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พิสูจน์อักษร
นางสาวกฤติยา อินถา

ศิลปกรรม
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา สกุลณา

ช่างภาพ
นายปิยะพงศ์ มูสิกะ 

เปดบาน สบส.

Open House

ผลิตโดย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
ส�านักงานเลขานุการกรม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข       
ซ.สาธารณสุข 8 ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สายด่วนกรม สบส. 1426/021937000

ที่ปรึกษา
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายทวิช เทียนค�า

กองบรรณาธิการ
นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง
นายสราวุฒิ จบศรี 
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา สกุลณา

คนบนปก
นายชินดนัย ปาปลูก
กองแบบแผน 
นายชัยณรงค์ วะเกิดแป้ม
กลุ่มแผนงาน ส�านักงานเลขานุการกรม 
นางสาวธัญวรัตน์ กาหลง
ส�านักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ครบวงจร
นางสาวณณัฐนัทธ์ สามารถ 
กลุ่มประชาสมัพนัธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม 
นางสาวธัญสุดา แท่นทอง 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ส�านักงานเลขานุการกรม 
นางสาววัชลาวลี ร่มเย็น  
กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศลิปะ

เว็บมาสเตอร์
นายวรเวธน์ ศรีสุขา

บส ส

บบอกกล่าวก.
 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แสดงความยินดีกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 
ของจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 61 ที่ยังก้าวอย่างเข้มแข็ง 
แข็งแรง และต่อเนื่อง ด้วยแรงสนับสนุนจากผู้อ่านทุกท่านที่ติดตาม 
จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 มาโดยตลอด ทมีงานขอขอบคณุก�าลังใจ 
จากผู้อ่านทุกท่านครับ ฝากติดตามกันต่อไปแบบน้ีเรื่อยๆ เลย 
นะครับ และส�าหรับช่วงน้ีผมมีความห่วงใยผู ้อ ่านทุกท่านกับ
สถานการณ์โรคโควิด 19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ด้วยสภาพอากาศ 
และการผ่อนคลายมาตรการทีใ่ห้ประชาชนได้ด�าเนินชวีติในรปูแบบใหม่ 
จึงขอเชญิชวนประชาชนทีย่งัไม่ได้รบัการฉดีวคัซนีโควดิ 19 เข็มกระตุน้ 
สามารถเข้ารบัการฉดีวคัซนีเข็มกระตุน้ได้ทีส่ถานพยาบาลใกล้บ้านครบั 
 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 เข้าสู่ปีที่ 6 ทีมงานได้ระดมเฟ้น 
หานายแบบ นางแบบ 6 คน บคุลากรน้องใหม่ของกรม สบส. ที่เป็น 
คนรุ่นใหม่ ไฟแรง พร้อมก้าวผ่าน ฝ่าฟันกับงานที่หลากหลายด้าน 
และท้าทาย เรามาฟังทศันคตกิบัค�าถามปีใหม่กบัน้องๆ 6 คน ในคอลัมน์ 
บอกข่าวเล่าเรือ่ง และประเด็นสดุฮอตส่งท้ายปี 2565 ในคอลัมน์ต่างๆ 
ทีไ่ด้บรรจง เฟ้นเน้ือหาสาระความรูดี้ๆ มาบอกต่อกนั พบกนัในจุลสาร 
ออนไลน์ฉบับนี้ครับ 
 ส�าหรบัการแข่งขันฟุตบอลโลกทีจ่ะสิน้สุดในกลางเดือนธนัวาคมน้ี ขอให้ 
ผู้อ่านทกุท่านรบัชมฟุตบอลอย่างมีความสขุ ดูเป็นเกมส์กฬีาในทมีโปรด 
ทีช่ืน่ชอบ อย่าลืมพกัผ่อนให้เพยีงพอนะครบั ทีส่�าคญัไม่ควรใช้กฬีาฟุตบอล 
เป็นการพนัน ทัง้ผิดกฎหมายและมีแต่เสยีทรพัย์ ชมกนัแบบมีความสขุ 
ดีกว่านะครับ สุดท้ายน้ีขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามจุลสาร 
ออนไลน์มาจนถงึปีที ่6 และเป็นเดือนแห่งการส่งท้ายปีเก่า 2565 ด้วย 
ขอให้ทกุท่านมีความสขุในวนัปีใหม่ทีใ่กล้จะถงึน้ีแล้วพบกนัในปี 2566 
สวัสดีครับ

Celebrate ก้าวสู่ปีที่ 6 
จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8
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บส ส

บส ส

 เทรนด์ของคนไทยในยุคนี้ คือ การอยู่เป็นโสด
มากข้ึน หรอืใช้ชวีติคู ่แต่ไม่มีบตุร ท�าให้ประเทศไทย
เข้าสูส่งัคมผู้สงูอายอุย่างสมบรูณ์ และธรุกจิบ้านพกั
คนชราเริ่มเนื้อหอม กรม สบส. ห่วงใยประชาชน 
จึงกระจายทมีลงสุม่ตรวจบ้านพกัคนชรา รวมไปถงึ
สถานดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศ หลังจากที่ได้
รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการแล้ว เพื่อให้คงไว้
ซึง่คณุภาพมาตรฐานตามทีก่ฎหมายก�าหนด และ
ผู้รบับรกิารต้องได้รบัความปลอดภัย โดยตรวจสอบ 
มาตรฐาน 3 ด้าน คอื ด้านสถานที ่ความปลอดภัย และ
การให้บรกิาร  ปัจจุบนัมีกจิการทีไ่ด้รบัอนุญาตแล้ว 
ทัว่ประเทศ 757 แห่ง (ณ วนัที ่5 ธ.ค.65) ตรวจสอบ 
รายชื่อได้ที่เว็บไซต์ esta.hss.moph.go.th ค่ะ

ศบส.1จัดโปรสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

 กรม สบส. โดย ศบส.1 จัด
โปรโมชั่นพิเศษแก่สถานดูแล 
ผู้สงูอายใุนเขตบรกิารสขุภาพที ่1 
ทีส่นใจสอบเทยีบเครือ่งมือแพทย์
ให้มีความเที่ยงตรง แม่นย�า ได้
มาตรฐาน โดยให้บริการสอบ
เทยีบเครือ่งมือแพทย์กว่า 10 ชนิด 
เพื่อลดข้อผิดพลาดในการใช้
ตรวจประเมินสุขภาพของผู้สูง
อายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ส�าหรับ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
ต่างๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ที่
รับสอบเทียบ อัตราค่าบริการ 
วธิกีารส่งเครือ่งมือมาสอบเทยีบ 
ได้ที่เว็บไซต์ ศบส.1 http://
do1.new.hss.moph.go.th:8080 
หรือติดต่อสอบถาม งานห้อง
ปฏิบตักิารสอบเทยีบเครือ่งมือวดั 
ทางการแพทย์  โทร. 0 5311 2220 
ต่อ 132 ในวนัและเวลาราชการ

สุม่ตรวจบ้านพกัคนชรา
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   ปีนี้ ผมได้ท�าเซอร์ไพรส์แฟน 
ด้วยการซือ้แหวนให้แฟนครบั เป็น
แหวนวงแรกทีซ่ือ้ให้ กใ็ช้เป็นแหวน
แต่งงานเลย บรรยากาศวนัน้ันผมก็
ชวนแฟนไปกนิข้าว แล้วหลังจากน้ัน 
ก็พาไปเลือกแหวนที่ร้านเลยครับ 
ก็ไม่เชิงเป็นการขอแต่งงาน เพราะ
เราได้มีการพูดคุยกันไว้ก่อนแล้ว  
ตอนนี้ก็แต่งงานกันมาได้ 1 เดือน
แล้วครับ

แจกความสดใส

Freshy
รับปีใหม่

สู่ปีที่ 6

“

“

 จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ก้าวเข้าสูปี่ที ่6 แล้วจ้า ฉบบัน้ี 
เราคว้าตวัเฟรชช่ีคมีีโนโต๊ะ 6 คน จากแต่ละกลุ่ม/กองในสงักดั 
กรม สบส. มาร่วมเฟรมกนั เพือ่ร่วมฉลองปีที ่6 และส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรบัปีใหม่แบบสดใสเกนิต้าน พร้อมประเด็นค�าถามแบบ
กรุบกริบๆ ไปพูดคุยกับพวกเขากันค่ะ

ชินดนัย ปาปลูก (บิ๊ก)  
มัณฑนากรปฏิบัติการ กองแบบแผน 

(อายุงาน 9 เดือน) 

ปีนีซ้ือ้ของอะไรถูกใจทีส่ดุ
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ทักษะใหม่ในเรื่องอะไรบ้าง

สิง่ทีค่ณุรู้สึกภูมิใจท่ีสุดในปีทีผ่่านมาคือเร่ืองอะไร

 มีแต่เป้าหมายที่ยังท�าไม่ได้ครับ 
(หัวเราะ) ที่ผมตั้งไว ้คืออยาก 
สอบ ก.พ.ให้ผ่าน เพราะอยากบรรจุ 
เข้ารบัราชการ แต่จากทีไ่ปสอบมา 
สนามแรก คาดว่าน่าจะไม่ผ่าน 
(หัวเราะ) แต่ผมจะสูต่้อ จะไปสมัคร 
สอบใหม่ครับ

“

“

“

“

“ “
“

“

“

“
เป้าหมายอะไรบ้างของปีนี้

ที่ท�าได้แล้วหรือท�าได้บางส่วน

ชัยณรงค์ วะเกิดแป้ม (ไทด)์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มแผนงาน ส�านักงานเลขานุการกรม 
(อายุงาน 10 เดือน)

ณณัฐนัทธ์ สามารถ (แป้ง) 
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม 

(อายุงาน 1 เดือน)

ปีนี้มีสิ่งดีๆ อะไรเกิดขึ้นบ้าง

คณุเขยีนสรปุชวีติของคณุในปีนี้

  สิ่งดีที่สุดที่หนูคัดเลือกมาแล้ว 
ก็คื อ ได ้มาท� า งานที่ น่ี  ได ้ เ จอ
มิตรภาพที่ดีๆ พี่ๆน่ารักทุกคน
เลย ได้เป็นตัวของตัวเองสุดๆ และ
ที่ส�าคัญ มีเรื่องราวดีๆ คือได ้ 

เจอแฟนคอืหนูไปท�างาน แล้วมีโอกาสได้เจอกนั ท�างานด้วย
กัน เลยได้พูดคุยท�าความรู้จักกันค่ะ (เขิน)

 ได้เรียนรู ้ เกี่ยวกับเรื่องงาน

ใหม่ๆที่ไม่เคยท�า เช่น การจัดท�า
สรปุรายงานการประชมุ แล้วกง็าน
ด้านงบประมาณ จัดท�ารายงาน
ประจ�าปี ซึ่งเราก็ศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองบ้าง แล้วก็มีพี่ๆในกลุ่มช่วย
สอนงานให้ แล้วกไ็ด้มาฝึกถ่ายแบบ
ในครัง้น้ี จากทีป่กติเคยแต่ถ่ายภาพ
ให้คนอื่นค่ะ

ธัญสุดา แท่นทอง (แฟง) 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ส�านักงานเลขานุการกรม 
(อายุงาน 6 เดือน) 

ได้ว่าอย่างไรบ้าง

 ขอนิยามชีวิตในปีน้ีว่าเต็มคารา

เบลไปเลยค่ะแม่ ก็คือเต็มที่กับชีวิต
ในทุกๆวัน เต็มที่กับงาน ปีนี้ถือเป็น
ปีแห่งการเรียนรู้  ปีแห่งการเริ่มต้น
ของฝ้าย เพราะว่าได้มาบรรจุเป็น
ข้าราชการที่กรม สบส.ก็เป็นความ
ภาคภูมิใจของตวัเอง กจ็ะตัง้ใจท�างาน
ให้เต็มที่ และมีสติให้มากๆค่ะ

ธัญวรัตน์ กาหลง (ฝ้าย)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ส�านักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
(อายุงาน 6 เดือน) 

 ภูมิใจทีไ่ด้มาบรรจุเข้ารบัราชการทีก่รม 
สบส. โดยน�า้ใช้ระยะเวลาในการเตรยีมตวัสอบ 
1-2 ปี แล้วกม็าสอบได้ทีน่ี่ จรงิๆน�า้สอบข้ึน
บัญชีไว้ 2 ที่ แต่เลือกมาบรรจุที่นี่ค่ะ
วัชลาวลี ร่มเย็น (น�้า) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ (อายงุาน 6 เดือน) fgfg  บส ส

ปีนี้คุณได้เพิ่มเติมความรู้หรือ
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JOHN SMITH

สราพาทัวร์

by สราวุฒิ

 เม่ือพดูถงึสิง่ทีท่�าให้รูส้กึสดชืน่ และสบายใจหลายคนคง
คดิถงึต้นไม้ทีม่องไปแล้วรูส้กึอุน่ใจ สบายใจ สราพาทวัร์ 
วนัน้ีพาไปทวัร์ 3 พรรณไม้ทีมี่ความส�าคญักบักระทรวง
สาธารณสขุ และท่านอธิบดีกรม สบส. ว่ามีพรรณไม้ไหน
ที่น่าสนใจไปรับชมกันเลยยย

รรณไม้พ
ในสาสุข

         ต้นการบูร นับเป็นต้นไม ้
ที่มีความส�าคัญอย่างมาก ซึ่งใน
โอกาสที่ก้าวเข้าสู่วาระ 100 ป ี
ข อ ง ก า ร ส า ธ า รณสุ ข ไ ท ย 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
ส ย า มบรม ร า ชกุ ม า รี  ไ ด ้

พระราชทาน“ต้นการบรู” ให้เป็น 
ไม้ประจ�ากระทรวงสาธารณสุข  
ซึง่เป็นไม้ยนืต้นขนาดใหญ่ ทรงพุม่
กว้างและทบึ มีความสงูของต้น 30 
เมตร รอบล�าต้นมีขนาดถงึ 1.5 เมตร 
เปลือกต้นเป็นสีน�้าตาลล�าต้นและ 
กิ่งเรียบไม่มีขน เน้ือไม้สีน�้าตาล 
ปนแดง เม่ือน�ามากล่ันแล้วจะได ้
“การบูร” ทุกส ่วนมีกล่ินหอม 
ซึง่ผู้บรหิารกระทรวงสาธารณสขุได้
ปลูกไว้หลายต้น บริเวณด้านหน้า 
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ



7

JOHN SMITH

สราพาทัวร์ by สราวุฒิ

 หมอแขวนป้าย คือ หมอที่มีแต่ชื่อมาอยู่ที่คลินิก แต่ไม่ได้มาประจ�าหรือปฏิบัติงานจริง และให้ผู้อื่นมา
สวมรอยท�าการรักษาแทน การกระท�าดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย มีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญารูห้รือไม่ บส ส

บส ส

 ต้นประดู่แดง เป็นต้นไม้เพือ่น้อมร�าลึกถงึพระมหา- 
กรณุาธคิณุแห่งสมเด็จพระมหิตลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม 
พระบรมราชชนก“พระบิดาแห่งการแพทย์แผน 
ปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” และเพื่อเป ็น 
สัญลักษณ์ของความพรั่งพร้อมสามัคคีเป็นน�้าหน่ึง
ใจเดียวกันของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดย 
นายอนุทนิ ชาญวรีกลู รองนายกฯ และ รมว.สธ. น�าทมี 
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขปลูกต้นประดู ่แดง 
บริ เ วณด ้ านข ้ า งพร ะ ร า ช า นุ ส า ว รี ย ์ ส ม เ ด็ จ 
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
และสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี อยูบ่นแท่น
ฐานเดียวกนั กระทรวงสาธารณสขุ เม่ือวนัที ่1 ธ.ค. 2565 

ต้น
ประดู่แดง

 ต้นเบาบบั หรอืบาวบฟั เป็นต้นไม้ที ่นพ.สรุะ วเิศษศกัด์ิ 
อธิบดีกรม สบส. ท่านได้กล่าวไว้ว่า             

ภาพ : ส�านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ต้น
เบาบับ

“
“

           ยอ้นกลบัไปเมือ่ ป ีพ.ศ. 2561 
ทา่นอาจารยปิ์ยะสกล สกลสัตยาทร 
ได้มอบให้ผมมาตั้งแต่ต้นเล็กๆ 
ขนาดล�าตน้เทา่ดนิสอ สูงประมาณ
หนึ่ งไม้บรรทัด ท่านน�ามาจาก
แอฟริกา อาจารย์ปิยะสกล บอกสุระ 
เอาไปปลูก ผมจึงน�ามาปลูกไว้ที่
บรเิวณสนามฟุตบอล ตรงข้ามกบั
สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแหง่ชาติ 
(สพฉ.) ปัจจบุนัผา่นไป 4 ปี ตน้เบาบับ 
เจริญเติบโต ขนาดรอบล�าต้น 
มากกวา่ 20 ซม. และยังคงเจรญิ
เติบโตไปเรือ่ยๆอยู่คูก่บักระทรวง
สาธารณสุขของเราสืบไป

 เป็นยังไงกันบ้างครับผู้อ่านทุกท่าน 
คงได้รบัทราบประวตัคิวามน่าสนใจของ
แต่ละพรรณไม้ต่างๆ ทีส่ราพาทวัร์ได้พา
ทกุท่านไปชมกนั แล้วพบกนัใหม่ในปีหน้า 
บ๊ายบายปีเก่าค้าบ สวัสดีค้าบบ
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แอปพลิเคชั่น
ให้บริการประชาชน
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

OCPB
Connect

 สวัสดีครับ รู ้ เรื่องไอทีจะ
พาไปรู ้ จักแอปพลิ เคชั่นใหม ่ 
ในการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ 
OCPB Connect คือ แอปฯที่ 
รวบรวมข้อมูลจาก 28 หน่วยงาน 
ด้านคุม้ครองผู้บรโิภคและบรกิาร 
Chat Bot ทีป่กป้อง และเป็นผู้ช่วย 
ให ้ค�าปรึกษาให ้กับผู ้บริ โภค 
ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่  
1 .ตรวจสอบ ผู ้ประกอบการ 
ข้ึนทะ เบียนประกอบวิชาชีพ 
2.เตือนภัยสินค้า องค์ความรู ้ 
แล ะข ่ า วส าร 3 .วิ เ ค ร า ะห ์ 

ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 4.บริการและคุ้มครองผู้บริโภค สามารถ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ได้ทัง้ระบบ Android และ IOS ประกอบ
ด้วย 4 เมนูหลัก ดังนี้

เตือนภัยผู้บริโภค

 ประกอบด ้วยข ้อมูล 
เตอืนภัย องค์ความรู ้ข่าวสาร 
จากหน่วยงานต่างๆ

ร้องทุกข์และตรวจสอบสถานะ

สถิติร้องทุกข์

รายงานสถติกิารร้องทกุข์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ

 ระบบตรวจสอบการข้ึนทะเบยีนผู้ประกอบการต่างๆ เช่น 
ตรวจสอบข้อมูลสปา สบืค้นผลิตภัณฑ์ยา ข้อมูลผู้ประกอบ 
วชิาชพีเวชกรรม (แพทย์) ตรวจสอบข้อมูลทีพ่กั ตรวจสอบ 
ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยว ฯลฯ 

ตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ

 ช่องทางการร้องทุกข์จาก
หลายหน่วยงาน ได้แก่ สคบ. 
สบส. อย. ศนูย์ด�ารงธรรม สปน. 
(1111) กระทรวงการท่องเที่ยว
และกฬีา ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน 
ปัญหาออนไลน์ กรมการท่องเทีย่ว 
กสทช. กรมการค้าภายในกรม
วชิาการเกษตร และ คปภ.
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 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย 
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. 
นพ.สามารถ ถริะศกัด์ิ รองอธบิดี กรม สบส. ร่วมประชมุ
ชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ได้รับมอบอ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
และกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แก่ 
นายแพทย์สาธารณสขุจังหวดั และพนักงานเจ้าหน้าทีท่ัง้

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ใน 76 
จังหวัด ณ กรม สบส.

บังคับใช้กฎหมาย

ปรึกษาหารือ

ปราบปรามหมอเถื่อน

ติดตามความคืบหน้า

ร่วมเป็นวิทยากร

 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี
กรม สบส. ร่วมปรึกษาหารือ
กบั บจก. ไทยเบฟเวอเรจ  เพือ่
พิจารณาการมอบรางวัลให้
แก่อสม. ผู้ซึ่งมีบทบาทส�าคัญ
อย่างยิง่ในการป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ 19 ทีผ่่านมา 
ณ กรม สบส.

 นพ.ภานุวฒัน์ ปานเกต ุรอง
อธบิดี กรม สบส.ร่วมแถลงข่าว

ยทุธการ “หยดุเถือ่น” ปราบ
ปรามหมอปลอม ร่วมกับผู้
บริหารของ บช.ก. และอย. 
โดยจากการตรวจค้นพืน้ที่
ทัง้ 8 จุด ในกรงุเทพฯ จ.ชลบรุ ี
จ.สมุทรสงคราม และ 
จ.ปทมุธานี พบคลินิกเถือ่น 
4 แห่ง ตรวจยึดของกลาง
ที่เกี่ยวข้อง 836 รายการ 
และด�าเนินคดีกบัหมอเถือ่น 
8 ราย ณ กองปรามปราม 
กรุงเทพฯ

 นายถาวร ขาวแสง 
ผอ.กองแบบแผน นายวิมล 
ยาทองไชย ผอ.ศบส. 8 
และเจ ้าหน้าที่ ลงพื้นที่

ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น ้ า 
การก่อสร ้างอาคาร และ
ติดตามปัญหา อุปสรรค  
การก่อสร้างอาคาร และสถาพ
แวดล้อมสาธารณสขุ ของเขต
สุขภาพที่ 8 ณ รพ.สมเด็จ
พระยพุราชบ้านดุง จ.อดุรธานี 
และ รพ.สมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 ศบส. 2 ร่วมเป็นวิทยากร
โครงการอบรมเพิม่ทกัษะของ
บุคลากรด้านความปลอดภัย
ทางห้องปฏิบัติการ และฝึก
การตรวจสภาพแวดล้อมของ
ห้องปฏิบัติการ ณ สคร.ที่ 2 
จ.พิษณุโลก
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 ศบส.5 เข้าร่วมในการตรวจ
สอบเรื่องร้องเรียน ได้รับการ
ประสานงานจากกรม สบส. 
โดยมี สสจ.สมุทรสงคราม อย. 
และเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปคบ. 
ร่วมกนัประชมุวางแผน เพือ่เข้า
ตรวจจับบุคคลที่อ้างตนเป็น
แพทย์ ให้บรกิารฉดีโบทอ็ก ให้
กับประชาชนที่สนใจ ในเบื้อง
ต้นพบผู้กระท�าผิดโดยกระท�า
การฉีดโบท็อกให้กับผู้มารับ
บริการในร้านท�าเล็บแห่งหน่ึง
ในเมือง จ.สมุทรสงคราม

สอบเรื่องร้องเรียน
ตรวจมาตรฐาน มอบถุงยังชีพ

 ศบส. 7 เข้าร่วมประชมุชีแ้จง 
โครงการน�าร ่องถ ่ายทอด
มาตรฐานวิธีการทวนสอบ
เครื่องตรวจวัดระดับน�้าตาล

ร่วมประชุม

สอบเทียบ
ให้ก�าลังใจ

ในเลือดชนิดพกพา ส�าหรบั
รพ.สต. ณ รร.เจริญธานี 
จ.ขอนแก่น

 ศบส. 9 เข้าด�าเนินการ
ตรวจประเมินมาตรฐาน
วิศวกรรมโครงสร้างและ
ความปลอดภัย และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แก ้ ไข ณ รพ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา

 ศบส.10 ได้ด�าเนินการ
ทดสอบ การสอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์ ตามแผน 
ปฏิบัติงานประจ�าปี 2565 
ให้เครื่องมืออยู ่ในสภาพ 
สมบรูณ์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัย 
และเช่ือถือได้ เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบบริการ 
สขุภาพของกรม สบส. ด้าน 
ที ่6 ด้านเครือ่งมืออปุกรณ์ 

 ศบส. 12 ลงพืน้ทีส่นับสนุน
ถงุยงัชพี และสอบเทยีบเครือ่ง
มือทางการแพทย์ แก่อสม.ที่
ประสบอทุกภัย เพือ่ช่วยเหลือ
และสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ 
อสม. ผ่านประธานชมรม อสม. 
อ.สงขลา และตัวแทน อสม. 
ณ พืน้ที ่อ.สงขลา จ.สงขลา

 นางมณฑา กิตติวราวุฒิ
ผอ.สสม.ภาคกลาง จ.ชลบุรี 
ร่วมประชมุผู้บรหิารกรม สบส. 
ครั้งที่ 1/2565 พร้อมศึกษา 
ดูงาน 3 หมอ และเยีย่มให้ก�าลังใจ 
อสม.ที่ประสบอุทกภัยใน
พื้นที่บ้านดินด�า ต.ดินด�า 
อ.จังหาร และรพ.โพนทราย 
อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ณ รพ.สมเด็จพระยุพราช
เลิงนกทา จ.ยโสธร
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