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บส ส

 ในช่วงน้ี พายเุข้าฝนตกอย่างหนักหน่วงมาก บางพืน้ทีมี่น�า้ท่วมขัง
ต้องดูแลสขุภาพอย่างมากเลยครบั ถงึแม้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ 19 เริม่ดีข้ึน มีมาตรการในการปลดล็อกกจิการ/กจิกรรม
บางแห่ง แต่อย่างไรกต็ามกอ็ย่าชะล่าใจนะครบั เพราะอาจจะมีการตดิ
เชือ้เพิม่สงูข้ึนอกี ดังน้ันต้องปฏิบตัติามหลัก Universal Prevention 
ป้องกนัการตดิเชือ้โควดิแบบครอบจักรวาล ทีต้่องเรยีนรูใ้นการอยู่
กบัโควดิ โดยป้องกนัตนเองอย่างเตม็ที ่เพือ่ตนเองและบคุคลรอบข้าง 
ขอให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เตรียมพร้อมเปิดประเทศ
ได้โดยเร็วครับ
 ฉบบัน้ี  ทมีงานต้องการสือ่สารถงึผู้ประกอบการและประชาชน

ในการใช้บรกิารหรอืตดิต่อกบักรม 
สบส. โดยสามารถใช้บริการผ่าน
ทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง 
ถึงแม้ อยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อได้ 
โดยไม่ต้อง Walk in มาใช้บริการ
ที่กรมฯ มีช่องทางไหนบ้างในการ
ตดิต่อออนไลน์ตดิตามได้ทีเ่รือ่งเด่น

เป็นข่าวครบั นอกจากน้ียงัมีคอลัมน์อืน่ๆ ให้ได้ตดิตามกนัอกี ไม่พลาด 
ทกุประเด็นทกุกระแส ตดิตามได้ในจุลสารออนไลน์ฉบบัน้ีเลยครบั
 สุดท้ายน้ี ขอร่วมแสดงมุทติาจิตกบัผู้เกษียณอายรุาชการทกุท่าน  
ขอให้ทกุท่านมีสขุภาพแข็งแรงนะครบั ปลอดภัยจากโควดิ 19 ใช้ชวีติ 
ในช่วงเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข ขอส่งก�าลังใจผ่านทาง
ออนไลน์ ถึงแม้อยู่ห่างไกลแต่ใจเราไม่ห่างกันครับ ขอให้ทุกท่าน
มีความสุขในเดือนกันยายนสิ้นปีงบประมาณนี้ แล้วพบกันใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2565 สวัสดีครับ

HSS Online Service 
บบอกกล ่าวก.



 จ า ก ส ถ า น ก า รณ ์ 
โควิด 19 ที่ยังคงพบยอด 
ผู ้ ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ข้ึนอย ่ า ง 
ต่อเน่ือง กระจายไปทัว่ทกุ
จังหวดั ยงัไม่มีท่าทว่ีาจะจบ
ลงเม่ือใด ผู้ประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง
เพิม่มาตรการ Work From 
Home (WFH) อย่างเข้มข้น 
เ พื่ อ ล ด ก า ร เ ดิ น ท า ง  
ลดความเสี่ยงในการแพร่
กระจายของเชื้อโรค 
 ในส่วนของกรม สบส. 
ได้จัดให้เจ ้าหน้าที่สลับ
หมุนเวียน WFH เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการสัมผัส
ใกล้ชิด ซึ่งภาคธุรกิจและ 
ประชาชนที่ขอรับบริการ 
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 
และกรมฯ ยังสามารถให ้
บริการได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพเช่นเดิม โดยกรมฯ 
เ ป ิ ด ช ่ อ ง ท า งบ ริ ก า ร
ประชาชนผ่านออนไลน์  

Easy E-service
  ป้องกันโควิด 19

ในหลายบรกิาร เพราะเราเข้าใจภาคธรุกจิ ทีต้่องบรหิาร
กิจการท่ามกลางโรคโควิด 19 ...เรื่องเด่นฯ ฉบับนี้ จะ
มาบอกเล่าช่องทางการใช้บริการออนไลน์ ที่จะท�าให้
ชีวิตคุณง่าย สะดวก ประหยัดเวลา และป้องกันโรคค่ะ

นายอนุพงษ์ พงษานิตร 
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ



บส ส

หากคณุต้องการใช้บรกิาร ดังต่อไปน้ี

 1.ขอใบอนุญาตประกอบ
กิ จ ก า รสถานพยาบาล  
กิจการสปา
 2.ขอใบอนุญาตด�าเนิน
การสถานพยาบาล
 3.ต ่ ออายุ ใบอ นุญาต
ประกอบกิจการและด�าเนิน
การสถานพยาบาล
 4.ช�าระค่าธรรมเนียม 
รายปี กจิการสถานพยาบาล
 5.แก้ไขเปล่ียนแปลงสาระ
ส�าคัญใบอนุญาตประกอบ
กจิการและด�าเนินการสถาน
พยาบาล
 6.ขอเลิกกิจการสถาน
พยาบาล 
 สามารถยื่นเอกสารได้ที่ 
เว็บไซต์ bizportal.go.th 
ครบ จบในที่เดียว

 แต่หากต้องการเดินทาง
มารับบริการด้วยตนเอง ยัง
สามารถท�าได้ค่ะ แต่กรม 
สบส. จ�ากัดจ�านวนผู้รับ
บรกิาร ไม่เกนิวนัละ 30 คน 
ภายใต้มาตรการ Social 
distancing อย่างเคร่งครัด 
โดยผู ้รับบริการต้องจอง
คิวล่วงหน้า ทางเว็บไซต์  
queue.hss.moph.go.th 

 ส�าหรบัผู้ประกอบกจิการ
การดูแลผู ้สูงอายุหรือผู ้ มี
ภาวะพึ่งพิง รวมไปถึงผู ้
ด�าเนินการ และผู้ให้บริการ 

กรม สบส.เปิดมิติใหม่ ด้วย
การให้บริการออนไลน์ 100% 
ครบทกุกจิกรรม ผ่านเวบ็ไซต์ 
esta.hss.moph.go.th ตัง้แต่ข้ัน
ตอนการยื่นค�าขอ ไปจนถึง
การออกใบอนุญาต/ใบรบัรอง 

 ทั้ ง น้ี  ตั้ ง แต ่ วันที่  22 
พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
สามารถต่อใบอนุญาตต่างๆ 
โดยไม่ต้องยื่นค�าขอ และเม่ือ
จ่ายค่าธรรมเนียมจะมีผลเป็น 
การต่ออายุใบอนุญาตทันที  
เพื่ออ�านวยความสะดวกและ
ลดภาระแก่ประชาชนค่ะ



ตั้ ง จุดตรวจโควิดบน   
“ทางเท้า” เสีย่งกระจายเชือ้

 การท�างานทีบ้่านหรอื Work From 
Home (WFH) ช่วยลดการเดินทาง 
ลดการรวมกลุ่ม ป้องกนัการระบาด
ของโควดิ 19 ได้ แต่อาจมีสภาพแวดล้อม 
ไม่เหมาะกับการท�างาน บางคนนั่ง
ท�างานทีโ่ต๊ะกนิข้าว เตยีงนอน หรอืที่
พืน้ การน่ังท�างานในท่าทีไ่ม่เหมาะสม 
หรืออยู ่ในท่าน้ันเป็นเวลานานๆ 
อาจท�าให้มีอาการออฟฟิศซินโดรม 
(Office Syndrome) ได้ค่ะ ดังนั้น 

ป้องกัน
ออฟฟิศซนิโดรม

หากชาวออฟฟิศต้องท�างานที่บ้าน 
ควรปรับสภาพแวดล้อมโต๊ะท�างาน 
จัดท่าน่ังให้เหมาะสม เปล่ียนอริยิาบถ
บ่อยๆ  หากมีอาการปวด ให้ประคบ
อุ่นตรงบริเวณที่ปวด 10-15 นาที 
และลุกยืดเส้นยืดสายบริหารกล้าม
เนื้อบ้างค่ะ 
 WFH เป็นเรือ่งดี แต่ต้องน่ังท�างาน
ให้ถกูวธิ ีและเหมาะสม เพือ่ไม่ให้กระทบ 
ต่อร่างกายในระยะยาวด้วยนะคะ บส สบส ส

 จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 คลินิกหลาย
แห่งมีการจัดตัง้จุดให้บรกิารตรวจโรคโควดิ 19 ด้วยวธิี 
RT-PCR หรอื Antigen Test Kit(ATK) แก่ประชาชน ซึง่
เป็นเรือ่งดี หากมีการแบ่งโซนคดักรองอย่างเหมาะสม 
ไม่ปะปนกบัพืน้ทีส่าธารณะ กจ็ะไม่เสีย่งต่อการแพร่
ของเชื้อโรค แต่พบว่าบางแห่งมีการตั้งจุดคัดกรอง 
ในพื้นที่สาธารณะ ท�าให้ประชาชนหวั่นว่าจะเกิด
คลัสเตอร์ใหม่ในจุดบรกิารตรวจ หรอืเกดิการแพร่
กระจายเชือ้โรคในบรเิวณโดยรอบ โดยพบการร้องเรยีน 
เข้ามายงักรม สบส. เป็นระยะ ทางสายด่วน 1426
 กรม สบส. จึงเน้นย�้าให้คลินิกต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานทีก่ฎหมายก�าหนด โดยให้จัดตัง้จุดบรกิาร
ตรวจโควดิ 19 ในรปูแบบ One Stop Service ตัง้แต่
การคดักรอง จนสิน้สดุการรกัษา แยกจากจุดบรกิาร
ผู้ป่วยนอกทัว่ไป ห้ามปะปนกบัจุดให้บรกิารอืน่ๆของ
คลินิก  ห้ามตัง้จุดตรวจบนทีส่าธารณะ เช่น ทางเท้า 
ด้านหน้าคลินิกโดยเด็ดขาด!! หากฝ่าฝืน จะมีโทษ
ทั้งจ�าและปรับค่ะ



by สราวุฒิ

 สราพาทวัร์ครัง้น้ีพามาทวัร์ ศนูย์สนับสนุน
ออกซเิจนทางการแพทย์ (Medical Oxygen 
Support Center) กบั “ภารกจิลมใต้ปีก” ทีเ่ริม่ 
เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2564 ทีผ่่านมา โดยศนูย์สนับสนุนออกซเิจน 
ทางการแพทย ์แห ่ง น้ี เป ็นหน ่วยงานที ่
บรูณาการอย่างเป็นระบบในการท�างานร่วม
กบัหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาสงัคม โดย
เป็นหน่วยกลางในการรบัความต้องการของ 
ผู้ป่วยโควดิ 19 ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และ
ปรมิณฑล ทีอ่ยูใ่นระบบ HI และ CI ทีร้่องขอ 
ท่อออกซิเจน เครื่องผลิตออกซิเจน และเติม 
ออกซิเจน โดยการจัดส่งถึงที่บ้าน เป็นการ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยทีต้่องการออกซเิจนในระยะสัน้ 
ในขณะรอเข้ารักษาในโรงพยาบาลต่อไป 
ช่องทางการติดต่อขอรับออกซิเจนผ่านสาย
ด่วนกรม สบส. 1426 เป็นช่องทางหลัก 
และผ่านช่องทางของเครอืข่ายจิตอาสาต่างๆ 

ศนูย์สนับสนุนออกซเิจนทางการแพทย์

 เดี๋ยวเราพามาทัวร์ศูนย์แห่งนี้กันครับ 
 1. ห้องปฏิบตังิาน Oxygen call center 1426 
  ห้องน้ีใช้เป็นห้องปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที่ 

call center มีทัง้หมด 7 คูส่าย ในการตดิต่อ 
พร ้อมอุปกรณ์สื่ อสารอิ เ ล็กทรอนิกส ์ 
คอมพวิเตอร์ จอโทรทศัน์แสดงการรายงานผล 
ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 กรม สบส. จะมีเจ้าหน้าที ่
รับโทรศัพท์และประเมินอาการของผู้ป่วย
เพือ่สนับสนุนออกซเิจนพร้อมอปุกรณ์โดยมี 
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by สราวุฒิ

                    ท�าไมผู้ป่วยโควดิ 19 ถงึไม่ต้องตรวจหาเชือ้ก่อนออกจากสถานพยาบาล กรมควบคมุโรค เผยว่าจากการศกึษาพบว่า ผู้ป่วย 
   จะไม่สามารถแพร่เชื้อได้ จากสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจ (น�้ามูก/น�้าลาย) หากติดเชื้อมานานกว่า 8 วัน ถึงแม้ว่าจะตรวจพบเชื้อ
ในร่างกาย ซึ่งอาจเป็นซากเชื้อที่ไม่สามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ ดังนั้น จึงไม่จ�าเป็นต้องตรวจซ�้า

รู้หรือไม่?

ไรเดอร์ให้บริการจัดส่งท่อ/
เครือ่งผลิตออกซเิจนถงึทีบ้่าน 
 2. ห้องประชุม EOC 

 ใช้ส�าหรับการประชุมกับ
ทมีปฏิบตักิารศนูย์สนับสนุน 
ออกซิ เจนทางการแพทย ์ 
ในการประชมุหารอื เตรยีม
ด�าเนินการสนับสนุนออกซเิจน 

ภายใต้ภารกจิลมใต้ปีก ตัง้อยู่
ที่ชั้น 8 กรม สบส.
 3. คลังจัดเกบ็อปุกรณ์ก๊าซ 
ทางการแพทย์
 ตัง้อยูท่ีอ่าคารกองวศิวกรรม- 
การแพทย์ บริเวณชั้น 1 และ
ชัน้ M โดยใช้เป็นพืน้ทีส่�าหรบั
การจัดเกบ็ท่อออกซเิจน เครือ่ง

ผ ลิตออกซิ เ จนและ
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
เพื่อจัดส่งให้กับผู้ป่วย 
โควิดที่ร ้องขอมายัง
ศูนย์ฯ ต่อไป
 เรียกได้ว ่าศูนย์ 
สนับสนุนออกซิ เจน
ทางการแพทย์มีความ

พร้อมให้บริการช่วยเหลือผู้
ป่วยโควดิ 19 อย่างเตม็ทีโ่ดยไม่
ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ โทรมา
ได้เลยนะครับ สายด่วนกรม 
สบส. 1426 โทรฟร ี ตลอด 
24 ชัว่โมง สราขอลาทกุท่าน
ไปก่อน แล้วพบกนัฉบบัหน้า 
สวัสดีครับ บ ส ส



HR แพรวรี่ 

มุทิตาจิตออนไลน ์   
  สวัสดีค่ะ เข้าสู่ เดือนกันยายน เดือน
สุดท้ายของปีงบประมาณกันแล้วนะคะ อย่างที่   
ทุกท่านทราบกันดีว่าทุกๆ สิ้นปีงบประมาณจะมี
พี่ๆ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ โดยใน
ปีนี้มีทั้งหมด 31 ท่าน แต่เนื่องจากปัจจุบันสถิติ 
ผู้ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่กรม สบส. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
(กบค.) จึงจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาดุลยภาพของบุคลากรกรม สบส. “เกษียณ
สร้างสุ ข”                   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Webinar จัดขึ้นใน
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2564 พร้อมทั้ง    
เชิญชวนให้บุคลากรกรม สบส. ร่วมส่งข้อความ
มุทิตาจิตออนไลน์ แด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้   
ผ่านระบบ Google form ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่ง กบค. จะรวบรวม
ข้อความมุทิตาจิตของทุกท่าน น าส่งให้พี่  ๆ     
ผู้เกษียณอายุราชการทราบต่อไปค่ะ 

Scan QR Code 
ส่งข้อความมุทิตาจิตออนไลน์ 

1 

(Happy Retirement) 

บ ส ส



บส ส

บส ส

บส ส

บ ส ส

 กรม สบส. ร่วมกับส�านักงานเขต
บางขุนเทยีน และสถาบนัป้องกนัควบคมุ
โรคเขตเมือง (สปคม.) จัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุมและ
ป้องกนัโรคโควดิ 19 ในโรงงานและสถาน
ประกอบการ มาตรการและแนวทางการ
ท�า Bubble and seal พร้อมทั้งสอนวิธี
การใช้ชดุตรวจโควดิ Antigen Test Kit 
(ATK) โดยลงมือตรวจจรงิ และบรรยาย
แนวทางการสร้างเครอืข่ายการท�างานใน
พื้นที่ และชุมชน 

 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. 
พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดีกรม สบส. 
เปิดศนูย์สนับสนุนออกซเิจนทางการแพทย์ ภายใต้
ชือ่ “ภารกจิลมใต้ปีก” ร่วมกบัภาคประชาสงัคม เพือ่
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล ให้บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่เสยี 
ค่าใช้จ่าย ผ่านสายด่วน 1426 เวบ็ไซต์ http://oxygen. 
hss.moph.go.th/ หรือเครือข่ายจิตอาสา

เปิดศูนย์ออกซิเจน

มอบวัสดุอุปกรณ์

ประชุมพัฒนาองค์กร อสม.

รับมอบเจล
แอลกอฮอล์

จัดอบรมความรู้โควิด 19

 นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดี 
กรม สบส. พร้อมด้วย รองอธบิดี
กรม สบส. และ อปุนายกสมาคม
แม่บ้านสาธารณสุข เดินทางไป
มอบวัสดุอุปกรณ์และอาหารให้
กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน 
Covid 19 ของสถาบันบ�าบัด
รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี

 ผู้บรหิาร กรม สบส. น�า
โดย รองอธิบดีกรม สบส. 
พร้อมด้วยเลขานุการกรม 
และ ผู ้ อ� านวยการกอง
แบบแผน เป็นผู้แทนกรม 
สบส. รบัมอบเจลแอลกอฮอล์ จากบรษัิท เอสซจีี ดิสทรบิวิชัน่ 
จ�ากัด เพื่อจัดสรรให้กับสถานบริการสาธารณสุข น�าไป
ใช้ในภารกิจป้องกันโควิด 19 ตามความเหมาะสม

 ศบส.ที ่2 ประชมุสรปุบทเรยีนการพฒันาองค์กร อสม. 
รปูแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting โดย
มี นายนฤดล  อ่วมสขุ ผู้อ�านวยการศบส. ที ่2 เป็นประธาน



บส ส

บส ส

บส ส

บส ส บส ส

เ ป ิ ดก ารประชุ ม แล ะร ่ ว ม
เสวนาประเด็นเรื่อง “ก้าวย่าง 
การพฒันาองค์กร อสม. สูก่าร 
เป ็นองค ์กรต ้นแบบด ้ าน
สุขภาพ” ณ ศบส.ที่ 2  ศบส.ที ่7 ลงพืน้ทีด่�าเนิน

การกิจกรรมส่งเสริมและ
ให ้ค� าแนะน� า แนวทาง
และการบ�ารุงรักษาห ้อง
ผู ้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 
ห้องความดันลบ Cohort 
ward และรพ.สนาม ภาย
ใต้โครงการพัฒนาและยก
ระดับมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพ ณ รพ.สมเด็จพระ-
ยพุราชกระนวน จ.ขอนแก่น

 ศบส.ที ่5 มอบสิง่สนับสนุน
การด�าเนินงานเพือ่ป้องกนัโรค 
โควดิ 19 ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล 
และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
การใช้งานแอปพลิเคชัน่ สมาร์ท 
อสม. (SMART VHV) ให้แก่ 
คณุวญิญา สอยเหลือง ประธาน
ชมรม อสม.จังหวัดราชบุรี 
และคุณสุรี ย ์มาศ ค�าพุฒ 
ผู้แทน สสจ.ราชบรุ ีเป็นตัวแทน 
รบัมอบ เพือ่ให้ อสม.จ.ราชบรุ ี
ปฏิบัติงานติดตาม สังเกต
อาการ ผู ้ถูกกักกันบริเวณ  

มอบวัสดุอุปกรณ์

ตรวจสอบ

บ�ารุงรักษา

ให้ความรู้กิจการผู้สูงอายุ

ณ ทีพ่กัอาศยั (Home Isolation) 
และที่ชุมชน (Community 
Isolation)

 นอกจากน้ี ลงพืน้ทีต่รวจ
สอบวศิวกรรมความปลอดภัย 
ณ สถาบันจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ.ขอนแก่น

 ศบส.ที่  10 ลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ์การประกาศ
ใช้กฎกระทรวงก�าหนดให้
กจิการการดูแลผู้สงูอายหุรอื
ผู้มีภาวะพึง่พงิเป็นกจิการอืน่
ในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพฯ เพื่อให้ทราบเกี่ยว
กับรายละเอียด แนวทาง
ปฏิบัติภายหลังที่กฎหมาย
บังคับใช้ ณ สสจ.ยโสธร 
และส�านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 
จ.ยโสธร

 ศบส.ที ่12 ร่วมตรวจสอบ 
แนะน�าระบบระบายอากาศ
หน้าห้องบตัร โถงอายรุกรรม 
โถงศัลยกรรมและหน้าห้อง
รับยา เพื่อรองรับผู้ป่วยแพร่
เชือ้ทางอากาศ ณ รพ.สงขลา 
จ.สงขลา
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