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บทสรุป
 ผลการดําเนินงาน 

        กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ไดเ้ชื�อมโยงเครอืขา่ยกบัผูท้ี�สว่นไดส้ว่นเสยี
กับกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กบัหน่วยงานสมาคม/ชมรม/มลูนิธ ิ หน่วยงาน
ภาครฐั/รฐัวสิาหกิจ ภาคการศกึษา หน่วยงาน ภาคเอกชน/สื�อมวลชน และ
หน่วยงานหลักในสังกัดกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ รวม 58 หน่วยงาน ในการ
รว่มกนัแลกเปลี�ยนขอ้มูลขา่วสารที�เป�นประโยชน์รว่มกนั เผยแพรข่า่วสารที�เป�น
ประโยชน์กบัประชาชน โดยเริ�มได้ดาํเนินการตั�งแตเ่ดอืนมกราคม – กนัยายน
2564 ซึ�งไดด้าํเนินการจดัประชมุ 2 ครั�ง เพื�อแลกเปลี�ยนความคดิเหน็รว่มกนั          
โดยกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพไดผ้ลิตและจดัหาสื�อความรูส้ง่ผา่นทางชอ่งทาง
คลังสื�อประชาสมัพันธ ์ กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ และไลน์กลุม่เครอืขา่ย
ประชาสัมพนัธก์รมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ แบง่เป�นสื�อ ดา้นสถานพยาบาล/
คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ด้านการประกอบโรคศลิปะ ดา้นโครงสรา้งอาคาร
สถานที� บรกิารสุขภาพภาครฐั ดา้นวิศวกรรมการแพทย์ วศิวกรรมความ
ปลอดภัย วศิวกรรมชวีการแพทย ์ วิศวกรรมสื�อสาร ดา้นอสม. สขุภาพภาค
ประชาชน ดา้นสขุศกึษา/การปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมสุขภาพ ดา้นสถานประกอบ
การเพื�อสขุภาพ (รา้นนวด/รา้นสปา/สถานดแูลผูส้งูอาย)ุ ดา้นนโยบาย Medical
Hub ด้านภารกจิกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ดา้นโควดิ 19 วคัซนีโควดิ 19 และ
จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8  
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         หน่วยงานตา่งๆ ได้เผยแพรข่า่วสารของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ โดย
ส่งผา่นชอ่งทาง ไลน์กลุม่ของเครอืขา่ยมากที�สดุ รองลงมา คอื เพจเฟซบุก๊ของ
หน่วยงาน และการประชมุ การอบรม ตามลําดับ โดยเครอืขา่ยไดเ้ลอืกข่าวที�มี
ความเกี�ยวขอ้งกับหน่วยงานของเครอืขา่ย ส่งในรูปแบบของขา่วประชาสมัพนัธ์
infographic คลปิวดิโีอ และรายการ ตามลาํดับ สําหรบัขา่วสารของเครอืขา่ยที�
ส่งผา่นทางไลน์กลุม่เครอืขา่ยประชาสัมพันธข์อง กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพไดนํ้าไปเผยแพรใ่นคลงัสื�อประชาสัมพันธ ์ เพื�อเผย
แพรใ่หป้ระชาชนได้รบัทราบขอ้มูลขา่วสารของหน่วยงานตา่งๆ เชน่กนั  ซึ�งเป�น
การแลกเปลี�ยนขอ้มลูขา่วสารที�เป�นประโยชน์ตอ่ประชาชน
   

         จากการดําเนินงานพบอุปสรรคในการดาํเนินการเนื�องจากเกดิการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาํให้ไมส่ามารถจดั
กิจกรรมสัญจรหรอืกิจกรรมที�รวมกลุ่มได้ โดยหน่วยงานตา่งๆ ได้ใหข้้อเสนอ
แนะในการดาํเนินงานของเครอืขา่ย เชน่ ให้กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพมกีาร
จดัรูปแบบสื�อที�น่าสนใจมากขึ�น จดัทาํสื�อให้เขา้ถงึกลุ่มเป� าหมาย เป�ดช่องทางใน
การติดต่อสื�อสารที�มีลักษณะเฉพาะกลุม่ มกีารจดัเครอืขา่ยใหไ้ด้มาพบปะพดูคยุ
เพื�อสรา้งความสัมพนัธท์ี�ดกีบักรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพตอ่ไป 
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          ดว้ยกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ เป�นองคก์รหลักในการคุม้ครองผูบ้ริ
โภคและสง่เสรมิผู้ประกอบการดา้นบรกิารสุขภาพ เพื�อให้ประชาชนมสีขุภาพดี
มุ่งเน้นใหป้ระชาชน สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได ้ ส่งผลให้ชมุชนจดัการ
ป�ญหาด้านสุขภาพ ได้รบับรกิารสขุภาพที�มมีาตรฐาน ปลอดภยั และสม
ประโยชน์ จงึตอ้งมีการสรา้งการเชื�อมโยงเครอืขา่ย สรา้งความสัมพนัธท์ี�ดกีบั
ประชาชน สื�อมวลชน เพื�อใหเ้กิดความรว่มมอืทั�งในภาคประชาชน สื�อมวลชน
และรว่มแลกเปลี�ยนขอ้มลูขา่วสารของแตล่ะหน่วยงานรว่มกนัในการเผยแพร่
ขา่วสารขอ้มูลที�เป�นประโยชน์ตอ่ประชาชน โดยมพัีนธมติรซึ�งประกอบดว้ยผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียในการทาํงานของกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ ทั�งจากหน่วยงาน
ภาครฐั ภาคการศกึษา กลุม่ผู้ประกอบธุรกจิ องคก์รวชิาชพี องคก์รภาค
ประชาชน และสื�อมวลชน เป�นกาํลงัสาํคญัในการคุม้ครองผู้บรโิภคดา้นระบบ
บรกิารสุขภาพและระบบสขุภาพภาคประชาชน โดยเฉพาะในดา้นส่งเสรมิความรู้
ความเขา้ใจในการใชบ้รกิารดา้นระบบบรกิารสุขภาพ ไดร้บับรกิารที�ปลอดภยั         
สมประโยชน์ เพื�อใหส้ามารถดาํเนินงานได้ตรงตอ่ความตอ้งการของประชาชน 

   

บทที� 1
ที�มาการดําเนินงานโครงการ 

 

          จงึไดมี้การแต่งตั�งคณะทาํงานเครอืขา่ยประชาสัมพันธข์องกรมสนับสนุน
บรกิารสุขภาพ รายละเอยีดคาํสั�งกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพที� 738/2564 ลง
วันที� 6 พฤษภาคม 2564 โดยมีหน่วยงานทั�งสิ�นจาํนวน 58 หน่วยงาน แบง่เป�น
สมาคม/ชมรม/มลูนิธ ิ จาํนวน 30 หน่วยงานภาครฐั/รฐัวสิาหกจิ จาํนวน 12
หน่วยงาน ภาคการศกึษา จาํนวน 5 หน่วยงาน ภาคเอกชน/สื�อมวลชน จาํนวน 
 2 หน่วยงาน  หน่วยงานหลกัในสงักดักรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ จาํนวน 9
หน่วยงาน 
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มีหน้าที�ดงันี�        

            ๑. รว่มพจิารณาประเดน็การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิารสขุภาพ  
                และระบบสขุภาพภาคประชาชน 

            ๒. จดัทาํแผนงานประชาสมัพันธก์ารคุม้ครองผู้บรโิภคด้านระบบ
                บรกิารสุขภาพและระบบสขุภาพภาคประชาชน

            ๓. รว่มดาํเนินการประชาสมัพนัธต์ามแผนงานประชาสัมพนัธ ์ ตามที�
                กาํหนดไว้

            ๔. รว่มติดตามความก้าวหน้าการดาํเนินงานประชาสัมพันธข์อง
                กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
 
            ๕. รว่มใหข้อ้คดิเหน็หรอืคาํแนะนําเพื�อพัฒนาการดาํเนินงานประชา
                สัมพนัธข์องกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ

            ๖. รว่มแลกเปลี�ยนขอ้มลูขา่วสารของแตล่ะหน่วยงานรว่มกนัในการ
                เผยแพรข่า่วสารขอ้มลูที�เป�นประโยชน์ตอ่ประชาชน
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บทที� 2 

การกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ 
 

 
          การกาํหนดแผนปฏบิตักิารโครงการเครอืขา่ยประชาสมัพันธข์อง
กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ประจาํป�  2564 ไดม้กีารประชมุหารอืแผนปฏบิตัิ
การในการประชมุเครอืขา่ยประชาสัมพนัธข์องกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ
ครั�งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 25 มีนาคม 2564 ได้เหน็ชอบแผนปฏบิตักิารเครอืขา่ย
ประชาสัมพนัธโ์ดยมรีายละเอยีด ดงันี�  

   2.1 วตัถุประสงค์
   
           1) เพื�อวางแผนการประชาสัมพนัธข์องกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

           2) เพื�อเป�ดโอกาสใหผู้มี้สว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามส่ีวนรว่มในการ
               แสดงความคดิเหน็ในการปฏบิตังิานดา้นประชาสัมพันธข์อง
               กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ

           3) เพื�อรว่มแลกเปลี�ยนขอ้มลูขา่วสารของแตล่ะหน่วยงานรว่มกนั
               ในการเผยแพรข่า่วสารขอ้มลูที�เป�นประโยชน์ตอ่ประชาชน

   
2.2 ตัวชี�วัด เป� าหมาย ระดบัผลผลติ 
            
            เครอืขา่ยใหค้วามรว่มมอืในการประชาสัมพันธล์งขา่วประชา
สัมพันธ ์ และมกีารแลกเปลี�ยนขา่วสารของหน่วยงานที�เป�นประโยชน์ตอ่ประชาชน 

   

2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ 

            มกราคม – กันยายน 2564 
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2.4 แผนปฏิบตักิาร

  แผนปฏบัิติการเครอืขา่ยประชาสมัพนัธข์องกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
ประจาํป�  พ.ศ. 2564 

 

   

การผลิตและ
จัดหาสื�อความรู้

การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล
ผลการดําเนินเกี�ยวกับ
การเผยแพร่ความรู้ด้าน
ระบบบริการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน

 ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.   ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.   ม.ิย.   ก.ค.   ส.ค.  ก.ย.     หมายเหต ุ   

การประชุมคณะทํางาน1

2

การศึกษาดูงานการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพภาค
ประชาชน

3

การรายงานผล/
ป�ญหา/ข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผล
งาน

4

5

6

ลําดบั            กจิกรรม 

4
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 2.5 การติดตามประเมนิผล 
           
            ติดตามการใหก้รอกแบบฟอรม์ผลการดาํเนินงานเครอืขา่ยประชาสมัพนัธ์
ของกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ

2.6 งบประมาณ 

            งบประมาณโครงการประชาสมัพันธแ์ละพฒันาเครอืขา่ยการมสีว่นรว่ม
ด้านประชาสัมพนัธ ์กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

2.7 ผู้รบัผดิชอบ 
                  
           สํานักงานเลขานุการกรม  กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
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บทที� 3 

ผลการดําเนินงานโครงการ 

 
 

 

1. ประชมุคณะทํางาน 

          กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพมกีารจดัการประชมุเครอืขา่ยประชาสมัพนัธ์
ของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ จาํนวน 2 ครั�ง ได้แก ่

          ครั�งที� 1

          ประชมุเครอืขา่ยประชาสัมพนัธข์องกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพครั�งที�
1/2564 วนัพฤหสับดีที� 25 มนีาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอ้งประชมุ 3
ชั�น 9 อาคารกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ โดยม ีนพ. ภานุวัฒน์ ปานเกต ุ
รองอธบิดกีรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ เป�นประธาน โดยมเีรื�องแจง้เพื�อทราบ เรื�อง
เพื�อพิจารณา ประเดน็ 

            1. (รา่ง) คาํสั�งแตง่ตั�งคณะทาํงานเครอืขา่ยประชาสัมพันธข์อง 
               กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  

           2. การผลติและจดัหาสื�อความรู้
 
           3. (รา่ง) แผนปฏบิตักิารเครอืขา่ยประชาสัมพนัธข์อง
               กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ

           4. การศกึษาดงูานการคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านระบบบรกิาร
               สขุภาพและระบบสขุภาพภาคประชาชน

           5. การรวบรวมจดัเกบ็ขอ้มลูผลการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการเผยแพรค่วามรู้
              ดา้นระบบบรกิารสขุภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน และการ
              รายงานผลการดาํเนินงาน/อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะสรุปรายงานราย
              ละเอียดทางคลงัสื�อประชาสมัพันธ ์หวัขอ้เครอืขา่ยประชาสมัพนัธ ์
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ครั�งที� 2 

         ประชมุเครอืขา่ยประชาสัมพนัธข์องกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ครั�งที�
2/2564 วนัพุธที� 1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั�น 6
อาคารกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ โดยการประชมุผา่นทางออนไลน์  โดยมนีพ.
ภานุวฒัน์ ปานเกต ุรองอธบิดีกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ เป�นประธาน โดยมี
เรื�องแจง้เพื�อทราบ เรื�องเพื�อพิจารณา ประเด็น
  
         1. สรุปผลการดําเนินงานโครงการเครอืขา่ยประชาสัมพันธข์อง
            กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ

         2. (รา่ง) แผนปฏบิติัการเครอืขา่ยประชาสัมพันธข์องกรม
            สนับสนุนบรกิารสขุภาพ ป�  2565 

         3. ขอ้เสนอแนะ ป�ญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ ์
            สรุปรายละเอียดรายงานการประชมุ รายละเอยีดทางเวบ็ไซต์
            กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ หวัขอ้เครอืขา่ยประชาสัมพันธ์
         สรุปรายละเอียดรายงานการประชมุ รายละเอยีดทางเวบ็ไซตก์รมสนับสนุน
บรกิารสุขภาพ หว้ขอ้เครอืขา่ยประชาสัมพันธ์

2. ผลิตและจดัหาสื�อความรู้ 
         กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพได้ผลติสื�อและจดัหาสื�อความรู ้ในการ
เผยแพรผ่า่นสื�อต่างๆ และผา่นทางไลน์กลุม่เครอืขา่ยประชาสัมพนัธก์รมสนับสนุน
บรกิารสุขภาพ เพื�อใหเ้ครอืขา่ยเผยแพรผ่า่นสื�อในชอ่งทางหน่วยงานของตนเอง 
 มีดังนี�
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ด้านสถานพยาบาล/คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

          ประเภทส่ือ                                                  ช่ือเร่ือง                                        หมายเหตุ

1. สธ.ร่วม 4 หน่วยงาน ปูพรมตรวจ 9 จุดทั�ว กทม. 
ป�ดฉากขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติ

2. อธิบดีกรม สบส.ลุยตรวจคลินิกย่านรามคําแหง 
ไขปมสาวดับคาเตียงระหว่างดูดไขมัน

3. กรม สบส. ส่งทีมตรวจ รพ.เอกชน หลังถูกร้องเรียกเก็บ
เงินจนรักษาล่าช้าทําผู้ป�วยดับ

4. กรม สบส.แนะประชาชนเช็คหลักฐาน 5 อย่าง 
เสริมภูมิคุ้มกันคลินิก/หมอเถื�อน

5. อธิบดีกรม สบส. สั�งลงดาบ รพ.เอกชน 2 ข้อหา 
เคสพริตตี�วาวา

6.ปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภค กรม สบส.ผนึกกําลังตํารวจ
บก.ปคบ. และ อย.กวาดคลินิกเสริมความงามเถื�อน 3 แห่ง

7. กรม สบส. เตือนภัยโฆษณาจองวัคซีนโควิด 19 
ผ่านกลุ่มไลน์ Qinsong Group 

8. กรม สบส.สั�งดําเนินคดี รพ.เอกชน โฆษณาจองวัคซีน
โควิด 19

9. กรม สบส. ออกประกาศคุมมาตรฐานแล็บตรวจ
โควิด 19 ในคลินิกทั�วไทย
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10. กรมสบส. แจงกรณีการก่อตั�ง รพ.สนาม ย่านหลักสี�

11. กรม สบส. ยํ�าผู้ป�วยโควิด 19 ต้องได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากถูกเรียกเก็บค่ารักษาแจ้ง
ได้ที�สายด่วน 1426

12. สธ. ออกประกาศค่าใช้จ่ายผู้ป�วยโรคโควิด 19 
ฉบับ 3 เพิ�มสิทธิเบิกจ่ายอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึง
ประสงค์จากการฉีดวัคซีน

13. กรม สบส.เตือนบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด 19 หลัง
รับวัคซีน โดยใช้ชุดตรวจหรือนํ�ายาฯ ไร้การรับรองเข้าข่าย
โฆษณาเกินจริง

14. กรม สบส.เตรียมสอบคลินิกเสริมความงาม 
ย่านเตาปูน ไขปมสาวดับหลังศัลยกรรมหน้าท้อง

15. กรม สบส.เตือนภัยโฆษณาหลอกลวงจองวัคซีน
โควิด 19  ผ่านเว็บไซต์

16. อธิบดีกรม สบส.นําทีมตรวจมาตรฐานฮอสพิเทล                 
“โรงแรมทู ทรี โฮเทล”

17. กรม สบส.ประกาศปลดล็อค รพ.เอกชน/คลินิก 
ดําเนินการให้ผู้ป�วยโควิด 19 กักตัวที�บ้าน หนุนทุกแห่งเดิน
หน้าตรวจคัดกรองโรคอย่างเต็มกําลัง

18. สธ. ใช้การแยกกักตัวที�บ้าน/ในชุมชน ช่วยผู้ติดเชื�อโควิด
เข้าระบบการรักษาเร็ว

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ
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19. สธ. ยัน Hospitel มีมาตรฐาน จัดหาแล้วเกือบ 
5,000 เตียง เพียงพอรองรับผู้ติดเชื�อโควิด 19

20. สธ. เดินหน้าหนุน รพ.เอกชน/ คลินิกทั�วไทย 
เป�ดให้บริการกัญชาทางการแพทย์

21. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานพยาบาล
ด้านบริการสุขภาพในวิถีปฏิบัติใหม่ 
New normal

22. สธ. ยันมีเตียงเพียงพอดูแลผู้ป�วยโควิด 
ขยายเตียงไอซียู รพ.สนามและ Hospitel รองรับ

23. สธ. เผยคลินิกตรวจโควิด 14 แห่ง ในกทม. 
ผ่านมาตรฐาน จับคู่ รพ. จัดเตียงรองรับผู้ติดเชื�อ

24. กรม สบส.ยันสถานพยาบาลเอกชนโฆษณาจองวัคซีน
โควิดได้  แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ
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25. กรม สบส.แจ้งให้ รพ.เอกชน ชี�แจง กรณี ให้พิธีกรดัง
กลับบ้านทั�งที�ยังไม่ครบกําหนดการรักษาโควิด 19

26. กรม สบส.ยํ�า รพ.เอกชน/คลินิก เร่งส่งผลตรวจคัด
กรองโรคโควิด 19 ช่วยจํากัดวงการระบาด และบรรเทา
ป�ญหาในการจัดหาเตียงผู้ป�วยที�ต้องใช้ผลตรวจยืนยัน

27. กรม สบส. ยํ�าคลินิกเข้มมาตรฐานการคัดกรองโควิด 19
ห้ามตั�งจุดบริการในพื�นที�สาธารณะ ป�องกันการเกิดคลัสเตอร์
ใหม่จากสถานพยาบาล

28. กรม สบส. ยํ�า รพ.เอกชน ดูแลสตรีมีครรภ์อย่างใกล้ชิด
หากพบป�วยโควิด 19 ต้องให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

29. สธ.ร่วมเครือ รพ. ป�ยะเวท เป�ด รพ. โรงพยาบาลสนาม
รับผู้ป�วยสีเหลือง 350 เตียง

30. กรม สบส.สั�งฟ�นคลินิก "ไลฟ�สด" รีแพร์ช่องคลอด ผิด
ทั�งวัฒนธรรม และกฎหมายสถานพยาบาล

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ
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สื�อมัลติมีเดีย

Infographic 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั�วไป

1. SPOT การสังเกตคลินิกถูกกฎหมายก่อนใช้บริการ 

1. แนวทางการตรวจคัดกรองและส่งต่อผู้ป�วยโรค
โควิด19

2. แนวทางการดูแลรักษา ป�องกัน ควบคุม และส่งต่อ 
ผู้ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 รักษาโควิด รพ.เอกชน 
ให้รพ.เอกชนเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลที� สปสช.

1. แจ้งคลินิกที�ขอตั�งใหม่/เปลี�ยนแปลงรายการ/ต่ออายุ 10 ป�
ในอนุญาตให้ประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล

2. จดหมายข่าว การถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื�อน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพต่อโรงพยาบาลรัฐทั�งในและ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ 

3. จดหมายข่าว การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
มาตรฐานสถานพยาบาลที�ให้บริการทางแพทย์ทางไกล 
ครั�งที� 1/2564 (กองสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ )

4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมแนวทางการขับ
เคลื�อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชน
วันจันทร์ที� 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั�น 9

5. การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานพยาบาล
ด้านบริการสุขภาพ ในวิถีปฎิบัติใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั�น 9
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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6. วันจันทร์ที� 22 มีนาคม 2564 เวลา 21.00 น. 
ขอเชิญรับชม เทปการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ธเรศ 
กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ในประเด็นป�ญหาการรับตั�งครรภ์แทน หรืออุ้มบุญ 
ทางรายการเป�ดปม ช่อง ThaiPBS 

7. สปสช.ขอเชิญคลินิกเอกชนทั�วประเทศที�อยู่นอกระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) เข้าร่วมประชุมชี�แจงหลัก
เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (ผ่านการประชุม 
Zoom Meeting เวลา 9.00-11.00 น.)
เพื�อร่วมดูแล • ผู้ป�วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที�บ้าน 
• ตรวจโควิดด้วย ชุดตรวจ ATK

8. สปสช. ยํ�าใบรับรองแพทย์หายจากโควิด-19 
กรณีรักษาที�บ้าน-ชุมชน ให้คลินิก/รพ.ที�ดูแลออกให้

สปสช.

สปสช.

          ประเภทส่ือ                                                  ช่ือเร่ือง                                        หมายเหตุ

1. ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิเลือกตั�งกรรมการวิชาชีพ 
ตามมติคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั�งฯวาระ
พ.ศ.2564-2568

2. กําหนดการเลือกตั�งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา 
วาระ พ.ศ. 2564-2568

3. ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิเลือกตั�งกรรมการวิชาชีพตามมติ
คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั�งฯวาระ 
พ.ศ. 2564-2568

ด้านการประกอบโรคศิลปะ

   

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั�วไป
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4. ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากําหนดอาหาร 
เรื�องผลการพิจารณาขอขึ�นทะเบียนเป�นผู้ประกอบ
โรคศิลปะ สาขาการกําหนดอาหารที�ปฏิบัติงานด้านการกําหนด
อาหารก่อนวันที�พระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการกําหนด
อาหารเป�นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563 ใช้บังคับ

5. ประกาศเรื�องรับหนังสืออนุญาตให้บุคคลทําการประกอบ
โรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

6. ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและการสอบความรู้
เพื�อขอขึ�นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป�นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนจีน ประจําป� 2564

7. จดหมายข่าว การเลือกตั�งกรรมการวิชาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะวะระ พ.ศ. 2564 – 2568 
(กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ)

8. ประกาศแจ้งกําหนดการสอบสาขาเทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก ในรูปแบบการสอบออนไลน์ ประจําป�งบประมาณ
2564

9. ประกาศคณะกรรมการการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
เรื�องกําหนดการสอบและการปรับเปลี�ยนการสอบความรู้
เพื�อขอขึ�นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป�นผู้ประกอบโรคศิลปะ
ประจําป� 2564

10. จดหมายข่าว สอบความรู้เพื�อขึ�นทะเบียนเป�นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาการกําหนดอาหารครั�งแรกของประเทศไทย
(กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ)

11. กรม สบส. แจ้งการลงทะเบียนสอบออนไลน์สาขา
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ป� 64 (กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ)
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12. จดหมายข่าว สอบความรู้เพื�อขอขึ�นทะเบียนเป�นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื�อ
ความหมาย (กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ)

13. จดหมายข่าว สอบขึ�นทะเบียนสาขารังสีเทคนิค ประจําป�
2564 (กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ)

14. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญให้ความเห็น
กฎหมายเกี�ยวกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพรังสีเทคนิค พ.ศ....

การประกอบโรคศิลปะ คือ อะไร

          ประเภทส่ือ                                                  ช่ือเร่ือง                                        หมายเหตุ

1. กรม สบส. ก้าวลํ�านําเทคโนโลยีแบบจําลองสารสนเทศ
อาคาร และความเป�นจริงเสมือน มาใช้ในการจัดทําแบบ
ก่อสร้างโรงพยาบาลภาครัฐ

2. กรม สบส. มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพให้สถานพยาบาลภาครัฐ
ทั�วประเทศ เพื�อประชาชนได้รับการบริการสุขภาพ
ที�ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

ด้านโครงสร้างอาคาร สถานที� บรกิารสขุภาพภาครฐั

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

Infographic
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3. กรมสบส. ส่งทีมช่วยเหลือจัดตั�งโรงพยาบาลด้านอาคาร
สถานที� และเครื�องมือด้านวิศวกรรมการแพทย์
ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

4. กรม สบส. พร้อมหนุน ช่วยเหลืองานด้านโครงสร้าง
อาคาร สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลบุษราคัม

5. “อนุทิน” เป�ดไอซียูสนามมณฑลทหารบกที� 11 แห่งแรก ยก
ระดับเป�นรพ.สนามระดับสูง รองรับโควิด 
สีแดงและสีเหลืองพื�นที� กทม.

6. “อนุทิน” สํารวจอาคาร Sat1 สุวรรณภูมิ เตรียมทํา รพ.
สนามยกระดับ 5 พันเตียง 

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 เป�นประธานเยี�ยมชมกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

8. “สาธิต” เยี�ยม รพ.สนามแสงแห่งใจ จ.สมุทรปราการ
450 เตียง รับผู้ป�วยโควิดกลุ่มสีเขียวและสีเหลือง 

9. “อนุทิน” เป�ด รพ.สนามและศูนย์พักคอยโรงงาน
ป�ญจพลสมุทรสาคร 100 เตียง แยกผู้ติดเชื�อโควิด
ในโรงงาน ป�องกันแพร่สู่ชุมชน

1. SPOT โรงพยาบาลสนามด่านปราการป�องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด

2. รายการ สบส. ขอ talk พาชมโรงพยาบาลสนามกองทัพบก
พื�นที�มณฑลทหารบกที� 11 กับการช่วยเหลือ
ผู้ป�วยโรคโควิด 19 ที�มีอาการหนัก  

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

สื�อมัลติมีเดีย
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1. ข่าวประชาสัมพันธ์ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรม สบส.
ทีมวิศวกร กองวิศวกรรมการแพทย์ เข้าดําเนินการตรวจสอบ
และเป�นวิทยากรให้ความรู้คําแนะนําแนวทางปรับปรุงตรวจ
ระบบวิศวกรรมความปลอดภัย

2. สธ. สํารวจมาตรฐานเตาเผาศพในวัด กทม.และปริมณฑล
พร้อมแนะแนวทางจัดการศพปลอดภัย ไม่แพร่กระจายเชื�อ 

3.สธ. ตั�งศูนย์ออกซิเจนทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป�วยโควิด
19 ถึงที�พักในเขตกทม. และปริมณฑล

4. สธ. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยาสมุนไพร สู้ภัย
โควิด 19 สนับสนุนศูนย์ลมใต้ป�ก

Scoop การปฏิบัติงานของศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการ
แพทย์ "ภารกิจลมใต้ป�ก"

1. ช่องทางการติดต่อขอรับท่อ/เครื�องผลิตออกซิเจนทางการ
แพทย์ เติมก๊าชออกซิเจนทางการแพทย์

2. สายด่วน ออกซิเจนทางการแพทย์ 1426

3. ชุดความรู้ การใช้ออกซิเจนให้ปลอดภัย

ข่าวเชื�อมโยงกับ
ด้านโครงสร้าง
อาคาร สถานที�
บริการสุขภาพ
ภาครัฐ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ 

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ 

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื�อมัลติมีเดีย
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ด้านวศิวกรรมการแพทย์ วิศวกรรมความปลอดภยั วศิวกรรมชวีการแพทย ์วศิวกรรม
สื�อสาร
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1. อธิบดีกรมสบส. และอสม. ร่วมป�กเข็มฉีดวัคซีนโควิด19
สร้างความมั�นใจ และความปลอดภัยแก่ประชาชน

2. กรม สบส. ร่วมลงพื�นที�ให้กําลังใจ กองหนุน อสม. 
กลุ่มแรกฉีดวัคซีนโควิด 19

3. สบส. จับมือมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ขับเคลื�อนยุว อสม.
เป�นจิตอาสาดูแล ครอบครัว ชุมชน เร่งรณรงค์พฤติกรรม
ป�องกัน โควิด 19 ในเด็กและเยาวชน

4. กรม สบส.ปล่อยคาราวาน “อสม. พร้อมชวนคนไทยฉีด
วัคซีน ป�องกันโควิด 19” เนื�องในวัน อสม.แห่งชาติ

5. กรม สบส.ดึงพลังทุกภาคส่วน ร่วมป�องกันและลดความ
สูญเสีย ช่วง 7 วันอันตราย สงกรานต์ 64

6. สธ. จับมือ อสม. 1 ล้าน 5 หมื�น คน บอกต่อ “วัคซีน
ป�องกันโควิด 19”  สร้างความมั�นใจ คืนรอยยิ�มประเทศไทย

7. อธิบดีกรม สบส.ลุยพื�นที�สมุทรสาคร ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์    
หนุนการปฏิบัติงานของ อสม. และ อสต. สู้ภัยโควิด 19

8. สธ.เผย อสม.พร้อม บอกต่อเรื�องวัคซีนโควิด 19

9. สธ. ประกาศเดินหน้า “หมอพร้อม-อสม.พร้อม-ประชาชน
พร้อม” ฝ�าทุกวิกฤตสุขภาพ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้านอสม. สุขภาพภาคประชาชน
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10. กรม สบส.ชี�แจง อสม.ไม่ใช่เจ้าหน้าที�ของรัฐ เป�นเพียง
จิตอาสา ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชน

11. อสม.-อสส. ขอบคุณรัฐบาล พร้อมให้คํามั�นเป�นแกนนํา
สุขภาพร่วมขจัดโควิด 19 จากสังคมไทย อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)

12. กรม สบส.เผยช่วงสงกรานต์ อสม.ออกเคาะประตูบ้าน
กว่า 1 ล้านหลังคาเรือน ยํ�า พลัง อสม.ยิ�งใหญ่ ให้ภูมิใจ 
เชื�อมั�นในคุณค่าของตนเอง

13. กรม สบส. แสดงความเสียใจกับครอบครัว อสม.เสียชีวิต
จากการเดินทางปฏิบัติหน้าที�คัดกรองโควิด 19

14. 1 พ.ค.นี� ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 คิวแรกกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื�อรัง ผ่านไลน์หมอพร้อม หรือติดต่อ
รพ./ รพ.สต./ อสม. ใกล้บ้าน

15. สธ.-แรงงาน-สภากาชาดไทย พัฒนา อสต.สกัดโควิด
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

16. กระทรวงสาธารณสุขจับมือ กระทรวงแรงงาน และ
สภากาชาดไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการและ
ชุมชน เพื�อส่งเสริมสุขภาพ สกัดโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว 

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ
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17. กรม สบส.ระดมทีม อสม.ติดตามการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608
"ลดป�วยรุนแรง ลดตาย รักษาหายเร็ว"

18. สธ.ส่ง อสม. แนะนําการใช้ ATK ยํ�าป�องกันโควิดขั�น
สูงสุด ป�กธงเขียวสร้างตําบลปลอดภัย

19. สธ.ให้ อสม. ทั�วประเทศ เป�นกระบอกเสียงบอกต่อ
ประชาชน แนะวิธีใช้ชุดตรวจ

20. "อนุทิน"  เชิดชู อสม. 1 ใน 4 เสาหลักระบบสาธารณสุข
ไทยกําชับเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้ครบล้านคน

21. กรม สบส. ร่วม 7 หน่วยงานมอบประกาศนียบัตรและ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ อสต.

1. SPOT อสม. รู้และบอกต่อปลอดภัยจากโควิด 19 ชุด
วัคซีน

2. SPOT อสม. พร้อมบอกต่อ ฉีดวัคซีนป�องกันโควิด 19

3. SPOT งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจําป�
พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันที� 17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม 
แกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

4. SPOT วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจําป� 2564
"อสม. พร้อม ชวนคนไทยฉีดวัคซีนป�องกันโควิด 19"

5. LIVE สด การดําเนินงาน “อสม. ทุกคน ชวนทุกครอบครัว
ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนป�องกันโควิด 19”

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

 

 
สื�อมัลติมีเดีย
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6. อสม. รู้และบอกต่อปลอดภัยจากโควิด 19 ตอน
Universal Prevention

7. SPOT ภารกิจ กรม สบส. ตอน อสม. คือใคร SPOT
ภารกิจ กรม สบส. ตอนการสมัครเป�น อสม. ต้องทําอย่างไร

8. ขอเชิญรับชมและรับฟ�งการประชุม เรื�อง " อสม.พร้อม
บอกต่อ เรื�อง ATK สําหรับประชาชน" ในวันที� 16 กันยายน
2564 เวลา 9.30 ทาง Facebook Live กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

1. ขอเชิญประกวดผลงาน อสม. เฝ�าระวังป�องกันโรคโควิด19

2. จัดกิจกรรมรณรงค์ อสม.พร้อม ชวนคนไทยฉีดวัคซีน
ป�องกันโควิด 19

3. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ

4. ความรู้เบื�องต้นสําหรับ อสม. ในการป�องกันตนเอง 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมี

5. ข้อควรปฏิบัติตัวเมื�อร่างกายสัมผัสสารเคมีที�ทําให้เกิด
ควันพิษ

Infographic

กองสุขศึกษา
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1. ขอเชิญทุกท่านติดตามเพจ “อสม. สู้ภัยโควิด 19 ” 
กับภารกิจการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ�าระวังและ
ป�องกันโรคโควิด 19 ทุกพื�นที�ทั�วประเทศไทย

2. การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ป� 64 วิถีใหม่ 
เลี�ยงภัย     โควิด 19

3. ครูฝ�กอาสาสมัครสาธารณสุข สถานประกอบการและ
ชุมชน

4. ขอเชิญรับฟ�ง "พลัง อสม. ค้นหากลุ่ม 608 ฉีดวัคซีน
โควิด" ในรายการคุยเฟ�� องเรื�องสุขภาพ กับนพ.ธเรศ กรัษนัย
รวิวงค์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันเสาร์ที� 11
กันยายน 2564 เวลา 18.00 - 19.00 น. ทางสถานีวิทยุ
F.M.97 MHz

อสม.ต้องรู้ คําแนะนําการปฏิบัติตัวของผู้ป�วยโควิด 19 
เมื�อต้องแยกกักตัวรักษาที�บ้าน home isolation 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทําคู่มือ"อสม.ควรรู้ 
การดูแลสุขภาพตนเองในภาวะวิกฤตโรคโควิด19"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั�วไป 

คู่มือ 
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1. กรม สบส. หนุนยุว อสม. ปลุกพลังชวนครอบครัวทั�วไทย
พร้อมใจฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

2. กรม สบส. ปลุกกระแส ชวนเยาวชน และประชาชนส่ง
คลิปวิดีโอ “ชวนครอบครัวทั�วไทย พร้อมใจฉีดวัคซีน”

3. สธ. สร้างยุวอสม. ป�แรกดูแลสุขภาพในชุมชน

1. นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ให้สัมภาษณ์ในรายการ LADY Society กับความ
พร้อมของกรม สบส. ในการเดินหน้าสร้างความมั�นใจ 
เรื�องวัคซีนโควิด 19

2. ช่วงนี�สั�งอาหารแบบเดลิเวอรี�กันเยอะ แนะวิธีป�องกันโควิด
19 ให้ปลอดภัยทั�งผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร ไรเดอร์ 
และผู้สั�งอาหาร       

3. ยุวอสม. การป�องกันการติดเชื�อแบบครอบจักรวาล

4. วิถีใหม่เข้าวัดสุขใจห่างไกลโควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

สื�อมัลติมีเดีย

ด้านสุขศึกษา/การปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมสขุภาพ

   

สํานักสารนิเทศ

กองสุขศึกษา
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1. มอบสิ�งดีๆเลิกบุหรี�เพื�อคนที�คุณรัก
2. Double mask wearing ใส่หน้ากาก 2 ชั�นป�องกัน
    โควิด 19 
3. ล้างมือบ่อยๆ ล้างให้ทั�วถึงทุกซอกทุกมุม
4. สุขบัญญัติป�องกันโรคโควิด19
5. ล้างมือให้สะอาด
6. เชื�อโรคบนฝ�ามือ
7. โรคที�มากับมือไม่สะอาด
8. ล้างมือบ่อยๆ ล้างให้ทั�วถึง ทุกซอก ทุกมุม..
9. สวัสดีป�ใหม่ไทยขับขี�ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
10. วันผู้สูงอายุ 13 เมษายนของทุกป� ลูกหลานดูแลให้ความ   
     รักพิทักษ์ผู้สูงวัยในครอบครัว
11. อาหารเป�นพิษ
12. วันอนามัยโลก 7 เมษายน สุขภาพดีสร้างได้ทุกวัน  
     สร้างได้ทุกวัย
13. เด็กจนนํ�า ภัยเงียบช่วงป�ดเทมอหน้าร้อน
14. 5 วิธี ดูแลใจให้เป�นสุข
15. รู้ทันวัณโรค ดูแลปอด ให้ปลอดภัย
16. เปลี�ยนชีวิต ด้วยวิธีคิดบวก
17. อาหารกลุ่มใดผู้ป�วยไต ควรเลี�ยง
18. ต้อหิน ตรวจก่อน ป�องกันได้ 
19. ลดเค็ม เลี�ยงไตเสื�อม
20. ผดผื�นคัน ที�มากับหน้าร้อน
21. ป�จจัยเสี�ยง ต่อหิน โรคที�คุกคามดวงตา
22. ทําบุญ อย่างไร พระสงฆ์ไทยสุขภาพดี
23. เคล็ดไม่ลับดูแลผู้สูงวัยในบ้าน
24. ผู้ซื�อ- ผู้ขายปลอดภัยจากโควิด19
25. ข้อปฏิบัติเมื�อกลับมาจากตลาดปลอดภัยจากโควิด19
26. ปาร์ตี� = เสี�ยง
27. ตลาดปลอดภัยจากโควิด19
28. งดเยี�ยมไข้ไม่เยี�ยมคลอด
29. ทําความสะอาดร่างกายทุกครั�งไม่นําโรคเข้าบ้าน
30. รักแท้ไม่ต้องตามหา แค่หันมาดูแลตัวเอง

     

Infographic กองสุขศึกษา
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31. วาเลนไทน์ป�นี� “ส่งรัก ไม่ส่งโรค โควิด 19”
32. รักแบบไหน พิชิตภัยโควิด19
33. ผลไม้สื�อรัก วันวาเลนไทน์
34. ไปเรียนต้องรู้ สู้โควิด19
35. Back to school วิธีใหม่ปลอดภัย Covid 19
36. เป�ดเทอมวิถีใหม่ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด19
37. ตรุษจีนนี� สุขภาพดี มีอายุยืน ด้านการ.. ลด หวาน มัน 
      เค็ม ปรับเมนูอาหาร
38. Gen-H challenge ยุว อสม. วิถีใหม่ ไกลโรคกับ
      กิจกรรมตามล่าหานักสร้างสรรค์รุ่นใหม่
39. อยู่อย่างไร ให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19
40. ชุดความรู้การปฏิบัติตัวขณะนํ�าท่วม
41. โรคที�มากับนํ�าท่วม

1. New Normal วันตรุษจีนอย่างปลอดภัย
2. เตือนภัยเงียบพฤติกรรมอาหารเช้าปาท่องโก๋และของทอด 
    เสี�ยงโรคมะเร็ง
3. วันที� 4 กุมภาพันธ์ของทุกป� วันมะเร็งโรค
4. บนความ เตือนภัยอากาศเริ�มร้อน ระวัง!! อาหารเป�นพิษ
5. ภัยเงียบพฤติกรรม “นั�งนาน” เสี�ยงโรค
6. เตือน อันตรายจากควันบุหรี�มือสองในบ้าน
7. เตือนคนรักสุขภาพ เช็คสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนวิ�ง
8. เตรียมความพร้อม วัคซีนโควิด 19 เพื�อคนไทย
9. ตลาดสด ปลอดภัยจากโควิด 19
10. เป�าหมายการบริหารจัดการ “วัคซีนโควิด19” 
     ในประเทศไทย
11. ผลสํารวจกลุ่มวัยเรียนวัยทํางานมีพฤติกรรมป�องกันตัว
เอง ตามมาตรการ DMHTT เป�นประจํา ร้อยละ 69.3
12. วันไตโลกป�นี� “ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว” 
     รณรงค์คนไทยลดเค็ม หลังพบผู้ป�วยโรคไต 
     ทะลุ 8 ล้านคน
13. เดือนภัยโรคไข้เลือกออก หลังฝนตกช่วงฤดูร้อน

     

บทความสุขภาพ กองสุขศึกษา
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14. เตือน 10 เมนูอาหาร เสี�ยงโรคอุจจาระร่วงช่วงหน้าร้อน
15. ผลสํารวจกลุ่มเด็ก-เยาวชน การ์ดตก!!! ใส่หน้ากากผ้า/
     หน้ากากอนามัยลดลง
16. เตือน!! เยาวชนไทยใส่ใจการล้างมือ ป�องกันโควิด-19 
     อย่างเคร่งครัด
17. เข้าวัดวิถีใหม่ห่างไกลโควิด 19 
18. ปรับสุขภาพจิต .... พิชิตโควิด 19

1.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆ นักเรียน
นักศึกษาที�มีอายุ 11 - 25 ป� ร่วมประกวดสุขบัญญัติ 
on board challenge สื�อเพื�อการสื�อสาร สุขบัญญัติ 10
ประการ

2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ขอเชิญรับ
ฟ�งการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เมื�อโลกเปลี�ยน/โรคเปลี�ยน
ต้องปรับตัวอย่างไร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั�วไป

กองสุขศึกษา
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1. เป�ดสอบป�แรก ผู้ดําเนินการในกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือ
ผู้มีภาวะพึ�งพิง รีบสมัครด่วน

2. การขออนุญาต/ขึ�นทะเบียนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ 
และผู้มีภาวะพึ�งพิง มีผลบังคับใช้ 27 มกราคม 2564

3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดันมาตรการเยียวยาร้าน
นวด สปา ฝ�าวิกฤตโควิด19 

4. กรม สบส. เข้ามาตราการป�องกันและควบคุมโรคโควิด 19
ในสถานดูแลผู้สูงอายุทั�วกรุงฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้านสถานประกอบการเพื�อสุขภาพ (ร้านนวด/ ร้านสปา/สถานดแูลผู้สงูอายุ) 
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1. กฎหมายส่งเสริมกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ�งพิง   
เริ�ม 27 มกราคม 2564

2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แถลงข่าวการบังคับใช้
กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ�งพิง 27
มกราคม 2564

3. ขอเชิญติดตามชม Facebook live แถลงข่าวการบังคับ
ใช้กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ�งพิง 
27 มกราคม 2564

4. บังคับใช้แล้วกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ�งพิง 
27 มกราคม 2564 

5. ประกาศ เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด19 ทําให้ส่งผลกระทบการดําเนินการจัดสอบ ผู้ดําเนิน
การสปา 2564

6. มาตรการป�องกันและควบคุมโรค กิจการดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพึ�งพิงในสถานการณ์ โควิด 19

7. การขอใบอนุญาตเป�ดสถานพยาบาลและสปาทางออนไลน์

8. การขอใบอนุญาตกิจการนวดเพื�อสุขภาพ นวดเพื�อเสริม
ความงาม และกิจการสปา

9. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสถานประกอบการ
เพื�อสุขภาพ เป�ดรับสมัคร ผู้ดําเนินการกิจการการดูแลผู้สูง
อายุหรือผู้มีภาวะพึ�งพิง 

Infographic
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10. 4 มาตรการป�องกันและควบคุมโรคสําหรับสถานประกอบ
กิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ�งพิง

11. Alternative Quarantine AQ คืออะไร?

12. มาตรฐาน Alternative Quarantine AQ 

4 มาตราการป�องกันและควบคุมโรคสําหรับสถานประกอบ
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ�งพิง (Motion
Graphic )

1. ขอเชิญติดตามชม Facebook live แถลงข่าวการบังคับใช้
กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ�งพิง 
27 มกราคม 2564

2. ครม.เคาะเว้นค่าธรรมเนียมรายป� สปา-ร้านนวด
เพื�อสุขภาพบรรเทาผลกระทบโควิด 19

3. มาตรการผ่อนคลาย ร้านนวด ร้านสปา ในวันที� 1 ตุลาคม
2564

สื�อมัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั�วไป
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1. สบส.จัดอบรมมาตรฐานระดับสากลรองรับ โควิด 19 
และการใช้งาน Application CostE ข่าวประชาสัมพันธ์กอง
สุขภาพระหว่างประเทศ

2. กระทรวงการท่องเที�ยวฯ ททท. และกรม สบส. 
ลงพื�นที�ตรวจ เยี�ยมกอล์ฟ ควอรันทีน (Golf Quarantine:
GQ) ใน จ.นครนายก

3. 4 หน่วยงาน จับมือกระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพประเทศ 
จัดงาน Thailand International Health Expo 202

4. กรม สบส. ร่วม 5 หน่วยงานพันธมิตรลงนามร่วมมือยก
ระดับไทย สู่ศูนย์กลางบริหารการส่งเสริมสุขภาพ

5. คกก. Medical Hub เห็นชอบเพิ�มพื�นที�ท่องเที�ยวนําร่อง
รองรับการเป�ดประเทศ

1.ขอเลื�อนการจัดงาน "Thailand International Health
Expo 2021" ในวันที� 15-18 กรกฎาคม 2564 เปลี�ยนแปลง
เป�นวันที� 21-24 ตุลาคม 2564 (กองสุขภาพระหว่าง
ประเทศ) 

2. ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน Thailand International
Health Expo 2022"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั�วไป

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ

ข่าวสํานัก
สารนิเทศ
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1. สธ.เผยประชาชน “การ์ดเริ�มตก” หลังผ่อนปรน แนะฉีด
วัคซีนป�องกันแพร่เชื�อบุคคลรอบข้าง

2.. สธ.เชิญชวนฉีดวัคซีนเพื�อชาติ หากครอบคลุมร้อยละ 60
ของประชากรเป�าหมาย

3. สธ.ออกประกาศเว้นสถานที�พักผู้ป�วยโควิด 19 ที�รัฐกําหนด
ไม่ต้องอยู่ในบังคับกฎหมายสถานพยาบาล

4. สธ. ใช้การแยกกักตัวที�บ้าน/ในชุมชน ช่วยผู้ติดเชื�อโควิด
เข้าระบบการรักษาเร็ว

5."อนุทิน" คาดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ได้ก่อนตุลาคมนี� ส่ง
วัคซีนฉีดพื�นที�ภูเก็ตเพิ�ม

1. สื�อวัคซีน
         1. การโฆษณาจอง วัคซีนโควิด 19 ของสถาน
            พยาบาลเอกชน
         2. ข้อควรปฏิบัติหลังฉีดวัคซีน โควิด 19
         3. ฉีดวัคซีนช่วยชาติ
         4. วัคซีนโควิด19 ได้ผลดีกว่าที�คาดความจริง 
            6 ประการ หลังฉีดไปแล้ว 200 ล้านโดสทั�วโลก
         5. ใครบ้าง? ฉีดวัคซีนไม่ได้ใช่เราหรือเปล่า
         6. ถามใครบ้างฉีดวัคซีนไม่ได้?
         7. ถามถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนควรทําตัวอย่างไร?
         8. ถามป�องกันตัวเองอย่างดีจําเป�นต้องฉีดวัคซีนไหน?
         9. ถามผู้สูงอายุฉีดวัคซีนแล้วออกไปข้างนอกได้หรือ
            เปล่ายังต้องสวมหน้ากาก ล้างมือไหม?
         10. ถามจริงไหม วัคซีนไม่ได้ฆ่าเชื�อฉีดแล้วยัง
            ต้องระวังติดเชื�ออยู่ดี?

ข่าวประชาสัมพันธ์

Infographic 

สํานัก
สารนิเทศ  

สํานัก
สารนิเทศ 

สสส.

กองสุขศึกษา/
กองสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน
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 11. เรื�องวัคซีนโควิดที�ผู้ป�วยโรคประจําตัวต่อไปนี�ควรรู้
 12. ถามผู้ป�วยโรคอะไรบ้างที�ควรฉีดวัคซีนก่อน?
 13. ถามวัคซีนโควิดเป�นเชื�อโรคหรือเปล่า 
ฉีดเข้าร่างกายจะอันตรายหรือไม่?
 14. ถามทําไมคนมีโรคประจําตัวต้องฉีดวัคซีนก่อน ?
 15. ถามการแก้วัคซีนโควิดมีโอกาสมาน้อยแค่ไหน?

2.ชุดความรู้ อสม./ยุว อสม.

 2.1 วัคซีนคืออะไร…?
 2.2 ทําไมต้องฉีดวัคซีน...?
 2.3 คนไทยมั�นใจคุณภาพ ความปลอดภัยวัคซีนโควิด 19
 2.4 คนไทยทุกคนมีสิทธิเข้าถึงวัคซีนโควิด19 กลุ่มเสี�ยง
      เหล่านี�ควรได้รับวัคซีนก่อน
 2.5 คําแนะนําผู้ที�ได้รับวัคซีนโควิด19 แล้ว
 2.6 ทําไมวัคซีนโควิด19 ต้องฉีด 2 ครั�ง
 2.7 ขั�นตอนการขอรับวัคซีนของกลุ่ม อสม. 
      และประชาชนกลุ่มเสี�ยง
 2.8 การดูแลตนเองเบื�องต้นจากผลข้างเคียงวัคซีนโควิด19
 2.9 การปฏิบัติตัวเมื�อมีกาการข้างเคียงรุนแรง
 2.10 กลุ่มที�ได้รับวัคซีนระยะแรกโดยสมัครใจฉีด
 2.11 ผลข้างเคียงที�อาจเกิดขึ�นกับผู้ที�ได้รับวัคซีนโควิด19
 2.12 เชื�อมั�น คุณภาพความปลอดภัย...ในวัคซีน
 2.13 วัคซีน คือ ?
 2.14 ทําไม ต้องฉีดวัคซีน
 2.15 วิธีรักษาผลข้างเคียงกับผู้ที�ฉีดวัคซีนโควิด19 เบื�องต้น
 2.16 การปฏิบัติตนของผู้ที�ฉีดวัคซีนโควิด19 แล้ว
 2.17 ขั�นตอนการขอรับการฉีดวัคซีนโควิด19
 2.18 อาการที�อาจเกิดขึ�นกับผู้ที�ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19

3. สถานการณ์ Covid-19 ประจําวันของประเทศไทย

กองสุขศึกษา/
กองสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน

30

โดย  คณะทํางานเครอืขา่ยประชาสมัพนัธข์องกรมสนับสนนุบรกิารสุขภาพ



          ประเภทส่ือ                                                  ช่ือเร่ือง                                        หมายเหตุ

1. ประชาสัมพันธ์ประชาชนหรือผู้รับบริการที�ต้องการติดต่อ
กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที� สายด่วน
1426

2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยผลสํารวจ “อยู่บ้าน หยุด
เชื�อ เพื�อชาติ” ประชาชนตื�นตัวป�องกันตนเองจากโรคโควิด19
สูงถึง87.7 เปอร์เซ็นต์ ข่าววันที� 15 มกราคม 2564

3. เว็บไซต์กลุ่มประชาสัมพันธ์รวบรวมข่าวและสื�อ
ประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ

4. ขอเชิญผู้ใช้บริการ Contact center 1426 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพตอบแบบประเมินความพึงพอใจเพื�อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ�งขึ�น

5.  จดหมายข่าว ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้
Knowledge management ครั�งที� 2/2564 
(กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ)

6. หากคุณมีข้อสงสัยเกี�ยวกับเรื�อง อสม. โรงพยาบาลเอกชน
คลินิก กิจการสปา กิจการนวด กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี
ภาวะพึ�งพิง ASQ AHQ การอุ้มบุญ การตั�งครรภ์โดยอาศัย
เทคโนโลยีฯ การประกอบโรคศิลปะ การแจ้งเบาะแสหรือร้อง
เรียนที�เกี�ยวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

7. โปรดทราบ !!!!!! ผู้ที�มายื�นธุรกรรมที�ศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ กรุณาจองคิวออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เพื�อเข้ารับบริการ ซึ�งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขอ
สงวนสิทธิ�เฉพาะผู้ที�ทําการจองคิวจํานวน 30 คิวต่อวัน
เท่านั�น

ด้านภารกิจของกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั�วไป
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8. กรมสบส. ปลื�ม คว้ารางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัล สู่องค์กรภาค
รัฐที�มีประสิทธิภาพ

9. เนื�องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
ประกอบกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จะ
ดําเนินการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถเริ�ม
ต้นตั�งแต่วันที� 16 กันยายน 2564 เป�นต้นไป อาจทําให้ผู้รับ
บริการไม่ได้รับความสะดวกเรื�องสถานที�จอดรถ โดยผู้
ประกอบการสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื�อ
สุขภาพ สามารถเลือกรับบริการจากกรม สบส. ได้ผ่านระบบ
ออนไลน์ ที�เว็บไซต์ www.bizportal.go.th
และwww.esta.hss.moph.go.th ตามงานบริการในรูปภาพ
ด้านล่างนี� หรือจองคิวออนไลน์ก่อนมาใช้บริการ ได้ทาง
เว็บไซต์ www.queue.hss.moph.go.th

1. สปอตประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ จํานวน 11 ตอน รับชมได้ทางเว็บไซต์คลังสื�อ
ประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. SPOT สายด่วน กรม สบส. 1426 พวกเราพร้อม
ดูแลคุณ

3. รายการสบส.ขอ Talk พาชมมาตรการการป�องกันโรคติด
เชื�อไวรัสโคโรนา 2019

4. รายการ สบส. ขอ talk พาทําความรู้จักกับ สุขศาลา
พระราชทานศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปอ
หมื�อ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ติดตามในตอน 
สุขศาลาพระราชทาน ep.1

สื�อมัลติมีเดีย
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5. SPOT แนะนํา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 
ป� 2564

6. วีดิทัศน์สุขศาลา SUKSALA

1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้บริการ Call center 1426
ตลอด 24 ชั�วโมง

2. สายด่วนกรมสบส.1426

3.ยกเลิกการขอสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน

4. ผู้ประกอบการ ยื�นขออนุญาตเป�ดคลินิกรพ.เอกชนสปา

5. การขอใบอนุญาตเป�ดสถานพยาบาลและสปาทางออนไลน์

6. กรมสบส.ชวนผู้รับบริการใช้ระบบจองคิวออนไลน์

7. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เป�ดให้
บริการรับเรื�องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านทาง
โทรศัพท์ 5 ช่องทาง

8.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับการให้บริการเข้มข้น
มาตรการป�องกันโควิด 19

9. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้บริการผ่านระบบออนไลน์
เพื�อความปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19

Infographic 
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จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8

        1. จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบบัที� 38 ฉบบัตอ้นรบัป� ววั ป�  2564  
      
       2. จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบบัที� 39 ฉบบัเดือนแห่งความรกั 
          เดือนกมุภาพนัธ ์   

       3. จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย8 ฉบบัที� 40 ฉบบัเดือนมนีาคม วัคซีนโควดิ 19 
          คอืรอยยิ�มประเทศไทย

       4. จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบบัที� 41 ฉบบัเดือนเมษายน ฉบบัรบั
          ลมรอ้น ซมัเมอร์

       5. จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย8 ฉบบัที� 42 ฉบบัเดือนพฤษภาคม ชวนคนไทย
          ฉีดวคัซีนตา้นโควดิ 19

       6. จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย8 ฉบบัที� 43 ฉบบัเดอืนมถินุายน เป�นกาํลงัใจ
          ใหน้ะ 

       7. จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย8 ฉบบัที� 44 ฉบบัเดอืนกรกฎาคม กระแส
          ฮิตอินเทรนด์สุขภาพในยคุโควดิ

       8. จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบบัเดอืน สิงหาคม 2564 ตอ้นรบัวนัแม ่
          ดว้ยรกัจากแม่
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        9. จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบบัเดือนกนัยายน 2564 Easy E service
สบส. ตอบโจทยบ์รกิารออนไลน์ในยคุโควดิ 19
         
รายการต่างๆ ของกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
        1. รายการ สบส. ขอ TALK
        2. รายการ คยุลั�นสนั�นซอย 8
        3. รายการสุขสาธารณะ / รายการสุขวนัละนิด
        4. รายการของกองสุขศกึษา

3. การศึกษาดงูานการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านระบบบรกิารสขุภาพและระบบ
สุขภาพภาคประชาชน

          การประชมุเครอืขา่ยประชาสมัพันธข์องกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพตอ้ง
การใหเ้ครอืขา่ยผูม้ส่ีวนไดส้ว่นเสยีกบักรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ มาแลกเปลี�ยน
ขอ้มูลข่าวสารรว่มกัน จงึมกีารจดักจิกรรม One day Trip เพื�อศกึษาดูงานในสว่น
ที�คณะทาํงานทกุทา่นสนใจ หรอืสามารถนําความรูท้ี�ได้ จากการไปศกึษาดงูานนั�น
มาปรบัใชก้บัการทาํงาน หรอืเป�นแนวทางในการทาํงาน เพื�อให้ไดป้ระโยชน์สงูสดุ
แก่ ผู้เขา้รว่มกจิกรรม แตเ่นื�องดว้ยสถานการณ์การแพรบ่าดของเชื�อไวรสัโคโรนา
2019 ทาํใหต้้องงดการจดักิจกรรมการศกึษาดูงานฯ ดงักล่าวไปกอ่น ซึ�งใน
ป� งบประมาณ พ.ศ. 2565 หากสถานการณ์การแพรบ่าดของเชื�อไวรสัโคโรนา
2019 ดีขึ�น อาจมกีารจดัการศกึษาดงูานเพื�อทาํกจิกรรมรว่มกนัตอ่ไป 
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4. การรวบรวมจดัเกบ็ข้อมลูผลการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการเผยแพรค่วามรู้
ด้านระบบบรกิารสขุภาพและระบบสขุภาพภาคประชาชน

         หน่วยงานเครอืขา่ยประชาสัมพันธข์องกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ มกีาร
เผยแพรสื่�อประชาสมัพันธ ์โดยสรุปรวมแบง่เป�นหน่วยงานตา่งๆ ดงันี� 

  ลาํดับ        หนวยงาน/องคกร                    การเผยแพรส่ือความรูของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สมาคมโรงพยาบาล
เอกชน

สมาคมคลินิกไทย 

สมาคมเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก 

สมาคมนักกิจกรรม
บําบัด/อาชีวบําบัดแห่ง
ประเทศไทย

สมาคมกายอุปกรณ์ไทย 

1

2

3

4

5

-

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปยัง Line กลุ่ม
ต่างๆ ที�เป�นสมาชิกกับสมาคมคลินิกไทย

-

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปยัง Line 
กลุ่มสมาคมนักกิจกรรมบําบัด/อาชีวบําบัดแห่งประเทศไทย

เผยแพร่เรื�อง กําหนดการเลือกตั�งคณะกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา วาระ
พ.ศ. 2564 – 2568 คู่มือมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขากาย
อุปกรณ์สายด่วน กรม สบส. ผ่าน facebook ชื�อ สมาคมกายอุปกรณ์ : :
Thai Association of Prosthetics and Orthotics - TAPO ผ่านกลุ่ม
line ชื�อ กายอุปกรณ์มหิดล ในรูปแบบ link เว็บไซต์ ข่าวประกาศ
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  ลาํดับ        หนวยงาน/องคกร                    การเผยแพรส่ือความรูของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สมาคมรังสีเทคนิค            
แห่งประเทศไทย

สมาคมโสตสัมผัสวิทยา
และการแก้ไขการพูด
แห่ง
ประเทศไทย

6

7

เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปยังเว็บไซต์สมาคมรังสี
เทคนิคแห่งประเทศไทย

๑.๑ เรื�องต่างๆที�ได้รับจาก line กลุ่ม PR เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ๑.๒
เรื�องต่างๆที�ได้รับจาก email ที�ให้ดูข่าวสารจาก Facebook “จุลสาร
ออนไลน์ สบส.ซอย8” (www.facebook.com/hss8book)
ช่องทางที�เผยแพร่ ผ่าน Line กลุ่ม คือ 

๑. friends of Audio & Speech      
    
๒. Audiology Thailand

๓. คัดกรองการได้ยิน       
                 
๔. ประเมินความพิการ

๕. ST swallowing    
                               
๖. กรรมการสมาคมโสตฯ

๗. สื�อความหมาย วสส. ชลบุรี

๘. PT รุ่น 10   

๙. 7วิชาชีพทางการแพทย์     
    
๑๐. เกษียณ 57/1 รุ่น คสช.

๑๑. AVT sirindhorn
รูปแบบสื�อที�เผยแพร่Infographic, คลิปวีดีโอ, ข่าว, คลิปรายการ
รูปแบบส่วนใหญ่จะตามที�ได้จาก Line กลุ่ม PR เครือข่าย
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http://www.facebook.com/hss8book


  ลาํดับ        หนวยงาน/องคกร                    การเผยแพรส่ือความรูของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สมาคมนักจิตวิทยา
คลินิกไทย

สมาคมแพทย์แผนจีน
ประเทศไทย

สมาคมนักกําหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย

สมาคมการแพทย์ทาง
เลือก ไคโรแพรคติก
แห่งประเทศไทย

สมาคมนักทัศนมาตร        
ศาสตร์ไทย/กลุ่ม
สมาชิกวิสามัญสมาคม
นักทัศนมาตร
ศาสตร์ไทย

8

9

10

11

12

ประชาสัมพันธ์  เรื�องที�เผยแพร่แล้วแต่บริบท/ความสนใจของกลุ่ม
สมาชิกใน Lineอื�นๆ เผยแพร่ให้แก่ Line กลุ่มวิชาชีพ Line กลุ่มทีทํางาน
ร่วมกัน Line กลุ่มเพื�อน     Line เพื�อน/ผู้ที�คิดว่าจะเกี�ยวข้อง/สนใจ/ได้
ประโยชน์จากเรื�องที�เผยแพร่ให้ รูปแบบสื�อที�เผยแพร่ infographic,
คลิปวีดีโอ, ข่าว, คลิปรายการ

รูปแบบส่วนใหญ่จะตามที�ได้จาก Line กลุ่ม PR เครือข่ายประชาสัมพันธ์
เรื�องที�เผยแพร่แล้วแต่บริบท/ความสนใจของกลุ่มสมาชิกใน Line

เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กฎหมายต่างๆ ไปยัง
Line facebook ของสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

เผยแพร่ข้อมูล การแพทย์แผนจีนผ่าน Line เครือข่าย

1.1 ทุกเรื�องบนหน้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการ    
 สุขภาพ โดยลง Link ประชาสัมพันธ์ไว้ หน้าเว็บไซต์สมาคมฯ
 Facebook ชื�อ Thai Dietetic Association 
 Line กลุ่ม ชื�อ สมาคมนักกําหนดอาหาร 
 เว็บไซต์ ชื�อ www.thaidietetics.org

-

ข่าวเกี�ยวกับประกาศการประกอบโรคศิลปะ สาขาทัศนมาตรศาสตร์
ผ่านทาง Line กลุ่ม วิสามัญสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย

38

โดย  คณะทํางานเครอืขา่ยประชาสมัพนัธข์องกรมสนับสนนุบรกิารสุขภาพ



  ลาํดับ        หนวยงาน/องคกร                    การเผยแพรส่ือความรูของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมาคมมัณฑนากรแห่ง
ประเทศไทย  

สมาคมวิศวกรเครื�องกล
ไทย

สมาคมสถาบันวิศวกร
ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส์
แห่งประเทศไทย    

สมาคมวิศวกรรมความ
ปลอดภัย

สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมวิศวกรรชีวการ
แพทย์
ไทย

ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย                          

            
   

13

14

15

16

17

18

19

20

-

-

-

-

-

-

-

เรื�องเกี�ยวกับ อสม. เผยแพร่ผ่านไลน์กลุ่มของประธาน อสม.จังหวัด
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  ลาํดับ        หนวยงาน/องคกร                    การเผยแพรส่ือความรูของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สมาคมสปาไทย

สมาพันธ์สมาคมสปา
แอนด์เวลเนสไทย  

สมาคมส่งเสริมการนวด
แผนไทยคนตาบอด
องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์

สมาคมผู้ประกอบการส
ปาไทย

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคน
ตาบอด

มูลนิธิคอลฟ�ลด์เพื�อคน
ตาบอด (หมอนวด
ตาบอด)

สมาคมการค้า
และการบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุไทย              

22

23

24

25

26

27

28

-

เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปยัง Line ของสมาพันธ์
สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

เผยแพร่ข่าว กรมสบส. / ไฟล์ภาพ Infographic covid 19 / ข่าวคํา
แนะนํา เรื�องเกี�ยวกับ covid-19
ข่าว Line infographic 
Line กลุ่มสมาชิกสมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด
สมาชิกสมาคมฯ และให้สมาชิกส่งต่อในกลุ่มไลน์คนตาบอด
จํานวน 83 คน 

เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปยัง Line กลุ่มนวดไทย
ไป UNESCO เครือข่ายอาสาสมัครนวด Facebook สมาคมผู้ประกอบกา
รสปาไทย

เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปยัง Line           
กลุ่มมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด กทม./ฉะเชิงเทรา

เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปยัง Line           
กลุ่มมูลนิธิคอลฟ�ลด์เพื�อคนตาบอด

เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปยัง Line         
กลุ่มสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุไทย
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สมาคมนักวิทยุและ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วน
ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
(สภท. 54 ป�)

บริษัท พีเอสไอ สาระดี
จํากัด

บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์          
เทนเมนท์ จํากัด 

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
         

29

30

31

32
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ประชาสัมพันธ์เกี�ยวกับโควิด 19 ในรูปแบบข่าว ผ่านช่องทาง Facebook
โดยเผยแพร่ใน
1. การประชุม/สัมมนา 
เรื�องการดูแลตนเองในสถานการณ์ โควิด 19 ด้วยการออนไลน์กลุ่มเป�า
หมาย ผู้มีอายุ  40  ป�ขึ�นไป จํานวน 20 คน  รูปแบบสื�อที�เผยแพร่เป�น
คลิปวิดีโอ 
2. เผยแพร่ให้แก่เครือข่าย อสม. 
เรื�อง ดูแลตนเองเมื�อรู้ว่าติดโควิดผ่านช่องทางออนไลน์  กลุ่มเป�าหมาย
อายุ  40  ป�ขึ�นไป จํานวน 20  คน เผยแพร่ในรูปแบบข่าว 
3. เผยแพร่ให้กับนักเรียน/ครู เรื�อง การดูแลตนเองให้พ้นจากโรคโควิด
19 ในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มเป�าหมายอายุ 15-18 ป� จํานวน 20 คน รูป
แบบสื�อที�เผยแพร่ คลิปรายการ และเผยแพร่สื�อต่างๆ ผ่าน Tiktok

เผยแพร่ข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปยัง Line และ 
Facebook สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
(สภท. 54 ป�)

เผยแพร่รายการ คลิปวิดีโอของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
กระทรวงสาธารณสุข ตั�งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2564           
 จํานวน 70 ตอน 
ทางช่อง PSI สาระดี กดหมายเลข 99 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00 น. 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ ในรูปแบบ
ตัววิ�งประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปยัง Facebook ส่วนตัว

เผยแพร่รายการ คลิปวิดีโอของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 68 ตอน ทาง BTU Channel ออนไลน์ทุก
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 น.
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช

มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
กรุงเทพ  

โรงเรียนวัดเขมาภิรตา
ราม   

34

35
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เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปยังเพจสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ และLine กลุ่มนักศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท

ประชาสัมพันธ์ เรื�อง เกี�ยวกับโควิด 19 ทางไลน์ ในรูปแบบ infographic 
 คลิปวิดีโอ ข่าว และคลิปรายการ และเผยแพร่ผ่าน 
1. การประชุมสัมมนา
เรื�อง โควิด 19 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
กลุ่มเป�าหมาย อาจารย์ภายใน นักศึกษา และบุคคลทั�วไป ในรูปแบบข่าว 
2. เผยแพร่ให้แก่นักเรียน/ครู
เรื�องโควิด 19   ณ ห้องเรียน และมหาวิทยาลัย  กลุ่มเป�าหมาย อาจารย์
นักศึกษาและบุคคลทั�วไป ในรูปแบบ infographic และข่าว 

โดยส่วนใหญ่จะเป�นการประชาสัมพันธ์ภายใน และให้บุคลากรภายในไป
ประชาสัมพันธ์ต่อ

ประชาสัมพันธ์ เรื�อง แนวทางการดูแลรักษา ป�องกัน ควบคุมและส่งต่อ ผู้
ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
ทาง facebook โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ในรูปแบบ infographic 
1. เผยแพร่ในการประชุม/สัมมนา 
เรื�อง แนวทางการใช้ Antigen Test Kit ในรูปแบบ Zoom Meeting 
กลุ่มเป�าหมาย  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 250 คน
ในรูปแบบข่าว 
2. เผยแพร่ให้นักเรียน/ครู เรื�อง
สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 พี�หมอช่วยหาเตียง  ผ่านทาง facebook
line 

กลุ่มเป�าหมาย
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัด
เขมาภิรตาราม ในรูปแบบ infographic ข่าว 
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โรงเรียนกุมุทมาส 
  

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี   

สํานักงานคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค   

กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย
 
สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย   

สํานักงานคณะ
กรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
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-

ประกาศต่างๆ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนังสือราชการ 
และทาง LINE 

มาตรการป�องกันและควบคุมการป�องกันโรคโควิด 19ในสถานดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพึ�งพิง ทาง facebook สคบ. ในรูปแบบ infographic 

เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวที�เกี�ยวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ข้อความประชาสัมพันธ์ตัววิ�ง ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD

เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปยัง Line กลุ่มผู้ประกาศ
ข่าว 

-
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กระทรวงดิจิทัลเพื�อ
เศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงการต่าง
ประเทศ

กระทรวงการท่องเที�ยว
และกีฬา 

กรมการท่องเที�ยว

44
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เผยแพร่ข่าวปลอมเกี�ยวกับสุขภาพ
ทางเว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านขาวปลอม 
ในรูปแบบ infographic 

1. เผยแพร่ในการประชุม/สัมมนา เรื�อง
Press release ณ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป�าหมาย กลุ่มไลน์ ภาคประชาชน          
จํานวน 60 คน ในรูปแบบข่าว 

2. เผยแพร่ให้นักเรียน/ครู เรื�อง เกี�ยวกับสุขภาพ ณ ขอนแก่นกลุ่มเป�า
หมาย นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน

ประชาสัมพันธ์เกี�ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับชาวไทยและต่างชาติ ในรูปแบบ
infographic 
ผ่านทาง twitter กระทรวงการต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ในการการ
อธิบายชี�แจงในการแถลงข่าวต่างๆ 

-

เผยแพร่ The New Normal Tourism Standard in Thailand Ep 4.2
Thailand Tourism Quality (การท่องเที�ยววิถีใหม่) 
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ในรูปแบบ infographic 
โดยเผยแพร่ผ่านทาง 
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กรมพลศึกษา

การท่องเที�ยวแห่ง
ประเทศไทย 
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เผยแพร่ The New Normal Tourism Standard in Thailand Ep 4.2
Thailand Tourism Quality (การท่องเที�ยววิถีใหม่) สัมมนาออนไลน์ผ่าน
ระบบ ZOOM ในรูปแบบ infographic โดยเผยแพร่ผ่านทาง 

1. การประชุม/สัมมนา
เรื�อง หลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ ประจําป� ๒๕๖๔ ภายใต้ ความร่วม
มือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ
มหาวิทยาลัยบูรพา ณ กรมการท่องเที�ยวกลุ่มเป�าหมาย เจ้าหน้าที� นัก
วิชาการ จากหน่วยงาน ภาครัฐในระดับกรม กระทรวง คณาจารย์จากภาค
การศึกษา และผู้ประกอบการจากภาคเอกชน จาก 26 ประเทศทั�วโลก
จํานวน 200 คน ในรูปแบบ infographic 

2. เผยแพร่ให้นักเรียน/ครู เรื�อง
The New Normal Tourism Standard in Thailand
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

กลุ่มเป�าหมาย   
เจ้าหน้าที� อาจารย์ และนักศึกษา จํานวน 100 คนในรูปแบบ Infographic 

เผยแพร่ข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่าน Line กลุ่มของกรม
พลศึกษา Facebook ของกรมพลศึกษา และห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ (องค์
ความรู้) 
เผยแพร่ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที�ของกรพลศึกษาในส่วนภูมิภาคเพื�อเผยแพร่
ไปยังกลุ่มเครือข่ายต่างๆ

-  
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กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ

กองแบบแผน 
 

กองวิศวกรรมการ
แพทย์ 

กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน
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1. ประชาสัมพันธ์การยื�นคําขออนุมัติโรงพยาบาลสนาม (กรณีโรงแรม) ฯ
2. เผยแพร่ข่าวผ่านทาง mrd-hss.moph.go.th
3. การแจ้งเลื�อนกําหนดสอบสาขากิจกรรมบําบัดป� 2564
ประกาศเลื�อนการจัดสอบสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ป� 2564
4. ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เรื�อง การรับสมัคร
และการสอบความรู้สาขากายอุปกรณ์ ประจําป� 2564
5. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาสถานพยาบาล และทีมงาน ตรวจประเมินสถานที� ซึ�งขออนุมัติเป�น
สถานพยาบาลให้บริการเฉพาะผู้ป�วยโควิด 19 (COVID 19) ณ โรงแรม
คลาสสิค สุขุมวิท

เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปยัง Line กลุ่มกอง
แบบแผน

1. ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านวิศวกรรมการแพทย์ วิศวกรรม  ชีวการแพทย์
วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม วิศวกรรมระบบสื�อสาร ช่วยเหลือ
ประชาชนต่างๆ ภารกิจสนับสนุนทีมวิศวกร ทีมนายช่างในรูปแบบ
infographic ข่าว ภาพข่าว ผ่านทางช่องทาง Facebook line website
กองวิศวกรรมการแพทย์

2. เผยแพร่ในการประชุม/สัมมนา เรื�องการจัดการระบบก๊าซทางการแพทย์
สนับสนุน covid-19 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มเป�าหมาย 
บริษัทเอกชนและ หน่วยงานภาครัฐ จํานวน 50- 60 คน ประชุมผ่านทาง
webex และเผยแพร่ผ่านทาง Website กองวิศวกรรมการแพทย์ website
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ facebook

ประชาสัมพันธ์ เรื�องเกี�ยวกับ อสม. ในรูปแบบ Infographic  ข่าว คลิป
วิดีโอ และคลิปรายการเผยแพร่ในการประชุม/สัมมนา เรื�องประชุมทางไกล
ติดตามการดําเนินงานเฝ�าระวัง ป�องกัน และควบคุมโรคโควิดในชุมชนโดย
อสม." ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มเป�าหมาย อสม. เจ้าหน้าที�
สาธารณสุขจังหวัดจํานวนมากกว่า 100 คน ในรูปแบบคลิปรายการ
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  ลาํดับ        หนวยงาน/องคกร                    การเผยแพรส่ือความรูของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองสุขศึกษา 

กองสถานประกอบการ
เพื�อสุขภาพ

กองสุขภาพระหว่าง
ประเทศ 

กองกฎหมาย 
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ประชาสัมพันธ์จุลสารออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข (จุลสาร สบส. ซอย 8) Infographic ทางเว็บไซต์และ
Facebook ของกองสุขศึกษา 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดําเนินงานของกองสถานประกอบการเพื�อ
สุขภาพเป�นข่าว ผ่านทางช่องทาง line และการประชุมคณะกรรมการสถาน
ประกอบการเพื�อสุขภาพ และการประชุมคณะอนุกรรมการฯ บุคลากรกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ องค์กรหน่วยงานผู้รับบริการ ในรูปแบบข่าว
จํานวน 12 คน 

ประชาสัมพันธ์ด้าน Medical Hub ผ่านทางเว็บไซต์ และ facebook
ของกองสุขภาพระหว่างประเทศ ในรูปแบบข่าว 

1. เผยแพร่ในกาประชุม/สัมมนา เรื�อง   
นโยบายด้าน Medical Hub ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กลุ่มเป�าหมาย เจ้าหน้าและประชาชนทั�วไป  จํานวน 100 คน

เผยแพร่ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปยัง Line กลุ่มกอง
กฎหมาย
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1. เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมเป�นสักขีพยานในการทําข้อตกลง
ระหว่าง GHA และ TCA ในวันอาทิตย์ที� 21 เดือนมีนาคม เวลา
09:00 น. ทางไลฟ�สด ผ่าน Facebook ของสมาคมฯ ชื�อเฟส
สมาคมคลินิกไทย และศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื�อการเสริมสวย
ประเทศไทย

2. สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื�อการเสริมสวยประเทศไทย
และสมาคมคลินิกไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจําป� 2564 

3. สมาคมคลินิกไทย เสนอรูปแบบให้การช่วยเหลือขั�นต้นแบบ
Home Isolation (Hl) บุคลากร ศธ.

4. สมาคมคลินิกไทย เตรียมความพร้อม สถานที�ตรวจ ATK และ
สถานที� CI ณ. มทบ.11

5. เตือนภัยศัลยกรรม

6. สมาคมคลินิกไทย ส่งมอบของใช้สําหรับผู้ป�วยโควิด 19 ให้สํานัก
การแพทย์ กทม. เพื�อส่งต่อให้ผู้ป�วย

1. รับสมัคร นักรังสีเทคนิค จิตอาสา เพื�อโรงพยาบาลสนาม RT
HERO

2. โครงการ Rapid X-Ray ผู้ป�วยเหลือง เขียว เอกซเรย์ปอด ไม่มี
ค่าใช้จ่าย LINE @rapidxray

5. ข่าวสารจากเครอืข่าย 

         หน่วยงานตา่งๆ ได้ประชาสัมพนัธข์อ้มลูตา่งๆ แลกเปลี�ยนขอ้มลูขา่วสารที�
เป�นประโยชน์ตอ่ประชาชน    โดยกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพไดร้วบรวมและเผย
แพรผ่่านเวบ็ไซต์คลังสื�อประชาสมัพนัธ ์โดยรวบรวมได้ ดงันี� 

สมาคมคลินิกไทย

สมาคมรังสีเทคนิค
แห่งประเทศไทย
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1. สมาคมโสตสัมผัสฯ แจ้ง มาสก์สัญลักษณ์นี�เป�นคนหูหนวก น้อย
คนที�จะรู้จักเครื�องหมายนี�

2. แนวปฏิบัติการให้บริการคลินิกโสต ศอ นาสิก วิถีใหม่ ใน
สถานการณ์การระบาดของ COVID 19

3. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการก้าวไกล 50 ป� ราชวิทยาลัยโสต คอ
นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั�งที� 2/2564

1. SOP การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ รพ.สนาม
 
2. ทีมนักกําหนดอาหารวิชาชีพ เริ�มโครงการบ้านป�ญอิ�ม ช่วยผู้ป�วย
โควิด 19

1.สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ เชิญเข้าร่วมฟ�งหัวข้อ การขอเลื�อน
ระดับการประกอบวิชาชีพของวิศวกรเครื�องกลจากระดับภาคี
วิศวกรเป�นสามัญวิศวกรและจากระดับสามัญวิศวกรเป�นระดับวุฒิ
วิศวกร

2. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ รับมอบ
เตียงสนาม จากบริษัท อีสเทิลโพลิเมอร์ กรุ๊ป จํากัด และบริษัทแอร์
โรเฟลกซ์ จํากัด เพื�อส่งมอบแก่โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

3. วิศวกรอาสา "โครงการสภาวิศวกรป�นสุขให้ชุมชน" ลงพื�นที�ให้
ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ โควิด 19 ชุมชนจันทราสุข

สมาคมโสตสัมผัส
วิทยาและการแก้ไข
การพูดแห่ง
ประเทศไทย

สมาคมนักกําหนด
อาหารแห่ง
ประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
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ประกาศเจตนารมณ์ "อสม. พร้อมบอกต่อเรื�อง ATK สําหรับ
ประชาชน"

1. สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เชิญชวนบอกเล่าเบื�องลึกเบื�องหลัง 
การทํางานสุขศึกษาผ่านคอลัมน์

2. วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน
2564 

3. หนังสือแนะนํา Health Literacy จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

4. คู่มือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ BDMS

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด เข้าร่วมประชุม The 15 th WBUAP
Regional Massage Seminer

ขอเชิญฟ�งการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการเป�ดประเทศและ
ฟ�� นฟูเศรษฐกิจการพัฒนาเวลเนสอันดามัน-อ่าวไทย

รับสมัครนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที� ๗๘ ณ สมาคมนัก
วิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่าง
วันที� ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านแห่ง
ประเทศไทย

สมาคมวิชาชีพ
สุขศึกษา

มูลนิธิส่งเสริม
อาชีพคนตาบอด

สมาคมการค้าและ
การบริการสุขภาพ
ผู้สูง  อายุไทย

สมาคมนักวิทยุและ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
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ขอเชิญร่วมงานสัมนา " Sanbox Model ก้าวแรก การท่องเที�ยวสู่
การเป�ดประเทศในก้าวต่อไป” 

1. ผู้ที�ติดเชื�อโควิด-19 เมื�อเข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน 
ไม่ต้องเสียค่ารักษา จริงหรือ

2. ข่าวปลอม อย่าแชร์! สธ. ประกาศฉุกเฉิน ให้ประชาชนเฝ�าระวัง
35 พื�นที�สีแดง เสี�ยงโควิด-19

3. ประกันสังคม เยียวยาลูกจ้างที�ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
จากการหยุด-ป�ดกิจการ จริงหรือ?

4. ข่าวบิดเบือน อากาศร้อน ทําให้โรคหัวใจกําเริบ และหลอดเลือด
สมองแตก

5. กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กสทช. เพิ�มช่องทางให้ประชาชน
ลงทะเบียนวัคซีนป�องกันโควิด-19 ผ่านค่ายมือถือ

6.ข่าวปลอม อย่าแชร์! พบผลข้างเคียงรุนแรง เลือดออกในสมอง
หลังจากฉีดวัคซีน Sinovac

7. 6 วิธี รู้เท่าทันและสังเกตข่าวปลอม

1. กรมพลศึกษาชวนสร้างภูมิคุ้มกันป�องกัน โควิด-19

2. กรมพลศึกษาให้บริการประชาชนทั�วไปที�จะร่วมบริจาค สิ�งของ
 อุปกรณ์ และอาหาร (งดรับบริจาคเงิน)

3. กรมพลศึกษา เชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย
ในหัวข้อ "สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K."

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

กระทรวงดิจิทัล
เพื�อเศรษฐกิจและ
สังคม 

กรมพลศึกษา
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5. การรายงานผล/ป�ญหา/ข้อเสนอแนะ 

         1. อาจมีการสอบถาม feedback จากประชาชน ผูร้บัขา่วสาร วา่ตอ้งการ
ขอ้มูลอะไร ขอ้มลู infographic ไมค่วรเยอะเกนิไป ควรให้เขา้ใจงา่ย

         2. หากมีขอ้มูลทางดา้นมาตรฐานบรกิารสปาของสถานประกอบการที�ไดร้บั
รางวลั ทางกรมการทอ่งเที�ยว ยนิดชีว่ยประชาสัมพนัธเ์พิ�มเตมิให้

         3. อยากใหพั้ฒนาสื�ออินโฟกราฟ�ก ใหม้คีวามสวยงามและน่าสนใจมากยิ�ง
ขึ�น
         4. กรม สบส. ทาํ infographic ประชาสัมพันธ ์ทางเครอืขา่ยประชาสมัพนัธ์
จะสามารถนําไปประชาสัมพนัธ ์สื�อสาร เผยแพรต่อ่ได้งา่ย รวดเรว็ และเป�นขอ้มลู
ที�ผ่านการตรวจสอบแลว้ 

         5. ทาํไดด้มีาก มเีรื�องหลากหลายและทนัตอ่เหตกุารณ์และสถานการณ์
และข่าวสารที�สง่มีชอ่งทางใหผู้ส้นใจตดิตอ่ขอขอ้มลูกบัเจา้ของขา่วสารได้

         6. การจดัทาํสื�อควรเป�นรูปแบบที�เขา้ใจงา่ย อกัษรไมเ่ยอะ เน้นภาพ
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บทที� 4 
ป�จจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการดําเนินการ

และข้อเสนอแนะการดําเนินการป�ต่อไป 
 

 1. ป� จจยัสนับสนุนการดาํเนินการ

         การใชสื้�อออนไลน์สามารถชว่ยทาํให้เกดิการสื�อสารในการเครอืขา่ย
ประชาสัมพนัธไ์ดอ้ยา่งต่อเนื�อง และสามารถตดิตอ่ขา่วสารไดอ้ย่างรวดเรว็ 
เกดิการแชรต์อ่ขอ้มูลที�ตรงถึงกลุม่เป� าหมายไดง้า่ย และลดขั�นตอนในการติดต่อ
สื�อสารในรูปแบบแอกสาร ถงึแมไ้มส่ามารถดําเนินการจดักจิกรรมแบบรวม
กลุ่มได้ หรอืเขา้รว่มประชมุหรอืทาํกจิกรรมรว่มกนัได้  

2. อุปสรรคตอ่การดาํเนินการ 

         เนื�องจากเกดิการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ทาํใหไ้ม่สามารถจดักิจกรรมสญัจรหรอืกจิกรรมที�รวมกลุม่ได ้ ทําใหค้วาม
สัมพันธ ์ การรูจ้กักนัผ่านการสื�อสารดว้ยบคุคล ไมส่ามารถทาํได ้ เกดิการแลก
เปลี�ยนขา่วสารกนัน้อยลง 
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3. ข้อเสนอแนะในการดาํเนินงานในป� ถัดไป
         
         จากการประชมุเครอืขา่ยประชาสมัพันธข์องกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
ในวันพุธที� 1 กนัยายน 2564โดยการประชมุผา่นทางออนไลน์ที�ประชมุไดม้ขีอ้
เสนอแนะในการดําเนินการประชาสมัพนัธข์องกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ
ดังนี� 

          3.1 จดัทาํเป�นคลปิดา้นสขุภาพสั�นๆ หรอืจดัทาํสื�อ Motion graphic สั�นๆ
 
          3.2 การเชื�อมโยงเครอืขา่ย ทาํอยา่งไรให้ขอ้มลูขา่วสารสามารถสง่ถงึ
               ประชาชนได้

          3.3 ป� จจุบนัมีการนําเสนอสื�อออนไลน์ที�ดา้นสุขภาพที�มเีป�นขอ้มลูที�เป�น
                จรงิและที�เป�นขอ้มูลเทจ็ (Fake news) กรม สบส. สามารถจดัการ
                หรอืดําเนินการในการให้ความรูเ้รื�องขา่วปลอมดา้นสุขภาพ  
                ได้อยา่งไรบา้ง

          3.4 ควรมีเครอืขา่ยภาคประชาชน/ยุวชน ในการสง่ตอ่ขา่วสาร

          3.5 กรม สบส. ตอ้งประชาสมัพันธเ์ชงิรุกโดยการสรา้งเครอืขา่ยภาค
                ประชาชน/มขีอ้มลูเครอืขา่ยยวุชน

          3.6 สื�อที�ดคีวรเขา้ถงึได้ทกุกลุ่มและตอ้งการให้มกีารสื�อสารในชมุชน
               ใหม้ากขึ�น

          3.7 ควรมีการเชื�อมโยงขอ้มลูในชมุชนและประสานผูนํ้าชมุชน

         3.8 ควรนําขอ้มูลมาตรการผ่อนคลาย รา้นสปา รา้นนวด คลนิิกเสรมิ
              ความงาม มาแจง้ใหเ้ครอืขา่ยได้ทราบ
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         3.9 การสื�อสารประชาสมัพนัธใ์นไลน์กลุม่เครอืขา่ย สว่นใหญจ่ะเป�น One 
              Way มปีฏสิมัพันธก์นัน้อยมาก เพื�อใหม้กีารสื�อสารระหวา่งเครอืขา่ย
              ไดม้ากขึ�น ควรจดัทาํไลน์  Open Chat  โดยแบง่เป�นกลุม่ย่อยๆ 
              ใหก้รม สบส.จดัหมวดหมู่กลุม่เครอืขา่ย โดยแบง่ตามภารกจิเพื�อใหม้ี
              การแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้และนําขอ้มลูในโซเชยีลมาแลกเปลี�ยนเรยีน
              รูกั้น  เมื�อไดร้บัรูข้อ้มูลจากภาคเีครอืขา่ย ให้แบง่เป�นหมวดหมู ่เป�น
              หอ้งย่อยๆ ตามหมวดหมูข่องกจิกรรม สามารถแชรข์อ้มลูโดยมเีจา้
              หน้าที�ติดตามสถานการณ์ขอ้มลูให้เป�นป� จจุบนั ผูส้ื�อขา่ว สามารถนํา
              ขอ้มูลไปใชต้อ่ได ้ซึ�งขอ้มลูจะถกูนําไปเผยแพรสู่่ประชาชน และจะได้
              รบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิารสขุภาพ

         3.10 ควรมเีจา้หน้าที�ในการตรวจสอบขอ้มลูกอ่นการเผยแพร่

         3.11 เสนอควรมกีารจดัใหเ้ครอืขา่ยประชาสัมพนัธข์อง กรม สบส. ศกึษา
               ดงูานที�กรม สบส. และพบปะผูบ้รหิารเพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้าร
               ทาํงานรว่มกนั
 
         3.12 สื�อ Infographic ที�เผยแพรท่างคลังสื�อประชาสัมพันธ ์ของ
               กรม สบส. มปีระโยชน์แตค่วรมกีารคดัให้เป�นหมวดหมู ่ในแตล่ะ
               หมวดหมู่ สามารถดาวน์โหลดไดห้ลายๆ ภาพ

        3.13 ภาคเอกชนสามารถใชช้อ่งทางกระจายขอ้มลูในกลุม่เครอืขา่ย
               ประชาสมัพันธข์องกรม สบส. ไดเ้ป�นอย่างดี 

        3.14 ควรจดัทาํคลปิวดีโิอ เพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารดาํเนินงานดา้น
               ประชาสมัพันธข์องแตล่ะหน่วยงาน

         3.15 การจดัทาํทาํเนียบเครอืขา่ยประชาสัมพันธข์องกรม สบส. ในราย
                ละเอยีดขอ้มูลไมร่ะบวุา่มาจากหน่วยงานไหน
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ภาคผนวก ก.
 

คาํสั�งแตง่ตั�งคณะทาํงาน
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ภาคผนวก ข.
 

รายชื�อคณะทาํงาน
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รายชื�อคณะทํางาน
 

ที�ปรกึษา

   1. นายแพทยธ์เรศ กรษันัยรววิงค ์          อธบิดีกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
   2. นายแพทย์ภานุวฒัน์ ปานเกตุ            รองอธบิดีกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
   3. ทนัตแพทย์อาคม ประดษิฐสวุรรณ      รองอธบิดีกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
   4. นายแพทยส์ามารถ ถิระศกัดิ�              รองอธบิดีกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
   5. นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ ์                เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 
 
คณะทํางาน

   1. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
         1.1 นางสาวภุมรนิ        อินทรคลา้ย

   2. สมาคมคลินิกไทย
         2.1 นพ. ธนวรรฒน์      โชตมิา             นายกสมาคมคลนิิกไทย

   3. สมาคมนักเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก
         3.1 นางสาวศรณัยา      โอฬารช์น        นักเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก
         3.2 นางสาวกรรณิการ ์  เชยพมิพ์        พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ
         3.3 นางภัทรชยา         สวสัดิ�วงษ์        หวัหน้าหน่วยงานวิจยัและประเมนิเทคโนโลยี
                                                              ทางการพยาบาล
         3.4 นางสาวทองดี        จติใส              พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพเิศษ
         3.5 นางสาวศวิะพร       ภวภตูานนท ์   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ

    4. สมาคมนักกจิกรรมบําบดั/อาชวีบําบดัแหง่ประเทศไทย
         4.1 พ.ต.เฉลิมพล         จตุรภทัร         นักกจิกรรมบาํบดัชาํนาญการ
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   5. สมาคมกายอุปกรณ์ไทย
         5.1 นางสาวปวณีา       สดุเดช            นายกสมาคมกายอุปกรณ์ไทย
         5.2 นางสาวศวรณีย์      ไผพ่ลู            กรรมการและสาราณียกร

   6. สมาคมรงัสเีทคนิคแห่งประเทศไทย
         6.1 นายสละ              อุบลฉาย          นายกสมาคมรงัสเีทคนิคแหง่ประเทศไทย  

   7. สมาคมโสตสัมผสัและการแก้ไขการพดูแหง่ประเทศไทย
         7.1 นายศริพัินธ ์         ศรวีนัยงค ์       ผูท้รงคณุวุฒิ
         7.2 ดร.ศรวีมิล            มโนเชี�ยวพนิิจ  นายกสมาคมโสตสัมผสัวทิยาและการแกไ้ข
                                                             การพูดแห่งประเทศไทย
   8. สมาคมนักจติวิทยาคลินิกไทย
         8.1 อาจารย์สุภาวดี      นวลมณี          นายกสมาคมนักจติวทิยาคลนิิกไทย

   9. สมาคมแพทย์แผนจนีแห่งประเทศไทย
         9.1 นายตังเฉียง          หลิน             นายกสมาคมแพทย์แผนจนีประเทศไทย

   10. สมาคมนักกําหนดอาหารแหง่ประเทศไทย
         10.1 ผศ.ดร.ชนิดา       ปโชตกิาร        นายกสมาคมนักกาํหนดอาหารแหง่ประเทศไทย

   11. สมาคมการแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคตกิแหง่ประเทศไทย
         11.1 นายสรสิช           แสงนาค         นายกสมาคมแพทย์ทางเลอืกไคโรแพรคตกิ
                                                           แห่งประเทศไทย

   12. สมาคมนักทัศนมาตรศาสตรไ์ทย/กลุม่สมาชกิวสิามญัสมาคมนักทัศนมาตรศาสตรไ์ทย
         12.1 นายศริชิยั          คุม้โห ้            กรรมการบรหิารสมาคมนักทัศน
                                                           มาตรศาสตรไ์ทย
         12.2 นางสาวภาวศทุธิ�   สีดาสวัสดิ�     กรรมการฝ� ายวิชาการสมาคมนักทัศน
                                                            มาตรศาสตรไ์ทย
         12.3 นายเอกชยั       ชมพูพิชญกลุ    กลุม่สมาชกิวสิามญัสมาคมนักทัศน
                                                            มาตรศาสตรไ์ทย
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  13. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ์
         13.1 พ.ต.ท.ดร.บณัฑติ   ประดับสขุ          เลขาธกิารวิชาชพี สมาคมสถาปนิกสยาม
                                                                ในพระบรมราชปูถมัภ์
   14. สมาคมมณัฑนากรแห่งประเทศไทย

   15. สมาคมวศิวกรเครื�องกลไทย
         15.1 ผศ.ดร.จนิดา  เจรญิพรพาณิชย ์      นายกสมาคมวศิวกรเครื�องกลไทย

   16. สมาคมวศิวกรไฟฟ� าและอเิลก็ทรอนิกสแ์หง่ประเทศไทย
         16.1 ดร.ประดษิฐพงษ์    สุขสริถิาวรกลุ   เลขานุการ

   17. สมาคมวศิวกรรมความปลอดภัย
         17.1 นายชาญณรงค ์    ไวยพจน์           เลขาธกิารสมาคมวิศวกรรมความปลอดภยั
         17.2 นายอดุลรตัน์       เรอืงศร ี            กรรมการสมาคมวิศวกรรมความปลอดภยั
         
   18. สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์
         18.1 นายชชัวาล         คณุค�าช ู            อุปนายกสมาคมวศิวกรรมสถานแหง่
                                                               ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์
   19. สมาคมวศิวกรรมชีวการแพทยไ์ทย
         19.1 รศ.ชชูาติ            ป�ณฑวิรุจน์

   20. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบ้่านแหง่ประเทศไทย
         20.1 นายจาํรสั           คาํรอด              ประธานชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํ
                                                               หมูบ่า้น แหง่ประเทศไทย
   21. สมาคมวชิาชพีสุขศึกษา
         21.1 นายสรงคก์ฎณ์     ดวงคาํสวัสดิ�      กรรมการบรหิารฯ สมาคมวชิาชีพสขุศกึษา
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   22. สมาคมสปาไทย
         22.1 นายกรด            โรจนเสถยีร     นายกสมาคมสปาไทย

   23. สมาพันธส์มาคมสปาแอนดเ์วลเนสไทย
         23.1 นายอนุวชัร         สวา่งเดอืน     รองเลขาธกิารสมาคมพนัธส์มาคมสปา
                                                            แอนดเ์วสเนสไทย
   24. สมาคมส่งเสรมิการนวดแผนไทยคนตาบอดองคก์รสาธารณะประโยชน์
         24.1 นายวนัิย            ทองลาย         นายกสมาคมส่งเสรมิการนวดแผนไทยคน
                                                            ตาบอดองคก์รสาธารณะประโยชน์
   25. สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย
         25.1 นายชาลี            ชวีศรพีฤฒา    กรรมการฝ� ายประชาสัมพนัธ ์
                                                            สมาคมผูป้ระกอบการสปาไทย

   26. มลูนิธส่ิงเสรมิอาชีพคนตาบอด
         26.1 นายเพชรตัน์        เตชวัชรา       ประธานมลูนิธส่ิงเสรมิอาชีพคนตาบอด
         26.2 นายทศทศิ     วนิิจฉัยกลุ          ผูจ้ดัการมลูนิธส่ิงเสรมิคนตาบอด 
                                                           สาขาสนามชยัเขต
   27. มูลนิธคิอลฟ� ลดเ์พื�อคนตาบอด
         27.1 นายฉลอง           ธยรติธรรม
         27.2 นางสาววรนุช       ปานใจ         อาสาสมคัรมลูนิธคิอลฟ�ลดเ์พื�อคนตาบอด

   28. สมาคมการค้าและการบรกิารสขุภาพผู้สงูอายุ
         28.1 ดร.นพฐักานด์      เกิดแสง        กรรมการสมาคมการคา้และการบรกิารสขุภาพ
                                                           ผูสู้งอายุ

   29. สมาคมนักวิทยแุละโทรทัศน์แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
         29.1 นางสาวกุลศยา     เมน่แย้ม       เลขาและอนุกรรมการสมาคมนักวทิยแุละ
                                                            โทรทศัน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์
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   30. สมาคมหนังสือพมิพส่์วนภูมภิาคแหง่ประเทศไทย (สภท.54 ป� )
         30.1 นายอนันต์          มิลมานนท ์      นายกสมาคมหนังสอืพิมพส์ว่นภมูภิาค
                                                              แห่งประเทศไทย (สภท.54 ป� )
         30.2 นายธวชัชยั  เฟ�� องอนันต ์           

   31. บรษัิท พเีอสไอ สาระด ีจาํกัด
         31.1 นางสาววนิตดา     ไพธวิรรณา      ผูจ้ดัการชอ่งพเีอสไอ สาระด ีจาํกดั

   32. บรษัิท ช้างไท เอ็นเทอรเ์ทนเมนท์ จาํกดั
         32.1 นายวสันต์ มนต์ประเสฏ

   33. คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี
         33.1 รศ.ดร.สกัุญญา     บรูณเดชาชยั   คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์
                                                              มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบรุี
         33.2 อ.ตรฉัิตร  ชื�นศลิป�                      หวัหน้าสาขาวชิานวัตกรรม การออกแบบสื�อ
                                                              และการผลิตสื�อ
         33.3 อ.สยาม    เจรญิอินทรพ์รหม       ผูช้ว่ยคณบดีฝ� ายวชิาการ
         33.4 อ.ณัฏฐนีิ   ชชูว่ย                       อาจารย์ประจาํคณะนิเทศศาสตร์
         33.5 อ.กฤติยา  กวจีารุกรณ์               ผูอ้าํนวยการสถานีโทรทัศน์ BTU Channel

   34. สาขาวิชานิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช
         34.1 รศ.ดร.สุภาภรณ์    ศรดี ี              รองศาสตราจารย ์สาขาวชิานิเทศศาสตร์
                                                              มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช
         34.2 ผศ.ดร.หฤทยั   ป�ญญาวธุตระกลู  ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิเทศศาสตร ์           
                                                              มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช

   35. มหาวทิยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิวทิยาเขตกรุงเทพ
         35.1 ผศ.ดร.เพ็ญพิศ      พิระพฤกษ์      ผูช้ว่ยฝ� ายวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา
         35.2 ดร.ณัฐพงศ ์          สัมปหงัสติ     อาจารย์สาขาสื�อสารการกฬีา
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   36. โรงเรยีนวดัเขมาภิรตาราม
         36.1 นางสาวอารย์ี       เอี�ยมงาม           รองผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวดัเขมาภริตาราม
         36.2 นายชาญ            นรากล�า             ครูชาํนาญการ
         36.3. นางสาวญญัญารตัน์ วงศส์าลี        ครูชาํนาญการ
         36.4 นางสาวณิชชา สมานบตุร              ครู

   37. โรงเรยีนกุมุทมาส
         37.1 นางอัจจนา  กัมปนาทแสนยากร      ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนกมุทุมาส

   38. สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนนทบุรี
         38.1 นางอมพรรณ   ภากรณ์ประเสรฐิ     เภสชักรปฏิบตักิาร

   39. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค
         39.1 นางสาวเบญญาภา เมธาวราพร      นักประชาสัมพนัธช์าํนาญการพเิศษ
         39.2 นางสาวดาลัด       รยะสวสัดิ�          นักประชาสัมพันธช์าํนาญการพเิศษ

   40. กรมประชาสัมพนัธ์
         40.1 นายวรีะพงษ์        ไวทยวงศส์กลุ     ผูเ้ชี�ยวชาญด้านการพฒันาเครอืข่าย
                                                                การประชาสัมพันธ์
         40.2. นางวรรร ีวงศร์กัไทย                   นักประชาสัมพันธช์าํนาญการพเิศษ
         40.3. นางพัณณ์พิกาอเนกสมัพันธ ์        นักประชาสัมพันธช์าํนาญการ

   41. สถานีวทิยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
         41.1 นางสาวกาญจนา   ไชยสถติวานิช    ผูอ้าํนวยการส่วนผลิตรายการ
         41.2 นางสาวเนาวรตัน์   แกว้แสงธรรม   นักสื�อสารมวลชนชาํนาญการ
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    42. สถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย
         4.2 นางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ ์    ภาธรสืบนุกลู    นักสื�อสารมวลชนชํานาญการ

   43. สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  กิจการโทรทัศน์ และกจิการ
        โทรคมนาคมแหง่ชาติ
        43.1 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ภักด ี    มะนะเวศ        รองเลขาธกิาร กสทช. สายงาน
                                                                        กจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์
        43.2 นายสมบติั          ลีลาพตะ                     นิตกิรเชี�ยวชาญพเิศษ
        43.3 นายธนศกัดิ�    กําจรกิจการ     
        43.4 นางสาววไิลลกัษณ์  โคตาสตูร

   44. กระทรวงดจิทัิลเพื�อเศรษฐกจิและสงัคม
         44.1 นางสาวขวญัจติ    จนิดานุรกัษ์              นักประชาสัมพันธชํ์านาญการ

   45. กระทรวงการต่างประเทศ
         45.1 นายรฐัวฒุ ิ         นันทยัเกื�อกลู              นักการทตูชาํนาญการ

   46. กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
         46.1 นายณรศิร ์         กาญจโนภาศ             หวัหน้ากลุ่มประชาสมัพนัธ์
         46.2 นางสาวสุพิชณาย์   วนันิสา                  นักประชาสัมพนัธชํ์านาญการ

   47. กรมการท่องเที�ยว
         47.1 นางสาวดิชามา     ตันประดฐิ                 นักประชาสมัพันธชํ์านาญการพเิศษ

   48. กรมพลศกึษา
         48.1 นางวลัยพร         รม่รื�น                        นักพฒันาการกฬีาชํานาญการพเิศษ
                                                                        ปฏิบตัหิน้าที�ผูอ้าํนวยการกลุม่
                                                                        ประชาสัมพันธ์
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    49. การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย
         49.1 นางสาววรญั�ู      เวยีงอาํพล    รองผูอ้าํนวยการกองประชาสมัพนัธใ์นประเทศ

    50. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
         50.1 นายชวีธันัย         เจรญิ            นักจดัการงานทั�วไป

   51. กองแบบแผน กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
         51.1 นายคงกฤษ         สัตยาพนัธ ์     วิศวกรโยธาปฏบิตักิาร
         51.2 นางพนิดา          ตรสีมทุร ์        เจา้พนักงานธุรการชาํนาญงาน

   52. กองวศิวกรรมการแพทย ์กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
         52.1 นางสาวรตันา       สังข์เพชร       นักวชิาการคอมพิวเตอรป์ฏบิติัการ
         52.2 นายวรศิ            เตชะวิภาค       นักประชาสมัพันธ์

   53. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
         53.1 นายจรสั            รชักลุ              ผูอ้าํนวยการกองสนับสนุนสขุภาพภาค
                                                             ประชาชน
         53.2 นายชนินทร ์       หา่นตระกลู     นักวชิาการคอมพิวเตอรป์ฏบิติัการ

   54. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
         54.1 ดร.นิตินันท ์        พันทว ี            นักวชิาการเผยแพรช่าํนาญการพเิศษ

   55. กองสถานประกอบการเพื�อสุขภาพ กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
         55.1 นางชฎาภรณ์       นฤภยั            นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ
         55.2 นายชยัณรงค ์      สังข์จา่ง         นักวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ

   56. กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
         56.1 นางสาวศรินิภา     สระทองหน     นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ
         56.2 นายอคัรวฒัน์       คุม้เมอืง         นักจดัการงานทั�วไป
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   57. กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
         57.1 นายประพันธ ์      ยอยโพธิ�สัย      เจา้พนักงานธุรการปฏบิติังาน

   58. สํานักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
         58.1 นายสาโรจน์        ยอดประดิษฐ ์   เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ
         58.2 นายทวชิ            เทยีนคาํ           หวัหน้ากลุ่มประชาสัมพนัธ์
         58.3 นางสาวกฤติยา     อนิถา            นักวชิาการเผยแพรช่าํนาญการ
         58.4 นายสราวฒุ ิ        จบศร ี            นักประชาสมัพันธช์าํนาญการ
         58.5 นางสาวเพ็ญพิชชา  รุง่เรอืง         นักประชาสัมพันธช์าํนาญการ
         58.6 นายปฐว ี           มาวริยิะ           นักประชาสัมพันธช์าํนาญการ
         58.7 นายวรเวธน์         ศรสีขุา           นักวชิาการเผยแพรป่ฏบิติัการ
         58.8 นางสาวจารุวรรณ  บญุยะมณี     นักประชาสัมพันธ์
         58.9 นางสาววชิดุา      ทองแทน         ปฏิบตังิานด้านประชาสมัพนัธ ์
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https://hss.moph.go.th/

https://www.facebook.com/theprhss

https://twitter.com/prhss

https://www.youtube.com/ThePRhss

pr.hss.moph1@gmail.com
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