


พิสูจน์อักษร
นางสาวกฤติยา อินถา

ศิลปกรรม
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา สกุลณา

ช่างภาพ
นายณัฐวุฒิ ชูเรณู 

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

ที่ปรึกษา
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายทวิช เทียนค�า

กองบรรณาธิการ
นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง
นายสราวุฒิ จบศรี 
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา สกุลณา

คนบนปก
นายวิษณุ ทองแกมแก้ว
กองกฎหมาย
นางสาวดวงฤทัย แสงเรืองรอง
กองสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ

เว็บมาสเตอร์
นายวรเวธน์ ศรีสุขา
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บบอกกล่าวก.
 สิน้ปีงบประมาณ 2565 จะเข้าสูปี่งบประมาณ 2566  หลายท่านจะ 
เกษียณอายรุาชการในปีน้ี เชือ่ว่าหลายคนคงคดิถงึวนัเก่าๆ ทีป่ฏิบตังิาน 
มาตัง้แต่เริม่รบัราชการ ผมขอส่งความรกั ความห่วงใยให้กบัผู้เกษียณ 

อายุ ราชการทุกท ่ าน ขอพรให ้ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมดูแล
สุขภาพในช่วงวัยเกษียณ ช่วงน้ีมีการ 
ระบาดของโรคต่างๆ รวมทั้งโรคไข้
เลือดออกที่ มักมากับหน้าฝนที่ต ้อง 
ระวังและใส่ใจเป็นอย่างมาก อีกทั้ง 
สถานการณ์น�้าท่วม ที่อาจเกิดภัยด้าน
สขุภาพต่างๆ ได้ ขอให้ทกุท่านดูแลสขุภาพ 
ด้วยความห่วงใยจากใจทีมงานจุลสาร
ออนไลน์ สบส. ซอย 8 ครับ 

 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับนี้ขอร่วมย้อนวันวานไปสู่
ยคุทีผู้่เกษียณอยูใ่นวยัหนุ่มสาว ในช่วงยคุ 70 ทีย่งัไม่มีเทคโนโลยทีี่
ทนัสมัยแต่เป็นความคลาสสคิทีส่มบรูณ์แบบทีแ่สดงถงึความห่วงใย 
ใกล้ชิดกันและคิดถึงกันเสมอ ทีมงานจึงขอร่วมย้อนวันวานให้ทุก
ท่านได้คิดถึงด้วยการชวนบุคลากร กรม สบส. แต่งกายย้อนยุค 
ผ่านเรื่องราวดีๆ ในคอลัมน์บอกข่าวเล่าเรื่อง และคอลัมน์ต่างๆ 
ในเล ่มที่จะท�าให ้ทุกคนได ้สัมผัสถึงความสุขในช ่วงสิ้นป ี 
งบประมาณนี้ครับ 
 สดุท้ายน้ีทมีงานจุลสารออนไลน์ฯ ขอให้ผู้อ่านทกุท่านผ่านพ้น 
โรคภัย  และมีความสขุกบัทกุวนั ท�าชวีติให้เบกิบาน ปีงบประมาณใหม่
ทีจ่ะมาถงึขอให้ทกุท่านประสบพบแต่สิง่ดีๆ แล้วกลับมาพบกนัใหม่ 
ในฉบับหน้า สวัสดีครับ

วนัวานทีค่ดิถงึ ตราตรงึสูว่นัเกษียณ
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E-Learning

 ศนูย์พฒันาการสาธารณสขุ
มูลฐาน ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ 
หรอื สสม.ภาคเหนือ เป็นหน่วยงาน 
ในสังกัดกรม สบส. ได้พัฒนา

เวบ็ไซต์ส�าหรบัฟ้ืนฟูและพฒันาศกัยภาพ 
อสม.บัดด้ี ในการติดตามดูแลผู้ป่วย 
ยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในระบบ
สมัครใจบ�าบดัฯ เพือ่ให้ อสม.บดัด้ี มีความรู ้
มีทกัษะ ในการปฏิบตังิานด้านยาเสพติด

อย่างถกูต้อง โดยเข้าไปศกึษาองค์ความรู ้
ต่างๆได้จากคลิปวิดีโอ-คู่มือในเว็บไซต์ 
จากน้ันหากท�าแบบทดสอบหลังเรยีนได้
ถกูต้อง จ�านวน 8 ข้อข้ึนไป อสม.บดัด้ี จะ 
ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยจัดส่งให้
ทางอเีมลทีล่งทะเบยีนไว้ค่ะ ขอเชญิชวนพี่ๆ  
อสม.เข้าไปเรียนรู้กันเยอะๆนะคะ

อสม.บัดดี้ 

ประกวดออกแบบ
LOGO 20 ปี กรม สบส.

 วนัที ่3 ตลุาคมของทกุปี เป็นวนัคล้ายวนัสถาปนา กรม สบส. 
โดยปีนี้ กรม สบส. จะมีอายุครบ 20 ปี นับว่าก�าลังเป็น
วยัรุน่ทีมี่พลังสร้างสรรค์เตม็เป่ียม พร้อมจะลุยงานเพือ่ดูแล 
มาตรฐานสุขภาพที่ดีของประชาชน และเพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองวันพิเศษนี้ กรม สบส.ขอเชิญชวนสายประกวดสาย 
ออกแบบ มาลงสนามประลองฝีมือ ด้วยการ“ประกวดออกแบบ 
LOGO 20 ปี กรม สบส.” ชงิเงนิรางวลัรวม 20,000 บาท
 ...ส่งผลงานได้ 2 ช่องทางคอื ด้วยตนเอง หรอืส่งทางไปรษณย์ี 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีเ่วบ็ไซต์ www.hss.moph.go.th 
หรือทางเฟซบุ๊กของกรม สบส.



 การแต่งกายสีสันจ๊ีดจ๊าด 
ทรงผมมีสไตล์ยกสงู จอนวงกลม 
แบบฉบับไม่เหมือนใคร ต้อง
ในยคุพีค่ล้าว ทองกวาว ละคร
ดังที่คิดถึง ที่ตราตรึงสู่ทุกยุค 
ทกุสมัย ถงึแม้จะไม่มีเทคโนโลยี 
ที่ ทั น ส มั ย  แ ต ่ ก็ เ ต็ ม ที ่
ทุกช่วงเวลาที่แสดงถึงตัวตน
และเอกลักษณ์การแต่งกายของ
คนในยุค 70 บวกกับเสน่ห ์

วนัวานยงัหวานอยู่

Memory ….

ของเสียงเพลง ท�าให้หวน 
คดิถงึวนัเก่าๆ เม่ือเปรยีบกบั 
การปฏิบัติงานราชการที่
ต้องเตม็ทีแ่ละจรงิจังเพือ่ให้
ประชาชนมีสุขภาพดี 
 เราขอร่วมย้อนวันวาน
ของผู้เกษียณอายุราชการ
ผ่านนายแบบ และนางแบบ 
กรม สบส.ทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ 
เสน่ห์ของคนในยุค 70 ว่า 

มีสิ่งใดที่คิดถึงบ้าง
  1. การแต่งกาย กางเกงทรง
ขาม้า ใส่เสือ้สสีดใส หลากหลาย 
ลวดลาย  ทรงผมทีเ่ป็นเอกลักษณ์
ยกสงู มีการน�าการแต่งกาย
วัฒนธรรมตะวันตกมาปรับ
ให้เข้ากับคนไทยมากขึ้น 
  2. เพลง ทีบ่่งบอกถงึอารมณ์ 
ดนตรช้ีาๆ ซึง้ๆ มีความละมุน 
ฟังแล้วเคล้ิม ใช้ค�าได้สละสลวย

  3. การสื่อสาร 
มีความใกล้ชิดกัน 
ห่วงใย เอือ้อาทรกนั 
ในยุคที่ไม่ต้องใช้
อินเทอร์เน็ต และ
คอมพิวเตอร์ แต่
จะส่งความห่วงใย
ผ่านจดหมาย ทาง
ไปรษณย์ี หรอืโทรเลข 
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  4. สุขภาพ ย้อนอดีต ชาวบ้าน
มีความใกล้ชิดกับหมออนามัย ที่
สถานีอนามัย และอสม.มีบทบาท 
ส�าคัญในยุคแรกเริ่ม“แก้ข่าวร้าย 
กระจายข่าวดี ชีบ้รกิาร ประสานงาน
สาธารณสขุ บ�าบดัทกุข์ประชาชน 
ด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี” 
 ทีมงานชวนผู ้บริหารและ
บุคลากร กรม สบส.ที่เกษียณ 
อายรุาชการในปีน้ีมาบอกเล่า
เรื่องราวสิ่งที่ประทับใจที่สุด
ในชวีติราชการมีอะไรบ้าง ไป
ร่วมอ่านกันได้เลยครับ

นพ.สชุาต ิเลาบรพิตัร ผู้อ�านวยการส�านักผู้เชีย่วชาญ

นายสมาน บุญสิงห์ศร  
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4 กองสุขศึกษา

 ได้ท�ากจิกรรมในการ
มีส่วนร่วมของกรม สบส. 
เช่น เป็นพิธีกร วิทยากร 
จิตอาสา และได้รับรางวัลข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ปี 2558 และคนดีศรี
สาธารณสุข ปี 2560 ครับ

“ 

““ ““

นายศรีสกุล  แสงประเสริฐ
ผู้อ�านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

  ประทับใจที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข 
ปี 2564 และได้รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นของ
กรม สบส. ปี 2564 การผลิตเครื่องชุดช่วยเด็ก

แรกคลอดครับ
“ “

“

  ระบบราชการได้เปิดโอกาส
ให้ผมได้เรียนรู้และท�างานที่

หลากหลายตามที่ชอบโดยได้ท�างาน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ�าบัดยาเสพติด และงาน 
Medical hub ครับ

 ภูมิใจที่ได้เป็นที่ปรึกษาให้
น้องๆ ในเรื่องระเบียบการเงิน 

การคลัง ท�าให้น้อง ๆ  เบกิจ่ายได้
อย่างถูกต้องและภูมิใจที่ได้ท�าหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต

นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา 
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ 

ส�านักงานเลขานุการกรม



สราพาทัวร
สราพาทัวร

by สราวุฒิ

 จบลงไปแล้วด้วยความส�าเร็จ กับงาน 
“APEC Health week 2022” ระหว่าง
วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรม 
มิ ล เ ลน เ นี ยม ฮิ ลตั น  กรุ ง เ ทพฯ 

“APEC Health week 2022”Tour

 จัดโซนสขีาว โปร่งและสบายตา กบัการน�าเสนอ Medical Hub 
นวัตกรรมทางการแพทย์ บทบาทของ อสม.ในการช่วย
ควบคุมโรคโควิด 19 จัดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 1. บูธ Medical Hub Thailand

 2. บูธการนวดแผนไทย

 จัดโซนเก้าอี้กับม่านสีขาว 
แนวภูมิปัญญาไทย โดยให้ผู้เข้า
ร่วมงานได้ใช้บรกิาร  มีบรกิาร
นวดคอ บ่า ไหล่ จ�านวน 5 เตยีง 

ในการสร ้างความสมดุล 
สาธารณสุขและเศรษฐกิจ 
กบัการลงทนุความม่ันคงด้าน 
สุขภาพ เตรียมน�า เสนอ 
แนวทางรับมือโควิดของไทย 
แล ะ เ ทค โน โลยี ท า งก าร 
แพทย์ทีส่อดคล้องกบันโยบาย 
BCG Economy

 สราพาทัวร์ควันหลงขอ
อาสาพาทัวร์บูธนิทรรศการ
น� า เ ส น อ กิ จ ก ร ร มด ้ า น
สาธารณสขุทีน่่าสนใจภายใน
งาน  มี 5 บธูหลักๆ  มีอะไรบ้าง 
ตามมากันเลย



สราพาทัวร
สราพาทัวร

by สราวุฒิ

 การก�าหนดอาหารได้ถูกก�าหนดให้เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ เมื่อปี พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องยืนยัน
ถงึมาตรฐานและจรรยาบรรณของนักก�าหนดอาหาร ในฐานะผู้ทีใ่ช้อาหารเป็นยาในการบรรเทาอาการเจ็บป่วย
ของโรค เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความส�าคัญในการส่งเสริมและป้องกันโรครูห้รือไม่ บส ส

 จัดโซนให้ดูมีมิติล�า้หน้าด้วยเทคโนโลยทีางการแพทย์ มีการ 
น�าเสนอนวตักรรมและผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ในการรกัษาผิวหนังด้วย
สมุนไพรกญัชา และเทคโนโลยนีวตักรรมการจ�าลองประดิษฐ์
เครือ่งมือช่วยเหลือคนไข้ทางด้านสมองและร่างกาย พร้อมโชว์
ไฮไลต์ เครื่องตรวจโควิดจากลมหายใจ นวัตกรรมการแพทย์
สุดล�้าฝีมือคนไทย จัดโดยกรมการแพทย์

3. นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์

 ลักษณะเป็นโซนให้มิติในการน�าเสนอเรื่องราวในการ
จัดการแก้ไขปัญหาโควดิ 19 ในการเล่าเรือ่งผ่านภาพตัง้แต่เริม่ 
เกิดปัญหาโควิด 19 จนถึงปัจจุบัน จัดโดยกรมควบคุมโรค

และนวดเท้าอีก 5 เตียง รองรับได้อย่างละ 40 คนต่อวัน รวม
เป็น 80 คนต่อวนั จัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือก

 เป็นอย่างไงกนับ้างครบั สดุ
ปังมากส�าหรบันิทรรศการน�า
เสนอในงาน  “APEC Health 
week 2022” ครัง้หน้าจะเป็น
ทีไ่หนต้องรอตดิตามกนัค้าบบ 
แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั 
บายครับ

4. บูธการจัดการโควิด 19 ของไทย

 น�าเสนอเทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน
การสกัด ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ด้านสขุภาพใน
หลากหลายแขนง จัดโดยกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์

5. นวตักรรมด้านวทิยาศาสตร์
การแพทย์
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โปรแกรม Zoom ในมือถอื
เปลีย่นพืน้หลงัและเพิม่เอฟเฟค

 Zoom คือ โปรแกรมประชุมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยม
โปรแกรมหน่ึง ซึ่งทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว วันน้ีจะมาแนะน�า 
การเปล่ียนภาพพืน้หลังและเพิม่เอฟเฟคโปรแกรม Zoom ในมือถอืกนั

เลือก Background & Effects 

 เลือก Virtual Backgrounds 
เ พื่ อ เ ป ล่ี ยนภ าพพื้ น ห ลั ง 
สามารถ กด +Add เพื่อเลือก
ภาพในมือถือได้

 เลือก Video Filters 
เพือ่เพิม่เอฟเฟคต่างๆ เช่น 
ท�าภาพเบลอ ใส่เครื่อง 
ประดับ รปูประกอบเท่ๆ 
ฯลฯ

 เลือก Avatars เพื่อใส่
รูปแบบแทนตัว มีให้เลือก
หลายแบบ และยังสามารถ
หันหน้าขยับปากตามได้
ด้วยนะ

1. 3.

3.1 3.2 3.3

2.

เลือก More เข้าระบบ Zoom ผ่านมือถือ
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ส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ทบทวนแผนปฏิบัติงาน

ติดตามงานด้านอาคาร รับเรื่องร้องเรียน

 นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดีกรม สบส. 
พร้อมด้วย นายการญุ สขุสทุธิ ์ผอ.ศบส.ที ่12 
ร่วมกบัเจ้าหน้าทีจ่าก สสจ.สงขลา และ สสจ.
พัทลุง ลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ประเภทร้านนวด เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การประเมินนวดไทยพรเีม่ียม จ�านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ แบบไทยนวดเพือ่สขุภาพ อ.เมือง จ.พทัลุง 
และชบานวดเพือ่สขุภาพ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี
กรม สบส. เปิดการประชมุแผนปฏิบตักิารเฝ้า
ระวงัด้านคุม้ครองผู้บรโิภคด้านระบบบรกิาร
สขุภาพ ครัง้ที ่2 เพือ่ทบทวนร่างแผนปฏิบตัิ
การด้านการเฝ้าระวงัด้านคุม้ครองผู้บรโิภค
ด้านระบบบริการสุขภาพ และก�าหนดแผน
งานโครงการส�าคัญ ระยะ 1 ปี ณ รร.ทีเค 
พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน่ แจ้งวฒันะ กทม.

 นพ.สามารถ ถริะศกัด์ิ รองอธบิดีกรม สบส. 
พร้อมด้วยนายถาวร ขาวแสง ผอ.กองแบบแผน 
ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการด�าเนินงานด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข และ
ส�ารวจผังบรเิวณโรงพยาบาล เพือ่เตรยีมความ
พร้อมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น 
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 9,796 ตารางเมตร ณ รพ.เขว้า 
จ.ชัยภูมิ

 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม 
และ ผอ.ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กอง
กฎหมาย และศูนย์คุ้มครองฯ กรม สบส. 
รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีได้
รับความเสียหายจากการท�าศัลยกรรมเสริม
ความงามจากคลินิกแห่งหนึ่ง ในเขต กทม. 
พร้อมด�าเนินการตรวจสอบ และให้ความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย ณ กรม สบส.
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 ศบส.ที ่10 ลงพืน้ทีจั่ดประชุม 
ถอดบทเรียนการพัฒนางาน
ต�าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
“ต�าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัย
จากโควดิ 19” ซึง่เป็นต�าบลทีไ่ด้ 

 ศบส.ที่  1 เข ้าส ่ง เสริม
มาตรฐานด้านวิศวกรรมการ
แพทย์ ตรวจสอบวิศวกรรม
ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว 
จ.น่าน

ตรวจสอบความปลอดภัย

พัฒนาศักยภาพ อสม.

เฝ้าระวัง

มอบประกาศนียบัตร

อบรมพัฒนาศักยภาพ

ถอดบทเรียน

 ศบส.ที่ 2 ลงพื้นที่ร ่วม
วางแผน ปรกึษาหารอื ประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. สู่การเป็นผู้น�า
การเปลี่ยนแปลง ยุคดิจิทัลใน
พืน้ทีห่่างไกล พืน้ทีช่ายแดน เขต
สขุภาพที ่2 ในพืน้ที ่อ.สามเงา 
อ.บ้านตาก อ.แม่ระมาด และ
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

 ศบส.ที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ 

อสม.และสร้างเครอืข่ายในการ
ใช้แอปพลิเคชันสมาร์ท อสม.
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค
จ.นครปฐม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ อสม.ในพืน้ที ่อ.สามพราน 
อ.นครชยัศร ีและ อ.พทุธมณฑล 
ณ รพ.สามพราน(ไร ่ ขิง) 
อ.สามพราน จ.นครปฐม

 ศบส.ที ่7 ได้ออกตรวจ เฝ้า
ระวังสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่สุ่ม
เสี่ยงว่าอาจจะกระท�าความ
ผิดหรือขัดต่อกฎหมายหรือ
ค�าสั่งใดๆ และการจัดการข้อ
ร้องเรียน หรือการบังคับใช้
กฎหมายร่วมกับผู้รับผิดชอบ
งานของ สสจ.ร้อยเอด็ ในพืน้ที่ 
จ.ร้อยเอ็ด

รับคัด เ ลื อก เป ็นต� าบล
จัดการคุณภาพชีวิตดีเด่น
ระดับเขตสุขภาพที่  10 
ประจ�าปีงบประมาณ 2565 
ณ ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง 
จ.ยโสธร

 ศบส.ที ่11 ร่วมกบั สสจ.
สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วม
กจิกรรมเยีย่มเสรมิพลังการ
ท�างานของเจ้าหน้าที่และ
ภาคีเครือข่ายพร้อมมอบ
ประกาศนียบตัรและรางวลั
เชิดชูเกียรติพื้นที่ต้นแบบ
ปรับ เป ล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพชนะเลิศ ระดับเขต
สุขภาพที่ 11 เพื่อเป็นการ
เชิดชูเกียรติ เสริมพลังการ
ท�างานให ้กับเจ ้าหน้าที่
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ณ  
จ.สุราษฎร์ธานี
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