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สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้บริการจัดหางานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายจ้าง
/สถานประกอบการ จานวน 24 ราย แจ้ง ความต้อ งการแรงงาน (ตาแหน่ง งานว่า ง) จานวน 126 อัต รา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจานวน 449 คนและผู้ลงทะเบียนสมัครงานได้รับการบรรจุงานจานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ
20.50 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และร้อยละ 73 ของความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน
126 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
449 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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การบรรจุงาน
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ปวช.

อาชีพที่มีตาแหน่งงานมากที่สุด 5 อาชีพ
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ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานบริการ
พนักงานขาย

อาชีพพื้นฐาน

เสมียนเจ้าหน้าที่
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ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามเพศ

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
449 คน

จานวน 187 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.65
จานวน 262 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.35

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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การบรรจุงาน
92 คน

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตาม
เพศ

จานวน 35 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.04
จานวน 57 คน
คิดเป็นร้อยละ 61.96

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตามวุฒิการศึกษา

ผู้สมัครงานทีไ่ ด้รับการบรรจุจาแนกตามอายุ

1%

60%

ประถม

ป.ตรี ขึ้นไป

ประถม
มัธยม
ปวช.

0%

74%

7%

9%

5%

10%

5%

ปวส.

15-17 ปี 18-24 ปี 25-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี

7%

22%
มัธยม

ปวส.
ป.ตรีขึ้นไป

ปวช.

อาชีพที่มีผ้สู มัครงานที่ได้รับการบรรจุมากที่สุด 5 อาชีพ

39%

20%

18%

11%

5%

ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง

เสมียน เจ้าหน้าที่

อาชีพพื้นฐาน

พนักงานบริการ
พนักงานขาย

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ

ปี ที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 2564 หน้า 5

ปี ที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 2564 หน้า 6

ปี ที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 2564 หน้า 7

10 คุณสมบัติสาคัญของนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ
“คุณเคยสงสัยไหมว่านักธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จนัน้ จริง ๆ แล้วพวกเขามีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ ?”
บอกเลยว่าคุณสมบัติของนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จนั้น คุณอาจจะมีอยู่แล้วก็เป็นได้ แต่ก็อาจจะมีอีกหลายข้อที่คุณต้อง
ฝึกฝนตัวเองเพื่อพาธุรกิจไปถึงฝั่งฝัน ซึ่งหากคุณทาธุรกิจส่วนตัวหรือว่ามีกิจการเป็นของตนเองอยู่แล้ว ก็คงรู้ดีว่าการเป็นผู้ประกอบการที่
สมบูรณ์แบบและบริหารร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายอยู่เหมือนกัน
แล้วจะทายังไงถึงจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จได้เหมือนผู้ประกอบการชื่อดังที่เราเห็น ๆ กันตามทีวีหรือสื่อต่างๆ ?
วันนี้เรามีผลการศึกษาคุณสมบัตินกั ธุรกิจจาก Entrepreneurship In A Box ที่ทาให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จมาบอก
ต่อเจ้าของกิจการเช่นคุณ บอกเลยว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก แล้วก็มีแค่ 10 ข้อเท่านั้น ! มาดูกันว่าคุณมีคณ
ุ สมบัติหรือยังเหลือข้อไหนที่
ต้องปรับปรุงอยู่บ้าง
1. พร้อมที่จะลงมือทา
“ความสาเร็จเกิดจากการลงมือทา ไม่ใช่แรงอธิษาาน”
คุณลักษณะของนักธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จทุกคนมีเหมือนกันก็คือ “ความพร้อม” และ “พร้อมที่จะลงมือทา” ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็น
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หรือว่านักลงทุน นี่คือคุณสมบัติสาคัญอันแรกที่จะนาคุณไปสู่เส้นชัยของการทาธุรกิจ
นั่นก็เพราะว่า หากคุณได้แต่คิดและวางแผน แต่ไม่เคยลงมือทา ธุรกิจของคุณก็ไม่มีวันประสบความสาเร็จ จริงไหมล่ะ ? เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่กลัว
ๆ กล้า ๆ รีบลงมือทาตามแผนธุรกิจที่วางไว้ได้แล้ว !

2. มีความรู้ด้านการลงทุน
อาชีพนักธุรกิจไม่ได้เป็นกันง่าย ๆ ! . . .
เพราะเจ้าของกิจการและนักธุรกิจเช่นคุณจาเป็นต้องมีความรู้ด้านการลงทุนและการบริหารธุรกิจอยู่ไม่น้อย ถ้าจะพูดตรง ๆ ก็คือ อย่าหยุดที่จะ
เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ทั้งแนวโน้มของตลาด ความต้องการของผู้บริโภค หรือแม้กระทั่งเคล็ดลับการบริหารร้านและบริหารพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยพาคุณไปยังเป้าหมายและทาให้ธุรกิจของคุณเข้าใกล้ความสาเร็จมากยิ่งขึ้น ที่สาคัญ ปัจจุบันมีแหล่งความรู้ให้ผู้ ประกอบการและเจ้าของ
ธุรกิจเช่นคุณได้เรียนรู้มากมาย เช่น
: รายการอายุน้อยร้อยล้าน
: ThaiSMEsCenter
: Smart SME
นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามบล็อกของเราและหาความรู้เพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ธนาคารต่าง ๆ อีกด้วย

3. มีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ
แค่มีความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่พอทีจ่ ะทาให้คุณเป็นผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จได้ เพราะคุณจะต้องรู้จักประยุกต์ และดัดแปลงความรู้
เหล่านั้นในธุรกิจของคุณได้อย่างสร้างสรรค์ด้วย กิจการและร้านค้าของคุณจะได้แตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
นอกจากนี้คุณก็ต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาด้วย เพือ่ ให้สินค้าของคุณยั งเป็นทีต่ ้องการของ
ลูกค้าแม้วา่ จะมีเทรนด์ใหม่ ๆ เข้ามาก็ตาม ดังนั้นการมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักคิดนอกกรอบจึงเป็นคุณสมบัตินักธุรกิจที่ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ
ทุกคนต้องมี

4. มีไหวพริบ
นักธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จส่วนใหญ่นั้นมีทักษะในการแก้ปัญหาและมีไหวพริบในการเอาตัวรอด เพื่อพากิจการไปถึงฝั่งฝันแม้สถานการณ์จะไม่
เป็นใจ เช่น ในยามที่เศรษากิจตกต่า หรือลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้าน นักธุรกิจอย่างคุณจะต้องรับมือยังไงจึงจะประคับประคองกิจการให้อยู่ต่ อไปได้
หรือเวลาที่ทางร้านเจออุปสรรค เช่น ผลิตสินค้าไม่ทันหรือว่าไม่มีสินค้าที่ลูกค้าต้องการ คุณจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไง และเลือกป้องกันแบบไหนจึงจะไม่เกิด
เหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีก เพราะฉะนั้นการจะเป็นผู้ประกอบการ นักลงทุน หรือว่าเจ้าของธุรกิจได้ คุณจึงจาเป็นต้องมีไหวพริบและมีทกั ษะในการแก้ปญ
ั หานั่นเอง

5. มีความอดทน
เป้าหมายทางธุรกิจของคุณมีอะไรบ้าง ?
เมื่อเป็นนักธุรกิจแล้ว คุณจะต้องรู้จักอดทนและพร้อมที่จะก้าวต่อไปแม้จะเผชิญความล้มเหลว เพราะจะต้องยึดเป้าหมายทางธุรกิจเป็นหลัก หากคุณ
ยอมแพ้ง่าย ๆ เส้นทางธุรกิจของคุณก็คงจะหยุดอยู่ตรงนั้น
ท่องไว้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการและนักลงทุนเท่านั้น แม้จะผิดพลาดบ้างแต่ก็ต้องไม่ท้อและลุกขึ้นมาให้ได้ ให้อดทนและ
เรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา และที่สาคัญ นักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จจะเข้าใจดีว่าการทาธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายและพวกเขาก็ต้องมีความอดทน
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6. มีความเพียรพยายาม
ความเพียรพยายามก็คล้าย ๆ กับความอดทน คือคุณจะต้องไม่ถอดใจง่าย ๆ และลงมือทาแม้บางทีคุณอาจจะรู้สึกไม่พร้อม อย่าลืมว่าความรู้สึกและ
แรงบันดาลใจนั้นไม่ได้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสิ่งที่คุณต้องการ แต่การลงมือทาและความมานะบากบั่นต่างหากที่จะช่วยให้คุ ณประสบ
ความสาเร็จ เพราะฉะนั้นหากคุณรู้สึกเหนื่อยหรือมีอุปสรรคเข้ามาบ้าง ก็ขอให้หยุดพักเติมพลังและรีบลุกขึ้นสู้ต่อ จาไว้ว่านักธุรกิจที่ ประสบความสาเร็จต่างก็มี
ความเพียรพยายามและไม่ท้อแท้ง่าย ๆ
หากคุณเพิ่งก้าวเข้าสู่วงการทาธุรกิจส่วนตัวหรือมีกิจการเป็นของตัวเอง ต้องเข้าใจก่อนเลยว่า ลักษณะของนักธุรกิจที่ดีต้องมีความเพียรพยายามในหัวใจ เพราะ
เส้นทางธุรกิจต้องมีขรุขระอยูแ่ ล้ว หากถอดใจตั้งแต่แรก ๆ ย่อมยากที่จะคว้าความสาเร็จมาครอง

7. ทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
ไม่มีใครทาอะไรสาเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว จริงไหมล่ะ ? และการทาธุรกิจก็เช่นกัน คุณจาเป็นต้องมีทีมงานที่ดีและรู้จักการทางานเป็นทีมที่แท้จริงจึง
จะเข้าสู่เส้นชัยได้อย่างแข็งแกร่ง จาไว้วา่ คุณไม่ใช่ซุปเปอร์แมนที่จะทาทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง คุณจาเป็นต้องมีทีมที่คอยผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพของกัน
และกัน เช่น พนักงานขาย, ผู้จัดการร้าน, ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบัญชี เป็นต้น เพราะทีมงานเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น
ดังนั้นอีกหนึ่งคาถามสาหรับคุณสมบัติของนักธุรกิจก็คือ คุณสามารถทางานเป็นทีมได้ดีแค่ไหน ? ถ้าไม่ คุณต้องเรียนรู้อะไรบ้างจึงจะสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น เพราะนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จต่างก็ให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีมกันทั้งนั้น

8. กล้าได้ กล้าเสีย
หนึ่งในคุณสมบัตินักธุรกิจ นักลงทุน และผู้ประกอบการมีร่วมกันก็คือ กล้าได้ กล้าเสีย คือ กล้าเสี่ยง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเสี่ยงแบบสุ่มสี่สุ่มห้า
หรือเสี่ยงไปเรื่อยโดยไม่มีหลักการ แต่พวกเขารู้จกั ประเมินสถานการณ์และคาดคะเนความเสี่ยงเป็นอย่างดี
นักธุรกิจจึงควรรู้จักวางแผนธุรกิจเพือ่ จาลองสถานการณ์และหาแนวทางรับมือกับปัญหาล่วงหน้า เพราะเมื่อเริ่มทาธุรกิจคุณย่อมมีความเสี่ยงมาก
อยู่แล้ว แต่จะทายังไงถึงจะคานวณความเสี่ยงและก้าวผ่านอุปสรรคในแต่ละช่วงของกิจการไปได้ นั่นคือคาสิ่งที่ผู้ประกอบการเช่นคุณต้องเตรียมตัวไว้ให้ดี
จาไว้วา่ สิ่งที่นักธุรกิจต้องมีคือความเด็ดเดี่ยวและกล้าตัดสินใจ หากมัวแต่กล้า ๆ กลัว ๆ กิจการของคุณจะไม่เดินไปข้างหน้าเป็นอันขาด

9. มั่นใจในตัวเอง
ความมั่นใจในตัวเอง คือ คุณสมบัตินักธุรกิจที่ขาดไม่ได้ เพราะถือว่าสาคัญในการทาธุรกิจมาก ๆ
จริง ๆ แล้วไม่มีใครสามารถเป็นผู้ประกอบการ นักลงทุน หรือนักธุรกิจได้เลยหากไม่มีความมั่นใจตั้งแต่แรก เพราะฉะนัน้ คนที่ประสบความสาเร็จ
ส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง ส่วนคนที่มัวแต่กลัว ๆ กล้า ๆ และไม่ตัดสินใจหรือไม่ลงมือทาอะไรสักที ก็จะอยู่ที่เดิมอยูอ่ ย่างนั้น แล้วคุณล่ะ มั่ นใจ
ในตัวเองและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมากพอหรือยัง ?
อีกอย่างหากคุณไม่มั่นใจในตัวเองแล้ว คุณจะทาให้พนักงาน คู่ค้า หรือแม้กระทั่งทาให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าของคุณได้ยังไง จริงไหม ? ดังนั้นลองฝึก
สร้างความมั่นใจจากตัวเอง แล้วก็ส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับทีมและคนอื่น ๆ ต่อ ๆ ไป ดีกว่า รับรองว่าเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอยู่ไม่ ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

10. มีคอนเน็คชั่น (Connection)
ปัจจุบันเราจะเถียงไม่ได้เลยว่า สิ่งที่ทาให้นักธุรกิจส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จก็คือ คอนเน็คชั่น (connection) เพราะยิ่งมีคอนเน็คชั่นมาก โอกาส
ที่คุณจะประสบความสาเร็จก็ยิ่งมากขึ้นไปอีก เช่น คอนเน็คชั่นที่คุณมีอาจจะแนะนาแหล่งผลิตสินค้าราคาถูกคุณภาพเยี่ยม หรืออาจจะให้ข้ อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
กับกิจการของคุณก็เป็นได้ คุณจึงจะเห็นได้ว่านักธุรกิจที่มองการณ์ไกลและไหวพริบดีนั้น มักจะมีคอนเน็คชั่นที่ใหญ่มาก ๆ

ที่มา : https://www.storehub.com
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การฉีดวัคซีนคืออะไร
การฉีดวัคซีน คือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง วัคซีนอาจผลิตจากเชื้อไวรัส หรือ เชื้ อแบคทีเรีย
ที่อ่อนตัวแล้ว หรือส่วนประกอบของเชื้อ แล้วนามาฉีดเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นๆ

เหตุใดจึงต้องฉีดวัคซีน
จุดประสงค์ในการฉีดวัคซีนนั้นเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงโดยเฉพาะกับเด็ก การฉีดวัคซีนนั้นช่วยลดการแพร่ระบาดและลดผลกระทบที่
ร้ายแรงของโรคต่อผู้ป่วย

วัคซีนชนิดต่างๆ
1. วัคซีนบีซีจี (BCG) ป้องกันวัณโรค
ฉีด 0.1 มล. ในชั้นผิวหนังที่ไหล่ซ้าย
ถ้าไม่มีแผลเป็นเกิดขึ้น และไม่มีหลักาานว่าเคยได้รับมาก่อน ให้ฉีดได้ทันที
ถ้าเคยได้รับวัคซีนมาก่อน ไม่ต้องฉีดซ้าแม้ไม่มีแผลเป็น

2. วัคซีนตับอักเสบบี
เด็กทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็มถ้าไม่มีข้อห้าม และเข็มสุดท้ายต้องอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน
ทารกที่คลอดจากมารดาที่ HBsAg ให้ผลลบ ให้ฉีดวัคซีนจานวน 3 ครั้งเมื่อแรกเกิด อายุ 1-2 เดือน และอายุ 6 เดือนตามลาดับ
ทารกที่คลอดจากมารดาที่ HBsAg ให้ผลบวก(โดยเฉพาะถ้า HBeAg เป็นบวกด้วย) พิจารณาให้ภูมิต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBIG) ภายใน 12 ชั่วโมงหลัง
คลอด และให้วัคซีนครั้งที่ 1 พร้อมกันคนละตาแหน่งกับที่ฉีด HBIG
กรณีทารกได้รับ HBIG ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 1-2 เดือน และครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
กรณีทารกไม่ได้รับ HBIG ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 1 เดือน และครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
ตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขให้วัคซีนรวมที่มีทั้ง คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และไวรัสตับอักเสบบี (DPT-HB) ที่อายุ 2, 4 และ
6 เดือน แต่ถ้ามารดามี HBsAg ให้ผลบวกและทารกไม่ได้ HBIG ควรให้วัคซีนตับอักเสบบีเดี่ยวเพิ่มตอนอายุ 1 เดือนด้วย(รวมเป็น 5 ครั้ง)

3. วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
เด็กทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็มถ้าไม่มีข้อห้าม และเข็มสุดท้ายต้องอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน
ทารกที่คลอดจากมารดาที่ HBsAg ให้ผลลบ ให้ฉีดวัคซีนจานวน 3 ครั้งเมื่อแรกเกิด อายุ 1-2 เดือน และอายุ 6 เดือนตามลาดับ
ทารกที่คลอดจากมารดาที่ HBsAg ให้ผลบวก(โดยเฉพาะถ้า HBeAg เป็นบวกด้วย) พิจารณาให้ภูมิต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBIG) ภายใน 12 ชั่วโมงหลัง
คลอด และให้วัคซีนครั้งที่ 1 พร้อมกันคนละตาแหน่งกับที่ฉีด HBIG
กรณีทารกได้รับ HBIG ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 1-2 เดือน และครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
กรณีทารกไม่ได้รับ HBIG ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 1 เดือน และครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
ตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขให้วัคซีนรวมที่มีทั้ง คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และไวรัสตับอักเสบบี (DPT-HB) ที่อายุ 2, 4 และ
6 เดือน แต่ถ้ามารดามี HBsAg ให้ผลบวกและทารกไม่ได้ HBIG ควรให้วัคซีนตับอักเสบบีเดี่ยวเพิ่มตอนอายุ 1 เดือนด้วย(รวมเป็น 5 ครั้ง)

ปี ที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 2564 หน้า 10
4. วัคซีนโปลิโอ
ให้หยด bivalent OPV (type1, 3) 5 ครั้ง ร่วมกับฉีด IPV 1 ครั้งที่อายุ 4 เดือน
สามารถใช้ชนิดฉีด (ปัจจุบันรวมอยู่กับวัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก) แทนชนิดกินได้ทุกครั้ง หากใช้ชนิดฉีดอย่างเดียวโดยตลอดอาจให้เพียง 4
ครั้ง โดยงดเมื่ออายุ 18 เดือนได้

5. วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
ให้วัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2-4 ปี (กระทรวงสาธารณสุขให้ที่อายุ 2 ปีครึ่ง)
กรณีที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูมและอีสุกอีใสในเวลาเดียวกัน สามารถใช้วัคซีนรวม หัด หัดเยอรมัน คางทูมและอีสุกอีใส (MMRV)
แทนการฉีดแบบแยกเข็มได้ทุกครั้งในเด็กอายุตั้งแต่ 1-12 ปี การใช้วัคซีนรวม MMRV ที่อายุ 2-4 ปีแทนการฉีดวัคซีนแบบแยกเข็มพบว่ามีอาการข้างเคียง
ไม่แตกต่างกัน
การใช้วัคซีนรวม MMRV ในเด็กอายุ 12-23 เดือนมีโอกาศเกิดการชักจากไข้ได้มากกว่าการฉีดแบบแยกเข็ม กรณีที่เคยได้วัคซีน MMR หรือ VZV มาก่อน
แนะนาให้ใช้วัคซีนรวม MMRV ห่างจากวัคซีน MMR และ VZV ครั้งก่อน อย่างน้อย 3 เดือน

6. วัคซีนฮิบ (Hib)
ปัจจุบันมีชนิด conjugate กับ PRP-T ในเด็กไทยแนะนาให้ฉีด 3 ครั้งเมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน
การฉีดเข็มกระตุ้นที่อายุ 12-18 เดือน อาจไม่จาเป็นต้องฉีดในเด็กแข็งแรง ควรฉีดในผู้ที่มีความเสี่ยง เช่นผู้ที่มีภูมิคมุ้ กันบกพร่อง ไม่มีม้าม หรือม้ามทางาน
ผิดปกติ
ไม่จาเป็นต้องฉีดวัคซีนฮิบในเด็กภูมิคุ้มกันปกติที่อายุ 2 ปีขึ้นไป

7. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
วัคซีนชนิดเชื้อไม่มีชีวิต (inactivated : JEVAC ) ฉีด 3 ครั้ง เริ่มเมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป เข็มต่อมาอีก 1-4 สัปดาห์ และ 1 ปี ปีตามลาดับ
วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต (live JE : CD-JEVAX และ IMOJEV) ให้ฉีด 2 ครั้งที่อายุ 9-12 เดือน เข็มต่อมาอีก 12-24 เดือน live JE ทั้งสองชนิดสามารถใช้
แทนกันได้
สามารถใช้วัคซีนชนิด live JE ฉีดกระตุ้นในผู้ที่เคยฉีดวัคซีน inactivated JE ได้ และสามารถใช้วัคซีน inactivated JE ฉีดกระตุ้นในผู้ที่เคยฉีด live JE
ได้ โดยห่างกันอย่างน้อย 12 เดือน

8. วัคซีนตับอักเสบเอ
วัคซีนชนิดเชื้อไม่มีชีวิต (inactivated vaccine ) ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน อาจใช้ต่างชนิดได้ในการฉีดแต่ละครั้ง
วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต (live vaccine ) ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 เดือนขึ้นไป เพียงเข็มเดียว และใช้แทนวัคซีนชนิดเชื้อไม่มีชีวิตได้

9. วัคซีนอีสุกอีใส
ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป แนะนาให้ฉีดเข็มแรกอายุ 12-18 เดือน
พิจารณาให้ฉีดเข็มที่สองเมื่ออายุ 2-4 ปี อาจจะฉีดเข็มที่สองก่อนอายุ 4 ปีได้ในกรณีที่มีการระบาดแต่ต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน
ถ้าอายุมากกว่า 13 ปี ให้ฉีดสองเข็มห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน

10. วัคซีนไข้หวัดใหญ่
พิจารณาให้ฉีดในเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี และเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครุนแรง เช่น เด็กที่จะเป็นโรคเรื้อรัง(รวมหอบ
หืด) โรคหัวใจ โรคอ้วนที่ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 35 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคเรื้อรัง เป็นต้น
ถ้าอายุน้อยกว่า 9 ปี การฉีดครั้งแรกต้องฉีดสองเข็มห่างกัน 1 เดือน กรณีที่ปีแรกได้ไปฉีดเพียงครั้งเดียว ปีถัดมาให้ฉีดสองครั้ง จากนั้นจึงสามารถฉีดปีละ
ครั้งได้

11. วัคซีนไข้เลือดออก
ฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปี ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0,6 และ 12 แนะนาในเด็กที่มีประวัติเป็นไข้เลือดออกมาก่อน สาหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกควรตรวจ
เลือดก่อนการฉีดวัคซีน

ที่มา : https://www.bangkokhospital-chiangrai.com

.

ปี ที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 2564 หน้า 11

เคบับไก่
วัตถุดิบ
น่องติดสะโพก เลาะกระดูกออก 5ชิ้น
ผงยี่หร่า
1/2ช้อนโต๊ะ
ผงลูกผักชี
1/2ช้อนโต๊ะ
ผงกะหรี่
1/2ช้อนโต๊ะ
ผงปาบีก้า
1/2ช้อนโต๊ะ
พริกไทยดาตา
1/2ช้อนโต๊ะ
กระเทียม
1หัว
หัวหอมแดง
1หัว
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ
2ถ้วย
มายองเนส
2ช้อนโต๊ะ
กระเทียมใหญ่
6กลีบ
พริกไทยดาตา
1/2ช้อนชา
ผักชีสับหยาบ
1ช้อนชา
เนยจืด
2ช้อนโต๊ะ
แป้งข่าวโพด
1ช้อนโต๊ะ
นมจืด
250ml
ชีสแผ่น
6-7แผ่น
มะเขือเทศ,ผักสลัด,แตงกวา,กะหล่าปลี,แผ่นแป้งเคบับ

วิธีทา
1. นาโยเกิร์ต,มายองเนส,กระเทียม,พริกไทยและผักชี มาปั่นรวมกันไห้ละเอียด พอปั่นเครื่องเข้ากันดีแล้วก็
นาไปคลุกในเนื้อไก่ไห้เข้ากัน หมักทิ้งไว้1ชม.
2. นา โยเกิร์ต+กระเทียม+มายองเนส มาปั่นไห้เข้ากัน จากนั้น เทใส่ถ้วย แล้วนา พริกไทย+ผักชีสับ ใส่ลงไป
คนไห้เข้ากัน เสร็จ
3. ตั้งกระทะ ใส่เนยลงไป พอเนยละลาย ก็ใส่แป้งข้าวโพด ลงไป คนไห้แป้งสุก ก็ทยอยใส่นมจืดลงไป คนไห้
เข้ากัน และ ตามด้วยชีส คนไห้เข้ากัน เสร็จ
4. นา ไก่ที่หมักครบเวลาแล้ว ไปอบ อบไห้สุก (ของเราใช้เวลาอบ1ชม. ครึ่งชั่วโมงกับไก่ทีนึง) พอไก่สุกดีก็
นาออกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนาไปผัดในกระทะอีกที(ที่ต้องผัดเพราะเครื่องเทศที่เกาะอยู่ข้างนอกจะได้เข้ากัน)
5. วิธีห่อ ก็นาแผ่นแป้ง ไปนาบกับกระทะไห้พอร้อน แล้วก็ นาผักต่างๆใส่ลงไป ตามด้วยไก่และซอสต่างๆ
ซอสที่ใช้ ก็จะมี ซอสพริก มายองเนส ซอสโยเกิร์ต ซอสชีส ใส่ทุกอย่างครบก็ม่วนห้อด้วยฟรอย อีกที

ที่มา : www. cookpad.com
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“กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง”
เราจะพาท่านไปชมภาพกิจกรรมด้านอื่นๆ กับคอลัมน์ “กิจกรรมผ่านเลนส์ กล้อง” เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ผ่านมา พวกเราชาว สจก.7 ไปทาอะไรที่ไหนกันมาบ้าง
เดื อนธั นวาคมที่ ผ่ า นมา เจ้ า หน้ า ที่ส านัก งานจั ดหางานกรุ ง เทพมหานครพื้น ที่ 7 ได้ อ อกเยี่ย มนายจ้า ง/
สถานประกอบการในเขตพื้ น ที่ เพื่อ แนะน าการให้ บริ การตามภารกิจ หาต าแหน่ งงาน ตามโครงการศู นย์ ตรี เทพ
เพื่อการจ้างงานครบวงจร จานวน 10 แห่ง คือ





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจาหน่ายกระดาษลูกฟูก
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 24 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 104 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานขับรถ 1 อัตรา, พนักงานติดรถส่งของ 1 อัตรา)
 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ จาหน่ายก๊าซLPG
 มีจานวนลูกจ้างประมาณ 48 คน
 สถานที่ตั้ ง บริ ษัท เลขที่ 140/11 ซอยนาวีเ จริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
 รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (ช่างเชื่อม 4 อัตรา)
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ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจาหน่ายสีทุกชนิด
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 55 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 19 ซอยบางบอน 3/14 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานขาย 2 อัตรา)

.






ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นาเข้าจาหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 25 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 53 ซอยเพชรเกษม 96 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ไม่มี
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 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ บริการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ
 มีจานวนลูกจ้างประมาณ 16 คน
 สถานที่ตั้งบริษทั เลขที่ 30/277 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 11 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (เจ้าหน้าที่นาเข้าส่งออก 2 อัตรา)






ประกอบกิจการเกี่ยวกับ โรงงานผลิตเครื่องโม่หิน, เครื่องย่อยหิน
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 313 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 1167 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
-

(เจ้าหน้าที่บัญชี 3 อัตรา, เจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 2 อัตรา (พิการหู,แขน), แม่บ้าน (คนพิการ)
2 อัตรา (พิการหู,แขน))
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ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ปั้มน้ามัน
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 26 คน
สถานทีต่ ั้งบริษัท เลขที่ 1395 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานเติมน้ามันรถ 5 อัตรา, พนักงานแคชเชียร์ 2 อัตรา)

 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ นาเข้าและจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค
 มีจานวนลูกจ้างประมาณ 10 คน
 สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 88 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 3 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา, พนักงานขาย 1 อัตรา)
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ภาพการดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการและการทางานของคนต่างด้าว
ตามภารกิจที่ นายสุวิทย์ วัฒนาสันติกุล ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา เนียมศรี หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน ดาเนินการตรวจสอบ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
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ภาพการดาเนินการตรวจการชี้แจงการให้ความช่วยเหลืออื่นใด การให้สิทธิและการขอรับสิทธิตามมาตรา35
ตามภารกิจที่ นายสุวิทย์ วัฒนาสันติกุล ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
มอบหมายให้ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทา ดาเนินการประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ภาพการดาเนินการการส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้านตามภารกิจที่ นายสุวิทย์ วัฒนาสันติกุล ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
มอบหมายให้ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทา ดาเนินการประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ
๑. บริษัท ปิ่นเกล้า
ฮอนด้าคาร์ส จากัด
22 ถ.บรมราชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 081 493 6546
2. บริษัท ใจรักษ์
กล่องกระดาษ จากัด
7-9 หมู่5 ซ.เลียบฝั่งเหนือ20
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.082 788 5028
02 421 2889 90
โทรสาร.02 421 6283
3. บริษัท ไท ควอลิตี้
แวร์ จากัด
173 ซ.เพชรเกษม42แยก1
แขวงบางจาก
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 081 649 9111
4. คุณ องอาจ เตชะมหพันธ์
19/19 ซ.พัฒนา
ถนน พุทธมณฑลสาย1
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 081 845 8147
5. บริษัท สุคาร์แคร์ จากัด
22/1 ถนนพุทธมณฑลสาย1
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 080 060 9956

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

ศูนย์จาหน่าย - พนักงานขาย
และบริการรถยนต์ - ช่างซ่อมบารุง
ฮอนด้า
- มาร์เก็ตติ้งออนไลน์
- พนักงานล้างรถ
(ผู้พิการ)

10
1
1
1

ช/ญ 20-40 ปวช-ป.ตรี 12,000/ด.
ช 20-40 ปวช-ป.ตรี 12,000/ด.
ช/ญ 20-40 ปวช-ป.ตรี 12,000/ด.
ช/ญ 10,000/ด.

โรงงานผลิต - พนักงานฝ่ายผลิต
กล่องกระดาษ - ช่างปั้มไดคัทลูกฟูก
ลูกฟูก

3
1

- 25-35 ไม่จากัด 331-350/ว.
ช 25-35 ไม่จากัด 331-400/ว.

คลินิกกายภาพ - เจ้าหน้าที่การตลาด
บาบัดโดยมีแพทย์ (ปฎิบัติงานที่สาขา
เฉพาะทางประจา เดอะปาร์ค(คลองเตย))
สถานประกอบการ

1

ช/ญ 25-30

ป.ตรี

20000 25000/ด.

1
1

ญ 25-45
ญ 35-45

-

14000/ด
14000/ด

1
1

ญ ไม่จากัด ไม่จากัด
ญ ไม่จากัด ไม่จากัด

งานบ้าน

- แม่ครัว
- คนดูแลผู้สงู อายุ
(ผู้สูงอายุดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง)

ทาความสะอาด - ล้างรถยนต์
รถยนต์
- เช็ดรถยนต์

331/ว.
331/ว.
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สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

6.บริษัท แฮปปี้ เพส
คอนโทรล จากัด
475 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงหลักสอง เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 087 692 8887
02 803 5722 3
7. หจก.เซอร์วิส9 แอนด์
ซัพพลาย
142/72 เดอะแพลนบางแค
ซอย 5 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 087 826 0440

กาจัดแมลง

ตาแหน่งงาน

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

- พนักงานบริการ

4

- ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า

10

ช/ญ 18-47 ม.3ขึ้นไป 10000 20000/ด.

8. บริษัท ปิ่นเกล้า เซอร์วิส
ปั้มน้ามัน shell
จากัด
11 หมู่ 18 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพฬ
เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 02 422 2588

- เสมียนบัญชี
- ผู้จัดการสถานี
-คีย์ข้อมูล(ขับรถยนต์ได้)
- ช่างเปลี่ยนถ่าย
น้ามันเครื่อง

2
2
2
2

ช/ญ 23-30
ช/ญ 28-35
ช/ญ 23-40
ช 28ปีขึ้นไป

- พนักงานชงกาแฟ

4

ญ 18-28 ม.3 ปวช ปวส 9930/ด.

9. นาย กาธร อุดมฤทธิรุจ
153/2 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

- แม่บ้าน(ดูแลผูส้ ูงอายุ)

1

ญ 30-40

1
20

ญ 30-40 ไม่จากัด แรงงานขั้นต่า
ช 20ปีขึ้นไป ม.6ขึ้นไป แรงงานขัน้ ต่า

ล้างแอร์
ซ่อมแอร์

งานบ้าน

ช 18-30 ไม่จากัด

ค่าจ้าง

ม.3 ปวช ปวส
ม.3 ปวช ปวส
ม.3 ปวช ปวส
ม.3 ปวช ปวส

ไม่จากัด

8500 10000/ด.

9930/ด.
15,000/ด.
10000/ด.
9930/ด.

12,000/ด.

โทร 063 2298850

10. บริษัท ไรส์ซิ่ง
อิมเม็กซ์ จากัด
56/1 ถนน ศาลธนบุรี
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 081 8394412

อู่ซ่อมรถยนต์ - แม่บ้าน
- เด็กฝึกงาน
(พนักงานทั่วไป)

ปี ที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 2564 หน้า 20

สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

11.บริษัท เทรดวินเนอร์ จากัด จาหน่ายรถไฟฟ้า
11 ถนนอัศวพิเชษฐ์
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 02 885 8008
12.สุขเกษม ดิสทริบิวชั่น
จากัด
3 ซ.เพชรเกษม108แยก11
แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 02 447 6926

ตาแหน่งงาน
- พนักงานขับรถขนส่งสินค้า

- กราฟฟิกดีไซน์
- พนักงานขายหน้าร้าน
- ช่างสี
- ช่างไฟฟ้ารถยนต์
- ช่างทัว่ ไป

ตัวแทนจาหน่าย - พนักงานขับรถ
สินค้าไอศครีม - ผู้ช่วยพนักงานขับรถ

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

1
1
1
1
1
1

ช
ช/ญ
ญ
ช
ช
ช

ตามตกลง
ตามตกลง
20ปีขึ้นไป
18ปีขึ้นไป ปวช.ปวส.ป.ตรี ตามตกลง
20ปีขึ้นไป ม.3อย่างต่า ตามตกลง
20ปีขึ้นไป ม.3อย่างต่า ตามตกลง
ตามตกลง
18ปีขึ้นไป ไม่จากัด

2
2

ช/ญ 18-40 ไม่จากัด 300-350/ว.
ช/ญ 18-40 ไม่จากัด 331/ว.

20ปีขึ้นไป

ไม่จากัด
ม.6ขึ้นไป

098 526 5563

13.นาง ณฐจินต์ เสี่ยงโชคอยู่
242/27
ถนนกาญจนาภิเษก15
แขวงศาลาธรรมสพฬ
เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 081 371 0979

งานบ้าน

- คนสวน(ขับรถได้)
- แม่บ้าน

1
1

ช
ญ

40ปีขึ้นไป
35ปีขึ้นไป

สามารถดูตาแหน่งงานว่างได้ที่ http://smartjob.doe.go.th/

-

12000/ด.
12000/ด.

