


พิสูจน์อักษร
นางสาวกฤติยา อินถา

ศิลปกรรม
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา สกุลณา

ช่างภาพ
นายปิยะพงศ์ มูสิกะ 

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

นายแบบกิตติมศักดิ์
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เว็บมาสเตอร์
นายวรเวธน์ ศรีสุขา

บส ส

บบอกกล่าวก.
 ฝนตก ฟ้าร้องกระหน�่า พายุเข้า 
ท� า ให ้ เกิดน�้ าท ่ วมในหลายพื้นที่ 
ทัง้ภาคเหนือ ภาคอสีาน และภาคกลาง 
ประชาชนได ้รับความเดือดร ้อน 
พื้ นที่ เ กษตรกรรม ได ้ รั บความ
เสี ยหายจากน�้ าท ่ วม ผมขอส ่ ง 
ก�าลังใจให้กับพี่น้อง ผู้ประสบภัยทุกท่าน 
ในการเฝ้าระวังภัยจากโรคต่างๆ ที่มากับน�้าท่วม และหลังน�้าลด 
เช่น โรคฉีห่นู โรคน�า้กดัเท้า รวมถงึการล้างมือทกุครัง้ ทานอาหาร 
ที่ปรุงสุก และรักษาร่างกายให้สะอาดครับ ถึงแม้น�้าท่วม 
ในหลายพื้นที่แต่สถานการณ์โรคโควิด 19 ได้เริ่มคล่ีคลายลง 
โดยวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประเทศไทยได้เปล่ียนโรคโควิด 19 
จากโรคติดต่อร้ายแรง เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เรายังคง 
ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองให้เป็นสุขนิสัย 
โดยปฏิบัติตาม DMHT อยู่ห่าง สวมแมสก์ ล้างมือ ตรวจเชื้อเมื่อ
มีความเสี่ยงครับ  
 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 เริ่มปีงบประมาณ 2566 กับ 
นพ.สรุะ วเิศษศกัด์ิ อธบิดีกรม สบส. กบัประเด็นทีท่่านมอบนโยบาย 
ให้กบัผู้บรหิารและบคุลากรกรม สบส. ในการขับเคล่ือนงานด้าน
ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน เปิดอ่านได้
ในคอลัมน์บอกข่าวเล่าเรือ่ง ทมีงานจุลสารออนไลน์ขอแสดงความ
ยินดีกับท่านด้วยครับ  
 สดุท้ายน้ี ขอให้การท�างานของทกุท่านเป็นไปอย่างราบรืน่ตลอด
ปีงบประมาณ 2566 มีความสขุกบัการท�างาน มีแรงใจ แรงท�างานต่อไป 
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าเดือนพฤศจิกายน สวัสดีครับ

เปิดศกัราชใหม่ปีงบประมาณ 2566
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 รางวลั SX Shaper Award 
เป็นรางวลัเพือ่ยกย่องบคุคล 
ที่ได้ลงมือท�างานด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและสร้าง 
ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม
ในวงกว้าง ทั้งในด้านสิ่ง
แวดล้อมและ/หรือสังคม

รางวัลแด่ อสม.ผู้พัฒนา

 ซึ่งปีน้ี ผู้ที่ได้รับรางวัล 
คอื กลุ่ม อสม. ทัว่ประเทศ 
ที่ ได ้ร ่วมจัดการกับโรค 
โควิด 19 ของประเทศไทย 
โดยมีพิธีมอบรางวัลเม่ือ 
วนัที ่26 กนัยายน ทีผ่่านมา  
ในงาน Sustainability Expo 

2022 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 
โดยกรม สบส. เป็นผู้แทน
รับมอบรางวัล...ขอแสดง
ความชื่นชมและยินดีกับ 
พี่ๆอสม.ทั่วประเทศด้วย
นะคะ

 กรม สบส. เฟ้นหาโรงพยาบาลรฐักว่า 1,000 แห่งทัว่
ประเทศ  จนได้โรงพยาบาลทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน 9 
ด้าน จ�านวน 13 แห่ง  สูก่ารยกระดับเป็นโรงพยาบาล 
ต้นแบบภาครัฐและก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยแบ่ง
เกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Platinum 
Gold และ Silver ซึ่งโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 
13 แห่ง จะเป็นสถานที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน 
และให้ค�าแนะน�ากับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง 
ให้มีการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ให้อยู่ในระดบัคุณภาพ เพื่อประชาชนได้รับบริการ

โรงพยาบาลต้นแบบ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ที่ปลอดภัย สมประโยชน์ และ
มีสุขภาพที่ดี



 กรม สบส. ขอต้อนรับและแสดง
ความยนิดีกบั นพ.สรุะ วเิศษศกัด์ิ อธบิดี 
กรม สบส. ท่านเปรียบดั่งผู้ก�าหนด
ทศิทางขับเคล่ือน เข็มทศิน�าทางการ
ด�าเนินงานของกรม สบส. ให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างลุล ่วง บรรลุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน
ได ้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัย 
สมประโยชน์ โดยท่านอธิบดีฯ ได้
ก�าหนดทศิทางในการด�าเนินงานของ 
กรม สบส. มี 8 หัวข้อหลักดังนี้ 
 1.การพฒันางานด้านสาธารณสุข
ตามแนวพระราชด�าริและเฉลิม 
พระเกียรติ 
 2.สื่อสาร สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน โดยส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
 3.เสริมสร้างศักยภาพการแพทย์
ปฐมภูมิ พฒันาศกัยภาพ อสม. หมอ
คนที ่1 ให้เป็น Smart Aor Sor Mor. 
รองรับการดูแล และให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนอย่าง
เป็นระบบ 
 4.คุ้มครองผู้บริโภคจากการรับ
บริการสุขภาพ เช่น การยกระดับ
คุณภาพ มาตรฐานการให้บริการ

The Next
Policy
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20
ของสถานพยาบาล และสถาน
ประกอบการเพือ่สขุภาพ เฝ้าระวงั 
และปราบปรามการกระท�าผิด
กฎหมาย ให้เกดิอย่างเป็นรปูธรรม 
ตรวจสอบหมอแขวนป้าย หมอ 
กระเป๋า 
 5.พัฒนานวัตกรรมบริการ
ทางการแพทย์ ยกระดับมาตรฐาน
อตุสาหกรรมทางการแพทย์ให้เป็น
ที่ยอมรับระดับสากล 
 6.ยกระดับการออกแบบโรง
พยาบาลให้มีความทันสมัย และ
ให้ความส�าคัญกับการออกแบบ
ทางลาดในโรงพยาบาล 
 7. เพิ่มมูลค ่าทางเศรษฐกิจ
สุขภาพผ่านการให้บริการทาง 
การแพทย์ที่มีศักยภาพสูง และ 
การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ เช่น สปา 
นวด Wellness เพิม่ขีดความสามารถ 
ด้านการจัดการ Medical hub 

 8.พัฒนาองค์กรสู ่การเป ็น 
องค์กรดิจิทลั (Digital Department) 
  โดยนโยบายและทิศทางของ 
ท่านอธิบดีฯ ต้องการให้กรมฯ  
มีการ จัดการและ เ รี ยนรู ้ ใ น 
การปฏิบตังิานทีส่อดคล้อง เชือ่มโยง 
ภายในกรมฯ เพื่อให้ประชาชนได ้
รั บ บ ริ ก า ร ด ้ า น สุ ข ภ า พที่ มี
มาตรฐานต่อไป

 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ของกรม สบส. ในวันที่ 3 ตุลาคม 
2565 เราพาทุกท่านไปสัมภาษณ์บุคลากร กรม สบส. 
กับประเด็น

"นึกถึงวันเกิดของตัวเอง  
20 กุมภาพันธ์ค่ะ" 
นางสาวจีรนันท ์ แท ่นทอง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

"ธนบัตรใบละ 20 บาท ใช้ใน 
ชีวิตประจ�าวันทุกวันครับ" 

"นึกถึงเทศกาลดนตรี 
เม่ือปี 2020 และสิ้นปี 2022  
ที่ก�าลังจะจัด และแบงค์ 20 
บาท ที่ผมมีติดตัว" 

"นึกถึงครบรอบ 20 ปี Walt Disney 
Studios เป็นค่ายหนงัทีช่อบดูตอน
วัยละอ่อน" 

"นึกถึงร้านทุกอย่าง  20 บาท
ชอบเดินดูของค่ะ ราคาถูกดี" 

นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายสมยศ บุรีรักษ์ 
นักวชิาการคอมพวิเตอร์ปฏิบตักิาร ศบส.ที ่9

หากคุณนึกถึงเลข
คุณจะนึกถึงสิ่งใด ตามมากันเลย

นางสาวจิรัชญา จ�าเดิมสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองสุขศึกษา

"
"

นายมฤคราช ไชยภาพ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สสม.ภาคเหนือ



สราพาทัวร
สราพาทัวร

by สราวุฒิ

 มาแล้ว มาแล้ว สราพาทวัร์ 
พามาชมการจัดนิทรรศการ
ผลงานเด่นของ กรม สบส. กบั
ธีมงานนวัตกรรมด้านระบบ
บริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 
กนัยายน 2565 ณ รร.เฟลกิซ์ 

งัดไม้เด็ด โชว์ผลงานเด่น
HSS Showcase

รเิวอร์แคว รสีอร์ท จ.กาญจนบรุ ี
โดยหน่วยงานสว่นกลางและ
ส่วนภูมิภาค  โชว์นวตักรรม
เด่น รางวลั ผลงาน อปุกรณ์
และเครื่องมือเทคโนโลยีที่
สามารถสร้างสรรค์ท�าให้ 
คนไทยมีสขุภาพทีดี่ งดัไม้เด็ด 
โชว ์ผลงานต่อหน้าคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
ผลการประกวดนิทรรศการ
ผลง าน เด ่ นที่ ผ ่ านการ 
คัดเลือก มีดังนี้

ได้แก่ กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน

ขวัญใจ Popular Vote



สราพาทัวร
สราพาทัวร

by สราวุฒิ

 กรม สบส. เป็นแม่งานหลักของประเทศไทยในการเตรียมการเข้าร่วมโชว์นิทรรศการระดับโลกที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ธีม “Thailand Empowering Lives For Greatest Happiness” 
ภายใต้คอนเซปต์ “SMILE”

รูห้รือไม่ บส ส

นิทรรศการผลงานเด่นยอดเย่ียม
ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ชนะเลิศ ได้แก่ ศบส.ที่ 12 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ศบส. 2
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สสม.ภาคกลาง  
   จ.ชลบุรี

ชนะเลิศ ได้แก่ กองวิศวกรรมการแพทย์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์บริการ 
    แบบเบ็ดเสร็จ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มแผนงาน

 ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับ 
รางวลัในครัง้น้ีครบั ปังมากๆ ส�าหรบัการโชว์ 
ผลงานเด่นในการจัดนิทรรศการในครั้งน้ี  
ครัง้หน้าสราจะพาไปทวัร์สถานทีเ่ด็ดและโดน 
ต้องรอติดตามกันนะครับ บายครับ บส ส
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แปลงข้อความจากรปูภาพเป็น“LINE ”
ข้อความตัวอกัษร + แปลภาษา

 ฉบบัน้ีมาแนะน�าฟังก์ชัน่ทีช่่วยเพิม่ความสะดวกส�าหรบัผู้ใช้แอปพลิเคชัน่ LINE คอื การแปลง 
ข้อความจากรูปภาพให้เป็นข้อความตัวอักษรและยังสามารถแปลเป็นภาษาอื่นๆ ได้ทันที

หารปูภาพทีต้่องการแปลงข้อความ 
แล้วกดที่รูปภาพเปิดภาพใหญ่

จะได้ข้อความเป็นตัวอักษรที่หน้าต่างด้านซ้ายบน ถ้าต้องการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ให้
เลือกภาษาที่ต้องการและกดแปล และยังสามารถกดเลื่อนเปิดแสดงค�าแปลบนรูป เพื่อ
ทับข้อความที่แปลลงในรูปภาพได้ด้วย

กดที ่           เพือ่ท�าการแปลงข้อความ 
จากรูปภาพเป็นข้อความตัวอักษร

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพการแปลข้อความขึ้นอยู่กับคุณภาพและความละเอียดของรูปภาพ

2.

3.

1.
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เยี่ยมศูนย์รับบริจาค

เปิดอบรมพัฒนา อสม.

ร่วมลงนาม

ส่งเสริมมาตรฐาน

ออกให้ค�าแนะน�า

เยี่ยมให้ก�าลังใจ

 นพ.สุระ วิเศษศักด์ิ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมศูนย์รับบริจาคซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์ BuriramCastle ตรวจเยี่ยมห้องฉุกเฉิน  
ห้องแยกโรค และรับฟังความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์โรค
ผิวหนัง ณ รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ  
รองอธิบดีกรม สบส. เป็น
ประธานเปิดงานพร้อมร่วม 
บรรยายในการจัดอบรมเพื่อ
พฒันา อสม. สูส่มาร์ท อสม. 
และอสม.หมอประจ�าบ้าน เพือ่
สนับสนุนนโยบาย คนไทย 
ทุกครอบครัวมีหมอประจ�า
ตัว 3 คน จัดโดยศบส.ที่ 9 
ณ ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ 
บาหลี จ.นครราชสีมา

 ทพ.อาคม ประดิษฐสวุรรณ 
รองอธิบดีกรม สบส. ร่วมลง
นาม เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะเวลเนสทางการ
แพทย ์ของประเทศไทยให ้ 
เกดิข้ึน ณ ห้องประชมุจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ส�านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ กทม.

 นพ.สรุะ วเิศษศกัด์ิ อธบิดี 
กรม สบส. พร้อมด้วย  
นพ.ภานุวฒัน์ ปานเกต ุ รอง 
อธบิดฯี ผอ.ศบส.ที่ 8 และ 
ประธานชมรม อสม . 
จ.หนองบวัล�าภู  ลงพืน้ทีใ่ห้ 
ก�าลังใจ และมอบเงนิช่วยเหลือ 
ครอบครวั อสม. จากเหตุ 
กราดยงิศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ.หนองบัวล�าภู

 ศบส.ที่ 1 เข้าส่งเสริม
มาตรฐาน ด้านวิศวกรรม
การแพทย์ กิจกรรมตรวจ 
ส อ บ วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว า ม
ปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ 
รพ.สมเด็จพระญาณสังวร 
จ.เชียงราย

 ศบส.ที่ 4 ร่วมกับกอง
สถานประกอบการเพื่อ-
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 ศบส.ที่ 7 จัดประชุมกลุ่ม
ภารกิจด้านมาตรฐาน ประจ�า

สรุปผลการด�าเนินงาน

ตรวจสอบอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เยี่ยมเสริมพลัง

 ศบส.ที่ 10 เข้าด�าเนินการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ 5 รายการ ได้แก่ 1.ซ่อม 
เครื่องเอ็กซเรย์ 2.ติดต้ังแผง
ตะกั่วกันรังสี 3.ซ ่อมห้อง 
ทันตกรรม 4.ปรับปรุงห้อง
ผ่าตดั และ 5.เครือ่งก�าเนิดไฟฟ้า 
ณ รพ.เมืองปากซอง แขวง
จ�าปาสัก สปป.ลาว

 ศบส.ที ่12 ร่วมกบัเจ้าหน้าที ่
สสจ.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตาม 

เฝ้าระวงั และเยีย่มเสรมิพลัง 
กิจการการดูแลผู ้สูงอายุ
หรอืผู้มีภาวะพึง่พงิ ประจ�าปี 
2565 ในเขตสุขภาพที่ 12 
จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. แคร์ยู 
เนอร์สซิง่โฮม การดูแลผู้สงูอายุ 
หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง อ.เมือง 
จ.พทัลุง 2. คณุแอ๊ด เนอร์ส- 
ซิง่โฮม การดูแลผู้สงูอายหุรอื 
ผู้มีภาวะพึง่พงิ และ 3.วนัวสิาข์ 
เนอร์สซิง่โฮม การดูแลผู้สงู 
อายุหรือผู ้ มีภาวะพึ่ งพิง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 สสม.ภาคใต้ จ.นครศร-ี
ธรรมราช จัดประชุมแลก
เปล่ียนเรียนรู ้การด�าเนิน
งานสุขภาพภาคประชาชน
ของภาคีเครือข่ายในเขต
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ณ 
ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช

ทดสอบ/บ�ารุง
 ศบส.ที ่5 ลงพืน้ทีป่ฎบิตังิาน
ทดสอบ/บ�ารุงรักษาเครื่องมือ
แพทย์ เพือ่เป็นการส่งเสรมิการ
สร้างคุณภาพและมาตรฐาน
ให้กับโรงพยาบาลด้านเครื่อง
มือแพทย ์ และสาธารณสุข 
ณ รพ .สถานพระบาร มี 
จ.กาญจนบุรี

สุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจอนุญาต
และให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ประกอบ
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือ
ผู้มีภาวะพึ่งพิง พร้อมทั้งมอบ
สื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่สถาน
ประกอบการ ในเขตพื้นที่ 
จ.นนทบุรี

ปีงบประมาณ 2565 เพือ่สรปุ 
ผลการด�าเนินงานกลุ่มภารกจิ
ด้านมาตรฐาน และหารือ
แนวทางการด�าเนินงานตาม
ภารกิจ ให้สอดรับนโยบาย
มาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ 
ณ ห้องประชุม ศบส.ที่ 7



INFOGRAPHIC




