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 เดือนพฤษภาคมน้ี โรงเรียน สถาบันการศึกษาได้กลับมาเปิด 
การเรยีนการสอน ตามมาตรการป้องกนัโควดิ 19 ผมมีความห่วงใย น้องๆ 
นักเรยีน นักศกึษาขอให้ทกุคนยงัคงต้องปฏิบตัติามมาตรการป้องกนั 
โควิด 19 กันนะครับ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่น 
และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด 19 ได้ด้วยความปลอดภัยครับ
ส�าหรับช่วงน้ีกระแส SOFT POWER มาแรงฉุดไม่อยู่กับอินเทรนด ์
ข้าวเหนียวมะม่วง ควรรบัประทานในปรมิาณทีพ่อเหมาะจะดีมากเลยครบั  
 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบบัเปิดเทอมน้ี ทมีงานชวน Presenter 
กองสุขศึกษา มาถ่ายภาพโปรโมท ยุว อสม. เยาวชน คนรุ่นใหม่ ผู้น�า
จิตอาสา ด้านสุขภาพ ต้านโควิด ด้วยสุขบัญญัติ กิจกรรมที่ ยุว อสม. 
ได้ด�าเนินการก่อนเปิดเทอม ในการป้องกนัโควดิ 19 มีอะไรบ้างติดตาม
ได้ในคอลัมน์บอกข่าวเล่าเรือ่ง พร้อมสาระทีอ่่านแล้วผ่อนคลายได้ความ
รู้ในคอลัมน์ต่างๆ ของจุลสารออนไลน์ฉบับนี้ครับ
 สุดท้ายน้ีทีมงานมีความห่วงใยผู้อ่านทุกท่าน ด้วยสภาพอากาศที่
แปรปรวน ทั้งแดดที่ร้อนจัดจนอาจเกิดฮีทสโตรก หรือโรคลมแดดได้ 
อีกทั้งมีฝนตกพายุเข้า และที่ต้องระวังอย่างต่อเนื่อง คือ โควิด 19 ที่มา
พร้อมกับการเปิดประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม เราจะท�าอย่างไรให้
สามารถอยูร่่วมกบัโควดิ 19 ได้ หากตดิแล้วต้องดูแลตนเองทีอ่าจเกดิภาวะ 
ลองโควิดตามมาได้ ผมขอเป็นก�าลังใจให้กับผู้อ่านทุกท่าน ปลอดภัย
ไร้โควิด 19 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

บบอกกล่าวก.
Safe School Return 
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 กรม สบส.ไฟเขียวให้กจิการการดูแลผู้สงู
อายหุรอืผู้มีภาวะพึง่พงิ หรอืบ้านพกัคนชรา 
ขออนุญาตเป็นสถานพยาบาลชั่วคราว  
(Nursing Home Isolation) ได้  เพือ่ดูแลผู้ป่วย 
อาการน้อยที่ติดเชื้อโควิดอยู ่ในบ้านพัก 
คนชรา ระหว่างรอการส่งตวัไปยงัโรงพยาบาล 
หรือดูแลจนกว่าอาการทุเลาหรือหายขาด
จากโรค โดยบ้านพกัคนชราทีป่ระสงค์จะเป็น 
 Nursing Home Isolation  ต้องได้รบัอนุมัติ
จากกรม สบส. หรอืส�านักงานสาธารณสขุ
จังหวัดในพื้นที่

Nursing Home 
Isolation

 ปัญหายาเสพตดิไม่ใช่เรือ่งไกลตวั เพราะ
ในชุมชน บ้านใกล้เรอืนเคยีงของเรา อาจจะ
มีผู้ทีพ่ลาดไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพติดอย่างน้อย 
1 คน  ซึง่ อสม.คอื จิตอาสาทีมี่ความใกล้ชดิ 
ประชาชนในชมุชนมากทีส่ดุ สามารถเข้าถงึ
ประชาชนได้ทุกครัวเรือน จึงเป็นผู้ที่ได้รับ 

อสม.บัดดี้

การส่งเสรมิให้ท�าหน้าทีเ่สมือนเป็นคูหู่ เพือ่
ดูแลผู้ที่ผ่านการบ�าบัดรักษายาเสพติดใน
ระบบสมัครใจบ�าบัด ภายใต้แนวคิด อสม.
บัดดี้ ก�าหนดให้ อสม. 1 คน ดูแลผู้ผ่าน 
การบ�าบัดที่ตนเองรู้จักและเข้าถึงได้ 1 คน 

โดยได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จาก
กรม สบส. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ร่วม 
กนัสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ให้มีส่วนร่วม 
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ช่วย
หนุนเสริม ให้ก�าลังใจ ให้โอกาส คืนคนดีสู่
สังคม



ยวุ

อ
ส
ม.

 การเข้าถงึความรูด้้านสขุภาพ 
และการบอกต่อโรคโควดิ 19 และ
ภัยสุขภาพ ต้องอาศัยจิตอาสา 
ผู้น�า ที่เป็นกระบอกเสียงและ
เป็นผู ้น�าทางด้านสุขภาพใน
สถานศึกษา ผู้ที่มีจิตอาสาและ 
พร้อมบอกต่อได้ คือ ยุว อสม.        
 ยุว อสม. คือนักเรียนที่มี
จิตอาสาเป็นอาสาสมัครในการ
ดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วย
กัน รวมทั้งชุมชนที่นักเรียน
อาศัยอยู่ โดยได้รับการคดัเลอืก
จากโรงเรยีน ซึง่ยวุ อสม. จะ
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใน
ทักษะด้านสุขภาพ ที่สามารถ 
น�ามาใช้กับตนเอง ครอบครัว 
และสังคม ฝึกการเป็นผู ้น�า
ด้านสุขภาพ พัฒนาเป็นนัก
จัดการสุขภาพในโรงเรียนและ
ชุมชน และจะได้รับเกียรติบัตร 
เป็น “ยวุอาสาสมัครสาธารณสขุ” 

พลงัเยาวชนต้านโควิด 19

อสม.

 ช่วงเดือนพฤษภาคมน้ี สถานศกึษา โรงเรยีน มหาวทิยาลัย 
ได ้ เตรียมความพร้อมในการเป ิดภาคเรียน 2565 
ภายใต้สถานการณ์ของโควิด 19 ที่ต้องการให้นักเรียน 
นักศกึษา ได้เรยีนรู ้และมีการสร้างความสมัพนัธ์ ใช้ชวีติกบั
เพื่อน และอยู่ร่วมกับโควิด 19 ที่ต้องร่วมมือกันทั้งอาจารย์  
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา

ยุว

นายวันเฉลิม รัตพร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายแบบ - นางแบบ
น.ส.ธิดารัตน์ งอมสันเทียะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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แสดงถึงความเป็นผู้น�าและ
ผู้เสียสละ โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์โควิด 19 นี้ ยุว 
อสม. มีความส�าคญัอย่างมาก 
ในการบอกต่อข่าวสารใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ 
เรยีนรู/้สร้างเสริมพฤติกรรม 
สุขภาพ เช ่น จัดบอร ์ด
ประชาสมัพนัธ์ เสยีงตามสาย 
เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

สขุภาพ เช่น การสวมหน้ากาก
อนามัย การเว้นระยะห่าง  
ทีเ่หมาะสม การล้างมือ ความ
สะอาดส่วนบุคคล รวมทั้ง
เป็น “ต้นแบบด้านสุขภาพ” 
ร่วมกับครู ค้นหานักเรียน
ต้นแบบสุขภาพ เพื่อส่งเสริม
ให้คงพฤติกรรมสุขภาพดี
อย่างต่อเนื่อง

 วั น น้ีที ม ง าน ได ้ มี โ อกาส
สมัภาษณ์น้องๆ ยวุ อสม. จิตอาสา 
ผู้น�าคนรุน่ใหม่ ทีจ่ะเป็นกระบอก 
เสียงและเป ็นบุคคลที่ส�าคัญ 

 เตรียมการคัดกรอง วัด
อณุหภูมิก่อนเข้าโรงเรยีน และ
รณรงค์ให้พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ 
ในโรงเรียนสวมหน ้ากาก
อนามัยอย่างถูกวิธี และเว้น
ระยะห่างครับ 

น.ส.เพชรลัดดา แดงศรี
รร.นวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เรามาฟังวธิกีารของสภาเด็ก และ
เยาวชนแห่งประเทศไทย น้องๆ 
ยุว อสม. ในการเตรียมความ 
พร้อมการเปิดภาคเรยีนกนัครบั

IN
TERV

IEW

 “สภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกบั กรมกจิการ 
เด็กและเยาวชน น�าทีมแกนน�า
สภาเด็กแต่ละจังหวัด ลงพื้นที่ 
สร ้างความตระหนัก และ
ประชาสมัพนัธ์ทัง้รปูแบบออนไลน์ 
เน้นย�้าให้เด็กและเยาวชนดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยตามแนว
ปฏิบตัสิ�าหรบัการป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
โดยสนับสนุนอุปกรณ ์ ใน
การป้องกันตนเองจากโรค
โควิด 19 จัดท� าและ เผย
แพร ่สื่อให ้ความรู ้การดูแล
ตนเองที่ถูกวิธี เพื่อเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการก้าว 
เข้าสู ่การเรยีนรูใ้นสถานศกึษา
แบบปกติใหม่ ”

น.ส.ยศวดี ดิสสระ
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่ง

ประเทศไทย

ด.ช.ศราวุธ ตะโค้
รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

อุตรดิตถ์

 “ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ  
ในโรงเรยีนมาฉดีวคัซนีกระตุน้ 
เข็มที ่3 โดยจัดท�าเป็นค�าถาม 
ค�าตอบ และคลิปวดีิโอให้ความ
รูเ้รือ่งการฉดีวคัซนีกระตุน้เข็ม 
ที่ 3 ก่อนการเปิดเรียน ค่ะ ”

“

“
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by สราวุฒิ

วมไม้เด็ดร  รั้ว สธ.
 สราพาทวัร์ ขอพาทวัร์ในรัว้กระทรวงสาธารณสขุ พาไปชม
ต้นไม้ที่มปีระวัติศาสตร์ และมคีวามน่าสนใจ เป็นจุดเช็คอิน 
ที่น่าหลงใหล ผู้คนต่างมาถ่ายภาพ และบรรยากาศร่มรื่น
มากๆ  มีที่ไหนบ้าง ตามมาได้เลยครับ 

ต้นการบูร 
  ต้นไม้ประจ�ากระทรวงสาธารณสุข  โดยกรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ ทรงปลูก เม่ือวนัองัคารที ่13 พฤศจิกายน 
2561 ต้นการบูร มีสรรพคุณทางยา ซึ่งสารการบูรเป็นส่วน
ประกอบอยู่ในต�ารับยาหลายต�ารับ  มารับชมได้ที่กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับ 
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 
 สีชมพูบานสะพรั่ง พล้ิวไหวในช่วง 
อากาศหนาว ในเดือนมกราคม–กมุภาพนัธ์ 
ของทกุปี ชมพพูนัธุท์พิย์จุดเชค็อนิทีโ่ด่งดัง
ในโลกโซเชยีล ในจังหวดันนทบรุ ีทีผู้่คน 
ต่างมาถ่ายรูป ต้นไม้ออกดอกสีชมพู
เป็นแนวยาวด้านข้างกรมควบคุมโรค  
สายหวาน สายคอนเทนต์ต้องไม่พลาด
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by สราวุฒิ

  มีรายงานการพบเด็กชายวยั 4 ขวบ ในประเทศจีน ตดิเชือ้ไข้หวดันก สายพนัธุ ์H3N8 เม่ือปลายเดือนเม.ย.65  นับเป็นรายแรก 
ที่มีการแพร่ระบาดจากสัตว์มาสู่คน โดยก่อนหน้านี้เคยมีการตรวจพบเชื้อในม้า สุนัข นก และแมวน�้า จากทั่วโลกรูห้รือไม่

 นอกจากน้ียัง มีดอกไม ้
มากมายอีกหลายต้นภายใน
บรเิวณกระทรวงสาธารณสุข 
ทีร่่มรืน่ น่าชมไม่แพ้กนั หาก
มีโอกาส สราพาทวัร์จะพาทกุ
ท่าน มาทัวร์ต้นไม้สุดต๊าซ มี
ที่ไหนบ้างต้องรอชมกันนะ
ครับ บายค้าบบ

 รั้ว สธ.

ต้นจามจุรี
 ต้นจามจุร ีต้นไม้ใหญ่ แผ่กิง่ก้านสาขา 
ทีส่ร้างความร่มรืน่ และโดดเด่นหน้า
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ทีใ่ห้ร่มเงา และเป็นมุมถ่าย
ภาพเด็ดทีป่ระชาชนสามารถถ่ายภาพ
เช็คอินได้

ต้นหางนกยูง 
 ต้นไม้ที่ออกดอกสีแดง
สด ในช่วงฤดูร้อน เดือน 
พฤษภาคม – กรกฎาคม 
ของทุกปี เป็นสถานที่ที่น่า
ชม กบัเส้นทางป่ันจักรยาน
บริเวณโดยรอบกระทรวง
สาธารณสุข ที่สามารถมา นางแบบ : นางสาวนิวพร  อินทร์รักษา 

ส�านักงานเลขานุการกรม 

ถ่ายรูปกับจักรยานคู่ใจ หรือ
ชวนเพือ่นๆ มาถ่ายภาพเชค็อนิ 
ในช่วงฤดูร้อนได้ครับ



บส ส

oud

 สวัสดีครับ ฉบับน้ีจะมาแนะน�าให้รู ้จัก Cloud   
เทคโนโลยใีนโลกอนิเตอร์เน็ต ทีส่ามารถช่วยให้เราเข้า
ถึงข้อมูล (ไฟล์งาน รูปภาพ เพลง วิดีโอ อื่นๆ) ไม่ว่า
จะเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูล น�ามา
ใช้งานหรอืแก้ไขได้ เปรยีบเสมือนแฟลชไดร์ฟออนไลน์  
ทีไ่ม่ต้องพกพา เแค่เข้าระบบ ผ่านอนิเตอร์เน็ต กส็ามารถ 
ใช้งานได้เลย 
 Cloud Storage คือการเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ 
สามารถเรยีกใช้ข้อมูล ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต โดย
ใช้อปุกรณ์คอมพวิเตอร์หรอืสมาร์ทโฟน จากทีใ่ดกไ็ด้

Cl
Storage

ข้อดีของ Cloud Storage

แนะน�า Cloud Storage ที่เหมาะกับ
งานองค์กร

• สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่
ทกุเวลาทกุอปุกรณ์ผ่านเครอืข่าย
อินเตอร์เน็ต
• สามารถแก้ไข อพัเดทข้อมูลผ่าน
อุปกรณ์ใดๆ ก็ได้อย่างต่อเนื่อง
• สามารถก�าหนดเป็นส่วนตัว
หรอืสาธารณะหรอืให้ผู้อืน่ใช้งาน
ร่วมกันได้
• ข้อมูลมีความปลอดภัย ไม่
เสียหายเหมือนเก็บไว้ในอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์
• ปลอดภัยจากไวรัส ต่างๆ
• มีบรกิารฟร ี(พืน้ทีข้่อมูลจ�ากดั)

Apple iCloud Drobbox

พื้นที่ฟรี 5 GB พื้นที่ฟรี 2 GB

Google Drive Microsoft 
OneDrive

พื้นที่ฟรี 15 GB พื้นที่ฟรี 5 GB

* รายละเอียด ข้อมูล แพ็คเกจเพิ่มเติม ขึ้นอยู่
กับผู้ให้บริการ

 ฉบับต่อไป เราจะมารีวิววิธีการ
ใช้งาน รอติดตามกันนะครับ

อยู่ที่ท�างาน

หรืออยู่ที่บ้าน 

ก็เข้าถึง

ไฟล์งานได้



เปิดประชุม

มอบครุภัณฑ์

พัฒนาศักยภาพ

เตรียมรับรอง

 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 
อธบิดีกรม สบส. เปิดการประชมุ 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ ผู้ด�าเนินการใน 
สถานประกอบการดูแลผู้สงูอายุ 
หรอืผู้มีภาวะพึง่พงิ ครัง้ที ่2 เพือ่
สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ

 นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดีกรม สบส. 
พร้อมด้วย นายการญุ สขุสทุธิ ์ผอ.ศบส.ที ่12 
และคณะ ลงพืน้ทีต่ดิตามนายอนุทนิ ชาญวรีกลู 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการ
มอบครภัุณฑ์ทางการแพทย์ให้กบั รพ.พทัลุง 
และพูดคุยให้ก�าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ 
อสม.ในพื้นที่ ณ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
จ.พัทลุง

 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิด
ประชมุพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ ด้าน
การใช้ยาสมเหตุผลในสถานพยาบาล
เอกชน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี 
นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดีกรม สบส. 
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี
กรม สบส. และทพญ.นลินา ตันตนิิรามัย 
ผอ.กองสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศลิปะ บคุลากรด้านสาธารณสุขจาก
ส่วนกลาง สสจ. รพ.เอกชน และคลินิก 
เข้าร่วมประชุม

เกี่ยวกับมาตรฐานสถาน
ประกอบกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้ประกอบ
การ ผู้ด�าเนินการ ในสถาน
ประกอบการการดูแลผู้สูง
อายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ณ 
กรมสบส.

 นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ 
รองอธบิดีกรม สบส. พร้อม 
คณะลงพื้นที่หาดกะตะ 
จ.ภูเก็ต เพื่อเตรียมการ 

ร อ ง รั บ ก า ร จั ด ง า น  
Specialised  Expo 2028 - 
Phuket, Thailand ร่วมกับ
ผู ้แทนสมาคมโรงแรมที่พัก 

ส่งเสริมสุขภาพอันดามันและ
อ่าวไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ณ หาดกะตะ จ.ภูเก็ต บส ส
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 ศบส.ที ่11 เข้าส�ารวจระบบ 
สายเมนไฟฟ้า ตรวจสอบ
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า และ
ออกแบบปรบัปรงุห้องผ่าตัด 
ณ รพ.สมเด็จพระยพุราชฉวาง 
จ.นครศรีธรรมราช

 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ส่งเสริม 
พฒันา การจัดบรกิารสาธารณสขุ 
ในสุขศาลาพระราชทาน เขต
สขุภาพที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อให้มีคณุภาพการให้ 
บรกิารสาธารณสุขในสุขศาลา 
พระราชทาน(ภาคเหนือ) ที่มี 
ประสทิธภิาพ ณ ศนูย์การเรยีน 
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ห้วยกุ ๊ก ต.ปอ อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

ส่งเสริม พัฒนา

 ศบส.ที ่5 ร่วมกบักองก�ากบั
ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 
 สสจ.กาญจนบรุ ีรพ.สงัขละบรุี 
สสอ.สังขละบุรี และรพ.สต.
เสน่ห์พ่อง ลงพืน้ทีห่ารอืประเด็น
การปรับปรุงห ้องพยาบาล 

ปรับปรุงห้องพยาบาล

ตรวจสอบความพร้อม

ส่งเสริมมาตรฐาน

ระบบความปลอดภัย

เพื่อให้บริการในพื้นที่ และ 
การก่อสร้างอาคารสุขศาลา 
พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
มาตรฐานสขุศาลาพระราชทาน
ตามเกณฑ์คุณภาพ และให ้
ค� า แนะน� า ในการ เตรี ยม 
ความพร้อมก่อนเปิดสุขศาลา 
พระราชทานอย่างเป็นทางการ 
ณ สุขศาลาพระราชทาน 
รร.ตชด.สุนทรเวช ต.ไล่โว่ 
อ.สงัขละบรุ ีจ.กาญจนบรุี

 ศบส.ที่ 9 ลงพื้นที่ส่งเสริม
มาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้
สูงอายุหรือผู ้ มีภาวะพึ่งพิง)  
เพื่อติดตาม สอบถาม และให ้
ข้อเสนอแนะแก่สถานประกอบ 
การทีไ่ด้ด�าเนินการลงทะเบยีน
ผ่าน http://www.esta.hss.
moph.go.th ณ บ้านอุ่นใจรัก 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 ศบส.ที่ 10 ลงพื้นที่ด�าเนิน
การตรวจสอบวศิวกรรมความ

ปลอดภัยในรพ. เพื่อตรวจ
สอบความพร้อมการใช้งาน
ของอุปกรณ์ ค้นหาความ
เสีย่ง และข้อบกพร่องในงาน
ระบบทางด้านวิศวกรรม 
เพื่อป้องกัน หาแนวทาง
แก้ไข และควบคุมอันตราย
ทั้งทางด้านกายภาพและ 
สิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผล 
กระทบต่อกระบวนการ
รักษาและความปลอดภัย 
ของประชาชนผู้มารบับรกิาร 
ณ รพ.ลืออ�านาจ อ.ลืออ�านาจ 
จ.อ�านาจเจริญ

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.esta.hss.moph.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR1iHbCUIeCjviDLAw1T3UgZZy7TeprRJlQSrh-o7d76o9rr7MVJWVYsCno&h=AT3kt6D3jNJ51T1sO8GPzFKIlQSM0p2Hbr6ooyfdw70wtvka5REsP-Oz8MTixjzqKsGWsAaPRRLkkNNyzG0LOY8DA1121zdVixiy1I43Ddh8E_JaXNBk4VBy13M8HUeBwD1R&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1qKqDUgHHhNawXrv0znLXIFd-oRIpypJs7dFigthRs1u7Mz_RtU83wR5-HRSboEOudYFsYaiyBqiUzqwglcN3pNwpQR_iG-ybxSEGNDUJqVQD8rGIKjeyBUc7kxdaMCNMvqMNOERpktXmQ_WSzsnuTPgusctPUdgfhYqfLDwaBgFGFlUFeSwfG7mclPCJBPIURlg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.esta.hss.moph.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR1iHbCUIeCjviDLAw1T3UgZZy7TeprRJlQSrh-o7d76o9rr7MVJWVYsCno&h=AT3kt6D3jNJ51T1sO8GPzFKIlQSM0p2Hbr6ooyfdw70wtvka5REsP-Oz8MTixjzqKsGWsAaPRRLkkNNyzG0LOY8DA1121zdVixiy1I43Ddh8E_JaXNBk4VBy13M8HUeBwD1R&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1qKqDUgHHhNawXrv0znLXIFd-oRIpypJs7dFigthRs1u7Mz_RtU83wR5-HRSboEOudYFsYaiyBqiUzqwglcN3pNwpQR_iG-ybxSEGNDUJqVQD8rGIKjeyBUc7kxdaMCNMvqMNOERpktXmQ_WSzsnuTPgusctPUdgfhYqfLDwaBgFGFlUFeSwfG7mclPCJBPIURlg
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