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 ขอต้อนรบัทกุท่านเข้าสูเ่ดือนแห่งสชีมพทูีเ่ตม็ไปด้วยความรกั ความ
ปรารถนาดี การให้ที่อบอุ่น และให้ก�าลังใจต่อกันและกัน ในเทศกาล 
วนัวาเลนไทน์ กล่าวได้ว่าความรกัเป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้เราสามารถใช้ชวีติ 
และมีความสขุกบัทกุๆ วนัได้ และด้วยสถานการณ์โควดิ 19 ดูเหมือนว่า 
การแพร่ระบาดยงัคงทรงตวั ท�าให้ยงัต้องคงมาตรการเว้นระยะห่างต่อไป 
ความใกล้ชิดกันก็มีน้อยลง แต่เทคโนโลยีก็ได้เข้ามาช่วยเติมเต็มให้ได ้
พูดคุยกันในรูปแบบวิดีโอคอล การพิมพ์ข้อความหากัน ทีมงานขอส่ง 
ความรักด้วยตัวอักษรที่บรรจงเรียบเรียงให้ผู้อ่านได้สาระความรู้กับ 
กรม สบส. ด้วยรักจากใจทีมงานถึงผู้อ่านทุกท่านครับ 
 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบบัน้ี จับเข่าคยุกบับคุลากรกรม สบส. 
3 คน 3 สไตล์  กบัการถ่ายแบบทีมี่การตดัต่อด้วยเทคนิคพเิศษทีท่ัง้ 3 คน 
ไม่ได้เจอกันแต่เป็นภาพที่อยู ่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อเป็นไปตาม 
มาตรการในการป้องกนัโควดิ 19 ทัง้ 3 คนจะมาเผยมุมมองในความรกั 
ที่ไม่จ�ากัดเพศ เห็นคุณค่าความรักที่ปรารถนาที่ดีต่อกัน ความรัก 
ในแบบฉบบัทีห่ลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นเพศ ศาสนา เชือ้ชาต ิสผิีว 
หรอืวฒันธรรม ทีส่ามารถมอบสิง่ทีดี่ให้แก่กนัได้โดยไม่ปิดกัน้ ฉบบัน้ี 
ต้องไม่พลาดเปิดอ่านความรกัในหลากหลายมุมมอง ในคอลัมน์ บอกข่าว 
เล่าเรือ่ง และคอลัมน์เด็ดๆ ในเล่มอกีมากมาย ตดิตามอ่านกนัได้เลยครบั 
 ก่อนจากลาฉบับน้ีทีมงานขอส่งความรัก ความห่วงใย และความ 
ปรารถนาดีถงึผู้อ่านทกุท่าน ขอให้ผู้อ่านเตม็ไปด้วยความรกัในทกุๆ วนั 
เราขอมอบส่งต่อความสขุน้ีด้วยจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบบัเดือน 
แห่งความรักที่มีให้กับผู้อ่านเสมอมาตลอด 5 ปีที่ไม่ทิ้งกัน และยังคง 
หวงัว่าจะได้เสยีงตอบรบั ข้อเสนอแนะ ค�าตชิม ทีผู้่อ่านได้เสนอแนะเข้ามา 
ทีมงานจะพัฒนาปรับปรุงต่อไปอย่างต่อเน่ือง ไม่ทิ้งกันไปไหน  
สุดท้ายขอให้ทุกท่านมีรัก ปลอดภัยจากโควิด 19สุขสันต์ในเดือนแห่ง
ความรักครับ

กไม่จ�ากัด … Love Unlimited

บบอกกล่าวก.รั
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 พี่ๆ อสม.ฟังทางนี้ค่ะ กระทรวงสาธารณสุข
มอบโปรแกรมตรวจสขุภาพ เป็นของขวญัให้พี่ๆ  ซึง่
เปรยีบเสมือนหมอคนที ่1  ตลอดปี 2565 โดยเม่ือถงึ 
เดือนเกดิของพี่ๆ  ท่านใด สามารถเข้ารบัการประเมิน 
คดักรอง ความดันโลหิต น�า้หนัก ส่วนสงู รอบเอว 
เต้านม (เฉพาะเพศหญงิ) ความเสีย่งต่อการเกดิโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด ภาวะซมึเศร้า ภาวะเครยีด ประเมิน 
การถดถอย 9 ด้าน ที่รพ.สต.ใกล้บ้านได้เลยค่ะ
 นอกจากน้ียังมีการตรวจคัดกรองโรคตาม 
ช่วงอาย ุเช่น อสม.อายตุ�า่กว่า 35 ปี จะได้รบัการตรวจ 
คัดกรองความเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับ อายุ  
35-60 ปี คดักรองมะเรง็ปากมดลูก อาย ุ50-70 ปี 
คัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่ และในกรณีที่พบว่ามี
ความเสี่ยงหรือความผดิปกติ จะได้รับการส่งต่อ
เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาตามสิทธิประโยชน์ 
ต่อไปค่ะ สอบถามเพิม่เตมิได้ที ่รพ.สต.ใกล้บ้าน
นะคะ

โครงการตรวจสุขภาพ อสม.

บส ส บส ส

ระวงั! สถานดูแลผู้สงูอายเุถือ่น
 บุตรหลานที่ก�าลังมองหาสถานดูแล
ญาติผู้ใหญ่อันเป็นที่รัก ต้องเลือกสถานที ่
ที่ ไ ด ้ รั บ ใบอ นุญาตจากกรม สบส . 
ด้วยนะคะ โดยตรวจสอบรายชื่อสถานดูแล
ผู้สูงอายุที่ถูกกฎหมาย ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ได้ทีเ่วบ็ไซต์ esta.hss.moph. 
go.th มิฉะน้ัน หากเสีย่งไปใช้สถานดูแลเถือ่น 
อาจได้รับการดูแลที่ไม ่เหมาะสม ไม่มี 
ความปลอดภัย ดังเช่น สถานดูแลผู้สงูอายเุถือ่น 
ย่านหนองจอกและลาดกระบงั ทีก่รม สบส. 
ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายเข้าท�าการตรวจค้นเม่ือ
เดือนทีผ่่านมา ทัง้สถานทีมี่สภาพทรดุโทรม  
ไม่สะอาด ผู้สงูอายตุ้องอยูท่่ามกลางซากปรกั
หักพังและกองขยะ บางรายถูกจับล่ามโซ่  
 อกีทัง้บคุลากรกไ็ม่ได้รบัการข้ึนทะเบยีน 
ไม ่ได ้ผ ่านการอบรมการดูแลผู ้สูงอายุ 
มาอย ่างถูกต ้อง อาจเป ็นผลเสียต ่อ 
สขุภาพร่างกายของญาตผู้ิใหญของเราได้ค่ะ 
รักนะจึงบอก



 โลกใบน้ีไม่ได้มีแค่สขีาว-ด�า เช่นเดียวกนัค่ะ เพศกไ็ม่ได้จ�ากดัแค่ 2 เพศ 
ชาย-หญงิ แต่มีความหลากหลายทางเพศทีท่�าให้โลกมีสสีนั  และสามารถ
มีความรกัทีง่ดงามได้ โดยไม่มีค�าว่าเพศมาเป็นข้อจ�ากดั พวกเขาคอืกลุ่ม 
“LGBTQ+” โดยแต่ละตัวอักษรมีความหมาย ดังนี้  
 L ย่อมาจาก Lesbian คือ กลุ่มหญิงรักหญิง 

ไม่จ�ำกัดรัก...

 G ย่อมาจาก Gay คอื 
กลุ่มชายรักชาย 
 B ย่อมาจาก Bisexual  
คอื กลุ่มทีส่ามารถรกัได้ทัง้
ชายและหญิง
 T ย่อมาจาก Trans- 
gender คอื กลุ่มคนข้ามเพศ 
จากชายเป็นหญงิ หรอืหญงิ
เป็นชาย 
 Q ย่อมาจาก Queer คอื 
ค�าเรียกกว้างๆ ของกลุ่ม
คนทีมี่เพศล่ืนไหล ไร้กรอบ
 ส�าหรบัเครือ่งหมายบวก 
(+) หรอืพลัส ทีต่่อท้ายค�าว่า 
LGBTQ+ ได้มีการเพิม่ข้ึน
ภายหลัง เพื่อรวมถึงกลุ่มผู้
ที่มีการแสดงออกทางเพศ 
อื่นๆ 
 ความรั กของหน ่ วย
สั ง ค ม ขน า ด เ ล็ ก ที่ สุ ด 
คือความรักของคนใน
ครอบครัว สิ่งที่พ ่อแม ่
ต้องเรียนรู้ คือ การเป็น 
LGBTQ+ ไม่ใช่โรค ไม่
จ�าเป็นต้องท�าการรักษา 
แต่ครอบครัวต้องเปิดใจ
ยอมรับและท�าความเข้าใจ
ให้ลึกซึ้งเพราะไม่ว่าเพศใด 
ก็สามารถเป็นคนดีของ
ครอบครัว เป็นบุคลากร
คุณภาพของสั งคม ได ้ 
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พ่อแม่บางคนอาจรับไม่ได ้
ที่ ลู ก เ ป ็ น เ พศท า ง เ ลื อ ก 
แต่จ�าได้ไหมว่าคุณเริ่มรู้สึก 
รักเขาตั้งแต่เม่ือไร มันเริ่ม
ตั้งแต่วันที่รู ้ว่าเขาจะเกิดมา 
โดยยังไม ่รู ้ เพศเลยด้วยซ�้า 
 ส�าหรับพ่อแม่ที่ มีลูกอยู ่
ใ น ก ลุ ่ ม  L G B T Q +  
คุณสามารถเลี้ยงดู อบรมสั่ง
สอนให้ความรักความอบอุ่น
ได้เหมือนเด็กทั่วไป โดยที่ไม่ 
ต้องพยายามเปล่ียนแปลงใน 
ส่ิงที่เขาเป็น วันน้ี “จุลสาร 
ออนไลน์ สบส.ซอย 8” มีแนว 
ปฏิบัติส�าหรับพ ่อแม ่หรือ 
ผู้ปกครองที่มีลูกหลานเป็น 
LGBTQ+ มาฝากด้วยค่ะ 
(ขอขอบคณุข้อมูลจาก สสส.) 
เช่น ไม่เปรียบเทียบลูกหลาน 
ของตนกับ ลูกหลานของ 
คนอืน่ๆ ส่งเสรมิการรูค้ณุค่า 
ในตน เ อ ง มี ก า ร สื่ อ ส า ร 
ในเชงิบวก ให้โอกาสลูกหลาน 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
ของเขาเองโดยคอยดูแลอยู ่
ห่างๆ และให้ความช่วยเหลือ 
เม่ือจ�าเป็น ให้บ้านเป็นสถานที่ 
พักผ่อนและที่พึ่งพิงทางใจ 
ใช้ค�าถามปลายเปิดเพื่อเปิด 
โอกาสให้อกีฝ่ายได้พดูหรอืเล่า 
เรื่องราว หรือถามสารทุกข ์
สุกดิบของลูกหลาน เป็นต้น

 ส�าหรบัพ่อแม่หรอืผู้ปกครอง 
ท่านใดที่ต้องการรับค�าแนะน�า 
จากคณุหมอ สามารถตดิต่อได้ 
ทีค่ลินิกส�าหรบัเพศหลากหลายซึง่ 
มีอยูห่ลายแห่ง เช่น รพ.รามาธบิดี 
รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ศรนีครนิทร์
(คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น) 
และคลินิกแทนเจอรนี (ศนูย์วจัิย 
โรคเอดส์ สภากาชาดไทย) ค่ะ
 กรม สบส.เห็นคณุค่าของทกุ
เพศอย่างเท่าเทยีม ไม่ว่าเพศใดก ็

ล้วนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
สามารถประกอบอาชีพได้ตาม
ความสามารถแบบไม่มีการปิด
กั้นใดๆ  
 จุลสารออนไลน์ฉบับเดือน 
แ ห ่ ง ค ว า ม รั ก เ ร า จึ ง เ ชิ ญ 
LGBTQ+  ซึง่เป็นบคุลากรของ 
กรม สบส. มาถ่ายทอดมุมมอง 
ความรักเชิญติดตามค่ะ

 ความรัก
มันมาจากหลายๆสิ่ ง
หลายๆอย่าง ก่อให้เกิด
ความประทับใจและเข้า
อกเข้าใจกัน โดยไม่ได้
มองทีเ่พศสภาพหรอืต้อง
มาแบ่งแยกเพศ 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับความรักไม่จ�ากัดเพศ ของ LGBTQ+

ใครๆ ก็สามารถ 

รกักันได้ มสีทิธิ

เท่าเทียมกันไม่

ว่าจะเพศไหน

ก็ตาม

“ทกุวนัน้ีความรกั
ไม่มีขีดจ�ากัดแล้ว 
 ใครจะรกัใครชอบ 
ใครมันกเ็ป็นสทิธิ 
ของทุกคนโลก 
เปล่ียนแปลงไป 
หมดแล้ว”

“ “

““

 ปฏิบัติงานด้านสุขศาลา
พระราชทาน
กลุ่มแผนงาน

ชีวัธนัย เจริญ (บอล) 
นักจัดการงานทั่วไป

สุมิญชยา สังฆะทิพย์ (แป๊ปซี่) 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ขอแค่คนสอง
คนพึงพอใจ
กันและกันค่ะกองสถานพยาบาลและ

การประกอบโรคศิลปะ



JOHN SMITH

สราพาทัวร์
by สราวุฒิ

Full of Love
อิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มรัก
 สราพาทัวร์เปิดทัวร์ปี 2565 กับสถานที่พาไป
แล้วรู้สึกอุ่นใจ สบายใจ ผ่อนคลาย อุ่นใจ อิ่มรัก 
ต้อนรบัเดือนแห่งความรกัให้กบัผู้พบเห็น น่าชมเป็น
อย่างยิ่ง มี 2 สถานที่ ตามมากันเลยครับ

 พระนาคปรก 9 เศยีร ได้มาประดิษฐาน ณ ลานโถง 
อาคาร ชัน้ 1 กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ มีฉากหลัง

1. พระนาคปรก 9 เศียร 

สเีหลืองทอง รปูต้นโพธิ ์โดย นพ.ธเรศ 
กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส.  
พร้อมด้วยผู ้บริหารกรม สบส. 
ได้อัญเชิญพระพุทธมหานวนาค
ปฏิมากร (พระนาคปรก 9 เศียร) 
จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 



บส ส

by สราวุฒิ

JOHN SMITH

สราพาทัวร์

 ส�านักงานเลขานุการกรม ขอเชิญท่าน Scan QR Code ตอบแบบสอบถาม 
“การบริการของเราดีหรือไม่?” ความคิดเห็นของท่าน ช่วยพัฒนาการท�างานของเรา

โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย 
ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการ
มหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัไตรมิตร
วทิยารามวรวหิาร เป็นผู้มอบเพือ่เป็นสริมิงคล 
ทีใ่ครผ่านมาทีก่รม สบส. จะมีโอกาสได้เคารพ 
สักการะสักครา

2. มุมเตมิกาย เตมิใจ อุน่ใจ อิม่รกั
 ตัง้อยูท่ีก่องสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 
ชั้น 4 มุมสบายๆ ผ่อนคลายให้บุคลากร
กรม สบส. ได้น่ังผ่อนคลายอ่านหนังสอืทีเ่ป็น
ประโยชน์ในช่วงพกั สนทนาพดูคยุสบายใจ 
และฝึกสมาธ ิเพิม่พลังกายด้วยการยดืเหยยีด

 เป็นอย่างไงกันบ้างครับผู้อ่านทุกท่าน  
บอกเลยว่ารู้สึก อิ่มใจ สบายใจ เติมพลังกาย 
และใจอย่างมากในการเริ่มเข้าสู่ปี 2565 กับ
เดือนแห่งความรกั ยงัไม่หมดปีน้ีต้องมีสถานที่ 
เด็ดๆ มากมายแน่นอน อย่าลืมติดตาม 
สราพาทวัร์กนัฉบบัหน้านะครบั ฉบบัน้ีต้อง 
บายๆ ไปก่อนค้าบบบ 

นางสาวนัทชนัน ใจบุญ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ : นางแบบ

กล้ามเน้ือ โยคะ บรรยากาศแสงแดดอ่อนๆ  
มุมโปรดทีเ่ห็นแล้วสบายใจ เตมิพลังกาย ใจเป็น 
อย่างยิ่ง
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 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ เป็นประธานเปิดงาน
เปิดคอร์สติวเข้มกฎหมายกิจการการดูแลผู้
สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง แก่ภาคีเครือข่าย 
เจ้าหน้าทีต่�ารวจ เจ้าหน้าที ่กทม. และ อสม. 
ร่วมกนัขับเคล่ือนการบงัคบัใช้กฎหมาย เร่ง
สร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้ประกอบกจิการ
และผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานได้
อย่างถกูต้อง เพือ่คุม้ครองผู้บรโิภคให้ได้รบั
บริการที่มีความปลอดภัย

เปิดคอร์สติวเข้มกฎหมาย

เตรียมการตรวจสุขภาพ อสม.

ปรับปรุงอาคาร

ต่อต้านทุจริต
 นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดีกรม สบส.  
มอบนโยบายด ้ านคุณธรรมจริยธรรม 
การป้องกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤติ

มิชอบ กรม สบส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทจุรติ 
“กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ ใสสะอาด ร่วม
ต้านการทจุรติ” เพือ่ให้บคุลากร ได้ตระหนัก
และให้ความส�าคัญกับการประพฤติตนและ
ปฏิบัติงานที่ดี มีคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้

 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 
รองอธิบดีกรม สบส. ลงพื้นที่
พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และ
เครอืข่ายสขุภาพ ในการเตรยีม 
ความพร้อม และสาธิตการ
ปฏิบัติ การเก็บสิ่งส่งตรวจ  

แปลผล ส่งสิ่งส่งตรวจ การ
รายงานผล พร้อมด�าเนิน
การน�าร ่องตรวจสุขภาพ 
อสม. ตามช่วงอายุ โดยใช้
กลไก 3 หมอ ซึง่จะมีการเกบ็
รวบรวมข้อมูล และผลการ
ด�าเนินงาน เพือ่น�ามาพฒันา
รปูแบบการด�าเนินงานตรวจ
สุขภาพ อสม.  ณ รพ.สต.
นาวงษ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา

 กองแบบแผน ลงพื้นที่

เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับ
การด�าเนินการปรับปรุง
อาคารและสิง่แวดล้อมภายใน 
โรงพยาบาลเพื่อรองรับการ
ให้บรกิารทางการแพทย์ให้ได้
มาตรฐาน ณ รพ.นครนายก 
จ.นครนายก
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มาตรฐานวศิวกรรมการแพทย์

ตรวจประเมิน

ยกระดับคุณภาพ
ออกตรวจมาตรฐาน

ระบบสิ่งแวดล้อม

ยกระดับคุณภาพ

 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจ
ประเมินมาตรฐานกิจการการ
ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่ง
พิงให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�าหนดและส ่ง เสริมสถาน
ประกอบการในการด�าเนิน
ก า รต า ม แน วท า ง ป ฏิ บั ติ 
ด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
(Covid Free Setting) จ�านวน 
2 แห่ง ได้แก่ แคร์เมคเกอร์วลิล์ 
และเชียงใหม่เนิร์สซิ่งโฮมแคร์ 
สาขา 3 อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่

 ศบส.ที ่2 เข้าด�าเนินการตรวจ 
สอบมาตรฐานวิศวกรรมการ
แพทย์ โดยมีกจิกรรมการทดสอบ
เครื่องมือแพทย์ การตรวจสอบ 
ระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม และการตรวจ

สอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร 
ให้กับ รพ.สามเงาและรพ. 
บ้านตาก จ.ตาก

 ศบส.ที่ 5 ลงพื้นที่ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา เพื่อยก
ระดับคุณภาพให้บริการใน
สุขศาลาพระราชทานฯ ตาม
เกณฑ์คุณภาพ 6 หมวด 
พร้อมทั้งเยี่ยมส�ารวจประเมิน
คณุภาพสขุศาลาพระราชทานฯ 
ณ สุขศาลาพระราชทาน 
รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า และสุข
ศาลาพระราชทาน ศูนย์การ
เรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค 
(บ ้านปางสนุก) ต.ไล ่ โว ่ 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

 ศบส.ที่ 7 ลงพื้นที่
สนับสนุน ตรวจสอบด้าน
วศิวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล ณ รพ.เชยีงขวญั 
จ.ร้อยเอ็ด

 ศบส.ที่ 12 ส�ารวจและ
ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม
พัฒนา ระบบสุขาภิบาล 
สิ่ ง แ วดล ้ อม แล ะคว าม
ปลอดภัยในหน่วยงาน ณ 
รพ.รตัภูมิ อ.รตัภูมิ จ.สงขลา
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 ศบส.ที่ 8 ออกตรวจ
มาตรฐานสถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพดีดีเนิร์สซิ่งโฮม 
เพื่อให้ได้มาตรฐานตาม
ที่กฎหมายก�าหนดและให้ 
ค�าแนะน�าเพือ่ออกใบอนุญาต 
ณ อ.เมือง จ.อดุรธานี
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