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 มาอกีแล้ว มาอกีแล้ว โควดิ 19 
กลับมาระบาดอีกครั้ง ในช่วง
เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อ 
และมีผู ้เสียชีวิตเพิ่มจ�านวนมาก 
เราทกุคนต้องช่วยกนัเพือ่กดกราฟ
ให้ลดลง ด้วยมาตรการ DMHTTA 

อย่างต่อเน่ือง ผมและทมีงานทกุคนขอส่งก�าลังใจให้กบับคุลากรทางการ
แพทย์ทุกท่านที่เสียสละ รวมทั้งพี่ๆ อสม. ที่สู้ศึกกับโควิดด้วยความ 
ทุ่มเทอย่างแท้จริงครับ และในวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้เปิด
ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ส�าหรับผู้สูงอายุและผู้
ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค จ�านวน 16 ล้านคนทั่วประเทศ ผ่าน Line 
Official Account “หมอพร้อม” version 2 และส�าหรับท่านที่ไม่มี
สมาร์ทโฟน สามารถติดต่อกับพี่ๆ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่
ได้เลยนะครับ  
 ฉบบัน้ี ทมีงานได้คว้านายแบบหนุ่มของกรม สบส. มาเชญิชวนพีน้่อง 
ทุกคนร่วมฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค 
และนานาทัศนะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อม
กับเรื่องดีๆ คอลัมน์เด็ดๆ ภายในเล่ม กับประเด็น
ที่เป็นกระแสของสังคม โดยเฉพาะเรื่องวัคซีน และ
ข่าวสารรอบรู้กับกรม สบส. ครับ
 สดุท้ายน้ี ทมีงานขอให้วกิฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ผ่านไปได้โดยเร็ว เรื่องราวต่างๆ จะผ่านไปได้ด้วย
ความร่วมมือของทุกคนนะครับ โปรดติดตามสาระดีๆ กับจุลสาร
ออนไลน์ผ่านทางเฟซบุก๊ “จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8” ได้เช่นเคย 
แล้วพบกนัใหม่เดือนมิถนุายน 2564 back to school สวสัดีครบั

ชวนฉดีวคัซนี ต้านโควดิ 19
บบอกกล่าวก.



 ช่วงน้ีหลายท่านคงได้ติดตามการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกเดือนเมษายน  ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ 
และเสยีชวีติอย่างต่อเน่ือง และตดิตามข่าว

เรือ่งของการฉดีวคัซนีโควดิ 19  
กระทรวงสาธารณสุขได้
เปิดให้ประชาชนในกลุ่มผู้

สูงอายุ 60 
ปีข้ึนไป 

ป้องกัน

กันเถอะ...

มาฉีด

วัคซีน

และผู้มีโรคประจ�าตัว 7 กลุ่มโรค รวม 
16 ล้านคน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน
ไลน์ “หมอพร้อม” โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 
พฤษภาคม 2564  หรอืติดต่อรพ.ใกล้
บ้านทีมี่ประวตักิารรกัษา รพ.สต./อสม. 
ในพื้นที่ และจะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่  
7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
 ส�าหรบัประชาชน
ทัว่ไปอาย ุ18 - 59 ปี 
ลงทะเบียนผ่านไลน์ 
“หมอพร้อม” ใน
วันที่ 1  กรกฎาคม 
และเริม่ฉดีในเดือน
สิ งหาคม  2564 
เป็นต้นไป  มาร่วมกนั 
ฉี ด วั ค ซี น ใ ห ้
ประเทศไทย เดินหน้า
ต่อไปครับ 

โควิด 19 DO
 IT



 “ได้ฉีด
วัคซีนครบ
ทั้ง 2 เข็ม
แล้ว เพราะ

ท�างานด่านหน้าปฏิบตังิาน
ที่สุวรรณภูมิ เป็นหัวหน้า
ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ  
ไม่มีความกังวล
ใ จ เ ล ย 
อย ากจ ะ
ฉีดอยู่แล้ว 
อาการข้าง
เคยีงไม่มีและกน็อนพกัผ่อน
ให้เพียงพอครับ”

 ทมีงานพาทกุท่านไปพดุคยุ
นานาทัศนะกับบุคลากรกรม 
สบส. ในการฉีดวัคซีนโควิด 
19 กันครับ 

 “ได้ฉดีวคัซนีเข็มที ่1 แล้ว 
กมี็ความกงัวลครบั แต่ควร
ทีจ่ะฉดีมากกว่า อาการข้าง
เคียงมีปวดแขนเล็กน้อยแต่
ไม่นาน พร้อมที่จะฉีดเข็ม 
ที่ 2 ที่ส�าคัญต้องนอนให้
เพยีงพอ ด่ืมน�า้ให้มากๆ ครบั”

 “ผมยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
ครับ รอไปฉีด ส�าหรับ
การฉีดวัคซีนมีความ
กังวลใจบ้างเล็กน้อย แต่
คิดว่าไปฉีดแน่นอนครับ 
เพราะเชื่อม่ันในระบบ
สาธารณสุขไทย และ
ต้องการให้ประเทศเดิน
หน้าต่อไปครับ”

จ่าอากาศเอก

จิรัฏฐ เชื้อชาติ

ส�านักงานเลขานุการกรม

นายทัตเทพ

เมืองวงศ์
กองสุขภาพ

ระหว่างประเทศ

นายภักดี

กลั่นภักดี
กองสุขภาพ

ระหว่างประเทศ

“ฉีดมาได้ 
1 อาทิตย์
แ ล ้ ว ค ่ ะ 
โดยรวมปกติค่ะไม่ได้รับ
ผลข้างเคียงใดๆ ก่อนฉีด
กก็งัวลค่ะว่าจะเป็นเหมือน
ข่าวไหม แต่ก่อนฉีดคุณ
หมอจะสอบถามอาการ
สแกนคนเข้ารับการฉีด
วัคซีน โดยแบ่งกลุ่มต่างๆ
บางท่านแพ้ยา บางท่านแพ้
อาหาร ทีส่�าคญัร่างกายเรา
ต้องแข็งแรง”

นางสาวอัญชลี
ขันอาสา

ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ ที่ 10
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 กรม สบส. เปิดให้ขออนุญาต
ออนไลน์ 3 กจิการ “สถานพยาบาล-
สปา-ดูแลผู้สูงอายุฯ” สุดสะดวกด้วย
ระบบท�าธุรกรรมแบบครบวงจร 
ยืน่ทีเ่ดียว แบบฟอร์มเดียวขอได้ทกุใบ
อนุญาต ใช้ระบบ Ai ช่วยท�าให้การ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตรวดเร็วขึ้น  
มี Smart Warning แจ้งเตอืนเม่ือครบ
ก�าหนดการท�าธรุกรรมต่างๆ เตรยีม
ต่อยอดไปยังกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
และนวดเพื่อเสริมความงาม คาดว่า
กิจการนวดจะสามารถขออนุญาต
ออนไลน์ได้ภายในปี 2564 
 .. . เร็วๆน้ี เตรียมเป ิดให ้ขอข้ึน
ทะเบียนออนไลน์อีก 2 อาชีพ คือ
ผู ้ประกอบโรคศิลปะสาขากาย
อุปกรณ์ และผู้ให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ช่วยลด 
การเดินทาง เพิ่มระยะห่างทางสังคม 
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19

สู้โควิด
ออนไลน์

 หลายหน่วยงานเริ่มใช้มาตรการท�างานที่บ้าน 
(Work From Home-WFH) เพื่อลดความเส่ียง 
เล่ียงการตดิเชือ้โควดิ 19 สบส.ซอย 8 จึงมาแนะน�าแอป 
ที่ช่วยให้การ WFH เป็นเรื่องง่ายขึ้น 
 1. Dropbox เแอปส�าหรับฝากไฟล์ ซิงค์ไฟล์ และ
แชร์ไฟล์กับเพื่อนร่วมงานได้ คล้ายๆ Google Drive 
หรือ One Drive 
 2. LINE สามารถใช้ฟีเจอร์ LINE Meeting ประชมุ
ผ่านจอได้ ไม่ต้องสร้าง LINE Group ไม่ต้องเป็นเพือ่น
บน LINE แค่กดลิงค์กเ็ข้าร่วมประชมุได้ทนัท ีสามารถ
ประชุมแบบหน้าสดได้ ด้วยการใช้ฟิลเตอร์หน้าใส
 3. Microsoft Team รวมจบ ครบในแอปน้ีแอปเดียว 
ทั้งแช็ต ประชุมทีม(บันทึกไว้ดูย้อนหลังได้) อัพโหลด
ไฟล์ แชร์ไฟล์ และยงัใช้โปรแกรมเอกสารของ Microsoft 
(Word, Excel, PowerPoint) ได้อีกด้วย
 4. Slack แชต็ได้ตลอดวนั ส่งไฟล์งานหากนักส็ะดวก 
และไฟล์ยังไม่มีวันหมดอายุ แลกเปล่ียนข้อมูลกันได้
ทั้งแบบข้อความธรรมดา ไฟล์ภาพ วิดีโอ และลิงค์ 
  5. Happy Work เป็นแอปบริหารงานบุคคล 
มีระบบ Check in เข้า-ออกงานแทนการสแกนน้ิวหรอื 
ตอกบตัร มี Daily Report ทีเ่รยีกดูย้อนหลังได้ แจ้งเบกิ 
ค่าใช้จ่าย แจ้งลาหยุดได้ทุกประเภทในแอปนี้
 ทกุแอป สามารถใช้ได้ทัง้บนคอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน 
(ทัง้ระบบ iOS และ Android) บางแอปมีทัง้เวอร์ชัน่ฟร ี
และเสยีเงนิ กดดาวน์โหลดมาใช้งานได้ตามความสะดวก
กันเลยจ้า

Work From Home
แนะน�าแอปท�างานทีบ้่านสดุง่าย
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by สราวุฒิ

ศนูย์ประสานงานผู้ป่วยโควดิ 19 กรม สบส. 
 สราพาทัวร์ พาทุกท่านทัวร์ศูนย์
ประสานงานผู้ป่วยโควดิ 19 กรม สบส. 
(เครอืข่ายเอกชน) ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6 กรม สบส. 
ต ้ อ งบอกว ่ าช ่ ว ง น้ี จ� านวน ผู ้ ป ่ ว ย 
โควดิ 19 มีจ�านวนมากและความต้องการ 
เตยีงกม็ากข้ึนตามมาด้วย กรม สบส. ได้
จัดทมีบคุลากรในการจัดการ สอบถาม
อาการ ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ที่ยังไม่ได้ 

ให้ก�าลังใจทุกคนนะครับ

เตียงจากผลการตรวจที่เป็นบวกจากสถาน
พยาบาลเอกชน ด้วย
การประสานงานกับ
สายด่วนกรมการแพทย์ 
1668 อย่างเป็นขั้นตอน 
เพื่อให ้ ผู ้ป ่วยได ้ เตียง 
โดยเร็วที่สุดครับ

ÃÑ¡àÅÂÃÑ¡àÅÂÃÑ¡àÅÂ
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by สราวุฒิ
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      ท�าไมหาวแล้วน�้าตาไหล เกิดจากการที่อากาศเข้าไปในร่างกายเยอะแบบฉับพลัน ท�าให้ความกดอากาศบนกล้ามเนื้อบนใบหน้า
เปลี่ยนกะทันหัน จนดวงตาปรับตัวไม่ทันกระบวนการของร่างกายจึงท�างานโดยสั่งให้ต่อมน�้าตาไหลมาเคลือบดวงตาเอาไว้

รู้หรือไม่?

กรม สบส. เป็นห่วงผู้ป่วยทุกคนนะคะ

ทีมงานพร้อมโทรหาผู้ป่วย take care

 นอกจากน้ีเจ ้าหน้าที่ของกรม 
สบส. จะร่วมกันประสานงานภาย
ในกรมฯ และหน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสขุ โดยปฏิบตังิานทกุวนัไม่
เว้นวนัหยดุราชการ เพราะต้องการให้
ผู้ป่วยได้รบัการดูแล และถกูส่งต่อให้
เร็วที่สุด 
 ซึง่หากในกรณทีีผู้่ป่วยยงัไม่ได้เตยีง
จากสถานพยาบาลเอกชน สามารถ
ติดต่อที่สายด่วน กรม สบส. 1426 
ได้เช่นเดียวกันครับ

 สราขอลาไปก่อนนะครับ ช่วงนี้ต้องระวังโรคโควิด
อย่างมากเลย สวมหน้ากากตลอดทีอ่อกจากบ้าน หวงัว่า 
วกิฤตน้ีจะผ่านไปโดยเรว็ทีส่ดุ แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า
นะครับ สวัสดีครับ
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บัตรประจ าตวั 
เจ้าหนา้ท่ีรฐัท่ีออกดว้ย
ระบบคอมพวิเตอร ์ 

 รอบรั้ว HR ขอน าข่าวมาแจ้งให้ทุก
ท่านทราบ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ข้าราชการผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ลูกจ้างประจ า 
และพนั กงานราชการ ที่ บั ตรประจ าตั ว
เจ้าหน้าที่รัฐ สูญหาย บัตรเก่าหมดอายุ เลื่อน
ระดับ เปลี่ยนต าแหน่ง และย้าย สามารถแจ้งท า
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ได้แล้วค่ะ โดยส่งคืนบัตรเก่า  
พร้อมแบบค าขอมีบัตร (บ.จ.1) ด้วยทุกครั้ง 
สามารถดูรายละเอียดแนวทางปฏิบัติได้ทาง    
เ ว็ บ ไซต์ กลุ่ มบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล 
http://hr2.hss.moph.go.th/ 

       โควิดยังไม่คงไม่หมดไปจากประเทศไทย กลับมาระบาดระลอกใหม่อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้รอบรั้ว HR    
จะสรุปมาตรการและแนวทางให้บุคลากรกรม สบส. ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างาน (Work from Home) 
และปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาที่เข้มข้นขึ้นกันค่ะ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19          
ต่อประชาชน และต่อเจ้าหน้าที่ 

ปฏิบัติงาน 

 - กักตัวบคุลากร ที่สัมผัสใกล้ชดิผู้สงสัยติดเชือ้ 
   โควิด หรือผูป้ว่ยยนืยัน พร้อม WFH 

 - บุคลากรแตล่ะหนว่ยงาน WFH 
   > 50% (จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง) 

 - มีระบบ/วิธกีารลงเวลาปฏิบตังิาน  
   และการมอบหมายงาน+ติดตามงาน 

 - หน่วยงานรายงานผลตอ่กลุม่บรหิาร 
   ทรัพยากรบคุคลทกุสัปดาห ์ 

 - จัดบุคลากรเหลือ่มเวลาท างาน            
    07.30 – 15.30 น. 
          08.30 – 16.30 น. 
          09.30 – 17.30 น. 

 - บุคลากรต้องสวมหนา้กากอนามยั 
   ตรวจวัดอณุหภมู ิหมั่นลา้งมอื และ  
   รักษาระยะหา่ง + รับผิดชอบต่อ 
   ตนเองและสังคม 

HSS HR NEWS 

นอกสถานทีท่ างาน เหลื่อมเวลา 
ปฏิบัติงาน 
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 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. 
พร้อมด้วยผู้บริหารกรม สบส. ร่วมลงพื้นที่
เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้
ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร 
สนามกฬีาแห่งชาต ิโดยมีนายอนุทนิ ชาญวรีกลู 
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสขุ น�าทมีผู้บรหิารกระทรวงสาธารณสขุ 
ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมศูนย์แรกรับใน 
ครั้งนี้ด้วย

เตรียมความพร้อม
รับมอบเจลแอลกอฮอล์

ส�ารวจพื้นที่

แสดงความยินดี

 นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี 
กรม สบส. พร้อมด้วย ทพ.อาคม  
ประดิษฐสวุรรณ รองอธบิดีกรม สบส. รบั
มอบเจลแอลกอฮอล์ จ�านวนกว่า 170,000 
ขวด จาก บจก.คสิออฟบวิต้ี เพือ่ส่งมอบต่อ 
ให้หน่วยงานสาธารณสุข และอสม. ใช้
เป็นอาวธุส�าคญัในการรบัศกึหนักกบัการ
ระบาดของโรคโควิด 19

 นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รอง
อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย 
นายวนัิย ฉายากลุ รก.ผู้อ�านวย
การกองวิศวกรรมการแพทย์  
นายถาวร ขาวแสง ผู้อ�านวยการ 
กองแบบแผน กรม สบส.และ
คณะ ร่วมลงพื้นที่ส�ารวจศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุม 

อิมแพ็ค เ มืองทองธานี 
จ .นนทบุรี  เพื่ อ เตรี ยม
ความพร้อมในการจัดท�า
โรงพยาบาลสนาม รองรับ
ผู้ป่วยตดิเชือ้ COVID 19

 ผู ้บริหารกรม สบส. 
ร ่วมแสดงความยินดีกับ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจ�าป ี 2563 ได ้แก ่ 
นางจันฑนา จินดาถาวรกิจ 
ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย 
และนางจีรวรรณ หัสโรค์ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 
 และหน ่วยงานองค ์กร
คุณธรรมประจ�าปี 2562 
ได้แก่ กองแบบแผน และกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร
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 ศบส .ที่  1 ได ้ ส ่ งมอบ 
วัสดอุุปกรณ์ 4 รายการ ได้แก่ 
หน้ากากอนามัย เครื่องวัด 
อุ ณ ห ภู มิ แ บ บ อิ น ฟ า เ ร ด
แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวด 
และปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล 
เพือ่ส่งมอบสนับสนุนการปฏิบตัิ
งานของ อสม. ในการเฝ้าระวงั
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) ในชมุชน ณ สสจ. 
8 แห่ง ในเขตสขุภาพที ่1 ได้แก่ 
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ 
พะเยา ล�าปาง ล�าพูน และ
แม่ฮ่องสอน 

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

สุ่มทดสอบ

 ศบส. 4 ปฎบิตังิานสอบเทยีบ
วดัอณุหภูมิตูแ้ช่วคัซนีโควดิ 19 
และเวชภัณฑ์ รพ.ประชาธปัิตย์
และรพ.ปทมุธานี จ.ปทมุธานี

สอบเทียบวัดอุณหภูมิ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์

ส่งมอบหน้ากาก

 ศบส.ที่ 5 ร่วมตรวจนับ 
พร้อมสุ ่มทดสอบคุณสมบัติ
ทางเทคนิค ของหน้ากาก
อนามัย Surgical Mask ก่อนส่ง

มอบให้ อสม. ในเขตสขุภาพที่ 
5 จ�านวนทัง้หมด 115,671 กล่อง 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของ อสม. ในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า (COVID 19) พร้อม
ช่วยอ�านวยความสะดวกใน
การเดินทางมารบัอปุกรณ์ของ 
อสม. และเจ้าหน้าที่

 ศบส. ที่ 10 ด�าเนินการ
ทดสอบ สอบเทียบเครื่อง
มือแพทย ์ และตรวจสอบ
วิศวกรรมระบบสื่อสาร ตาม

แผนปฏิบัติงานประจ�าปี 
2564 ให้กับ รพ.เบญจ-
ลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา จ.ศรีสะเกษ เพื่อ
ให้เครื่องมืออยู ่ในสภาพ
สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 
ปลอดภัย และเชื่อถือได้ 
เป็นไปตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพของกรม 
สบส. ด้านที ่6 ด้านเครือ่ง
มืออุปกรณ์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข และด้าน
ที่ 7 ด้านระบบสนับสนุน
บริการที่ส�าคัญ

 ศบส. ที่ 12 ส่งมอบ
หน ้ า ก า กอนา มั ย เ พื่ อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ อสม. ในการเฝ้าระวงั
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ใน
ชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัด เป็น
ผู้รับมอบ ณ สสจ.สงขลา 
อ.เมือง จ.สงขลา
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