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พิสูจน์อักษร
นางสาวกฤติยา อินถา

ศิลปกรรม
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา สกุลณา

ช่างภาพ
นายธัญพิสิษฐ์ วัชรเสวี 

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
นางสาวณัฐมน ใจกิจสุวรรณ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เว็บมาสเตอร์
นายวรเวธน์ ศรีสุขา

บส ส

บบอกกล่าวก.
   ผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ และตรษุจีน 
กนัไปแล้ว หลายคนคงได้พบปะ พดุคยุ 
กับญาติพี่น้อง คนรู้จัก ไปเที่ยวตาม
สถานที่ต่างๆ ให้สุขใจ หลังจากที่
สถานการณ์โควดิ 19 ได้ผ่อนคลายลง 
ทกุคนคงได้ไปเทีย่วผ่อนคลาย ไปร่วม
งานเทศกาล แสดงคอนเสิร์ตให้ชีวิตมี

สีสัน แต่อย่าลืมหน้ากากอนามัย สวมทุกครั้งเมื่อไปในที่สาธารณะ 
และป้องกนัฝุ่นละออง ซึง่ในหลายพืน้ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ทีส่่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ โดยเริ่มได้จากที่บ้าน ท�าความสะอาดห้อง ไม่เผาขยะกิ่งไม้ที่
บ้าน ก็เป็นการช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ
 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบบัน้ี ไม่พลาดกบัเดือนแห่งความ
รกัสชีมพ ูทมีงานชวนบคุลากรกรม สบส. สาวสวยสดใส ร่าเรงิตาม
สไตล์ของผู้หญงิทีห่ลงรกัความสวยงาม มาแต่งกายชดุ ยคุ 2000 Y2K 
ที่ก�าลังฮิตเป็นกระแสในขณะนี้ และมาบอกเล่าเรื่องราวนานาทัศนะ
ความเห็นด้านการท�าสวยในปัจจุบัน ติดตามได้ในคอลัมน์บอกข่าว
เล่าเรือ่ง และคอลัมน์ต่างๆ ภายในเล่มทีใ่ห้เพลิดเพลินได้อ่านกนั เปิด
อ่านทุกคอลัมน์จนถึงท้ายปกเลยนะครับ 
 ในเดือนแห่งความรกัน้ี ขอให้ผู้อ่านมอบความรกั ความห่วงใย ใส่ใจ
ให้แก่กนัและกนั และสดุท้ายน้ีทมีงานขอความร่วมมือผู้อ่านทีน่่ารกัทกุ
ท่าน ร่วมแสดงความคดิเห็นการรบัรูข่้าวสารผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์
จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ตัง้แต่วนัน้ีถงึวนัที ่10 ก.พ. 66 สามารถ 
ให้ข้อเสนอแนะกบัทมีงานเพือ่น�าไปปรบัปรงุจุลสาร ให้น่าอ่าน น่าสนใจ 
 และไปอยูใ่นดวงใจของผู้อ่านทกุท่านนะครบั ฉบบัน้ีขอลาผู้อ่านทกุ
ท่านไปก่อน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

รกัสวย รกังาม Beautiful Love
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กินสุก
ปลอดภัย

 ระวงั!!  อย่าลอกเลียนแบบ คอนเทนต์ 
ยอดฮติ กนิอาหารดิบ ลาบ ก้อย ซอยจุ๊ 
หมึกช็อต  ฯลฯ แบบดิบๆ ดิ้นแด่วๆ 
เลือดซ่กๆ  เรยีกยอด Like ยอด Follow 
เสี่ยงโรคร้ายหลายโรค เช่น โรค
อุจจาระร่วง โรคพยาธิ  โรคไข้หูดับ 
โรคระบบทางเดินอาหาร  โรคมะเรง็
ท่อน�้าดี ...ควรปรุงให้สุกก่อนกิน 
ปลอดภัยกว่า ต้องเลือกวัตถุดิบที่สด 
สะอาด จากแหล่งทีเ่ชือ่ถอืได้  ไม่ว่าจะ 
ปรงุเมนูใด ก่อนปรงุ ควรล้างวตัถดิุบ
และอปุกรณ์การท�าอาหารให้สะอาด  
แยกอุปกรณ์และภาชนะประกอบ
อาหาร เช่น มีด/เขียงที่ใช้หั่นผักสด
กับเน้ือ ไม่ให้อาหารที่ปรุงสุกแล้ว
กับอาหารสดอยู่ร่วมกัน และล้างมือ 
ก่อน-หลังการกนิอาหารทกุครัง้ค่ะ

ปฏบิตัสิขุบัญญตัเิป็นนสิยั

ห่างไกลโรคมะเร็ง
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก 
โรคร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตล�าดับต้น ๆ  ของ
คนทัว่โลก     มะเรง็เกดิได้จากหลายปัจจัย 1 ในน้ัน 
คือพฤติกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งตรงน้ีสามารถน�า
หลักสุขบัญญัติไปปฏบิัติได้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง  
ได้แก่ สขุบญัญตัข้ิอที ่4 เรือ่งการกนิ เล่ียงอาหาร
ทีใ่ส่สฉีดูฉาดหรอืแปรรปู ป้ิงย่างไหม้เกรยีม น�า้มัน
ทอดซ�า้ หูยย...น่ากลัวมาก  ควรกนิอาหารทีมี่กาก
ใย เบต้าแคโรทีน และวิตามินสูงดีกว่าค่ะ  
 ..ต่อมาสขุบญัญตัข้ิอที ่5 งดการสบูบหุรี ่ด่ืมสรุา 
 ข้อนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะ ..สุดท้ายคือสุขบัญญัติ
ข้อที่ 8 เรื่องการออกก�าลังกาย ต้องท�าสม�่าเสมอ 
เลือกที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เน้นให้ร่างกาย
มีการเคลื่อนไหว ไม่เนือยนิ่ง เกิดการบริหารปอด 
หัวใจ กล้ามเนื้อ เกิดภูมิป้องกันโรค และอย่าลืม
ตรวจสุขภาพประจ�าปีด้วยนะคะ ขอให้ทุกคน
ปลอดภัย ห่างไกลโรคมะเร็งค่ะ บส ส

บส ส
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 ใครๆกอ็ยากสวย หล่อ ดูดีข้ึน 
เรารูก้นัดีว่าในบางอาชพี นอกจาก 
ความสามารถแล้ว หน้าตา รปูร่าง 
ก็เป็นส่วนประกอบส�าคัญ

งาม อย่างปลอดภัย
สวย

  ..เม่ือรปูลักษณ์เป็นด่านแรกทีค่นมองเห็น หลายคนจึงต้อง
ลงทนุ เพือ่ให้ตัวเองดูดีและเพิม่ความม่ันใจ ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกก�าลังกาย การเลือกกินอาหารหลัก เพิ่มอาหารเสริม 
ทาครีมบ�ารุงผิว หรือใช้ทางลัดที่ เห็นผลไวอย่างการ
พึ่งพาแพทย์ ซึ่งหากใครจะเลือกทางน้ีควรพิจารณาตาม 
หลัก “3 สม” คือ
 “สมวยั” ควรท�าในช่วงอายทุีเ่หมาะสม โครงสร้างร่างกาย
มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้ว 
 “สมเหต”ุ พจิารณาถงึเหตผุลความจ�าเป็น และประโยชน์
ทีจ่ะได้รบั ด้านราคากต้็องสมเหตสุมผล ไม่ถกูหรอืแพงจน
เกินไป
 “สถานที่เหมาะสม” สถานที่ต้องสะอาด มีมาตรฐาน 
ที่ส�าคัญต้องขึ้นทะเบียนถูกต้อง วิธีการสังเกตเบื้องต้นคือ 
 1. มีใบอนุญาตประกอบกจิการ และใบอนุญาตด�าเนินการ 
 2. มีป้ายชือ่คลินิก และเลขทีใ่บอนุญาต 11 หลัก โดยเรา 
สามารถน�าชือ่คลินิกไปตรวจสอบได้ในเวบ็ไซต์กองสถานพยาบาล 
และการประกอบโรคศิลปะ (www.mrd-hss.moph.go.th)

 3. ผลิตภัณฑ์ ยา เวชภัณฑ์ อปุกรณ์ทางการแพทย์ ต้องมี 
มาตรฐาน ได้รับอนุญาตจาก อย.
 4. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีใบอนุญาต โดยคลินิกต้องมี 
การแสดงรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมชื่อและเลข
ที่ใบประกอบวิชาชีพ เราสามารถน�าชื่อไปตรวจสอบได้ที่ 
เวบ็ไซต์แพทยสภา (https://checkmd.tmc.or.th) การกระท�า 
หัตถการ ต้องท�าโดยแพทย์เท่านั้น!! หากคลินิกใด ใช้เพียง 
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พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในคลินิกมาท�าให้ อย่าเสี่ยงเด็ดขาดค่ะ 
เพื่อความสวยใสไม่แซด และปลอดภัย

คุณมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร

ให้สวย หล่อ ดูดี
“

“

“

“

	 อาหารเป็นสิง่ส�าคญัมาก	จนูจะเลีย่งการ 

กินของทอด	ของมนั	พกัผ่อนให้เพยีงพอ		

มาร์กหน้าบ้าง	มอีอกก�าลังกายด้วยการ

วิง่บ้างบางทกีเ็ล่นฮูลาฮปูอยูท่ีห้่อง	อะไรท่ี

เคลือ่นไหวร่างกายได้กพ็ยายามจะท�า	ส่วน

การพึง่พาแพทย์	กม็ที�าจมูก	โดยจนูเลอืก	

รพ.ท่ีมมีาตรฐาน	มคีณุหมอทีเ่ชีย่วชาญ

ด้านนี้	ก็จะดูรีวิวตามเพจ	ตามเว็บไซต์
น.ส.ณัฐมน ใจกิจสุวรรณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

“

“

	 ภ า ย น อ ก 	 เ รื่ อ ง ผิ ว

พรรณ	 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่

มคีณุภาพ	ไม่มสีารท�าลายผวิ 

ใช ้ที่มีส ่วนผสมใกล ้ เคียง

ธรรมชา ติ 	 ส ่ วนภาย ใน

ก็ ท� า จิ ต ใ จ ไ ม ่ ใ ห ้ เ ค รี ย ด	 

ผ่อนคลาย	 พักผ่อนให้ได้ 

อย่างน้อย	6-8	ชม.	 เน้นกิน 

อาหารธรรมชาติ	 ไม่แปรรูป	

ดื่มน�้าเปล่า	 จะมีการตรวจ

สุขภาพประจ�าปีด้วย

นางจีรวรรษา  เกตุค้างพลู 

กองสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ

	 ผมดูแลบุคลิกภาพภายนอก	 แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เหมาะสมให้ถูกกาลเทศะ	มีการดูแลท�าความ

สะอาดเส้นผม	 และดูแลใบหน้าด้วยครีมทาผิว	 รวมทั้งใช้บริการคลินิกเสริมความงามบ้างเพื่อสร้าง

ความมัน่ใจ	โดยเลือกคลินกิทีไ่ด้ผ่านมาตรฐานกรม	สบส.	ทีส่�าคญัเลอืกทานอาหารและออกก�าลังกาย 

สม�่าเสมอเป็นประจ�าครับ
นายทัตเทพ เมืองวงศ์ ส�านักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
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Consumer Protection
 สราพาทวัร์ ฉบบัน้ีพาทกุท่านไปทวัร์และชมข้ันตอนการ
ปฏิบตังิานของ “ศนูย์ปฏิบตักิารตรวจสอบการกระท�าความ
ผิดทางเทคโนโลย”ี ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 6 กรม สบส. เป็นศนูย์กลาง 
รบัเรือ่งร้องเรยีน เฝ้าระวงั สบืค้น และด�าเนินคดีกบัผู้กระท�า 
ความผิดที่ให้บริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ได้
มาตรฐาน คุม้ครองผู้บรโิภคให้ได้รบัความปลอดภัยและเป็น
ธรรม โดยน�าระบบ API มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยน
กับภาคีเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

 กรม สบส. ได้ท�าการเปิดศนูย์ฯ ไปเม่ือ
วนัที ่14 ธนัวาคม 2565 โดย ดร.สาธติ 
ปิตุเตชะ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ เป็นประธาน และนพ.สรุะ 

  1. รับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ/
สบืค้นเชงิรกุ เป็นข้ันตอนแรก 
โดยการสืบค้นของเจ้าหน้าที่
ศนูย์ฯ มีการสบืค้นข้อมูลเชงิ
รุก มีการรับแจ้งเบาะแสทาง 
Social Media และเจ้าหน้าที่
กองกฎหมาย รวมทั้งจาก
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้อง
ทกุข์ฯ กรม สบส. หน่วยงาน
ภายนอก และสื่อต่างๆ 

วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. 
น�าทมีผู้บรหิาร และผู้เกีย่วข้อง
เข้าร่วมพิธีเปิด
 สราพาทัวร์จึงขออาสาพา 
ทุกท ่านไปชมข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ว่าทาง
ศูนย์ฯ ปฏิบัติงานกันอย่างไร
บ้าง ตามมาเลยครับ 
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 อสม.ทกุคนได้รบัการยกเว้นค่าห้องพเิศษและค่าอาหารพเิศษ ทัง้น้ี อสม.ทีมี่สทิธสิวสัดิการรกัษาพยาบาล
จากส่วนราชการ ให้เรียกเก็บตามสิทธิก่อน ส่วนที่เหลือให้ได้รับการยกเว้นรูห้รือไม่ บส ส

บส ส

 2. วเิคราะห์ สบืค้น ตรวจสอบ ข้ันตอนน้ี 
เจ้าหน้าที่จะท�าการวิเคราะห์ว่าเป็น
กจิการใดทางด้านสถานพยาบาล โดยมี 

ขอขอบคุณ : กลุ่มการโฆษณาและพิจารณาเปรียบเทียบคดี  กองกฎหมาย

 3. รายงานผู้บังคับบัญชา และรายงานคณะท�างาน  
ข้ันตอนน้ีเป็นการน�าเรือ่งเข้าคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ
คดีส่งเรือ่งให้ต�ารวจด�าเนินการตามข้ันตอนกฎหมาย และ
ส่งเรือ่งให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนินการ และมีการประชมุ
คณะท�างานฯ ทุกวันพุธ (Wednesday Morning Brief) 
เพื่อน�าเสนอ ติดตาม พิจารณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสทิธภิาพ ให้เกดิความรวดเรว็ ซึง่การท�างาน 

ของศนูย์ฯ จะท�าให้การท�างาน 
มีข้ันตอน สามารถด�าเนินการ 
ได้ตรงจุด รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 หากประชาชนพบการ 
กระท�าความผิดหรอืมีเบาะแส 
สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน  
กรม สบส. 1426 ในวนัและเวลา
ราชการ อย่าลืมช่วยกันดูแล 
ส อ ด ส ่ อ ง ก า ร ก ร ะ ท� า ที่ 
ไม่ถูกต้องนะครับ ส�าหรับ
ฉบับน้ีขอลาทุกท่านไปก่อน 
พบกนัใหม่ฉบบัหน้าบายครบั 

ข้ันตอนสบืค้น ด�าเนินการ ขยายผล ตรวจสอบ 
การกระท�าความผิด สอบถามข้อมูลกับผู้ร้อง  
เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป
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 WorkD Platform หรือ ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ 
คือ แพลตฟอร์มการท�างานออนไลน์ ที่ใช้ติดต่อสื่อสาร
ในหน่วยงานภาครฐัแบบรวมศนูย์ ทัง้ระบบ Mail, Chat, 
Meeting, Share File/Document และบริการอื่นๆ ใน
อนาคต เป็นการสนับสนุนรูปแบบการท�างานและการ
รับบริการของบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ
สามารถท�างานร่วมกนัได้อย่างมีประสทิธภิาพ ปลอดภัย
และสนับสนุนการท�างานแบบ Hybride Working แม้อยู่
ต่างสถานที่กันก็สามารถเชื่อมต่อและท�างานร่วมกันได้ 
สนับสนุนโดยส�านักงานรฐับาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) 
หรือ สพร.

workD Mail

workD Meet

workD Meet+

workD Chat

 ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ที่
รองรับโปรแกรม e-Mail Client 
ส�าหรบัการรบั-ส่งจดหมาย การ
จัดการ ไฟล์ รปูภาพ วดีิโอ และ

เอกสารต่างๆ พรอ้มทั้งบริการ Mail Relay และ
ระบบจัดเก็บส�าเนาจดหมาย

 การส่งข้อความเพือ่สนทนากบับคุคล หรอืการจัดการ
สนทนากลุ่ม บุคคล รองรับการส่ง-แชร์ ข้อความ ไฟล์ 
เสียง รูปภาพ ร่วมกับผู้สนทนาหรือกลุ่มได้

 ระบบการประชุมอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ รองรบัการเชญิและ 
การจัดการการประชุมแบบ
บคุคล และกลุ่มใหญ่ ได้พร้อม
ทัง้ภาพ เสยีง วดีิโอ ไฟล์เอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกัน

 ระบบการประชุมอิเล็ก- 
ทรอนิกส์วาระลับ รองรบัการ 
เชิญและบันทึกการเข้าร่วม
ประชุม หรือกิจกรรมของ
หน่วยงานรฐั ได้พร้อมทัง้ภาพ 
เสียง วิดีโอ และไฟล์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
 ส�าหรับบุคลากรภาครัฐ 
ทีส่นใจใช้งาน สามารถศกึษา 
รายละเอียดและติดต ่อใช ้ 
บริการได้ทาง https://www.
workd.go.th บส ส
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บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

 นายอนุทนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรี
และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สรุะ วเิศษศกัด์ิ 

 อธิบดีกรม สบส. พร้อมคณะผู้บริหาร สธ. 
เข้าร่วมรบัฟังนโยบายการด�าเนินงานมอบของ
ขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 และพิธีมอบของขวัญ 
ปีใหม่ พ.ศ. 2566 แก่ผู้สงูอาย ุ12 เขตสุขภาพ
ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้าง
สุขภาพดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้สูงอายุ พร้อมปล่อย
คาราวานรถบรกิารดูแลผู้สงูอายถุงึบ้าน ณ รพ. 
มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

มอบของขวัญปีใหม่

 นพ.สรุะ วเิศษศกัด์ิ อธบิดีกรม สบส. ตรวจ
เยีย่มและก�ากบัตดิตามการปฏิบตัริาชการของ 
สสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 
พร้อมลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้ก�าลังใจ อสม. 
ที่บ้านเกิดอัคคีภัย จ�านวน 2 ราย ซึ่งขณะ
เกดิเหต ุอสม.ทัง้ 2 ท่าน ก�าลังเข้าร่วมปฏิบตัิ
หน้าที่จัดอบรม ณ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง 
จ.ขอนแก่น

ให้ก�าลังใจ

ยกระดบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

เฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภค
 ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี
กรม สบส. เป็นประธานการประชุมคณะ
ท�างานเฝ้าระวังด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบรกิารสขุภาพ เพือ่พจิารณาโครงการ
พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินสถาน
พยาบาล คลินิก สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพออนไลน์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 
อาคารกรม สบส.

 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี 
กรม สบส. เป็นประธานการประชมุเชงิปฏิบตักิาร 
การจัดท�าคู ่ มือการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ ปีงบประมาณ 
2566 ณ รร. เดอะ กรนีเนอรี ่รสีอร์ทเขาใหญ่ 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
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บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

 นพ.อคัรพล ครุศุาสตรา ผู้ช่วย 
อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารกรม สบส. และ 
เจ้าหน้าที ่ศบส. 12 ลงพืน้ทีต่รวจ
เยี่ยมการด�าเนินงาน การดูแล 
ผู ้สูงอายุหรือผู ้ มีภาวะพึ่งพิง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา ณ ศนูย์บรบิาลผู้สงูอายุ 
อบจ.สงขลา จ.สงขลา

ตรวจเยี่ยม
ร่วมทดสอบ

สรุปการตรวจราชการ

 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ 
ผอ.ศคบ.กรม สบส. น�าทีม
คณะท�างานบรหิารจัดการเรือ่ง
ร้องเรยีนของกรมฯ ร่วมประชมุ
หารอืแลกเปล่ียนเรยีนรูเ้กีย่วกบั
การจัดระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของส�านักงานคณะ
การคุม้ครองผู้บรโิภค(สคบ.) ณ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ กทม.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเมินคุณภาพ

 ศบส. 1  เข้าร่วมทดสอบการ
ใช้งาน Handheld Spectrum 
Analyzer (N9342C - 
Keysight Technologies) 
ส�าหรับการตรวจวัดระดับ
การแผ่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
ของสถานีวทิยคุมนาคม เพือ่
ความปลอดภัยต่อสขุภาพของ
มนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมในหน่วยบริการ
สุขภาพ ณ ห้องปฏิบัติการ
โทรคมนาคม ชัน้ 2 อาคาร
วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิกส์ 
มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่

 ศบส. 5 ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม 
ประเมินเพือ่คงคณุภาพสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
หลังจากได้รับใบอนุญาต 
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร แ ล ้ ว 
ประเภทกิจการการดูแล 

ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 
ประจ�าปี งบประมาณ 2566 
ณ เขตพื้นที่ จ.ราชบุรี

 ศบส. 12 พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สสม.ชายแดนใต ้
จ.ยะลา ร ่วมตรวจและ 
สรุปการตรวจราชการและ
นิเทศงาน กรณีปกติรอบ 
ที่ 1 ปี 2566 จังหวัดสตูล 
ประกอบด้วย 3 ประเด็น 
คือ ประเด็นที่ 1 Health 
For Wealth การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและการแพทย์ 
ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ ประชาชนคนไทย
มีหมอประจ�าตัว 3 คน 
ณ ห้องประชุม รพ.สตูล 
รพ.ละงู รพ.สต. เขาขาว 
รพ.มะนัง และรพ.สต. 
บ้านมะนัง จ.สตูล
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