิตอาสาดแูล
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และคอลัมน์ต่างๆ ภายในเล่มมีให ้
ได้อ่านกันอย่างจุใจเลยครับ 
 ฉบบัทีแ่ล้วทมีงานได้ให้ทกุท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น
ตอบค�าถาม ร่วมสนุกกบัจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 มีผู้สนใจตอบ 
ค�าถามเป็นจ�านวนมาก ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ร่วมสนุกกันนะครับ ครั้งต่อไปเราจะมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุก 
อีกแน่นอน ติดตามกันได้ทาง facebook จุลสารออนไลน์ 
สบส. ซอย 8 พบกันใหม่ในฉบับหน้า ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ 
สวัสดีครับ

ต้อนรับสู่ฤดูซัมเมอร
บ์บอกกล่าวก.



 ร้อนแล้วจ้า!! ซัมเมอร์นี้ เป็น
ทีน่่ายนิดีมาก ทีเ่ราได้วนัหยดุ
สงกรานต์กลับคนืมา หลังจาก
ทีเ่จ้าโควดิตวัร้ายได้พรากช่วงวนั
หยุดยาวในเดือนเมษายนไปใน
ปีที่แล้ว แต่..!! ช้าก่อน อย่าเพิ่ง
เตรยีมขันน�า้ ปืนฉดีน�า้ อ่างหรอืถงั 
และกระป๋องแป้ง เพือ่ไปสาดน�า้และ 
ปะแป้งหน้าบ้านหรือข้างถนน อย่า
หาท�า เพราะว่าปีนี้พวกเรายังต้องงด
สาดน�้ากันไปก่อนค่ะ ท�าได้แค่สาด
ความรักรัวๆให้คนสนิท เช่น การกิน
ข้าว หรือไปเที่ยวกับคนในครอบครัว
(หรือเพื่อนฝูง)แบบ New Normal ซึ่ง
คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องท�ายังไงบ้าง 
D-M-H-T-T คือสิ่งที่ต้องจ�าและท�าให้ได้ 
(ย้อนกลับไปอ่านได้ใน สบส.ซอย 8 ฉบับ
ที่ 38 และ 39 ค่ะ) 

Summer
Healthy
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 ปีที่แล้วรัฐบาลขอให้พวก
เราทุกคนอยู ่บ้าน หยุดเชื้อ 
เพื่อชาติ แต่ปีน้ีรัฐบาลเขา
สนับสนุนให้ทกุคนออกไปท่อง
เทีย่วเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ จึง
เพิ่มวันหยุดพิเศษให้หลายวัน 
โดยควบคู่ไปกับการขอความ
ร่วมมือประชาชนให้ท�าเพือ่ชาติ
อีกครั้ง ด้วยการ “ฉีดวัคซีน 
โควดิ 19” ถ้าเราฉดีวคัซนีได้ถงึ
ร้อยละ 50-60 ของประชากร 
ก็จะสามารถเปิดประเทศได้
อย่างปลอดภัย การท�าธุรกิจ 
การท่องเที่ยวก็เดินหน้าได ้
เศรษฐกิจภายในประเทศไทย
ก็จะฟื ้นตัวได้อย ่างรวดเร็ว 
(อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์นาย
แพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
/26 มี.ค.64)  

 นอกจากโรคโควิด 19 ที่เรา
ยังต้องยกการ์ดให้สูงเหมือนเดิม
แล้ว ยงัมีโรคประจ�าฤดูกาลทีต้่อง
ระมัดระวงักนัด้วย เช่น โรคลมแดด 
หรอืฮทีสโตรก อจุจาระร่วง อาหาร
เป็นพษิ บดิ อหิวาตกโรค เป็นต้น 

หากท�ากิจกรรมกลางแจ้งต้อง
จิบน�า้บ่อยๆ สวมหมวก หรอืกาง
ร่ม สวมใส่เสือ้ผ้าทีร่ะบายความ
ร้อนได้ดี  กินอาหารปรุงสุก
และสดใหม่ ที่ส�าคัญล้างมือให้
สะอาดอยูเ่สมอ อย่าสนุกจนลืม
สขุอนามัยกนันะจ๊ะ สบส.ซอย 8 
ขอให ้ทุกคนจงมีความสุข 
สนุกสนานกับหน ้าร ้อนน้ี 

Healthy food Healthy lifestyle Healthy 
holiday

 ในฤดรู้อนจะชอบท�ำตวัเอง
ให้เย็น เช่น กำรหำอะไร

เย็นๆทาน ใส่เสื้อผ้าสบายๆ เปิด
แอร์ นอนด ูNetflix หรอืเล่นเกมส์
อยู่ที่บ้าน มากกว่าการออกไปข้าง
นอก แต่ถ้ำจ�ำเป็นต้องออกไปจริงๆ 
กจ็ะเลอืกไปเดินช้อปป้ิงที่ห้างหรอืไป
ดหูนงักับกลุ่มเพื่อนๆค่ะ

ไลฟ์สไตล์ช่วงฤดูร้อน

“ “

น.ส.มัชฉิมา สกุลณา (ชีต้าร์)
คนบนปก
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ฤดูร้อน มีดีกว่าที่คิด
 กรมอุตุฯประกาศว่าไทยแลนด์เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็น
ทางการตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์  อย่าเพิ่งหงุดหงิดกับ
อากาศร้อนและร้อนมากของบ้านเรานะคะ เพราะฤดูร้อนน้ี 
ก็มีข้อดีไม่ใช่น้อย มามะ.. จะเล่าให้ฟัง 
1. ผ้าแห้งเร็ว
 ข้อดีน้ีแม่บ้านทัง้มืออาชพีและมือสมัครเล่น ชอบแน่นอนค่ะ 
ผ้าแห้งเร็ว แห้งไว ไร้กลิ่นอับ
2. ทะเลน่าเที่ยว 
 ซัมเมอร์นี้ บิกินี่ต้องมา ฤดูกาลไหน
จะเหมาะกับการเล่นน�้าเท่าฤดูร้อนอีกล่ะ
3. ได้สนุกกับแฟชั่นฤดูร้อน 
 เสื้อผ้าสีสัน จี๊ดจ๊าด ลายดอกต้องมา มัดย้อมสีสดต้องมี 
เป็นฤดูกาลทีเ่ราจะได้สร้างความสดใสให้กบัชวีติผ่านเครือ่ง
แต่งกาย
4. มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น
 เพราะฤดูร้อนมักเป็นช่วงปิดเทอม และมีวนัหยดุยาว ท�าให้ 
แต่ละบ้านได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น
5. ได้วิตามินดีฟรีจากแสงแดด 
 ร่างกายของเรารับวิตามินดีได้จากอาหารและแสงแดด  
ช่วยกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัในร่างกาย เสรมิสร้างความแข็ง
แรงของกระดูกและฟัน
6. ความร้อนฆ่าเชื้อไวรัสได้ 
 ผลวจัิยของสหรฐัอเมรกิา จาก ม.จอร์เจีย พบว่า โควดิ 19 
สามารถอาศยัอยูบ่นพืน้ผิวต่างๆ ได้ 2-3 วนั แต่ไวรสัจะตาย 

เร็วขึน้ ถา้โดนความรอ้นสงูขึน้ และมชีวีิตนานขึน้ 
ถ้าอุณหภูมิต�่าลง 
มีข้อดีขนาดน้ี ออกไปเรงิร่ารบัฤดูร้อนกนัเถอะค่ะ

 ปลายเดือนที่แล ้ว กรม 
สบส . ร ่ วมกับ อย . และ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ (บก.ปคบ.) 
ลุยกวาดล้างคลินิกเสริมความ
งามเถื่อน วันเดียว 3 แห่งรวด 
ฟิตสุดๆ โดยคลินิกเถื่อนทั้ง 3 
แห่งนั้น อยู่ที่ย่านคลองสามวา 
หลักสี่ และจตุจักร พบความ
ผิดยาวเป็นหางว่าวทัง้ประกอบ
กิจการและด�าเนินการสถาน
พยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดย
ไม่ข้ึนทะเบียนและรับอนุญาต 
ถือว่าเป็นหมอเถื่อน จ�าหน่าย
ยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จ�าหน่ายยาทีไ่ม่ได้ข้ึน
ทะเบยีนต�ารบัยา และจ�าหน่าย
เครื่องส�าอางที่ถูกเพิกถอน
ใบรับจดแจ้ง งานน้ีมีโทษทั้ง
จ�าคุกและปรับเงิน จับจริง!  
ปราบจริง! อย่าได้คิดหาท�า  
ขอเตอืนประชาชนเลือกคลินิก
ให้ดีก่อนตัดสินใจใช้บริการ 
หากพบความน่าสงสัยให้รีบ
แจ้งสายด่วน 1426

มือปราบ
สถานพยาบาลเถื่อน



JOHN SMITH

สราพาทัวร์
by สราวุฒิ

 Congrats ยนิดีปรดีา  สราขอแสดงความยนิดีกบัพี่ๆ  อสม. 
ทกุท่านทีไ่ด้รบัรางวลั ในงานวนัอาสมัครสาธารณสขุ ประจ�าปี 
2564 ซึง่ในวนัที ่20 มีนาคมของทกุปี เป็นวนัอสม. แห่งชาติ 
อสม. ผู้ทีทุ่ม่เท แรงกาย แรงใจ ดูแลสขุภาพประชาชนในพืน้ที่ 
เสมือนเป็นมดงานที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 1 ล้าน ห้าหมื่นคน
 

พาทัวร์ งานอสม.ปี 64 

 ซึง่ในปี  2564 น้ี  กรม สบส. 
ได้จัดงานวนั อสม. แห่งชาติ 
ในวันที่ 17 มีนาคม 2564  
ที่ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบ
รฐับาล และโรงแรม แกรนด์ 
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
สราขอพาทุกท่านไปทัวร์
ชมภาพบรรยากาศงานวัน 
อสม.ในปีนี้กันครับ

ทีมผู้บริหารกรม สบส. มาครบทีมครับ

อสม.พร้อมชวนคนไทยฉีดวัคซีนค่ะท่าน

รวมพลัง บอกต่อฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 กนันะครบั
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by สราวุฒิ

JOHN SMITH

สราพาทัวร์

ทีย่โุรปในยคุศตวรรษที ่16 น้ันมีวนัปีใหม่ตรงกบัวนัที ่1 เมษายน กระทัง่มาถงึ ค.ศ. 1562 โป๊ป เกรกอร ีก�าหนด
ให้ชาวครสิต์ทัว่โลกฉลองวนัปีใหม่พร้อมกนัในวนัที ่1 มกราคมแทน แต่กลุ่มคนทีอ่ยูห่่างไกลจากเมืองใหญ่ยงัไม่รู้
ข่าวสาร เลยฉลองวันปีใหม่กันวันที่ 1 เมษายนเหมือนเดิม เลยท�าให้พวกคนเมืองเอามาเย้ยหยันคนกลุ่มนี้ว่าเป็น 
พวกเมษาหน้าโง่ (April Fools) เป็นที่มาของวันเมษาหน้าโง่ 1 เมษายน นั่นเอง

รูห้รือไม่

 ผู้บริหารกรม สบส. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
และอสม. ลงพืน้ทีช่วนประชาชน ชมุชนบางเขน 
จ.นนทบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  
เม่ือวนัที ่20 มีนาคม 2564 ซึง่เป็นวนัอาสาสมัคร 
สาธารณสุขแห่งชาติ

ร้อนๆ แต่สู้ตายครับผม

ฝากบอกต่อ!! ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กันด้วยนะครับ

 สรา ขอขอบคุณพี่ๆ อสม. ทุกท่านที่เสียสละดูแลสุขภาพ
ประชาชนในชมุชนนะครบั โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โค
วดิ 19 ทีท่�างานอย่างหนัก สู้ๆ  และขอเป็นก�าลังใจให้กบันักรบ
เสือ้เทาทกุท่านนะครบั สราขอข้ึนดอยไปทีจั่งหวดัแม่ฮ่องสอน
ก่อน แล้วพบกันใหม่ที่แม่ฮ่องสอน สวัสดีครับ
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รับสมัคร HiPPS  
รุ่นที ่17 

     เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมผลคะแนนการสอบภาษาและคอมให้ดี 
มาแล้วส าหรับการรับสมัครข้าราชการเข ้าสู่ระบบข ้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
หรือ HiPPS ของส านักงาน ก.พ. รุ่นที่ 17 ซึ่งรอบรั้ว HR ฉบับเดือน
เมษายนนี้ พาทุกท่านมาท าความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการ
รับสมัคร HiPPS ของกรมสบส. ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) 
จะด าเนินการรับสมัครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

ข ้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ 
  - ปฏิบัติการ หรือ ช  านาญการ 

ปริญญาตรี (อายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี) 
หรือ ปริญญาโท-เอก (อายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี) 

ปฏิบัติราชการที่กรมสบส. อย่างน้อย 1 ปี 

ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมากข ึ้นไป 

        ประพฤติด ี มีระเบียบวินัย  

       ทักษะคอมพิวเตอร ์ใช ้งานได ้ดี 

       ทักษะภาษาต่างประเทศ ระดับดีมาก 

        ศักยภาพเหมาะสมก ับการพัฒนา การสรรหา 

ต้นสังกดัสง่รายช ือ่ ประสงคส์มคัรเอง 

ท าอยา่งไรถงึไดเ้ปน็ HiPPS 

ค ุณสมบตัิ 

     “รอบรั้ว HR” จะเล่าให้ฟังคร่าวๆ  ถึงกระบวนการ
สรรหา คัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ HiPPS นะคะ     
จะแบ่งออกเป็น 2 มิติด้วยกัน มิติแรกคือมิติศักยภาพ   
จะประกอบด้วยผลสอบทางภาษา และผลสอบความสามารถ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องผ่านเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดไว้ถึงจะสมัครเข้ากระบวนการคัดเลือกนี้ ได้ 
จากนั้นกบค. จะแจ้งชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติ เพื่อไป
สอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประเมินสมรรถนะ 
(ส านักงาน ก.พ. จัดทดสอบเอง) และกรมสบส.         
จะด าเนินการสัมภาษณ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มิติที่
สอง คือ มิติผลงาน จะมีผลการปฏิบัติราชการ ในรอบปี
ที่ผ่านมา (2 รอบการประเมิน) และผลงานส าคัญ 1 ปี
ย้อนหลัง ส าหรับการรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 17 กบค.
จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปค่ะ 

ความสามารถทางเทคโนโลยดีจิทิลั 
เลือกสอบอนัใดอนัหนึง่จาก สถาบนัทดสอบสมรรถนะมาตรฐานสากล 3 แห่ง 

เกณฑไ์มต่่ ากว่า 
ร้อยละ 80 
ในแต่ละหลักสูตร 
 
 
 

ICDL Workforce Basics 

IC3 Digital Literacy 

CU-TEP 

1. Computer and Online Basics 
2. Application Basics 

1. Computing Fundamentals 
2. Key Applications 

1. Level 1 
2. Level 2 

ความสามารถทางภาษา 

ไม่ต่ ากวา่ 60 คะแนน 

ไม่ต่ ากว่าระด ับ B1+  
(Reading + Listening) 

ภาษาอืน่ เช ่น เยอรมนั ฝรั่งเศส สเปน จ ีน ญี่ป ุ่น 

ไม่ต่ ากวา่ 173 คะแนน (computer-based) 
หรือไมต่่ ากวา่ 61 คะแนน (Internet-based) 

ไม่ต่ ากว่าระด ับ 6 

เกณฑ์ ไม่ต่ ากว่าระดบั B1+ ตาม CEFR  

ผลคะแนนภาษาต้องมอีายไุม่เกนิ 2 ปี นับถึงวนัที ่31 ส.ค. 64 

TPQI 

DIFA TES 

IELTS 

TOEFL 

HR แพรวรี ่
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 นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดีกรม สบส. 
น�าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้า
หน้าที ่กรม สบส. ร่วมพธิตีกับาตรท�าบญุ 
ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รปูเน่ืองใน 
เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจ�าปี 
2564 แบบ New Normal เพือ่เป็นการอนุรกัษ์ 
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
ของไทย ณ อาคารกรม สบส. จ.นนทบรุี

ท�าบุญเทศกาลวันสงกรานต์

Medical Hub

Biz Portal

ชี้แจงแนวทาง

 นายพพิฒัน์ รชักจิประการ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา และ ดร.สาธติ 
ปิตุ เตชะ รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการอ�านวยการเพือ่พฒันาประเทศไทยให้
เป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาต ิ(Medical Hub) 
ครัง้ที ่1/2564 โดยมี นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ 
อธบิดีกรม สบส. และคณะกรรมการจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวง
สาธารณสุข จ.นนทบุรี

 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกต ุ
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ
และ นพ.สามารถ ถริะศกัด์ิ รอง 
อธิบดีกรม สบส. ร่วมให้การ
ต้อนรับคณะจากส�านักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อหารือแนวทาง
การด�าเนินงานร่วมกันในการ
พัฒนาระบบการให้บริการ
ภาครัฐแบบเบ็ด เสร็จทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
ซึ่ง กรม สบส. เปิดให้ยื่นขอ 
ใ บ อ นุญ า ต ผ ่ า น ร ะ บ บ 
 Biz Portal ได้ 2 กจิการคอื  
สถานพยาบาลเอกชน(คลินิก
และโรงพยาบาล) และกจิการ 
สปา น�าร่องในเขตกรงุเทพฯ 
แ ล ะ เ ต รี ย ม ข ย า ย ไ ป สู ่ 
ส่วนภูมิภาคในเร็วๆนี้

 ทพ.อาคม ประดิษฐ
สุวรรณ รองอธิบดีกรม
กรม สบส. เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงแนวทาง

ก ารลดวั นกั กกั น ตั ว ใน
สถานกักกันโรคแห่งรัฐทาง
เลือก (Alternative State 
Quarantine) เพื่อชี้ แจง
แนวทางการลดวันกักตัว
ส�าหรบัผู้เดินทางมาจากต่าง
ประเทศเข้าไทย จาก 14 วัน 
เหลือ 10 วนั ให้กบัผู้ประกอบ
การโรงแรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ณ กรม สบส.
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 ศบส.ที ่12 เข้าตรวจสอบ
แก้ไข ระบบควบคุมไฟฟ้า
อตัโนมัต ิ(ATS) และความ
ร้อนสายเมน โปรแกรม
วอร์มเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
ให้มีความพร้อมใช้แก่หน่วย 
ไตเทยีม ซกัฟอก จ่ายกลาง 
โรงครวั กายภาพ แผนไทย 
พร ้อม เพิ่ มระบบไฟฟ ้ า
ส�ารองเครือ่ง X-ray อาคาร
อุบัติเหตุ ณ รพ.ระโนด 
อ.ระโนด จ.สงขลา

 ศบส.ที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากร
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู ้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะ
พึ่งพิง แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบ
การเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  
ณ ห้องประชุมล้านนา ศบส.
ที่ 1 จ.เชียงใหม่

ร่วมเป็นวิทยากร

มอบของขวัญ

 ศบส.ที่  4 ร ่วมกับกอง
สุขศึกษา และกลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ 
สสจ.ปทุมธานี จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครอืข่ายงานสขุศกึษาในระดับ
พื้นที่ จ.ปทุมธานี 

พฒันาศกัยภาพเครอืข่าย

ให้ความรู้

ตรวจสอบระบบ

Master Plan
 ศบส. ที ่5 ส่งมอบของขวญั 
ปีใหม่ “โครงการคนไทยทุก
ครอบครัว มีหมอประจ�าตัว 3 
คน” ซึง่ได้รบัความอนุเคราะห์
สิ่งสนับสนุนการด�าเนินงาน 
จากหอการค้าไทย-จีน ส่งมอบ
ต่อไปยงักลุ่มผู้ป่วยตดิบ้าน-ตดิ
เตยีง ภายใต้การดูแลของ อสม.
ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

 ศบส.ที่ 7 เป็นวิทยากร 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุ
สื่อสารในงานราชการ เพื่อให้
บคุลากรทีเ่กีย่วข้องได้ทราบถงึ
กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่างๆ 
และการใช้งานวิทยุสื่อสารที่ 
ถกูต้อง พร ้อมทั้ง เป ็นการ 
ส ่ ง เสริมสนับสนุนให ้ โรง
พยาบาลผ่านมาตรฐานระบบ
บรกิารสขุภาพ ณ รพ.จิตเวช-

ขอนแก ่นราชนครินทร ์ 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 ศบส. ที่ 9 เข้าด�าเนิน 
การจัดท�าผังหลัก (Master 
Plan) เพือ่ให้เป็นปัจจุบนัและ 
ว า ง แผนการขยายตึ ก 
บรกิารต่างๆ ณ รพ.ปราสาท 
จ.สุรินทร์
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