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   สิงกรานต์ สิาดความูสุิข 
ปิีนี� รัฐบาลขอความู 
ร ่ วมมือประชาชนงด 
สิังสิรรค์เปิ ็นหมูู �คณะ 
ด้วยการด่�มูแอลกอฮอล์ 
เพราะ เสี่ ยงการแพร ่ 
กระจายของโควิด 19 
 ที�ยงัคงพบอย�างต�อเน่�อง 

พร ้อมูรณรงค ์ให ้ผูู้ ้สิู งอายุ เข ้ารับการฉีีดวัคซีีน ก �อนที�ลูก 
หลานจะกลับบ้านไปิรดน��าขอพร ปิีนี�ต้องอ�านวยอวยพรให้โควิดได้ 
พ้นผู้�าน ก�อนเปิ็นโรคปิระจ�าถิ�นในช�วงเด่อนกรกฎาคมูนี� รวมูพลัง
ช�วยกันให้ผู้�านพ้นสิถานการณ์ช�วงนี�ไปิด้วยดีครับ 
 จุลสิารออนไลน์ สิบสิ. ซีอย 8 ฉีบับนี� ชวนผูู้้อ�านสิาดความูสิุข 
รดน��าขอพรผูู้้ใหญ� ตามูวิถไีทยสิไตล์ New Normal แต่งชุดลายดอกสีสนั 
สิดใสิ รบัปีิใหมู�ไทย ถงึแมู้อากาศ์จะร้อน แต�กจ็ะเยน็หวัใจด้วยความูสิขุที�
มูอบให้กนั เริ�มูสิิ�งใหมู�ๆ  ในวนัสิงกรานต์ เปิิดอ�านได้ในคอลมัูน์บอกข�าว
เล�าเร่�องครับ นอกจากนี�ยงัมีูคอลัมูน์ต�างๆ ให้ได้อ�านกนัแบบคลายร้อน 
เปิ ิดอ �านได้ในจุลสิารออนไลน์ฉีบับเด่อนเมูษายนนี� เลยครับ 
  สุิดท้ายนี� ก�อนที�ผู้มูจะกลบับ้านไปิรดน��าขอพรผูู้ใ้หญ� ต้องตรวจ ATK 
ก�อนเพ่�อความูมูั�นใจว�าจะไมู�น�าเช่�อไปิติดผูู้้ใหญ� และญาติๆ อย�างไร 
ก็ตามูตลอดการเดินทางต้องสิวมูหน้ากาก พกสิเปิรย์แอลกอฮอล์  
ขบัรถไมู�ปิระมูาท มูสีิตติลอดเส้ินทาง และขอให้ผูู้้อ�านทกุท�านเดนิทาง
กลบับ้านโดยสิวสัิดภิาพในเทศ์กาลสิงกรานต์ แล้วพบกนัใหมู�ฉีบบัหน้า 
สิวัสิดีปิีใหมู�ไทยครับ

บบอกกล่าวก.
สิงกรานต์ สิาดความูสิุข
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รางวัลอันทรงคุณค่า

 กรมู สิบสิ.ปิระกาศ์รางวัลอันทรงคุณค�า 
Thailand’s Best Wellness Care Awards เชดิชู 
สิุดยอดกิจการเวลเนสิที�มูีความูเปิ็นเลิศ์ ซีึ�งมูี
การรบัรองเป็ินปีิแรก แบ�งเป็ิน 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับ Diamond ระดับ Platinum และระดับ 

Gold โดยปีินี� ชวีาศ์รมู อนิเตอร์เนชั�นแนล เฮลท์ 
รีสิอร์ท เปิ็นสิถานปิระกอบการแรกที�ได้รับ
รางวัลระดับ Diamond และยังได้มอบรางวัล 
สปาสากล (Thai World Class Spa) และนวด
ไทยพรีเมี่ยม (Nuad Thai Premium) ให้แก� 
กจิการสปา - นวด จ�านวน 81 แห่ง ทีไ่ด้รบัรางวลั 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โดยจัดพิธีมอบ
รางวลัอย�างสิมูเกยีรต ิให้นานาชาตไิด้ร�วมูช่�นชมู 
ในงาน Thailand International Health Expo 
2022 เมู่�อเด่อน มู.ีค.ที�ผู้�านมูา ซีึ�งรายช่�อกจิการ 
ที�ได้รบัรางวลัทั�งหมูด ได้จดัท�าเป็ิน Spa directory 
เผยแพร่ไปทั่วประเทศ เพื่อดึงดูดและเชิญชวน 
นกัท�องเที�ยวให้มูารบับรกิารชั�นเลศิ์ที�มูเีอกลกัษณ์ 
ความูเปิ็นไทย แต�โดดเด�นระดับสิากล 

 กรม สบส. ร่วมกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ บกุทลาย 
เคร่อข�ายขายใบรับรองผู้ลตรวจโควิดปิลอมู 
พร้อมรวบผู้ต้องหา 3 ราย เบือ้งต้นสัง่ฟัันโทษ     
ข้อหาปิลอมูเอกสิารและเคร่�องหมูายแลปิ โดยกลุ�มู 
ผูู้้ต้องหาได้เปิิดเว็บไซีต์รับท�าเอกสิารผู้ลตรวจ 
รบัรองโรคโควดิ 19 ให้กับปิระชาชน เพ่�อน�าไปิ 
ใช้ย่นยันตนในการเดินทางหร่อสิมัูครงาน  
โดยทีป่ระชาชนไม่ได้รับการตรวจจรงิ นอกจากน้ี 
กลุ่มผู้ต้องหายังรับท�าวุฒิการศึกษาปลอม 

ย่าหาท�าอ
ใบตรวจโควิดปลอม

และมูีการใช้บัญชีมู้า เพ่�อรับเงิน/ยักย้าย 
ถ่ายเงินจึงขอฝากถึงประชาชนว่าอย่า 
หลงเช่�อ และการน�าเอกสิารปิลอมูไปิใช้ 
รวมูไปิถึ งการ รับจ ้ าง เปิ ิดบัญชีมู ้ า 
ก็จะมูีความูผู้ิดทางอาญาด้วยเช�นกัน



 สิวัสิดีเด่อนเมูษายน เปิ็นเด่อนที�หลายคนรอคอยเพราะ 
มีวันหยุดเยอะมาก โดยเฉพาะเทศกาลวันสงกรานต์จะเป็นช่วง 
ที�ได�หยุดกันยาวๆ ได�เดินทางไปิท�องเที�ยวหร่อกลับบ�านที�ต�าง
จังหวัด 

มาแล้วเมษา..
ก่อนจะถึงเทศกาลหยุดยาว 
ผู้สูงอายุที่อยู่ทางบ้าน รวมไป 
ถึงกลุ่ม 608 (ย้อนอ่านนิยาม  
กลุ่ม 608 ได้ที่จุลสาร ออนไลน์ 
สบส.ซอย 8 ฉีบบั เด่อนต.ค. 64) 
ควรได�รับการฉีีดวัคซีีนเข็มู 
กระตุ้นเพื่อสร้างภูมิต้านทาน 
ต้อนรับลูกหลานกลับบ้าน  

ใ ก ล� ชิ ด ลู ก ห ล า น ไ ด�  
อย�างสิบายใจเพราะผูู้� เสิีย 
ชีวิตด�วยโรคโควิด  19  ร้อยละ  75  
เปิ็นผูู้�สิูงอายุที�ยังไมู� เคยได� 
รับวัคซีีนโควิด19 และสิ�วนใหญ� 
ตดิเช่�อจากญาติ การฉีีดวัคซีีน 
จะช่ วยลดอัตราการ เสี ย 
ชี วิตและลดความูรุนแรง 

ของโรคได�

  ส่วนลูกหลานที่จะเดินทาง 
กลับบ�าน ต�องฉีีดวัคซีีนให�ครบ 
ป้องกันตนเองตลอดเวลา 
เ ช็คตนเองอย�างสิมู�� า เสิมูอ 
หากมูีความูเสิี� ยงสิู งให� งด 



มาแล้วา..
เดินทางจะดีที่สุดอดทนต่อ 
ความูคิดถึงบ�านสิักหน�อย 
ดีกว่ าน� า เชื้ อ เ ป็นของฝาก 
ก ลับ บ� า น ไ ปิ ด� ว ย น ะ ค ะ 
หากเสี่ยงน้อยหรือไม่เสี่ยง 
ก็ควรมูีการตรวจ  ATK ก่อน  
เดินทางทุกครั�ง

   เมู่�อถึงบ�าน ให�ท�องไว�! ต�อง 
รักษาระยะห่าง งดกินข้าว 
ร่ ว ม กั น เ ป็ น เ ว ล า น า น 
ระวังในการใช�สิิ�งของร�วมูกัน 
หากออกไปิ เที� ย ว ในงาน 

เทศกาลหรือพบปะเพื่อน 
บ้ า นต้ อ ง ส ว มห น้ า ก าก 
อนามัยตลอดเวลา   ระวังการ 
เปิดหน้ากากเวลาอยู่ร่วม 
กับผูู้�อ่�น ล�างมู่อให�บ�อยเท�าที� 
จะท�าได้ หลีกเลี่ยงการตั้งวง 
กินเหล้า

 เมื่อสิ้นสุดเทศกาลวันหยุด 
ยาว ให�สิังเกตอาการตนเอง   
7 วนั  พบปิะผูู้�คนให�น�อยที�สิดุ 
ตรวจ ATK ทนัทเีม่ือมี อาการ 
น�าสิงสัิย  ถ�าซีีซัี�นนี�ใครไมู�รอด 

บส ส

นางแบบ : นางสิาวอชิรญาณ์ ศ์ิริ
กองสิถานพยาบาลและการปิระกอบโรคศ์ิลปิะ

ตรวจเจอ 2 ขีดให�รีบไปิรับ 
บริการ “เจอ แจก จบ” ใน 
สถานพยาบาลที่ตนเองมี 
สิทธิการรักษา สงกรานต์นี ้
ขอให�พวกเราผู้� านไปิได� 
อย�างปิลอดภัยค�ะ 



by สราวุฒิ

อสม.งาน
แห่งชาติ 
ปี 2565 

 สิราพาทวัร์ ฉีบบันี�มูาในบรรยากาศ์แบบควนัหลง กบังาน อสิมู. 
แห่งชาต ิประจ�าปี 2565 เม่ือวนัที ่18 มูนีาคมู 2565 ณ  ศ์นูย์แสิดง  
สิินค้าและการปิระชุมูอิมูแพ็ค เมู่องทองธานี ภายในงานมูีพิธี
รับพระราชทานเคร่�องราชอิสิริยาภรณ์อันเปิ็นที�สิรรเสิริญยิ�ง 
ดเิรกคณุาภรณ์  พร้อมูทั�งมูอบรางวลัเชดิชเูกยีรต ิอสิมู. ดเีด�น 
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ เพ่�อเปิ็น 
เคร่�องเชดิชเูกยีรต ิตอบแทนความูทุ�มูเท เสิยีสิละ ในการด�าเนนิงาน 

และเปิ็นแบบอย�างให้แก� อสิมู. 
1 ล้าน 5 หมู่�นคนทั�วปิระเทศ์  
บรรยากาศ์ในงานจะเปิ ็น
อย�างไร ตามูไปิดูกันเลยครับ

พิธีรับพระราชทานเคร่�องราชอิสิริยาภรณ์ฯ



พิธีรับพระราชทานเคร่�องราชอิสิริยาภรณ์ฯ
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by สราวุฒิ

  ใบอนุญาตเปิ็นผูู้้ปิระกอบโรคศ์ิลปิะ สิาขากายอุปิกรณ์ ถ่อเปิ็น Fully Digital ใบแรกของกรมู สิบสิ. 
โดยปี 2565 กรมู สิบสิ.ตั�งเปิ้าพัฒนาใบอนุญาตทั�งหมูด 20 ใบอนุญาตให้เปิ็น Fully Digitalรูห้รือไม่ไม่

 อบอุ�นมูากๆ กบับรรยากาศ์ภายในงาน  วนัแห�ง 
ความูภาคภูมิูใจของพี�น้อง อสิมู. ที�ได้ทุ�มูเท เสิยีสิละ เป็ิน 
จติอาสิาดูแลสิขุภาพคนในชมุูชน ฉีบบันี�สิราพาทวัร์ 
ขอลาไปิก�อนน้า พบกนัฉีบบัหน้าค้าบบ บายยย

การมูอบรางวัลภายในงาน

พิธีเปิิดงาน

ร�วมูพูดคุยทางไกลกับ อสิมู.ทั�วปิระเทศ์

 บูธนิทรรศ์การภายในงาน



บส ส



บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

  พลเอกปิระยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมูนตรี 
เปิ ็นปิระธานในพิธีมูอบรางวัลเชิดชู เกียรติ 
อาสิาสิมูัครสิาธารณสิุขปิระจ�าหมูู�บ้านดีเด�น 
ระดับชาติ เน่�องในวันอาสิาสิมัูครสิาธารณสุิข 
แห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายอนทุนิ 
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมูนตรีและรัฐมูนตรี 
ว�าการกระทรวงสิาธารณสิุข พร้อมูด้วยคณะ 
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธี ณ  
ตึกสิันติไมูตรี ท�าเนียบรัฐบาล

มอบรางวัล

บริหารความูเสิี�ยง

ติดตามูความูก้าวหน้า

ร่วมแถลงข่าว

  นพ.ธเรศ์ กรัษนยัรววิงค์ อธิบดีกรมู สิบสิ. 
ร�วมูแถลงข�าว ชีวิตวิถีใหมู� ขับขี�อย�าง 
ปลอดภยั ไร้อบุตัเิหต ุ“ขบัไม่ด่ืม ด่ืมไม่ขบั” 
โดยมีู ดร.สิาธติ ปิิตุเตชะ รฐัมูนตรีช�วยว�าการ 
กระทรวงสิาธารณสิุข เปิ็นปิระธาน

 นพ.ภานุวัฒน์ ปิานเกตุ รองอธิบดีกรมู สิบสิ. 
เป็ินปิระธานการปิระชมุูเชงิปิฏิิบติัการด�าเนินงาน 
ด้านการบรหิารความูเสิี�ยงการทจุรติและปิระพฤติ 
มิชอบระดับกรม และระดับหน่วยงาน เพื่อ 
ทบทวนแผู้นงานความูเสิี�ยงด้านการทุจริตและ 
ประพฤติมชิอบของกรม สบส. ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ณ กรม สบส.

  นพ.สามารถ ถริะศกัด์ิ รองอธบิดกีรม สบส. 
เปิ็นปิระธานการปิระชุมูติดตามูความู 
ก้าวหน้าการด�าเนนิงานตามแผนการพัฒนา 
จากการปรับบทบาทภารกิจและการ 
ปิรบัปิรงุการแบ�งงานภายในกองวิศ์วกรรมู 
การแพทย์ เพ่�อตอบสินองการด�าเนินงาน 
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ 
กองวิศ์วกรรมูการแพทย์



ตรวจปิระเมูินมูาตรฐาน

  ศบส.ที ่1  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่
กองแบบแผน กรม สบส.เข้า 
ร�วมูปิระชุมูคณะกรรมูการ 
ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง 
อาคารผูู้ป่้ิวยนอก พร้อมูเร�งรดั 
งานและตดิตามูการปิฏิิบตังิาน 
ให้เปิ็นไปิด้วยความูเรียบร้อย 
ณ รพ.ฮอด จ.เชยีงใหมู�

ตรวจสอบ พัฒนาศักยภาพ

สอบเทียบ

  ศบส.ที ่ 5 ร่วมกบั สสจ.เพชรบุรี 
และ สสอ.โพธารามร ่วม 
ลงพ่�นที�ตรวจปิระเมูนิ มูาตรฐาน 
3 ด้าน กิจการการดูแลผู้สูงอายุ 
หร่อผูู้ ้มีูภาวะพึ�งพิง และให้ 
ค� า แน ะน� า เ พ่� อ ปิ รั บปิ รุ ง 
สิถานปิระกอบการ ให้เป็ินไปิ 
ต า มู มู า ต ร ฐ า น สิ ถ า น 

 ศบส.ที ่9 เข้าร่วมการอบรม 
พัฒนาศั์กยภาพเคร่อข �าย 
อสม.เขต 9 (นครชยับรุนิทร์) 
สู่ Smart อสิมู. หมูอคนที� 1 
เพ่�อให้ความูรู้และค�าแนะน�า 
ในการใช้งานแอปิพลิเคชั�น 
smart อสม.กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด ้ ว ย ประธาน 
อ ส ม . ร ะ ดั บ อ� า เ ภ อ 
จ.นครราชสิีมูา จ.ชัยภู มิู 
จ.บุรีรัมูย ์ และจ.สุิรินทร ์ 

ณ ศ์ูนย์ปิระชุมูสิตาร์เวล 
บาหลี รีสิอร์ท อ.เมู่อง 
จ.นครราชสิีมูา

 ศบส.ที่ 10 ลงพื้นที่ 
ทดสอบสอบ เที ยบ 
เคร่�องมู่อแพทย์และ
ตรวจสอบวิศวกรรม 
ระบบสือ่สาร ตามแผน 
ปิฏิิบัติงาน ปิระจ�าปิี 
2565 เพ่�อให้เคร่�องมู่อ 
อยู �ในสิภาพสิมูบูรณ์ 
พร้อมูใช้งานปิลอดภัย 
แ ล ะ เ ช่ื อ ถื อ ไ ด ้          
ณ รพ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธานี

บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

ประกอบการการดูแลผู้สงูอายุ 
หรอืผู้มีภาวะพึง่พิงเพื่อเข้ารับ 
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กิจการในพ่�นที� จ.เพชรบุรี 
และ อ.โพธาราม จ.ราชบรุี
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