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พิสูจน์อักษร
นางสาวกฤติยา อินถา

ศิลปกรรม
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา สกุลณา

ช่างภาพ/ผู้ช่วยช่างภาพ
นายชัยภัทร เปมะวิภาต
นางสาวณณัฐนัทธ์ สามารถ 

เปดบาน สบส.

Open House

ผลิตโดย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
ส�านักงานเลขานุการกรม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ        
ซ.สาธารณสุข 8 
กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สายด่วนกรม สบส. 1426

ที่ปรึกษา
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายทวิช เทียนค�า

กองบรรณาธิการ
นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง
นายสราวุฒิ จบศรี 
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา สกุลณา

คนบนปก
นางสาวพัชรีย์ พิมานรัตน์
กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ

เว็บมาสเตอร์
นายวรเวธน์ ศรีสุขา

บส ส

บบอกกล่าวก.
 ต้อนรับลมหนาว ที่พยากรณ์กันว่าปีนี้จะหนาวมากกว่าปีก่อน 
จนหลายบอกว่าหนาวแน่นะวิ !! เชื่อสิครับว่าหนาวแน่ เรื่องสภาพ 
อากาศและสภาพแวดล้อมคาดเดาได้ยากจรงิๆ อย่างไร เราต้องเตรยีม
ตวัไว้ให้พร้อมในสถานการณ์เช่นน้ี ด้วยเครือ่งแต่งกาย และอปุกรณ์
ส�าหรับป้องกันตนเองในยามฉุกเฉิน และในเดือนพฤศจิกายนน้ี 
ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022 สัปดาห์การประชุมผู้น�า 
เขตเศรษฐกจิเอเปค  ระหว่าง วนัที ่14-19 พฤศจิกายนน้ี ณ ศนูย์การ 
ประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์กรงุเทพฯ ทีป่ระเทศสมาชกิจะฟ้ืนฟูและกระตุน้ 
เศรษฐกิจร่วมกัน ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในครั้งนี้ด้วยกันนะครับ
 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบบัน้ี ชวนสาวร่าเรงิจากกองสถาน 
พยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ มาร่วมรบัลมหนาว และต้านภัย 
น�า้ท่วม น�า้หนุนด้วยการสวมเสือ้กนัหนาว ใส่รองเท้าบทู เตรยีมพร้อม 
กับการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทย ที่ต้องเตรียม
ความพร้อมอยูเ่สมอ พบกนัได้ในคอลัมน์บอกข่าวเล่าเรือ่งครบั และ
เรือ่งราวต่างๆ ในคอลัมน์สด ใหม่ แบบเตม็คาราเบลกนัเลยทเีดียว 
เปิดอ่านในคอลัมน์ต่างๆ ที่เราคัดสรรเนื้อหามาให้ครับ 
 ก่อนจากลากันในฉบับน้ีเชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านคงมีความ 
ผ่อนคลายกบัมาตรการต่างๆ ทีส่ถานการณ์โควดิ 19 เริม่คล่ีคลายลง 
หน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะในเดือน
พฤศจิกายนมีเทศกาลวันลอยกระทง เชื่อว่าจะมีผู้คนเดินทางไป
ลอยกระทงกนัเยอะมากมายอย่างแน่นอน ขอให้ทกุท่านมีความสขุ 
สมหวงัทกุประการ แล้วพบกนัใหม่กบัการก้าวเข้าสูปี่ที ่6 ของจุลสาร
ออนไลน์ สบส. ซอย 8 มีอะไรเซอร์ไพรส์ต้องรอติดตามในฉบบัหน้า 
ครบั ฉบบัน้ีขอตวัเตรยีมไปลอยกระทงในวนัเพญ็เดือนสบิสองก่อน
นะครับ สวัสดีครับ

เดินหน้า ลุยน�้า ท้าลมหนาว
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 กรม สบส. เปิดรบัฟังความคดิเห็นต่อ 
(ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดย 
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ (ฉบบัที.่..) พ.ศ.... (หรอื 

 ประเทศในทวีปแอฟริกาพบการระบาดของโรค 
อีโบลา กระทรวงสาธารณสุข จึงยกระดับมาตรการ
ป้องกันที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ...
 ซึ่งขณะน้ียังไม่พบผู้ป่วยในไทย แต่ส�าหรับผู้ที่ต้อง
เดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด สามารถใช้หลัก 
สขุบญัญตัข้ิอ 1  3  4 และ 5 เพือ่ป้องกนัตนเองจากการติดเชือ้ 
ได้แก่ ข้อที ่1 ดูแลรกัษาร่างกายให้สะอาด หลีกเล่ียงการ
สมัผัสกบัสตัว์ป่า/ผู้ป่วย/ศพของผู้ตดิเชือ้ และ/หรอืสาร
คดัหล่ังของผู้ป่วย/ศพฯ ข้อที ่3 ล้างมือให้สะอาดอยูเ่สมอ 
ข้อที ่4 กนิอาหารปรงุสกุใหม่  หลีกเล่ียงการกนิเน้ือสตัว์ 
ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเมนูพิสดารที่ใช้ 
สตัว์ป่าและสตัว์แปลกๆ มาประกอบอาหาร ข้อที ่5 งดการ 
ส�าส่อนทางเพศ มีเพศสมัพนัธ์แบบปลอดภัย นับว่าแนวทาง 

สุขบัญญัติ สกัดอีโบลา

ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ หาก
ปฏิบัติจนเป็นสุขนิสัยในทุกคน
ทกุวยั กจ็ะสามารถป้องกนัโรคได้ 
ไม่ว่าจะเป็นโรคอโีบลาหรอืโรค
ตดิเชือ้อืน่ๆ

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.อุ้มบุญ

พ.ร.บ.อุ้มบุญ) โดยร่างฉบับนี้ ได้เพิ่มเติม
สาระส�าคัญหลายประเด็น เช่น เพิ่มบท
ก�าหนดโทษกบัผู้ทีก่ระท�าการตัง้ครรภ์แทน 
เพื่อประโยชน์ทางการค้า จากโทษจ�าคุก 
ไม่เกนิ 10 ปี ปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท เป็น 
จ�าคกุไม่เกนิ 10 ปี ปรบัไม่เกนิ 2,000,000 บาท 
หรือปรับไม่เกินสามเท่าของผลประโยชน์
ที่ได้รับหรือพึงจะได้รับ เป็นต้น สามารถ
ดูรายละเอียดทั้งหมดของร่าง พ.ร.บ.  
และ เ ข ้ า ไปแสดงความคิ ด เ ห็น ได ้ ที ่
เวบ็ไซต์ www.hss.moph.go.th ได้ตัง้แต่บดัน้ี 
ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 65
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 ปีน้ีหนาวช้า แต่หนาวนะ ส่วนจะกี่วันน้ัน 
ยังไม่แน่นอน บางจังหวัดต้องประสบปัญหาทั้ง 
น�้าท่วม น�้าป่า และภัยหนาว น่าเป็นห่วงสุขภาพ
มากๆค่ะ เพราะบริเวณที่มีความเปียกชื้นสูงกว่า
ที่อื่น ท�าให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่าย ยิ่งสถาน
ที่ที่มีผู้คนอยู่ร่วมกันมากๆ เช่น ศูนย์อพยพ 
ศูนย์พักพิง อาจท�าให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย ซึ่ง
โรคที่มักจะพบบ่อยในฤดูหนาว เช่น ไข้หวัด  
ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ฯลฯ ส่วนโรคที่มากับ 
น�้าท่วม/หลังน�้าลด เช่น โรคฉี่หนู โรคผิวหนัง  
โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ
 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยใน 
หน้าหนาวน้ี ควรดูแลร่างกายให้อบอุน่ กนิอาหาร 
ทีมี่ประโยชน์ ออกก�าลังกาย ไม่ด่ืมเหล้าแก้หนาว 

หนาว

พฤศจิกา...

สามารถกนิอาหารรสเผ็ดร้อน ช่วยสร้างความ
อบอุน่แก่ร่างกายได้ เช่น แกงส้ม ต้มย�า เป็นต้น 
ให้ยดึหลัก “สกุ ร้อน สะอาด” กนิอาหารทีป่รงุ
สกุใหม่ หรอือุน่ร้อนก่อนกนิ เลือกกนิอาหาร/ 
ด่ืมน�า้หรอืน�า้แข็งทีส่ะอาด ล้างมือทกุครัง้ก่อน
และหลังการกินอาหาร ...หากไปท่องเที่ยว 
ให้ระวงัเรือ่งหมอกหนาบดบงัทศันวสิยัในการ
ขับข่ี และต้องระวังภัยจากการใช้เครื่องท�า
น�้าอุ่นระบบแก๊ส ที่อาจมีใช้ในที่พักบางแห่ง 
หากระบบระบายอากาศภายในห้องน�า้ไม่ดีพอ 
ไม่ควรใช้ หรือหากจ�าเป็น ควรเปิดประตูไว้
เล็กน้อยขณะอาบน�า้ หากเริม่มีอาการเวยีนหัว 
หน้ามืด หรือได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ให้รีบปิด 
เครือ่งท�าน�า้อุน่และออกจากห้องอาบน�า้ทนัท ี
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 ส่วนคนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีน่�า้ท่วม และยงัต้องประสบ
ภัยหนาวด้วย ควรสวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่น 
เพยีงพอ ขยบัร่างกาย สะบดัแขนขา หรอืออกก�าลังกาย 
เท่าทีท่�าได้  เพือ่ให้ร่างกายอุน่ข้ึน  เล่ียงการนอนบน 
พืน้เปล่าๆ ควรมีผ้าหรอืกระดาษปูพืน้ ...หากจ�าเป็น 
ต้องเดินลุยน�า้ หรอืท�าความสะอาดบ้านเรอืนหลัง
น�า้ลด ควรสวมรองเท้าบทูหรอืถงุพลาสตกิสะอาด
ที่หาได้ในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน�้า 
โดยตรง หากมีการลุยน�า้ พยายามเชด็เท้าให้สะอาด 
หรอืล้างด้วยน�า้สะอาดทนัททีีท่�าได้ หากมีบาดแผล
ให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ด และทายาฆ่าเชื้อ

นางสาวพัชรีย์ พิมานรัตน์ (นาเดีย)
นักจัดการงานทั่วไป

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

“ “          วันลอยกระทง ตามความเชือ่  ถอืเป็นการลอย 

ทุกข์โศกโรคภัยออกไป แต่ขณะเดียวกันก็มักจะเกิด 

เหตไุม่คาดคดิ เช่น ไฟไหม้จากโคมลอย พลุ ดอกไม้ไฟ 

อุบัติ เหตุจากเมาแล ้วขับ เด็กแว ๊น การจมน�้า 

...กข็อฝากให้สนุกอย่างมสีต ิระมดัระวังกนัด้วยนะคะ 

ด้วยความเป็นห่วงค่ะ

 โรคหรอืภัยในเดือนน้ี ยงัมีภัยทีอ่าจเกดิข้ึนใน
วนัลอยกระทง ซึง่ปีน้ีตรงกบัวนัที ่8 พฤศจิกายน 
เราจึงขอปิดท้ายด้วยค�าสมัภาษณ์สาวสวยบนปก 
ว่าอยากฝากค�าเตือนอะไรถึงผู้อ่านบ้างค่ะ
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สราพาทัวร์ by สราวุฒิ

 รบัลมหนาวแล้ว หลายคนอยากทานอะไรอุน่ๆ ให้
ผ่อนคลายความหนาว ต้องน่ีเลย คดิสคิดิส ิคาปูชโิน่ 
เอสเปรสโซ่ อาราบก้ิา โรบสัต้า อะไรดีนะ มอคค่า 
ซปุเปอร์รชิ อย่าคดินาน ว้าวมาเป็นเพลงเลย วนัน้ี 
สราเลยอาสาขอพาทวัร์คาเฟ่ ร้านกาแฟ ทานของ 
ร้อนๆ รบัลมหนาวคลายอุน่ มีสถานทีไ่หนในกระทรวง 
สาธารณสขุบ้าง ฉบบัน้ีขอใกล้ๆ  กบัซอยสาธารณสขุ 8 
กันก่อนจ้า ตามมากันเลยย

afé
พบกนัทีซ่อย

Cคลายหนาว8  พาทวัร์ร้านคาเฟ่ ชัน้ 1 กรม สบส. กบัร้าน 
Coffee Villa ร้านค้าสวสัดิการกรม สบส. 
รองรบัผู้รบับรกิาร และบคุลากร กรม สบส. 
มีทั้งเมนูร้อน เย็น และขนมเบเกอรี่ให้ได้
เลือกหลายเมนู มาถ่ายภาพสวยๆ กันได ้
ทัง้ด้านในและด้านนอก ทีผู้่รบับรกิารแวะ
มากรม สบส. ต้องไม่พลาด

 1. คาเฟ่  ช้ัน 1 กรม สบส.
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สราพาทัวร์ by สราวุฒิ

 ค�าว่า เชีย่วชาญ, ผู้เชีย่วชาญ ไม่อนุมัตใิห้ใช้ในการโฆษณาสถานพยาบาล เน่ืองจากกฎหมายวชิาชพีเวชกรรม 
ยังมิให้บุคคลใดใช้ค�าหรือข้อความที่แสดงว่าตนมีความรู้ความสามารถมากกว่าผู้อื่น เห็นควรให้ใช้ค�าว่า 
“ผู้ช�านาญการ” แทนรูห้รือไม่ บส ส

บส ส

 พาทัวร ์ร ้านคาเฟ ่ข ้างกรม 
สขุภาพจิต กบัร้าน Amazon ร้านค้า 
สวัสดิการของกรมสุขภาพจิต        
ทีผู้่รบับรกิารตดิต่อเดินเท้าเข้ามา 
ร้านจะอยูด้่านหน้าซอยสาธารณสขุ 8 
มีเมนูตามแบบฉบบัของร้าน ผู้รบั
บริการที่สนใจเชิญได้นะครับ 

2. คาเฟ่ข้างกรมสุขภาพจิต

  พาทวัร์ร้านคาเฟ่ข้างกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก กบัร้าน Black Canyon อยูฝ่ั่งตรงข้ามซอย
สาธารณสขุ 8 ถ้าผู้รบับรกิารเดินทางผ่านมาทาง อย. 
เพือ่มาทีก่รม สบส. จะเดินทางผ่านทีร้่านโดยมีเมนูตาม
แบบฉบบัของร้าน ส�าหรบัผู้รบับรกิารทีส่นใจ สามารถ
เชิญได้ที่ร้านนะครับ 
 คดิส ิคดิส ิคดิออกไหมว่าจะทานอะไรดี ถ้าท่านไหน 
แวะเวยีนมาทีก่รม สบส. ซอย 8 กจ็ะเจอร้านทีส่ราพาทวัร์ 
แนะน�า เพือ่ทานอะไรอุน่ๆ คลายหนาวกนัได้ ส�าหรบัฉบบั 
หน้าจะพาไปทีไ่หนบ้างต้องรอตดิตามกนันะว ิบายค้าบบ

3. คาเฟ่ข้างกรมการแพทย์แผนไทยฯ

นางแบบ : นางสาวจันทราภา แสนค�า ต�าแหน่ง นิติกร กองกฎหมาย
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 TikTok คือ แอพพลิเคชั่น Social Network 
สนับสนุนให้ผู้ใช้งานอพัโหลดคลิปวดีิโอสัน้ๆ ให้
ผู้ใช้งานอื่นๆ รับชมได้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเพลง 
และเอฟเฟคต่างๆ ที่มีให้เลือกหลากหลายลงใน
คลิปวิดีโอได้

 TikTok เป็นแอพพลิเคชั่นสัญชาติจีน 
สร้างโดยบริษัท Bytedance มีจางอีหมิง 
วิศวกรซอฟแวร์ (Software Engineer) 
เป็นผู้ก่อตัง้ ส�านักงานใหญ่ต้ังอยูท่ี ่กรงุปักกิง่ 
 ในปี ค.ศ. 2016 จางอีหมิง เปิดตัว
แอพพลิเคชั่นชื่อว่า โต่วยิน เม่ือประสบ
ความส�าเรจ็ในจีนและมีผู้ใช้งานจ�านวนมาก 
ในเดือนกันยายน ค.ศ.2017 จางอีหมิง 
ต้องการขยายโมเดลธรุกจิออกสูต่่างประเทศ 
จึงได้ท�าแอพพลิเคช่ันในลักษณะเดียวกัน 
ชื่อ TikTok นั้นเอง

TikTok คืออะไร? 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://victorytale.com/th/what-is-tiktok

 และในปีงบประมาณ 2566 น้ี กรม 
สบส.ของเราก็ได้เปิดตัว TikTok 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอย่าง
เป็นทางการ เพือ่แนะน�าข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของกรม ในรูปแบบคลิปวิดโีอ 
ให้ความบันเทิง สามารถเข้าไปกด
ตดิตามและคอยรบัชมข่าวสารดีๆ ได้
เลยครบั https://www.tiktok.com/@
theprhss
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 นพ.สรุะ วเิศษศกัด์ิ อธบิดีกรม สบส.พร้อมด้วย 
นพ.สามารถ ถริะศกัด์ิ รองอธบิดีกรม สบส. และคณะ 
ผู้บริหารกรม สบส. เดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียม
ความพร้อมการจัดงานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก 
EXPO 2025 OSAKA KANSAI (THAILAND Pavilion) 
ณ นครโอซากา และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เตรียมความพร้อม

รับเรื่องร้องเรียน
 นพ.ภานุวฒัน์ ปานเกต ุรอง
อธบิดีกรม สบส. พร้อมด้วยเจ้า
หน้าที่กองกฎหมาย และศูนย์
บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ฯ 
เข้ารบัเอกสารเรือ่งร้องเรยีนจาก
ผู้ร้อง และทนายรณณรงค์ แก้ว
เพช็ร์ กรณ ีโรงพยาบาลเอกชน 
ย่านบางบัวทอง ปลอมเอกสาร
ประวัติการรักษาของผู้ร้อง ณ 
กรม สบส.

 ทพ.อาคม ประดิษฐสวุรรณ 
รองอธิบดีกรม สบส. ร่วมเป็น 
แขกรบัเชญิในรายการถกไม่เถยีง 

ถกไม่เถียง

มอบวัสดุอุปกรณ์

สนับสนุนอุปกรณ์

ตรวจสอบ

ประเด็นโรงพยาบาลเอกชน 
ปลอมประวติัการรกัษา ณ 
สถานีโทรทศัน์สกีองทพับก
ช่อง 7

 ศบส. 1  ลงพืน้ที ่ส่งมอบ 
วสัดุอปุกรณ์ และหน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์ เพื่อ 
สนับสนุน อสม. ในการปฏิบตัิ 
หน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย ณ สสจ.ล�าพูน 
รพ.สต.บ้านนาแส่ง และ
รพ .สต . บ ้ าน เด ่นชั ย 
จ.ล�าปาง

 ศบส. 3 พร้อม สสจ. 
นครสวรรค์ มอบวัสดุ 
อุปกรณ ์ วั ส ดุที่ จ� า เป ็น 

 แก่ อสม. และประชาชนในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบ 
อทุกภัยในพืน้ที ่ต.บ้านบางมะฝ่อ 
อ.โกรกพร จ.นครสวรรค์

 ศบส. 4 ร่วมกบักองกฎหมาย 
กรม สบส. สสจ.สระบุรี และ
ภาคเีครอืข่าย/โรงพยาบาลใน
เขตพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนในกิจการการ
ดูแลผู้สงูอายหุรอืผู้มีภาวะพึง่พงิ 
ในเขตพื้นที่ จ.สระบุรี
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 ศบส. 5 เข้าร่วมโครงการ 
“อบรมเพิ่มทักษะความรู ้และ
เทคโนโลยีเครื่องมือทางการ
แพทย์เชิงลึกส�าหรับวิศวกรรม
การแพทย์” ร่วมกับ บริษัท 
โกลบอล เฮลตี้แคร์ ณ ห้อง  
Innogineer Maker Studio ชัน้ 1 
อาคาร 3 คณะวศิวกรรมศาสตร์  
ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

เพิ่มศักยภาพ

 ศบส. 9 เข้าร่วมการตรวจ 
เ ยี่ ย ม เ ส ริ ม พ ลั ง บุ ค ล า ก ร
กระทรวงสาธารณสขุ และอสม. 
พร้อมมอบสิ่งของส�าหรับดูแล 
ผู้ป่วยตดิเตยีง ร่วมกบัศนูย์วชิาการ 
สสจ.สสอ. รพ.หน่วยงานต่างๆ
ในพืน้ที ่ณ จ.นครราชสมีา

เสริมพลัง

แก้ไขระบบไฟฟ้า เยี่ยมให้ก�าลังใจ

พลังคน พชอ.

ฟื้นฟู
 ศบส. 10 ร่วมกบัสสจ.อบุล- 
ราชธานี ลงพืน้ทีต่รวจสอบฟ้ืนฟู 

 ศบส. 12 เข้าตรวจสอบ
วัดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
ระบบไฟฟ้า เน่ืองจากค่า
ไฟฟ้าสูงผิดปกติ เครื่อง
ก� า เ นิ ด ไ ฟฟ ้ า ข อ ง โ ร ง
พยาบาล ซึ่งท�างานผิด
ปกตแิละจ่ายโหลดเกนิพกิดั 
แรงดันไฟฟ้าตกบ่อย ท�าให้

เกิดความเสียหายและส ่ ง 
ผลกระทบในการรกัษาผู้ป่วย 
ณ รพ.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร 
จ.นราธิวาส

 สสม.ภาคกลาง ร่วมคณะ
ผู้บริหารทั้งส ่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เยี่ยมให้ก�าลังใจ
และมอบถุงยังชีพแก่ อสม.ที่
ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้าน
ดินด�า ต.ดินด�า อ.จังหาร และ 
รพ.โพนทราย อ.โพนทราย 
จ.ร้อยเอ็ด

 สสม.ภาคเหนือ ร่วมประชมุ 
เชงิปฏิบตักิาร พลังคน พชอ.
เขตสุขภาพที่ 1 “ล้านนา 
จุ ้มเย็น” เพื่อเสริมสร ้าง
ความเข ้มแข็งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดบัอ�าเภอ ณ  
จ.เชยีงราย

แ ล ะ ช ่ ว ย แก ้ ไ ขป ัญหา
สถานพยาบาลที่ ได ้รับ 
ผลกระทบจากภาวะน�า้ท่วม 
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์
ภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ 
ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบ
ต่อสถานบริการสุขภาพ 
ตามภารกิจปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (MSERT)  
ณ รพ .สต .ศรี ม งคล  
อ.ส�าโรง จ.อบุลราชธานี
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