
1



2

พิสูจน์อักษร
นางสาวกฤติยา อินถา

ศิลปกรรม
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา สกุลณา

ช่างภาพ
นายธัญพิสิษฐ์ วัชรเสวี 

ผู้ช่วยช่างภาพ
นางสาวณณัฐนัทธ์ สามารถ 

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
นางสมพร เฉื่อยฉ�่า 
กลุ่มแผนงาน ส�านักงานเลขานุการกรม
นางสาวรัชนีกร เครือชารี 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

เว็บมาสเตอร์
นายวรเวธน์ ศรีสุขา
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บบอกกล่าวก.
 เข้าสู่เดือนมีนาคม เดือนที่หน้าหนาว
ก�าลังผ่านไป หน้าร้อนก�าลังจะมา จึงต้องมี 
การเตรียมพร ้อมรับมือกับอากาศที่
แปรปรวน  ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ ส�าหรับวันที่ 20 มีนาคม

ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ผมขอเชิดชูเกียรติพี่น้อง 
อสม. ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทเสียสละ เป็นจิตอาสาที่ทรงพลังในการฝ่าวิกฤติ
กับภัยสุขภาพในทุกมิติ  และขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง อสม. ที่ได้รับ
รางวัล อสม.ดีเด่นในทุกสาขา โดยในปีนี้พี่น้อง อสม. จะช่วยกันตรวจ 
คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพที่ดีครับ
 จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ฉบบัน้ี ทมีงานชวนบคุลากร กรม สบส. 
2 ท่าน มาน�าเสนอถ่ายทอดภาพเรื่องราวของพี่น้อง อสม. ที่สื่อให้ 
เห็นถึงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วยความห่วงใย ใส่ใจดูแล และ
มีการคัดกรองสุขภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยคัดกรอง 
สุขภาพผู้สูงอายุ เน้ือหาประเด็นต่างๆ จะเป็นอย่างไร ต้องติดตามใน
คอลัมน์ “บอกข่าวเล่าเรื่อง” และยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกเพียบ 
ติดตามอ่านทุกหน้าครับ 
 ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านส�าหรับการร่วมตอบแบบสอบถามการ
รับรู้สื่อจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ติ ชม โดย 
ต้องการให้เพิม่เกรด็ความรู ้เรือ่งราว How To ทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ
เราพร้อมน้อมรับ และยินดีน�าไปปรับปรุง พัฒนาให้จุลสารออนไลน์  
สบส.ซอย 8 ได้เข ้าไปอยู ่ในใจของทุกคนครับ และส�าหรับเดือน
หน้าสงกรานต์หน้าร้อน สาดความสุข จะมีเรื่องราวเด็ดๆอะไรบ้าง 
ต้องรอติดตามกันนะครับ แล้วพบกันฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

อสม. จิตอาสา
ร่วมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุไทย
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 ยุงลาย สัตว์ตัวจ้อย แต่พิษไม่น้อยตามตัว 
เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ไข้ซกิา ไข้ปวดข้อ 
(ชคินุกนุยา)  ซึง่เราป้องกนัได้ โดย“อย่าให้ยงุกดั 
อย่าให้ยงุเกดิ และก�าจัดยงุตวัเตม็วยั”  ยงุลาย 
นิยมวางไข่ตามภาชนะทีมี่น�า้ขัง ทีมี่น�า้น่ิงและใส 
แม้ว่าจะมีน�้าขังเพียงเล็กน้อย เช่น ฝาขวด 
แก้วพลาสตกิ ถงุพลาสตกิ กะลา ฯลฯ  เราควร 
ตรวจสอบรอบบ้าน อย่าปล่อยให้ภาชนะใดๆ 
มีน�้าขังเป็นเด็ดขาด หากเจอให้คว�่าทิ้งทันที  
ควรนอนกางมุ้ง ทายากันยุงหรือใช้อุปกรณ์
ไล่ยุงอื่นๆ 
 นอกจากนี้ เรายังสามารถประสาน อสม. 
เพื่อขอสนับสนุนสารก�าจัดลูกน�้ายุงลายจาก
สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ หากมีอาการ 
ป่วยที่อาจเกิดจากยุง ให้รีบไปพบแพทย์ 
และแจ้งให้อสม.ในชุมชนทราบทันที เพื่อเข้า
ด�าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
และดูแลสขุภาพชาวชมุชน ป้องกนัประชาชน
ไม่ให้กลับมาเป็นซ�้าค่ะ

ยุงลาย

น�้า ตรวจ
คว�่าขัน 

ป้อง
กัน

 ในการรักษาพยาบาลนั้น นอกเหนือจาก
ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
ของแพทย์แล้ว หัวใจส�าคญัทีม่องข้ามไม่ได้ คอื 
เครื่องมือแพทย์ที่ต้องเพียงพอ พร้อมใช ้
ซึ่งต้องทดสอบ สอบเทียบ  และบ�ารุงรักษา
เครือ่งมือแพทย์อย่างสม�า่เสมอ หากมีการจัดตัง้ 
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล เพื่อเป็น 
ศูนย์กลางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ 
ทีเ่ป็นระบบ กจ็ะท�าให้เครือ่งมือแพทย์มีความ 
เพียงพอ สามารถหมุนเวียนกันใช้ระหว่าง 
หอผู้ป่วย ไม่ต้องจัดซื้อซ�้าซ้อน ประหยัด 
งบประมาณ ซึง่กรม สบส.ได้ส่งเสริม พัฒนา 
ให ้โรงพยาบาลรัฐจัดต้ังศูนย ์ เครื่องมือ
แพทย์มาเป็นเวลามากกว่า 5 ปี ปัจจุบันม ี
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ10  
แห่งทัว่ประเทศ โดยปี 2566 วางแผนขยายเพิม่ 
ในเขตบรกิารสขุภาพ เขตละ 2 แห่ง   ทัง้หมดน้ี 
ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือแพทย์ได้อย่าง
สบายใจ และผู้มารับบริการได้รับความ
ปลอดภัยนั่นเองค่ะ

เครือ่งมอืแพทย์พร้อมใช้

ศูนย์รวม
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 วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี 
เป็นวนั อสม.แห่งชาต ิส�าหรบัปีน้ี 
กรม สบส. ก�าหนดจัดพิธีมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม. 
ดีเด่น  ในธมีงาน “อสม.ทัว่ไทย 
ร่วมใจคดักรองสขุภาพผู้สงูอาย”ุ  

ร่วมใจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

อสม.
ทั่วไทย

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้
ก�าหนดนโยบายให้ปี 2566 
เป็น “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” 
พี่ๆ อสม.ถือเป็นหมอคนที่ 1 
ที่จะท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข (หมอคนที่ 2)  
คัดกรองสุ ขภาพผู ้ สู งอายุ 
ให้ครบทุกคน เพื่อน�าไปสู่ 
เป้าหมาย 10 ล้านคนทัว่ประเทศ 
โดยคดักรอง 9 ด้าน  ประกอบด้วย 
1. ความคิดความจ�า 2. การ
เคล่ือนไหวของร่างกาย 3. การ
ขาดสารอาหาร 4. การมองเห็น 
5. การได้ยิน 6. ภาวะซึมเศร้า 
และความเสี่ ยงต ่อการฆ ่า 
ตัวตาย 7. การกลั้นปัสสาวะ 
8. การปฏิบตักิจิวตัรประจ�าวนั 
และ 9. สุขภาพช่องปาก แล้ว
บนัทกึผลลง App สมาร์ท อสม. 
  หากพบว่าผิดปกต ิกจ็ะส่งต่อ 
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หมอเวชปฏิบตั ิ(หมอคนที ่3) เพือ่วางแผน
การดูแลรายบคุคลต่อไป ส่วนผู้สงูอายทุี่
ไม่พบความผิดปกต ิกจ็ะได้รบัค�าแนะน�า
ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจากพี่ๆ 
อสม. 
 นอกจากน้ีแล้ว อสม.ทีอ่าย ุ60 ปีข้ึนไป 
จะได้รบัการคดักรองสขุภาพด้วยเช่นกนั 
เพื่อให้ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปู่-ย่า-ตา-ยาย 
ที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรในบ้านของคนไทย
ทกุครอบครวั ได้รบัการดูแลอย่างทัว่ถงึ 
เป็นระบบ มีคณุภาพชวีติทีดี่ข้ึน  ส่งเสรมิ 
ทัง้ “สขุภาพ” และเพิม่ “ความสขุ” ให้แก่ 
ครอบครวัของคนไทยทกุหลังคาเรอืนค่ะ นางสมพร เฉื่อยฉ�่า กลุ่มแผนงาน ส�านักงานเลขานุการกรม

นางสาวรัชนีกร เครือชารี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
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 สราพาทัวร์ฉบับน้ีพิเศษสุดๆ พาผู้อ่านทุกท่านไปทัวร์นอกกรม 
สบส. พาไปที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวง
สาธารณสุข พาไปพบกับ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ หรือ Museum of 
Health and Medical  History อยู่ชั้น 1 โดดเด่นมาก 
 โดยหอประวตัศิาสตร์สขุภาพ  เป็นแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตร์
ของสขุภาพไทย ทีผ่่านมาทกุยคุทกุสมัย ทีมี่หลักฐาน เรือ่งราว ทีแ่สดง
ถึงภูมิปัญญา โดยน�าเสนอผ่านนิทรรศการ ด้วยการจัดวางโซนที่แบ่ง
ร้อยเรียงเรื่องราวกับ ชุด “100 บุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ 
ร้อยเรื่องราว ซึ่งมีความน่าสนใจ และมีความลงตัวผ่านหลากหลาย 
เรื่องราว สราขออาสาพาไปชม มี 10 โซน ดังนี้ 

ด้านสุขภาพ 
ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์

โซน 1 ความสมัพนัธ์ทีเ่ป็นหน่ึงเดียว จักรวาลภายใน และจักรวาลภายนอก
 เปิดโซนแรกกับภาพมุมมองของมนุษย์ไม่อาจแยกออกจากจักรวาล 
ตามทฤษฎี ธาตุ 4 ของไทย ดิน น�้า ลม ไฟ 
โซน 2 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุขภาพ 
  น�าเสนอเรือ่งราวเกรด็ประวตัศิาสตร์ทีน่่าสนใจ เช่น ท�าไมต้องหลังคา
แดง ไข้หมากไม้ ฯลฯ บอกเล่าโรคต่างๆ ที่คุณอาจไม่รู้ 
โซน 3 พหุลักษณ์ทางการแพทย์ : ความหลากหลาย
 บอกเล่าเรื่องราวของแหล่งที่พึ่งทางด้านสุขภาพที่เริ่มจากการมี 

อโรคยาศาลจนมาถงึสถานทีส่�าคญั
ต่างๆ เช่น ร้านยาไทย ร้านยาจีน  
สขุศาลา สถานีอนามัย ทัง้ยงัมีการ
บอกเล่าเรือ่งนักรบชดุเทาของพีน้่อง 
อสม. อีกด้วย 
โซน 4 ชวีติความเป็นอยูแ่ละสขุภาพ 
 การน�าเสนอถึงเรื่องปัจจัยสี่ 
อาหาร ยารกัษาโรค เครือ่งนุ่งห่ม 
และทีพ่กัอาศยั น�าเสนอเรือ่งราวที่ 
น่าสนใจ เช่น การรบัประทานอาหาร 
หวานเสีย่งติดหวาน เสีย่งโรคเบาหวาน 
การน�าเสนอภาพการรกัษาโรค ทีมี่ 
สื่อภาพที่ส�าคัญที่กองสุขศึกษาได้
เก็บรักษาไว้ให้ได้ชมอีกด้วยโซน 1 โซน 2

โซน 3

โซน 4



7

by สราวุฒิ

 การจัดฟันแฟชั่น อันตรายกว่าที่คิด เพราะอาจติดเชื้อ เกิดแผลอักเสบ จนลุกลามถึงขั้นเสียชีวิตจากวัสดุ
ที่ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ได้ หากฟันมีปัญหาควรปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธีรูห้รือไม่ บส ส
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โซน 5  ภูมิปัญญาสขุภาพและการ
แพทย์ไทยสบืทอดไว้ก่อนสาบสญู
 น�าเสนอ หมอไทย ที่เป็นหมอ
แผนไทย หมอพื้นบ้าน วิถีการดูแล 
สขุภาพของคนไทยทีมี่มาแต่ช้านาน 
กบัทีส่�าคญับคุคลในวงการหมอไทย 

โซน 8 รอยเวลา เส้นทางสขุภาพไทย 
  เป็นการจัดแสดง เรื่องราว
บุคคล เหตุการณ์ที่ส�าคัญ เช่น 
การคดิค้นนวตักรรมต่างๆ ด้าน
การแพทย์ของประเทศไทย

โซน 10 สุขภาพกับสังคม 
 เป็นการจัดแสดงเรื่องราว
ความเคล่ือนไหวสร้างสุขภาวะ
ของภาคเีครอืข่าย ทีผ่ลักดันให้
เกดิ พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต ิ    จาก
กรณีความเดือดร้อนของชาว
มาบตาพดุ  การเคล่ือนไหวของ
กลุ่มผู้ป่วยตดิเชือ้เอชไอว ีเป็นต้น
 หอประวัติศาสตร์สุขภาพ 
เปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมในวัน
จันทร์ – ศกุร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. 
 นอกจากน้ี ด้านข้างของอาคาร 
สุ ขภาพแห ่ งชาติ  ยั ง มีหอ
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
สุ ขภาพไทย ให ้ ป ร ะ ช า ชน

โซน 6 การแพทย์ในสถานการณ์
วิกฤติ
 น�าเสนอเหตกุารณ์วกิฤตต่ิางๆ ซึง่
ต้องอาศัยความรู้ทางการแพทย์ใน
การช่วยเหลือ รกัษาในการปฏิบตักิาร 
เช่น เหตกุารณ์โรงแรมรอยลัพลาซ่า 
จ.นครราชสีมา  หมู่บ้านขาขาด
อ.กนัทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ เป็นต้น

โซน 7 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
 โซนนี้เป็นห้องมืดที่ชวนให้เห็นถึง
แก่นแท้ของชีวิต และมีเสียงดนตรี
ที่ทุกคนต้องไปฟัง

โซน 9 ความตายและวาระ
สุดท้ายของชีวิต 
 โซนที่แสดงถึงการเรียนรูเ้รือ่ง
ความตาย และวาระสดุท้ายของชวีติ 
ที่เกี่ยวกับคติ ความเชื่อเรื่อง 
ความตาย เช ่น กรณีการ
มรณภาพของท่านพทุธทาสภิกขุ 
การตายอย่างสงบของคณุสภุาพร 
เป็นต้น

สามารถสบืค้นขอรบับรกิาร ได้ทีห่อ 
จดหมายเหตฯุ ในวนัท�าการ เวลา 9.00 – 
16.00 น. ซึง่ได้ท�าการรวบรวมเอกสาร 
และวัตถุต่างๆ ที่ส�าคัญทางด้าน
สขุภาพ เล่นลายลักษณ์อกัษร เอกสาร
ส่วนบุคคล หนังสือหายาก แผนที่ 
แผนผัง แบบแปลน เอกสารหน่วยงาน 
ที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และมี
การบ�ารงุรกัษาให้คงอยู ่เป็นแหล่งส่ง
เสริมการวิจัย ศึกษาค้นคว้า แหล่งที่
ส�าคญัด้านประวติัศาสตร์สขุภาพของ
ไทย และยงัมีสือ่สขุศกึษา เครือ่งฉาย
หนัง ของกองสขุศกึษาอกีด้วย   โดย
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 
เวลา 09.30 -17.30 น. 

ขอขอบคุณ : หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

โซน 5

โซน 6 โซน 8

โซน 9

โซน 10

โซน 7
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มาท�าความรู้จัก ChatGPT 

 ChatGPT คือ ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI 

ทีส่ามารถตอบโต้การสนทนา ผ่านข้อความ 
คล้าย ChatBOT แต่แตกต่างกนัที ่ChatGPT 

สามารถตอบโต้การสนทนาได้อย่างเป็น
ธรรมชาต ิช่วยเขียนโค้ด เขียนบทความ แก้
โจทย์สมการที่ซับซ้อนได้
 ChatGPT พฒันาโดยบรษัิท OpenAI ใน
ซานฟรานซิสโก น�าโดย Sam Altman ได้
รบัการสนับสนุนจาก Microsoft ChatGPT 
และได้เปิดตัวเม่ือปลายเดือนพฤศจิกายน 
2565

 ChatGPT สามารถ
เรยีนรูจ้ากข้อมูลจ�านวน
มหาศาล โดยใช้วิธี Re-

inforcement Learning 

from Human Feedback 

(RLHF) ในการพัฒนาคุณภาพ และยังมี

Sam Altman
OpenAI CEO

การสร้างโมเดลผ่านข้อความโดยวธิ ีProximal 

Policy Optimization (PPO) ท�าให้สามารถ
เพิ่มความรู้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ

ตวัอย่างการตอบสมการคณติศาสตร์

 อย่างไรก็ดี ChatGPT ยังไม่ได้สมบูรณ์
แบบร้อยเปอร์เซน็ต์ เน่ืองจากมีความผิดพลาด 
ของข้อมูลที่ยังต้องได้รับการพัฒนาซึ่งใน
การสนทนาบางครั้งอาจจะได้รับค�าตอบที่
ไม่ถูกต้อง และการตอบค�าถามภาษาไทย  
ยงัไม่แม่นย�า โดยสามารถทดสอบ ChatGPT 
ได้ที่ https://chat.openai.com/chat

ขอบคณุข้อมูลจาก TECHSAUCE
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ร่วมกิจกรรม Symposia

เปิดการอบรม

ประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจอนุญาต

ปรับปรุง รพ.

เยี่ยมเสริมพลัง อสม.

 นพ.ภานุวฒัน์ ปานเกต ุรอง
อธบิดีกรม สบส. เป็นประธาน
พิธี เป ิดการอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนานักยุทธศาสตร์” 
รุน่ที ่1 เพือ่พฒันาผู้ปฏิบตังิาน 
ด้านแผนงาน ติดตามและ
ประเมินผล ให้มีความรู้ ความ
เข ้าใจ สามารถน�าความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
งานและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ณ รร. Bella B 
Hotel บางกรวย จ.นนทบรุี

 นพ.สรุะ วเิศษศกัด์ิ อธบิดีกรม สบส. นพ.สามารถ ถริะศกัด์ิ 
รองอธิบดีกรม สบส. และนพ.อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วย
อธบิดีกรม สบส. เข้าร่วมกจิกรรม Symposia ภายใต้โครงการ
การเสนอตวัเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo ของ
ประเทศไทย ภายใต้ชือ่งาน Expo 2028 Phuket Thailand  
ณ Pavilion Gabriel กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 ทพ.อาคม ประดิษฐสวุรรณ 
รองอธบิดีกรม สบส. เป็นประธาน 
การประชุมคณะอนุกรรมการ

 กองวศิวกรรมการแพทย์ 
ร่วมกับกองสถานพยาบาล

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพด้านการก�าหนด
หลักเกณฑ์การทดสอบ
และประเมินความรู้ความ
สามารถของผู้ด�าเนินการ
ในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 
ในรูปแบบการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ 
อาคารกรม สบส.

 ศบส. 1 เข้าส�ารวจพืน้ทีจั่ด
ท�า Master Plan เพือ่พฒันา 
ปรับปรุง รพ.หนองม่วงไข่ 
จ.แพร่ ให้มีความสะดวก
ปลอดภัย และพร้อมส�าหรับ
ให้บริการ

และการประกอบโรคศิลปะ 
ตรวจอนุญาตต่ออายุการ
ป ร ะ ก อบกิ จ ก า ร สถ าน
พยาบาลประเภทรับผู ้ป่วย
ไว้ค้างคืน ณ รพ.อมตะ
เวชกรรม จ.ชลบุรี

 ศบส.2 ลงพืน้ทีต่ดิตาม
และเยี่ยมเสริมพลัง อสม.
ดีเด่น ระดับภาคเหนือ 



10

บส สบส ส

บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

ส่งเสริม สนับสนุน

สอบเทียบเครื่องมือแพทย์

ประเมินมาตรฐาน

เตรียมรับเสด็จ ให้ก�าลังใจ

นางวาสนา วงษ์เจริญไพบูลย์ 
ในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ ปี 2566 สาขา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
ณ บ้านซอระแตะ ต.ช่องแคบ 
อ.พบพระ จ.ตาก

 ศบส. 3 ด�าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน พฒันา และตดิตาม 
การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
ของสถานพยาบาลภาครัฐ 
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 เพือ่ให้ 
เครือ่งมือและอปุกรณ์การแพทย์ 
มีความพร้อมใช้ ถกูต้อง แม่นย�า 
ปลอดภัย สร้างความเชื่อม่ัน 
ส�าหรบัการให้บรกิารประชาชน 
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดการ
จัดตั้ งศูนย ์ เครื่องมือแพทย ์
และมาตรฐานระบบบริการ 
สขุภาพกรม สบส. ด้านที ่6 ด้าน
เครือ่งมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข ณ ศูนย์
เครื่องมือแพทย์ รพ.พิจิตร  
จ.พิจิตร

 ศบส. 5 ลงพื้นที่เตรียม
ความพร้อม และรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการตดิตามการด�าเนินงาน 
โครงการพระราชด�ารผ่ิานสือ่
อเิล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ 
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ 
ต . ศ า ล า ลั ย  อ . หั ว หิ น 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ศบส. 7 ด�าเนินงานทดสอบ 
สอบเทียบมาตรฐานเครื่อง 
มือแพทย์ เพื่อให้เครื่องมือ
แพทย์พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ 
และผู้ปฏิบัติงานให้กับ รพ. 
เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

 ศบส. 9 ร่วมให้ก�าลังใจ 
นางอไุร อคัจักร อสม. ดีเด่น 
ร ะ ดั บ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก 
เฉยีงเหนอื ในการน�าเสนอ 
ผลงานสูร่ะดับชาต ิประจ�าปี 
2566 สาขาการป้องกนัและ
ควบคมุโรคไม่ตดิต่อ ณ บ้าน
หนองม่วง ต.หนองชัยศร ี
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

 ศบส. 11 เข้าด�าเนินการ 
ส ่ ง เ ส ริ ม ก า รปร ะ เ มิ น
มาตรฐานระบบบริการ 
สขุภาพ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ณ รพ.ท่าโรงช้าง 
จ.สุราษฎร์ธานี
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