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 โควิด โควิด โควิด ช่วงนี้เสพสื่อผ่านช่องทางไหนก็จะพบเรื่อง
ราวเกีย่วกบัโควดิทัง้น้ัน ยอมรบัว่าผมเองกจิ็ตตก จึงต้องแบ่งเวลา
ในการเสพสื่อให้พอเหมาะ หาเวลาท�ากิจกรรมที่ชอบ และเชื่อว่า
หลายคนคงหากิจกรรมที่ชอบ และหาอาชีพเสริมแบบออนไลน์ 
เป็นก�าลังใจให้กบัทกุคนนะครบั ช่วงน้ีผมกเ็ปิดดูฟุตบอลยโูรคลาย
เครยีด เลือกดูเฉพาะคูท่ีช่อบ แต่อย่าดูเพือ่การพนันนะครบั มีแต่
เสียทรัพย์แน่นอน 
 กระแสฮติอนิเทรนด์เรือ่งสขุภาพ ทีต้่องใส่ใจและไม่ควรมองข้าม 
จุลสารออนไลน์ฉบับนี้ ไม่พลาดทุกกระแสอินเทรนด์สุขภาพ พา
คนบนปกมาเล่าเรือ่งราวช่วงโควดิ กบัการออกก�าลังกายสดุเหวีย่ง
ในช่วงนี้ เพื่อผ่อนคลายความเครียด ซึ่งท�าได้หลากหลายรูปแบบ 
และได้สขุภาพดี ไม่พงุย้วยในช่วงโควดิน้ีด้วย นอกจากเรือ่งสขุภาพ 
ในคอลัมน์ต่างๆ ของจุลสาร ยงัมีเน้ือหาเด็ดๆ โดนๆ อกีด้วย เปิด

อ่านกันได้เลยครับ 
 ในเดือนกรกฎาคมน้ีมีวนัส�าคญัๆ 
หลายวนั มีวนัเข้าพรรษา วนัอาสาฬหบชูา 
วนัส�าคญัทีพ่ทุธศาสนิกชน ร่วมท�าบญุ
ตักบาตร ในยุควิถีใหม่ ขอให้ทุกคนมี
ความสุข สมหวัง ขอให้ผ่านพ้นวิกฤติ

โควิดนี้ไปโดยเร็ว และประเทศไทยของเรากลับมาสดใส และเปิด
ประเทศได้อย่างเรว็วนั สาธ ุสาธคุรบั เด๋ียวผมขอเตรยีมตวัไปออก
ก�าลังกายก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

กระแสฮิต 
อินเทรนด์สุขภาพในยุคโควิด

บบอกกล่าวก.
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ส่องเทรนด์
สุขภาพคนไทย

“
 โควิด 19 ท�าให้วิถีชีวิตของ
ทุกคนต้องปรับเปล่ียนไปโดย
ปริยาย โดยเฉพาะเทรนด์
การดูแลสุขภาพ เพื่อร่างกาย
ที่แข็งแรง ปราศจากโรค ไม่
เจ็บป่วย มีสุขภาพจิตที่ ดี 
มีความปลอดภัยจากโรค

ระบาด สบส.ซอย 8 
จะพาไปจับตามอง 

เ ท ร น ด ์
สุ ข ภ า พ
ทีม่าแรงใน
ปี 2021 นี้
ค่ะ

เปล่ียนบ้านให้เป็นสถานทีอ่อก
ก�าลังกาย
 บรรดาคนรกัสขุภาพต่างหัน 
 มาออกก�าลังกายที่บ้านแทน
การออกไปข้างนอก... อปุกรณ์
(Gadget) และแอปหลากหลาย  
ต ่ า งออกแบบมาให ้ ผู ้ คน
สามารถเพลิดเพลินกับการ
ออกก�าลังกายได้ แม้จะอยู่ใน
บ้านคนเดียวก็ตาม 
เซิร์ฟสเก็ตระบาดเมือง
 เทรนด์การเล่นกฬีาเซร์ิฟสเกต็ 
เริม่เป็นกระแสมากข้ึนเม่ือเหล่า
ดาราดังได้โชว์ลีลาไถสเก็ตลง
โซเชียล ว่ากันว่าเป็นเพราะ 
ผู้คนเริม่โหยหาการออกไปเทีย่ว
และท�ากจิกรรม โดยเฉพาะการ
ไปทะเล การเล่นกีฬาโต้คล่ืน 
จึงหันมาเล่นเซิร์ฟบก หรือ
เซร์ิฟสเกต็แทน ทัง้น้ีผู้เล่นควร
เซฟตวัเองด้วยอปุกรณ์ป้องกนั 
และควรระวงัไม่เล่นในทีส่งู เพือ่
ป้องกันการพลัดตก

“
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 ทิง้ท้ายฉบบัน้ี เราจะพา 
ไปคุยกับชาวสบส.ซอย 8 
ถึงกิจกรรมที่เขาและเธอ
เลือกท�า เพื่อดูแลสุขภาพ
กายและใจให้แข็งแรง พร้อม
สู้ในยุคโควิด 19 นี้ค่ะ

อร่อยด้วยฝีมือเรา
 ข้อดีของการท�าอาหารกิน
เองที่บ้าน ท�าให้เราควบคุม
วัตถุดิบได้เอง ม่ันใจในความ
สะอาดและปลอดภัย  หลายคน 
ตุนอาหารสดไว ้ท� ากิน เอง 
หลาย ๆ  ม้ือ เพือ่ลดการเดินทาง 
ไปจับจ่ายที่ตลาดสดหรือห้าง
สรรพสินค้า
สร้างภูมิคุ้มกัน
 ผู้คนเริ่มสนใจในการกิน
อาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ ้มกัน
ให้ร่างกายมากกว่ามุ่งเน้นที่
รสชาตอิาหารแต่เพยีงอย่างเดียว 
ด้วยมุ่งหวงัทีจ่ะน�ามาเสรมิสร้าง
ภูมิต้านทาน ในสภาวะทีผู้่ป่วย
โควิด 19 ห้อมล้อมรอบตัว
พบหมอออนไลน์
 ผู้คนจะหันมาปรกึษาแพทย์
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ
โรงพยาบาล ซึ่งมีทั้งแบบฟรี

และมีค่าบริการ โดย
ไม่จ�าเป็นต้องเดินทาง
ไปที่ โรงพยาบาล...  
Gadget ต่างๆ เช่น สาย
รัดข้อมือ smart watch 
อาจเข้ามามีบทบาทในการ
ท�างานร่วมกับคุณหมอ 
มากขึ้น

น.ส.นาตาชา อามาตย์มนตรี กองแบบแผน

ช่วงโควิดก็มีการ 
ออกก�าลังกายอยู่บ้านบ้างค่ะ 
แต่ที่ชอบสุดๆในช่วงนี้คือ
การเล่นเซิร์ฟสเก็ตค่ะ ได้
ทั้งความสนุก และก็สุขภาพ

ด้วยค่ะ

“ “
 “ปรับเปล่ียน
มาออกก�าลังกาย
ในห้องพกัคอนโด 
ใช ้อุปกรณ์ ลูกล ้อ 
ควบคู ่กับการยกน�้ า ด่ืมแพ็ค 
ออกก�าลังขาด้วยการกระโดดเชอืก 
ควบคุมอาหารและทานส่ิงที่เป็น
ประโยชน์ด้วยครับ”

นายธนโชติ แสนค�า กองกฎหมาย

น.ส.กรกัญญ์ญารัก บุญสุขเกิด
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

 “ออกก�าลังกายด้วย
การฮลูาฮปู  ประมาณ 30 
นาท ี ถ้าวนัไหนไม่ค่อย
เพลียกจ็ะ 1 ชัว่โมง พร้อมกบั 

การเปิดเพลงเพื่อผ่อนคลายไป
ด้วยค่ะ”

 “ อ อ ก ก� า ลั ง
ด้วยการบอด้ีเวท   
ฮลูาฮปูบ้าง ท�าเป็น
ประจ�าอยูท่ีห้่องและ
ท�าตามทีใ่จต้องการในวนัทีพ่ร้อมค่ะ”

น.ส.วิชุดา ทองแทน 
ส�านักงานเลขานุการกรม



บส ส

บส ส

 แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายให้ประชาชน 
ทกุคนได้รบัวคัซนีโควดิ 19 ฟร ีแต่กมี็ประชาชน 
บางส่วนทีต้่องการรบัวคัซนีทางเลือก  จึงมี 
มิจฉาชีพแฝงตัวเป็นนายหน้าเปิดเว็บไซต์
เรยีกเกบ็เงนิรบัจองวคัซนีทางเลือก โดยกรณี 
ที่ตรวจพบล่าสุดคือแอบอ้างรับจองวัคซีน 
ยีห้่อโมเดอร์นา เม่ือถงึเวลานัดหมายกลับไม่
สามารถให้บรกิารฉดีได้จรงิ ซึง่ผู้แทนของ 
รพ.ทีถ่กูแอบอ้างได้แจ้งความด�าเนินคดีแล้ว 
 ...เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอก
ลวง กรม สบส.จึงขอแนะผู้ที่ประสงค์รับ
วัคซีนโควิด 19 ทางเลือก ให้ติดต่อสถาน
พยาบาลเองโดยตรง อย่าจองผ่านนายหน้า 
เพราะเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิเปล่า และอาจได้รบั
บริการที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพได้ค่ะ

อย่าเสี่ยง!
จองวัคซีนผ่านนายหน้า

ชาวพุทธยุค New Normal
 โควิดก็กลัว แต่บุญก็อยากได้ ..แม้ไม่ได้ไป 
วัดด้วยตัวเอง ก็ท�าบุญได้ ส�าคัญที่เจตนาและ
ความตัง้ใจ นอกจากการท�าบญุบรจิาคเงนิเข้า 
บญัชวีดัผ่านทางออนไลน์แล้ว พบว่ามีผู้รบัจ้าง 
ท�าบุญแทน เช่น รับจ้างใส่บาตรพร้อมส่ง 
หลักฐานรูปถ ่ายและวิ ดี โอรายงานเห็น 
ทุ ก สิ่ ง เ ห มื อ น ไ ปตั ก บ า ต ร ด ้ ว ตั ว เ อ ง 
ลูกค้าเพียงแค่ท�าจิตใจให้ผ ่องใสบริสุทธิ์  
รอกรวดน�า้เท่าน้ันค่ะ หรอือยากถวายสงัฆทาน 
กจ้็างพีว่นิรบัจ้างห้ิวถงัสงัฆทานไปท�าแทนทีว่ดั
ได้ เป็นการช่วยอดุหนุนคนหาเช้ากนิค�า่ พ่อค้า
แม่ขายให้มีรายได้ ได้บุญอีกทางนึง แต่หาก
เป็นไปได้ การท�าบุญด้วยตนเอง ดีที่สุดค่ะ
 ซึ่งเรื่องนี้พระพะยอม กัลยาโณ พระชื่อดัง 
ได ้ เ คย ให ้ ความ เ ห็นว ่ าการ ให ้ คนอื่ น
ท�าบุญแทนสามารถท�าได ้ เป ็นเรื่ องดี 

ดีกว่าไม่ท�า แต่ควรกระจายให้ทั่วถึง 
 ไม่กระจุกอยู ่ที่วัดใดวัดหน่ึง 

หรือพระรูปใดรูปหน่ึง 
เชื่อว่าคนสมัยน้ีมีวิธี
การท�าบญุทีท่นัสมัย 
ปรับเปล่ียนไปตาม
ยุคสมัยนั่นเอง
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 ไม่ไหวแล้วตัวจะแตกกก ช่วงโควิดแบบน้ี ต้องหากิจกรรมอะไร
ท�าแล้วหล่ะ ไปออกก�าลังกายกันที่กระทรวงสาธารณสุข สถานที่ 
ออกก�าลังกายยอดฮิตของชาวกระทรวงสาธารณสุข และประชาชน
ใกล้เคียง พาแนะน�า 2 ที่ ไปชมกันเลยย

placeHealthy

สวนกีฬากระทรวงสาธารณสุข
 พื้นที่ออกก�าลังกายของคนรักสุขภาพ ช่วงนี้หนีไม่พ้นการวิ่งออก
ก�าลังกาย เส้นทางการวิง่ออกก�าลังกายผ่านต้นไม้ ทวิทศัน์พืน้ทีส่เีขียว 
บ่อน�้า ที่ผู้คนนิยมวิ่งกันในช่วงเวลาตกเย็น แต่อย่างไรก็ต้องรักษา
ระยะห่างในการวิง่กนัด้วยนะ นอกจากน้ียงัมีโรงยมิทีผู้่คนนิยมมาเล่น
แบดมินตนั กฬีาปิงปอง ว่ายน�า้ ยมิ และกฬีาชนิดอืน่ๆ สนามฟุตบอล 
ก็มีผู้คนสนใจออกก�าลังกายเช่นเดียวกัน สนามกีฬาแห่งน้ีได้เคยใช้
ส�าหรับจัดกีฬาของกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนแล้วด้วย
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by สราวุฒิ

                  ใส่หน้ากากออกก�าลังกายเสี่ยงหมดสติ เนื่องจากจะท�าให้อึดอัด หายใจล�าบาก ปอดและหัวใจท�างานหนักมากขึ้น 
     2-3 เท่า จากการรับออกซิเจนไม่เพียงพอ และคาร์บอนไดออกไซด์สะสมมากเกินไปท�าให้ออกซิเจนในเลือดต�่าลง ซึ่งอันตรายมาก
ส�าหรับคนที่มีภาวะโรคหัวใจ และผู้สูงอายุ อาจท�าให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลันได้

นางสาววิระยา ทัพเจริญ กองสุขศึกษา
นางแบบ

รู้หรือไม่?

เลนปั่นจักรยาน 
  เลนปั่นจักรยานเอาใจสายปั่น รอบ
กระทรวงสาธารณสุขผ ่านตึกภายใน
กระทรวงสาธารณสุข ทิวทัศน์ธรรมชาติ           
บ่อน�า้ ผ่านสวนธรรมชาต ิร่มเงา ตามสถานที ่
ต่างๆ ให้สายปั่นได้ปั่นกันรอบกระทรวง 
สาธารณสขุ  ใครมีจักรยาน ไม่พลาดในการป่ัน 
พร้อมแล้วไปปั่นกันเลย
 เ ด๋ียวสราขอแต ่ งตั วออกก� า ลั งกาย 
พร้อมฟิต ไปออกก�าลังกายก่อน ไม่ไหว 
จรงิๆ แล้ว ออกก�าลังกายแล้วอย่าลืมควบคมุ
น�า้หนักด้วยนะครบั ขอไปออกก�าลังกายก่อน 
นะครับบบบ บายย



เปิด               ท าอย่างไร? เมื่อเราติด 

HR แพรวร ี่ 

แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทันที 
 พร้อมส่งใบลาตามระเบียบ 

หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งมายัง  
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลทันที 

แพทย์ส่ังให้กลับไป  
พักฟื้นหรือกักตัวต่อที่

บ้านอีก 14 วัน  

หายเป็นปกติหรือ 
ครบระยะเวลากักตวั 

รายงานตัวกลับเข้า 
ปฏิบัติราชการต่อ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
พิจารณามอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการใน
และนอกสถานท่ี 
ตามความเหมาะสม 

 ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่
ก าลังจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งมีข้าราชการ จ านวน 16 ราย 
และลูกจ้างประจ า จ านวน 15 ราย “รอบรั้ว 
HR” ฉบับนี้จะพามาดูกระบวนการท้ังก่อนและ
หลังเกษียณ ว่าทุกท่านที่จะเกษียณ จะพบเจอ
อะไรบ้างค่ะ  

“เกษ ียณสุขใจ” 

ติดต ่อสอบถามได ้ท ี่  
กลุ่มทะเบียนประวัติฯ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02 193 7000 ต่อ 18729  

อบรม/รับฟังความรู้  
จากส านักงาน ก.พ. (Online) 

ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญทางอิเล็กทรอนิกส์ 
Pension’ Electronic Filing  

วันเกษียณอย่างเกษม 1 ต.ค. 64 

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับ
บ าเหน็จบ านาญ 

เมื่ออายุ 65 ปี พบกันอีกที่ กบค. 
จัดท าบ าเหน็จด ารงชีพเพิ่ม  

(เฉพาะข้าราชการ) 

เข้ารับการรักษา  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน  

รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
ว่ากักตัวที่บ้าน 

ผู้บังคับบัญชาประเมินตามผลการปฏิบัติราชการจริง ส่วนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนถือเป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจส่ังเลื่อนเงินเดือน 
โดยอาจน าผลการวินิจฉัยของแพทย์ ระยะเวลาในการรักษาตัว และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วย ไปประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร 
รวมทั้งให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พฤติกรรม การมาท างาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย 

ผู้ป ่วย COVID - 19 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการผู้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

*ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1022/ว6 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 

(เฉพาะข้าราชการ) 

ระหว่างนี้ถือว่ามีสถานะเป็นผู้ป่วย 
และลาตามระเบียบ 

บ ส ส



 นายอนุทนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรแีละ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ พร้อมด้วย 
นพ.เกยีรตภูิมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 และ นพ.ธเรศ 
กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. คณะผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และ
รพ.ธนบุรี บ�ารุงเมือง ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาล
สนาม ทบ. (มทบ 11-1) รองรับผู้ป่วยโควิด 19 
ในพื้นที่ กทม.  

บส ส

บส สบส ส

บส ส

พิธีเปิด รพ.สนาม ทบ.

 นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดี กรม 
สบส. เป็นประธาน การประชุมหารือ 
เรื่องค�าแนะน�าการตรวจวินิจฉัยการ
ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 (SARS-
CoV-2) ทางห้องปฏิบตักิารด้วยวธิกีาร
ตรวจหา Antigen โดยมีหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดท�า
แนวทาง วธิกีาร และข้ันตอนในการตรวจ 
โดยวิธี Antigen ของสถานพยาบาล 
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และ(ร่าง) 
ประกาศ กรม สบส. ณ กรม สบส.

ประชุ มหารื อ วิ ธี ก ารตรวจหา 
Antigen

 นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดีกรม สบส. 
และ นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม 
สบส. รับมอบ Hepa unit , Flexibleduct 
และ Negative pressure modular unit  จาก 
ภาคเอกชน เพื่อน�าไปช่วยเหลือ รพ.ภาครัฐ 
ขนาดเล็กตามจังหวดัต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วย 
โควดิ 19 โดยจะต้องผ่านการทดสอบประสทิธภิาพ 
และความปลอดภัยจากกองวิศวกรรม- 
การแพทย์ก่อนส่งมอบให้กับ รพ.

รับมอบสิ่งของ

 กรม สบส. จัดกจิกรรมรณรงค์ด้านอนามัย 
สิง่แวดล้อม เน่ืองในวนัอนามัยสิง่แวดล้อมไทย 
ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อม
ไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต” เพื่อ
แสดงพลังความร่วมมือในการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย และเอื้อต่อ
การมีสุขภาพดีของทุกคน

รณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม



บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

 กองสขุศกึษา จัดประชมุเชงิ     
ปฏิบตักิารเพือ่พฒันาเครือ่งมือ
ประเมินความรอบรูด้้านสขุภาพ
และพฤตกิรรมสขุภาพ เป็นเวที
วิชาการเพื่อการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของกรมวิชาการต่างๆ 
ในกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
เพื่อประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาเครื่องมือประเมิน
ความรอบรูด้้านสขุภาพทีจ่ะน�า
ไปใช้ในการเฝ้าระวงัพฤตกิรรม
สุขภาพ ทั้งในสถานบริการ
สุขภาพ และชุมชนต่อไป

ประชุมประเมินความรอบรู้

 ศบส.ที่  1 ร ่ วมประชุม
คณะกรรมการ ตรวจรับ
งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอ
ผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติด
เชื้อโควิด 19 แบบหอผู้ป่วย

ประชมุตรวจรบังานก่อสร้าง

Thai Stop Covid Plus

วิกฤต ชนิดห้องความดันลบ 
(INTENSIVE CARE UNIT 
NEGATIVE PRESSURE 
ROOM) รพ.ล�าปาง จ.ล�าปาง

ตรวจสอบมาตรฐาน

 ศบส. ที ่7 ร่วมกบัศนูย์อนามัย
ที่ 7 จ.ขอนแก่น และ สสจ.
มหาสารคาม ลงพืน้ที ่ณ บ้าน

พักคนชรามหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม เพื่อให้ 
ค�าแนะน�าการประเมิน Thai 
Stop Covid Plus ตาม
มาตรการการป้องกันและ
ควบคมุการระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด 19 รวมทั้ง 
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบ
การเพือ่สขุภาพทีข่ออนุญาต
เปิดด�าเนินการรายใหม่

 ศบส.ที ่9 เข้าร่วมประชมุ
ตรวจรับพัสดุครุ ภัณฑ ์
ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาด 
500 kw จ�านวน 1 เครื่อง 
ณ รพ.หนองบัวระเหว 
จ.ชัยภูมิ

ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์

 ศบส.ที่ 2 เข้าด�าเนินการ
ตรวจสอบมาตรฐานวศิวกรรม
การแพทย์  โดยมีกิจกรรม 
ทดสอบ/สอบเทียบเครื่อง
มือแพทย ์ตรวจสอบระบบ
วิศวกรรมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมระบบสื่อสาร 
ห้องแยกโรค ห้องทันตกรรม 
และ Cohort ward ให้กับ  
รพ.ชนแดน และ รพ.วังโป่ง 
จ.เพชรบูรณ์
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อยู่บ้าน สร้างบุญ 
สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม 

ศึกษาธรรมะออนไลน์ และเวียนเทียนทิพย์

วันพระนี้...

ท�าบุญปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19


