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บส ส

 เดือนสงิหาคม กลับมาเยอืนอกีแล้ว ปีน้ีจะว่าผ่านไปอย่างรวดเรว็กไ็ม่ใช่ 
เพราะเหมือนจะเน่ินนานเหลือเกนิส�าหรบัโควดิ 19 ทีย่งัคงพบผู้ป่วยและ 
ผู้เสียชีวิตอย่างต่อเน่ือง สถานการณ์เช่นน้ีการหยุดการระบาดของ
โรคได้ คือ การที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเร็วที่สุด โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้มีโรคประจ�าตวั 7 กลุ่มโรค ผู้สงูอาย ุและหญงิตัง้ครรภ์ ผมขอ 
ส่งแรงใจ และขอเป็นหน่ึงก�าลังใจให้ทมีบคุลากรทางการแพทย์ทีไ่ม่มีวนั
หยุด ให้มีพลังใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในครั้งนี้ อยากเห็น 
ภาพรอยยิ้มของคนไทยกลับมาโดยเร็วครับ 
 จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบับต้อนรับวันแม่ ทีมงานได้เชิญ
คณุแม่มือใหม่ของกรม สบส. ทีต่ัง้ครรภ์มาบอกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบั 
การดูแลตนเองและลูกในท้องช่วงโควดิน้ี พร้อมเรือ่งราวทีค่ณุแม่หลาย
คนอ่านแล้วเพลิดเพลิน และได้สาระความรูอ้กีด้วย เจอกนัได้ในคอลัมน์
ต่างๆของจุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 โดยฉบับนี้พิเศษ ทีมงาน 
ขอน�าเสนอค�านิยามของค�าว่า “แม่” ในทัศนะต่างๆ ของบุคลากร 
กรม สบส.ที่นิยามไว้พบกันด้านหลังปกครับ 
 ก่อนทีท่กุท่านจะเปิดอ่านจุลสารออนไลน์หน้าถดัไปน้ี ผมขออวยพร 
ให้คุณแม่ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิดทุก
ประการครับ ถึงแม้ช่วงนี้เราจะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็ยังสามารถฝาก
ความรัก ความคิดถึงผ่านทางวิดีโอคอลในระบบออนไลน์ได้ แม่เป็น 
บุคคลที่ส�าคัญที่สุดในชีวิต เพราะเป็นผู้ให้ก�าเนิดเรามาเขียนไปก็ซึ้ง
ไปครับ เด๋ียวผมขอวิดีโอคอลหา คณุแม่ก่อนนะครบั 
อย ่าลืมบอกรักคุณแม ่ใน    วันแม ่  และใน 
ทุกๆ วันครับ แล้วกลับมา พบกนัใหม่ฉบบั 
สิน้ปีงบประมาณ สวสัดีครบั

LOVE MY MOM
บบอกกล่าวก.



ดูแลลูกในช่วงโควิด 19
ด้วยรักจาก...แม่

 รกัลูกน้อยด่ังดวงใจของแม่ 
เชื่อว่าช่วงน้ีคุณแม่มือใหม่ 
คณุแม่ทีมี่ลูกน้อย และคณุแม่ 
ที่ก�าลังตั้งครรภ์ คงมีความ
กงัวลใจในการระบาดของโรค
โควิด 19 และมีการป้องกัน
อย่างเตม็ที ่เพราะไม่อยากให้
เชือ้โควดิ 19 เข้าสูร่่างกาย ซึง่ 
อาจส ่ งผลกระทบต ่อตั ว
เอง และลูกน้อยได้ วันน้ี
เ ร า มี วิ ธี ก า ร ดู แ ล หญิ ง 
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  
ในการป้องกนั โควดิ 19 ดังนี้   
(ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัย) 
 1 .ห ลีก เ ล่ียงการสัม ผัส 
หรอือยูใ่กล้ชดิผู้ทีมี่อาการไอ 
เป็นไข้ หรอืผู้ทีเ่ดินทางมาจาก 

ประเทศหรือพื้นที่ เสี่ ยง 
และในสถานที่ที่ มี ผู ้คน
แออัด หรือรวมกลุ่มกัน
จ�านวนมาก 
 2.รักษาระยะห่าง ใน
การอยู ่ ร ่ ว มกั บบุ คคล
อื่นด ้ วยการอยู ่ห ่ างกัน
อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
 3 . ห ลี ก เ ล่ี ย ง ก า ร
ใ ช ้ มื อ สั ม ผั ส บ ริ เ ว ณ

ดวงตา ปาก และจมูก 
 4.รบัประทานอาหารทีป่รงุ
สกุใหม่เสมอ หรอืปรงุอาหาร
ให้สุกร้อนทั่วถึง 
 5.แยกภาชนะรับประทาน
อาหารและงดใช้ของส่วนตัว
ร่วมกับผู้อื่น 
 6.ล้างมือบ่อย ๆ  ด้วยสบู ่และ 
น�้าสะอาดนานอย่างน้อย 20 
วนิาท ีทกุครัง้ทีมี่การไอ จาม

นางสาวจินดาพร ศรีงามเมือง 
กลุ่มแผนงาน 



สมัผัสสิง่แปลกปลอม ก่อนรบัประทานอาหารหรอืออกจาก
ห้องน�้า หากไม่มีสบู่ ให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ 70% 
 7.ในขณะไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ถ้ามีอาการไอ จาม 
ให้ใช้ต้นแขนด้านบนปิดปากทุกครั้ง 
 8.แม่ทกุคนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบหรอืมีความเส่ียง
ต่อการติดเชื้อ หากมีอาการป่วยเล็กน้อย ควรพักผ่อนอยู่ที่
บ้าน ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหน่ือย ควรรบีไปพบแพทย์ 
 9.หญิงตั้งครรภ์สามารถฝากครรภ์ได้ตามนัด

 ทีมงานจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ชวนคุณแม่ของ กรม สบส. มาบอกเล่าการดูแล
ลูกน้อยในครรภ์ และการดูแลลูกๆ  ในช่วงโควิด 19  ตามมาฟังกันเลยครับ

 “การดูแลลูกในท้องช่วงน้ี  คือ 
รบัประทานอาหารทีมี่ประโยชน์  และ
แยกทานอาหารกบัสามี ต่างคนต่างทาน 
อยูใ่นบ้านสวมหน้ากากอนามัย ไม่ใกล้
ชดิกนั และท�าความสะอาดเสือ้ผ้าแยก
กนัเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ 19 ค่ะ” 

นางสาวจินดาพร ศรีงามเมือง 
กลุ่มแผนงาน 

 “การดูแลลูกในช่วงน้ี จะ

ดูแลเรือ่งความสะอาดร่างกาย 

เสื้อผ้า รวมถึงของเล่นต่างๆ 

เป็นพิเศษค่ะ หม่ันให้ล้างมือ

บ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย 
และหากจ�าเป ็น
ต้องออกไปธุระ
นอกบ้าน จะ
หลีกเล่ียงการพา

ไปในสถานที่ที่มี

ผู้คนแออัดค่ะ”
นางจุฑารัตน์ ทับวงษ์    

ส�านักงานเลขานุการกรม

 “ด้วยสถานการณ์ของโรคโควดิ 19 ทีร่นุแรง
ข้ึน กง็ดพาเด็กๆ ออกนอกบ้าน บอกลูกให้เข้าใจ 
ว่าเราออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้เพราะมีเชือ้โรค
โควดิ 19 สอนให้เค้าดูแลความสะอาด ล้างมือ 
ไม่น�าสิ่งของเข้าปาก ช่วงน้ีคนโตก็มีเรียน

ออนไลน์ ก็ช่วยกันท�าการบ้าน แล้วแบ่งเวลาพาวิ่ง กระโดด เล่น
ทรายหน้าบ้านเพือ่ปล่อยพลัง รวมทัง้เพิม่ผัก ผลไม้ในม้ืออาหาร 
และให้เค้าพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ”

นางกรวิกา คตอินทร์ กองสุขศึกษา
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 สมัยน้ีแค่มีสมาร์ทโฟนกบัเน็ตกห็าเงนิได้ คน
ทีว่่างงาน ตกงาน หรอือยากมีรายได้เพิม่ ลอง
ดูทางเลือกในการหาเงนิจากแอปหรอืเวบ็ไซต์
ต่างๆ  นอกจากการขายของออนไลน์แล้ว 
ยังมีอาชีพอื่นๆอีก ที่จุลสารออนไลน์ สบส.
ซอย 8 จะยกตัวอย่างมาให้ดูกันค่ะ 
เขียนนิยายหรือบทความ
 เขียนบทความลงในแอป Blockdit  ,TrueID 
In-tend หรอืเขียนนิยายลงในแอป Joylada , 
Dek-D Writer , ReadAwrite  โดยจะมีรายได้ 
ตามเงื่อนไขของแต่ละแอป
ถ่ายภาพขาย
 โดยลงขายในแอปหรือเว็บ เช่น Foap , 
iStockphoto , Shuttershock , Fotolia , EyeEm 
คณุจะมีรายได้จากยอดดาวน์โหลดภาพของคณุ
วาดรูปได้เงิน
 วาดสติก๊เกอร์ขายผ่านแอป LINE หรอืเขียน 
การ์ตนูลงใน LINE Webtoon ซึง่จะมีกตกิาใน 
การได้เงิน ใครสนใจลองไปศึกษาเพิ่มเติมดู
ได้ค่ะ
ท�าแบบสอบถาม
 มีหลายแอปที่คนแนะน�า เช่น Surveyon , 
Toluna, Milieu และอืน่ๆ โดยส่วนมากจะจ่าย
เงินผ่าน Paypal 
สอนหนังสือ
 ส�าหรับสายครูหรือติวเตอร์ สามารถสอน
ผ่านแอป เช่น Google Classroom ,Nearpod, 
Edmodo ,Schoology หรอืแอปแชทอืน่ๆ หรอื
สมัครเป็นผู้สอนได้ที่เว็บไซต์ เช่น Tueetor , 

หารายได้เสริมแบบหลากหลาย ท�าได้ทุกที่
Glurr Talk ฯลฯ 
 ใครสนใจหารายได้พิเศษ ควรศึกษาราย
ละเอียดให้ดีก่อนลงมือท�า และเลือกเว็บที่ 
น่าเชือ่ถอื ขอให้ทกุคนค้นพบช่องทางการท�า
เงินของตัวเองกันนะคะ

 โอกาสแสดงฝีมือมาถงึแล้ว กรม สบส. 
ขอเชิญชวนน้องๆ อายุระหว่าง 11-25 ปี 
ร่วมประกวด “สุขบัญญัติ On Board 
Challenge” สือ่เพือ่การสือ่สาร สขุบญัญตัิ 
10 ประการ ประเภท บอร์ดเกม/การ์ดเกม 
นิทานภาพ (ออนไลน์) และคลิป Video  
โดยลงทะเบยีนเข้าร่วมประกวดได้ทีเ่วบ็ไซต์
กองสขุศกึษา (www.hed.go.th)  ส่งผลงาน 
ได้ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง 31 สิงหาคมน้ีค่ะ 
สอบถามเพิม่เตมิได้ที ่กองสขุศกึษา โทร.
สายด่วน 1426 ต่อ 18707 (ในวนัและเวลา
ราชการ) หรอืทาง Facebook GEN-H และ 
Facebook กองสุขศึกษา

On Board Challenge



by สราวุฒิ

 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริม
และอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
 พพิธิภัณฑ์แห่งน้ีตัง้อยูท่ีห่น้าตกึกรม
อนามัย ด้านนอกพพิธิภัณฑ์เป็นสเีขียว
มะนาวตัดกับสีด�า ด้านในพิพิธภัณฑ์
มีการน�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัสขุภาพ
อนามัย ตั้งแต่อยู ่ในครรภ์มารดา 
จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต มี 8 โซน
ด้วยกัน ประกอบด้วย 
 โซน 1 ร่วมเรยีนรูเ้กีย่วกบั Health 
Literacy  โซน 2 ย้อนเวลาสูเ่หตกุารณ์
ส�าคัญในอดีตและบทบาทหน้าที่ของ
กรมอนามัยตลอดศตวรรษ โซน 3  
Womb to world จุดเริ่มต้นของชีวิต  

ealth
useumHM

 ช่วงน้ีสราพาทัวร์ไปทัวร์ที่ไหนก็ไม่ได้ ฉบับน้ีก็
อยากไปทัวร์นอกซอย 8 บ้าง ขอไปทัวร์แบบทิพย์ๆ  
มีพี่ๆ  จากกรมอนามัยส่งภาพมาให้ เห็นแล้วอยากไป 
มากกกก แต่ช่วงน้ีพพิธิภัณฑ์ปิด เลยน�าภาพมาฝาก 
แฟนๆ กันก่อน ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพถ่ายจาก 
กรมอนามัยครับ ไปชมพิพิธภัณฑ์กันเลยย
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by สราวุฒิ

                       shopaholic โรคเสพตดิการช้อปป้ิง จะมีความต้องการหรอือยากซือ้ของตลอดเวลาและรูส้กึดีเม่ือได้ซือ้ของ และจะรูส้กึ  
    ผิดหลังจากทีซ่ือ้มาแล้ว เพราะผู้ทีเ่ป็นโรคน้ีมักจับจ่ายเกนิความจ�าเป็น ซึง่ปัจจุบนัพบว่าผู้ป่วยโรค shopaholic กมี็เพศชายรวมอยูด้่วย 
 สาเหตอุาจมาจากตวับคุคล ภาวะซมึเศร้าหรอืมีภาวะไม่สามารถควบคมุตวัเองได้ หากมีการรกัษาทีถ่กูต้อง จะหายขาดได้ในทีส่ดุ

รู้หรือไม่?

ท�าความเข้าใจ 1,000 วัน
แรกของชีวิตที่ช่วยให้ทารก
และคุณแม่มีสุขอนามัยที่ดี  
โซน 4  Newborn จากทารก
สู่การเติบโตสมวัย โซน 5 
Innocent รากฐานสู่การ
เตบิโต เตรยีมพร้อมเข้าสูช่่วง
วัยแห่งการเปล่ียนแปลงทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ และสงัคม 
โซน 6  Energy  วยัหนุ่มสาว 

จนถึงวัยกลางคน ช่วงเวลา
แห่งการค้นหาตัวตนและค้น
พบความหมายของชวีติ โซน 7 
Wisdom เข้าสู ่วัยชราที่มา
พร้อมปัญญาและเข้าสูช่่วงวยัที่
แข็งแรงทัง้กายและใจ  โซน 8 
Peaceful จากไปอย่างเข้าใจ 
เตรียมตัวและใจให้พร้อมเม่ือ
ถึงวันสุดท้ายของชีวิต  

 สราเห็นภาพแล้ว อยากไป อยากไป 
การเข้าชมพพิธิภัณฑ์ของกรมอนามัย 
สามารถชมเป ็นหมู ่คณะ หรือ
หน่วยงาน โดยติดต่อที่ส�านักงาน
เลขานุการกรม กรมอนามัยก่อน
เข้าชมนะครับ ถ้าโควิดคล่ีคลาย
เม่ือไหร่รับรองไปแน่นอนไม่พลาดด 
 สราขอตัวไปกราบคุณแม่แบบ
ออนไลน์ก ่อน แล ้วพบกันใหม  ่
ฉบับหน้า สวัสดีครับ



HR แพรวรี่

HSS Training Needs 

สวัสดีค่ะ เข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้ว “รอบรั้ว 
HR” ฉบับนี้ จะขอน าทุกท่านเข้าสู่กระบวนการที่
ส าคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งการ
Up และ Re-Skill ของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพทุกประเภท และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
รายบุคคลที่ทุกท่านต้องจัดท าภายหลังได้รับแจ้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้ง 2 รอบการประเมิน 
(การประเมินเลื่ อนเงินเดื อนส าหรับข้าราชการ        
การประเมินเลื่อนขั้นค่าจ้างส าหรับลูกจ้างประจ า)   
นั่นคือ 

เป็นรูปแบบการส ารวจออนไลน์ผ่านระบบ 
Google Form ทุกท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ทาง
เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือเว็บไซต์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ระบบจะเริ่มเปิดให้
ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 
2564 เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพของทุกท่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านต้องเข้าไปจัดท าแบบ
ส ารวจดังกล่าวค่ะ

For Individual Development Plan

(HSS Training Needs

“กระบวนการส  ารวจความต้องการในการ
พัฒนารายบุคคล”

for Individual Development Plan)

x

ข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทต าแหน่ง
ต าแหน่ง

ช่วงอายุ

สถานที่ปฏิบัติงาน

Skill ที่อยากพัฒนา

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

English Skill

Communication Skill

ตัวอย่างเช่น

Leadership skill

หลักสูตรต่างๆ

Negotiation Skill

Data Analysis Skill

HSS Training Needs

บ ส ส
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บ ส ส

บ ส ส

บ ส ส

บ ส ส

รับมอบสิ่งของ
 ผู้บริหารกรม สบส. น�าโดย 
นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดี
กรม สบส. พร้อมด้วยรองอธบิดี
กรม สบส. รับมอบผลิตภัณฑ์
ดูแลช่องปาก จากคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
และเต็นท์ผู้ป่วย จากบริษัทจีอี
โวลูชัน่ จ�ากดั เพือ่น�าไปใช้ดูแล
ผู้ป่วยใน รพ.สนาม

ร่วมสักการะ
 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. 
ร ่ วมสักการะพระราชานุสาวรีย ์สม เ ด็จ 

พระมหิตลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรม- 
ราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา-
บรมราชชนนี และพระอนุสาวรีย์สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาท 
นเรนทร โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุขร่วมในพิธีดังกล่าว

ตรวจเยี่ยมรพ.สนาม
 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 

ประชุมชี้แจง
 ทพ.อาคม ประดิษฐ-
สวุรรณ รองอธบิดีกรม สบส. 
เป็นประธานการประชุม
ชี้แจงการด�าเนินงาน จัด
บริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ 
Home Iso la t i on และ 
Community Isolat ion 
ส� าหรั บสถานพยาบาล

อธิบดีกรม สบส. ร่วมใน
การตรวจเยี่ยม รพ.สนาม 
(สนามกีฬาธูปะ เต มีย ์ ) 
เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 
จ�านวน 112 เตียง และร่วม
กิจกรรมส่งผู้ป่วยกลับบ้าน
ที่สถานีรถไฟรังสิต

เอกชน ผ่านทาง Webex 
โดยมีสถานพยาบาลเอกชน 
เข้าร่วมประชุม จ�านวนกว่า 
200 คน

เตรียมความพร้อม
 กองวิศวกรรมการแพทย์ 
เข้าด�าเนินการทดสอบ และ
จัดเตรียมความพร้อมใช้งาน
เครื่องมือแพทย์ ให้กับศูนย์
เครือ่งมือแพทย์  รพ.บษุราคมั            
เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 

ตรวจมาตรฐาน
 ศบส.ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจ
มาตรฐานด้านสถานที ่ด้าน
ความปลอดภัย และด้านการ
ให้บริการ ณ ปาป๊ามาม๊า 
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บริจาคสิ่งของ
 ศบส. ที ่4 ร่วมกบั บจก.ไทม์ 
เมดิคอล เซน็เตอร์ บรจิาคสิง่ของ 
เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อส่ง
ก�าลังใจให้บคุลากทางการแพทย์ 
ณ รพ.สนาม รร.นนทบรุวีทิยาลัย 
จ.นนทบุรี และรพ.สนาม 
ร่วมใจรักษ์ จ.ปทุมธานี

จัดตั้ง รพ.สนาม
 ศบส.ที ่9 ร่วมประเมินการ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ 
รร.โซลสยาม รีสอร์ท แอนด์ 
คนัทรคีลับ และประเมินการจัด
ตัง้ Community Isolation และ 
Home Isolation ณ อาคาร
กีฬา สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เยี่ยมเสริมพลัง
 ศบส.ที่ 5 เยี่ยมเสริมพลัง 
ติดตามความก้าวหน้า และ
ประเมินผลการด�าเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชน อสม. 

โฮมแคร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
เพื่อส่งเสริมให้ค�าแนะน�าแก่ผู้
ประกอบการ ตามที่ พ.ร.บ. 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
พ.ศ.2559 ก�าหนด เพื่ อ
พิจารณาการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ต่อไป

หมอประจ�าบ้าน บูรณาการ 
ร ่วมโครงการคนไทยทุก
ครอบครัวมีหมอประจ�าตัว  
3 คน และส่งเสรมิพฒันา องค์กร 
อสม.ลดเสีย่งลดโรคฯ ณ สสอ.
ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

จัดตั้งหอผู้ป่วย
 ศบส.ที่ 10 ร ่วมกับ
สสจ.อุบลราชธานี ตรวจ
เยี่ยมการจัดตั้งหอผู้ป่วย 
เฉพาะกิจ (Hospitel) 
เพื่ อ เป ็นหน ่ วยบริการ
สาขาขอ รพ .สิ ริ นธร 
จ.อบุลราชธานี ใช้เป็นสถาน
ที่ดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 
โควิด 19

ลงพื้นที่ตรวจสอบ
 ศบส.ที่ 12 ลงพื้นที่ 
ตรวจสอบ วัดวิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า 

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า โซล่า
เซลล์ และระบบสญัญานไฟ
ยอดเสาวิทยุ ณ รพ.กันตัง 
จ.ตรัง
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“แม่คือรัก
แท้ของฉัน”

“แม่คือผู้ให้
 ให้ชีวิต 

ให้ความรัก
 ให้โอกาส”
นายนิติพงษ์ อูบแก้ว 

ศบส.ที่ 10

“แม่คือผู้ให้ก�าเนิด 
เป็นผู้เสียสละ และ
เป็นผู้ที่เป็นห่วงเรา
เสมอ”

นิยามค�าว่า “แม่” 
ของคุณคือ?

“แม ่คื อ ผู ้ ที่ ไ ม ่ เ คย
ปฏิเสธค�าขอของฉัน 
ไม่ว่าเรื่องใด”

นางสาวกมลพร พันหล้อ 
ศบส.ที่ 1

“แม่คือ นักสร้างแรง
บันดาลใจ ผู้ท�าให้
ความฝันใฝ่ของเรา
เป็นความจริง”

นายราชวิทย์ มิศิลา  
กองกฎหมาย 

นายรณภูมิ เพชรรัตน์ 
ศบส.ที่ 6

“แม่ คือ คนที่โกหก
เก่งที่สุดในโลก เหนื่อย
บอกไม่เหนื่อย หิวบอก
ไม่หิว เจ็บขนาดไหน
บอกสบายดี”

นายอัครพล ดีเลิศ  
กองสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ

นางสาวณฐันพนิ  พรวรวบิลูย์ 
ส�านักงานเลขานุการกรม


