


บก.
ที่ปรึกษา
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
นายถาวร ขาวแสง

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายทวิช เทียนค�า

กองบรรณาธิการ
นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง
นายสราวุฒิ จบศรี
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี

พิสูจน์อักษร
นางจิณณพัต อิ่มบ ้านเบิก
นางสาวกฤติยา อินถา

ศิลปกรรม
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี

ช่างภาพ
นางสาววราลี กลัดขวัญ
นายปิยะพงศ์ มูสิกะ

นางแบบ/นายแบบ
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์
นายนฤทร ใจอารีย์
นางสาวธนษา ชินภาณุพงศ์

เปดบาน สบส.

Open House

ต่อมสร้างสรรค์
นายฐานันดร แสงเพ็ง
นางสาววราลี กลัดขวัญ

บอกกล ่าว

ผลิตโดย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�านักบริหาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ        
ซ.สาธารณสุข 8 
กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2193 7091

 รบัปีใหม่เบกิฟ้า พาสขุสนัต์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ตามห้างสรรพสนิค้า ร้านค้า 
หน่วยงานต่างๆ ประดับตกแต่งไปด้วยสายรุง้ การ์ดอวยพรและป้ายสวสัดีปีใหม่ 
ทกุคนต่างยิม้แย้ม ทกัทาย และมอบกระเช้าของขวญัให้แก่กนั เพือ่ส่งมอบความ
สขุความปรารถนาดี พร้อมค�าอวยพรให้แก่กนั ปีใหม่ปีน้ีผมได้มีโอกาสไปเทีย่ว
เมืองกาญจนบรุกีบัครอบครวัได้เกบ็ภาพบรรยากาศในแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ 
ผมจะมีความสุขอิ่มใจทุกครั้งที่ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา เป็นการ 
เติมพลังพร้อมเริ่มต้นการท�างาน ในปี 2563
 ฉบับนี้ ทีมงานจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ได้คิดรูปแบบร่วมกัน 
ในการสร้างแรงบนัดาลใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยชวนบคุลากรของกรม สบส. 
ที่ มีแรงบันดาลใจในการเปล่ียนแปลงตัวเองด้วยการออกก�าลังกาย 
เพือ่สขุภาพทีดี่ มาร่วมถ่ายปกและสมัภาษณ์แรงบนัดาลใจในการเปล่ียนแปลง 
ตัวเอง ซึ่งในปี 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส�าคัญในการ 
ให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นแบบที่ดีในการออกก�าลังกาย 
และเชิญชวนประชาชนมาออกก�าลังกาย รวมพลังชวนกันทั้งครอบครัว  
สร้างเสรมิสขุภาพทีดี่ให้มีสขุภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง ป้องกนัการเกดิโรคต่างๆ 
 สุดท้ายน้ี เน่ืองในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ ผมขอให้ผู้อ่านจุลสารออนไลน์ 
สบส. ซอย 8 ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีความสุข 
กับทุกๆ วัน มีความสุขสมหวังตลอดปี 2563 นะครับ สวัสดีปีใหม่ครับ 

สวัสดีปีใหม่ 2563



เปล่ียนคณุเป็นคนใหม่
แรงบันดาลใจ

 แรงบันดาล (Inspiration) กับสิ่งใหม่ๆ ในปีใหม่ เป็น
จุดเริ่มต้นที่มโีอกาสในการท�าสิ่งใหม่ๆ เพื่อตนเองและคนที่
คุณรัก ทีมงานไม่พลาดชวนบุคลากร กรม สบส. 3 ท่าน 
ผู้ซึง่มีแรงบนัดาลใจในการเปล่ียนแปลงตวัเองเพือ่สขุภาพทีดี่
มาเล่าเรือ่งราวแรงบนัดาลใจในการเปล่ียนแปลงตวัเอง ให้ผู้
อ่านทุกท่านได้อ่านกัน ไปกันเลยครับ 

นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์   
นักวชิาการสาธารณสขุเชีย่วชาญ 
(ด้านคุ ้มครองผู ้บริโภคด้าน

บริการสุขภาพ)
หน้าหน้าศนูย์คุม้ครอง
ผู ้บริโภคด้านระบบ

บริการสุขภาพ
“แรงบันดาลใจ 

ในการเปล่ียนแปลง
ของพี่ คือ พี่เป็นโรค
ความดัน และผลการ
ตรวจเลือดอยูใ่นเกณฑ์
ที่แย่มาก หมอแนะน�า
ว่าต้องออกก�าลังกาย พี่

เลยปรบัเปล่ียนด้วยการเริม่
จากการเดิน และมาวิ่งตาม

งานต่างๆ ท�าให้ผลการ
ตรวจเลือดของพี่อยู ่ใน



นายนฤทร  ใจอารีย์   
นักจัดการงานทั่วไป 
ส�านักบริหาร 
 “แรงบันดาลใจในการ
เปล่ียนแปลงตวัเอง คอื เม่ือก่อน 
รู้สึกว่าตัวเองอ้วนมาก หนัก
เกอืบ 98 กโิล ท�าอะไรกอ็ดึอดั 
ไปหมด จึงเริ่มด้วยการวิ่งที่
สวนแถวบ้านทุกวัน ที่บ้านมี 
ดัมเบล 1 คู ่กเ็ล่นทีบ้่านหลาย
ชั่วโมง เหงื่อท่วม น�้าหนักลด
ลงดีมาก ต่อมาก็มาสมัคร
ฟิตเนส  เล่นเป็นประจ�า เล่น 
5 วนั ต่อสปัดาห์ ตอนน้ีกย็งั 
เล่นอยู ่ควบคูก่บัการคาร์ดิโอ 
ไปด้วย” 

เกณฑ์ที่ดี น�้าหนักลด อารมณ์ดี มีสมาธ ิ
ในการท�างาน โดยตอนน้ีพี่มาวิ่งเทรล 
เพราะท้าทายตัวเอง และคงออกก�าลังกาย
อย่างต่อเน่ืองด้วยการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม
สขุภาพเพือ่เป็นต้นแบบของผู้บรหิารทีดี่ใน
การออกก�าลังกาย”

นางสาวธนษา  ชินภาณุพงศ์    
วศิวกรปฏิบตักิาร กองวศิวกรรมการแพทย์
 “แรงบันดาลใจของมุก คือ มุกได้มี
โอกาสเป็นตวัแทนเข้าร่วมประกวดขวญัใจ
งานกาชาดของกระทรวงสาธารณสขุ และ
วันน้ันต้องไปถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์
การโหวตขวัญใจงานกาชาด มุกเห็นพี่ๆ 
น้องๆ ทีเ่ข้าประกวดตวัเล็กมาก มุกดูแขน

ใหญ่ใส่เสือ้ไม่สวยเลย 
จึงตั้งเป ้าหมายกับ
ตัวเองด้วยการออก
ก�าลังกายด้วยการ
ต่อยมวย และเต้น
ซมุบ้า คมุอาหารด้วย 
ท�าให้มุกน�้าหนักลด 
และตอนน้ีกย็งัพยายาม
ควบคมุน�า้หนักให้อยู ่
ในเกณฑ์ทีดี่ค่ะ” 

 ผู้อ่านที่ได้อ่านแล้วอาจมีแรง
บันดาลใจในการลุกข้ึนมาให้ความส�าคัญกับการออก
ก�าลังกายรบัสิง่ใหม่ๆ  ในช่วงปีใหม่น้ี พร้อมแล้วกไ็ปเริม่กนัเลย 
เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของท่านเองครับ บส ส



เรือ่งเด่น
เป็นข่าว

18 ข่าวเด่น/ข่าวดี ประจ�าปี 2562
 ต้อนรับศักราชใหม่ สบส.ซอย 8 ได้คัดสรร 18 ข่าวเด่น! ข่าวด!ีที่กรม สบส. ได้ด�าเนินการ 
ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลยค่ะ

 1. ปี 2562 กรม สบส.ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ 3 ประการ คือ “การต่อ
ต้านการทุจริต” “การลด คัดแยกขยะ
มูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม
บรรจุอาหาร”  รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าทุก
วันพุธ  มุ่งหวังเป็นต้นแบบของหน่วย
งานรัฐ และประกาศเป็น “องค์กร
ต้นแบบปลอดบุหรี่ 100 %”
 2. ระดม อสม.ทั่วประเทศจัด
กิจกรรมรณรงค์ภายใต้โครงการ 
“อสม.จิตอาสา ชวนคนไทยเลิกสบูบหุรี่ 
เทิดไท้องค์ราชัน” โดยชักชวนคนสูบ
บหุรีใ่นชมุชนให้เข้าร่วมโครงการฯ และ
ติดตามผลต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน 
เพือ่ให้ผู้สบูบหุรีก่ลับมามีสขุภาพดี ลด
การเกดิโรค สร้างสงัคมไทยไร้ควนับหุรี่
 3. มอบรางวลัการนัตคีณุภาพนวด 
ไทยพรเีม่ียม และสปาสากล แบ่งเป็น 3 
เกรด แพลทตินัม โกลด์ และ ซิลเวอร์ 
โดยปี 2562 มีสถานประกอบการ
รวม 23 แห่งคว้ารางวัล
 4. ผนึกก�าลังกับกองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล (บช.น.) จัดประชุม
ชี้แจงท�าความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ 

ร้านนวด-สปาในพืน้ที ่พร้อมอ�านวย
ความสะดวกด้วยการออกหน่วย
บรกิารนอกสถานที ่เพือ่รบัยืน่เอกสาร
ในการขออนุญาตเปิดกจิการ น�าร่องที่ 
สน.มีนบุรี และต่อยอดไปยัง สน.เขต 
อื่นๆ ในกรุงเทพฯ
 5.จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่าง
กฎหมาย เกีย่วกบัแนวทางการโฆษณา
และประกาศของสถานพยาบาล  และ
ร่างประกาศกระทรวงฯ ก�าหนด
ลักษณะของสถานพยาบาลและ
มาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
อยูใ่นบงัคบัตามกฎหมายว่าด้วยสถาน

ว่าด้วยเซลล์บ�าบัด พ.ศ. ...
 6.จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ พฒันาอาคารสถาน
บรกิารสขุภาพสมรรถนะสงู เป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อม ตามเกณฑ์ TREES 
ของสถาบันอาคารเขียวไทย เพื่อใช้
ก่อสร้างในโรงพยาบาลภาครัฐ
 7. กรม สบส. ร่วมกับ 3 
หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง
ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
ในสถานพยาบาลไทย โดยเริ่มจาก
โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นแห่งแรก 
ก่อนน�าเกณฑ์ที่ได้ไปปรับใช้ในโรง
พยาบาลทัว่ประเทศให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
 8. ตั้งศูนย์ประสานงานกลาง 
(Claim Center) ในการจัดเก็บ
ค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ
ส�าหรับสถานพยาบาลภาครัฐ เพื่อ

พยาบาล (ปัจจุบันประกาศใช้แล้ว) 
และการคุม้ครองผูป่้วยฉกุเฉนิวกิฤต
ทุกคนให้ได้รับการรักษาพยาบาล 
ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉกุเฉนิวกิฤตมี
สิทธิทุกที่”  และร่างพระราชบัญญัติ

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของทุกข่าวได้ที่ www.hss.moph.go.th



บส ส

เรือ่งเด่น
เป็นข่าว

ลดปัญหาหน้ีสูญแก่สถานพยาบาล 
โดยน�าร ่อง 5 จังหวัด และเปิด
ระบบรองรับการท�าประกันสุขภาพ
ส�าหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจ
ลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-
Immigrant Visa รหัส O-A (1 ปี) 
น�าร่องกลุ่มผู้สงูอายชุาวต่างชาตทิกุราย
ที่พ�านักระยะยาว ไม่เกิน 1 ปี 
 9. จัดอบรมเครือข่ายนักสื่อสาร
สุขภาพและเครือข่ายเฝ้าระวังข้อมูล
ข่าวสารความรูด้้านสขุภาพ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทกัษะ รวมทัง้แลกเปล่ียน
เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัน�าไปประยกุต์ใช้ใน
การด�าเนินงานในพื้นที่ มุ่งสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน คือ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
 10. จัดอบรมสร้างคร ูก. หลักสตูร 
“เจ ้าหน ้าที่ความปลอดภัยในโรง
พยาบาล” ให ้กับผู ้ เยี่ยมประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
ความปลอดภัยของกรม สบส. และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบความปลอดภัย
ใน รพ.ภาครฐั  รพ.เอกชน รพ.สงักดั
มหาวทิยาลัย รพ.สงักดัหน่วยงานอืน่ๆ 
 11. ร่วมประกาศศกัดาประเทศไทย
สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
ในงาน WORLD SPA AND 
WELLNESS ASIA 2019 Thailand 
Global Wellness Destination 

 12. จัดกจิกรรม “สบส.รวมใจป่ันออก 
ก� า ลั ง ก า ย  สร ้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ าพ 
ป้องกนัโรค เฉลิมพระเกยีรต ิฯ” เพือ่ส่ง

เสรมิให้บคุลากรกระทรวงสาธารณสุข 
ประชาชนและครอบครวั ร่วมกนัออก
ก�าลังกาย
 13. จัดท�ามาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพ ฉบับปี 2562 (มาตรา 5) 
ให้สถานพยาบาลน�าไปปฏิบัติ เพื่อ
ประชาชนได้รบัความสะดวก มีความ
ปลอดภัยในการใช้บริการเครื่องมือ
แพทย์มีประสิทธิภาพ และได้รับการ

ดูแลด้านสุขภาพตลอดการรักษา
 14.  จัดอบรมครูฝึกอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเรือนจ�า(อสรจ.) รุ่น
ที่ 2 แก่เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลของ
เรอืนจ�าทัว่ประเทศ ให้เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรูใ้ห้แก่ผู้ต้องขังทีอ่าสาสมัครเข้า
มาช่วยงานด้านสขุภาพในเรอืนจ�า ให้
สามารถประเมินสุขภาพของตนเอง
และผู้ต้องขังคนอืน่ได้ รวมถงึการดูแล
สุขภาพ การคัดกรองผู้ป่วย และการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
 15. ผนึกก�าลังหน่วยงานรัฐและ
เอกชน พฒันาแอพพลิเคชัน่ให้ อสม.
ด�าเนินงานป้องกัน เฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกผ่านระบบ
ออนไลน์ ลดข้ันตอนการท�างาน 
สามารถติดตาม ส่งรายงานไปยัง 
เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุได้อย่างรวดเรว็ 

และรับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์
 16. จัดท�าคู ่มือแนวทางการ
พัฒนาห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อ
ทางอากาศ ให้โรงพยาบาลชุมชน
น�าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ห้องปลอดเชือ้ให้ได้มาตรฐาน สร้าง
ความม่ันใจให้ผู ้รับบริการ และ
บุคลากรทางแพทย์ในโรงพยาบาล
 17. พลิกโฉมการขออนุญาต
ประกอบกจิการสปา “ยืน่ทีเ่ดียวครบ 
จบในจุดเดียว” ด้วยระบบราชการ 
ออนไลน์ (Biz Portal) ช่วยให้
ผู้ประกอบการด�าเนินธุรกิจได้ง่าย
และรวดเรว็ ตัง้เป้าขยายไปยงักจิการ 
รพ.เอกชนและคลินิกด้วย
 18. รับสมัครสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.แห่ง
ประเทศไทย (ฌกส. อสม.) เพื่อ
ส่งเสริมสวัสดิการให้ อสม. ได้รับ 
สวสัดิการอย่างทัว่ถงึ และเท่าเทยีมกนั 
สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลที่
สนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการให้
กับ อสม.ทุกคน



by สราวุฒิ
สราพาทัวร

สราพาทัวร

 ชิม ช้อป ใช้ เฟส 3 
เราจะพาทกุท่านไปทวัร์ 
พาชิม เมนูเด็ด ที่ใคร
มากรม สบส. แล้วต้อง
ลองทาน พลาดไม่ได้ 
ตามมาเลยจ้า

เฟส 3

ชิม 
ช้อป 

ใช้ 



สราพาทัวร
สราพาทัวร

by สราวุฒิ

บส สรู้หรือไม่
 กรม สบส. เปิดให้ผู้ประกอบการขออนุญาตเปิดกิจการสปาผ่านระบบราชการออนไลน์ น�าร่อง
ในเขต กทม. ก่อนขยายบริการทั่วประเทศเร็วๆน้ี โดยลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์  
Biz.govchannel.go.th

 หากมีของดี ของเด็ด เราอาจได้พบกันในชิม 
ช้อป ใช้ เฟส 4 ต้องรอติดตามกันโอกาสครั้ง
ต่อไปน้า สราขอหาสถานที่พาทัวร์ก่อน แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีปีใหม่ค้าบบ

นางแบบ : 
น.ส.ณหทัย สุขเสนา กองกฎหมาย

ชื่อร้าน : Coffee Villa 
สินค้าประเภท : เครื่องดื่ม/เบเกอรี่ 
เมนูเด็ด : มัคคิอาโต้ 
สถานทีต่ัง้ : ชัน้ 1 ด้านหน้าอาคารกรม สบส. 
ตกแต่งร้านโทนสม่ีวงสวยงาม บรรยากาศ
แบบธรรมชาติ นั่งจิบ ชิมกาแฟยามเช้า 
สดชืน่ เตมิพลังในการท�างาน  และเป็นที ่
ผ่อนคลายส�าหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ
ที่มาติดต่อราชการ โดยเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.30 – 
16.30 น.

ชื่อร้าน : คุณด�า
สินค้าประเภท : ไอศกรีมกะทิ
เมนูเด็ด : ไอศกรีมกะทิราดนมโรยถั่ว 
สถานที่ตั้ง : จอดบริเวณด้านหน้าอาคาร
กรม สบส.  เป็นรถกรุ๊งกริ๊ง มาขายช่วงเวลา 
12.00 – 13.30 น. ขอบอกว่าอร่อย!! จนต้อง 
ยกนิ้วให้จ้า
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ส่งเสริมสวัสดิการ อสม.

แนวทางการด�าเนินงาน

สุขศาลาพระราชทาน
 นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดีกรม สบส. 
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษา 
และวางแผนเพื่อพัฒนา เพื่อการยกระดับ 
สุขศาลาพระราชทาน จ.น่าน และลงตรวจ

เยีย่ม จ�านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ 1. สุขศาลา 
พ ร ะ ร า ช ท า น
โรงเรยีน ตชด. 100 
ปีฯ (บ้านสะไล) 

ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

2. สขุศาลาพระราชทานบา้นป่าก�๋า ต.ดงพญา 
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
3. สขุศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด ต.ขุนน่าน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
 นอกจากน้ียงัได้ประชาสมัพนัธ์การรบัสมัคร
ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.แห่งประเทศไทย ให้
กับพี่น้อง อสม.ในพื้นที่ด้วย

 นพ.ภานุวฒัน์ ปานเกต ุรองอธบิดีกรม 
สบส. และคณะเจ้าหน้าทีล่งพืน้ทีต่รวจเยีย่ม 
ให้ก�าลังใจผู้ปฏิบัติงานและ อสม. ในพื้นที่ 
ห่างไกลตามโครงการ “สขุศาลาพระราชทาน” 
พร้อมด�าเนินการรับสมัครสมาชิกสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจ�าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌกส. อสม.) 
เพือ่ส่งเสรมิสวสัดิการให้ อสม ซึง่เป็นผู้เสยีสละ
และทุม่เทก�าลังกาย ก�าลังใจในการปฏิบตังิาน
ด้านสาธารณสขุ ได้รบัสวสัดิการอย่างทัว่ถงึ 
และเท่าเทียมกัน

 นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดี
กรม สบส. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการน�ามาตรฐาน
การจัดการศนูย์เครือ่งมือแพทย์ในโรงพยาบาลสู่
การปฏิบัติ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ ให้มีระบบการบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทย์ให้เพียงพอ พร้อมใช้ 
ได้มาตรฐานและปลอดภัยสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มารับบริการ
ได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย  
สมประโยชน์ เท่าเทียมกัน ณ รร.เดอะวินเทจ 
โฮเทล เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
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สังเกตการณ์

แสดงความเสียใจ

 ศนูย์ สสม.ภาคกลาง จ.ชลบรุี 
จัดงานประกวดคัดเลือก อสม. 
ดีเด่น ระดับเขตสขุภาพที ่4,5,6 
และภาคกลาง ประจ�าปี 2563 
เพื่อเป็นตัวแทนภาคกลางเข้า
ประกวดคัดเลือกในเวที อสม. 
ดีเด่นระดับชาติ และเป็นต้น
แบบให้อสม. ได้ศกึษา และน�าไป 
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก ่ทั้ ง
ครอบครวั และชมุชน ณ ศนูย์ 
สสม.ภาคกลาง จ.ชลบุรี

 ศบส.ที่ 6 ร่วมกับ สสจ.
ชลบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์
การตรวจประ เ มิน เพื่ อ ยก
ระดับสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพสู่มาตรฐานสากล โดย
มีคณะกรรมการตรวจประเมิน 
ยกระดับสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพสู่มาตรฐานสากลจาก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ณ รอ็คสปา รร.ฮาร์ดรอ็ค เมือง
พัทยา จ.ชลบุรี

 ศบส.ที่ 7 ลงตรวจสอบ
วศิวกรรมความปลอดภัยในโรง
พยาบาล ณ สถาบนัสขุภาพจิต 
เด็กและวัยรุ ่นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

 ศบส. ที่ 9 เป็นผู้แทน 
กรม สบส. ร่วมแสดงความเสยีใจ 
กบัครอบครวั อสม. นางดาหวนั 
เตมิสขุ ทีเ่สยีชวีติ และให้การ
ช่วยเหลือครอบครวั จ�านวน 
5,000 บาท ตามหลัก
เกณฑ์และข้อก�าหนดของ

 ศบส.ที่ 12 ติดตาม
และสนับสนุนงบประมาณ
การฝึกอบรม อสม.หมอ 
ประจ�าบ้าน ให้กับ อสม. 
อ . เ ท พ า  จ . ส ง ข ล า  

มูลนิธิ อสม. ส่วนผู้บาด
เจ็บ นายทะนงศักด์ิ เสมา 
ได้รับบาดเจ็บ ช่วยเหลือ
เยยีวยาจ�านวน 2,000 บาท 
กรณอีาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจ�าหมู ่บ ้าน (อสม.) 
ประสบอุบัติเหตุขณะเดิน
ทางกลับบ้านภายหลังเข้า
ร่วมการซักซ้อมแผนรับมือ
อุบัติเหตุ บริเวณถนนสาย
พิมาย-ตลาดแค อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา

อสม. อ.สไุหงโก-ลก สไุหงปาดี 
แว้ง และสุคิริน จ.นราธิวาล 
และ อสม. อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง 
ณ ห้องประชมุสสอ.ป่าพะยอม 
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
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