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บส ส

 การเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายนนี้ สถานการณ์โควิด 19 เริ่ม
คล่ีคลายลง มีการคลายมาตรการต่างๆ ให้ประชาชนได้มาใช้ชวีติตาม
วถิปีกตใิหม่  โดยในวนัที ่1 มิถนุายน 2565 ได้คลายล็อคให้คนไทย 
ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass 
ไม่ต้องกักตัว และประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับโรคที่ก�าลังระบาดอยู่ใน
ตอนนี้คือโรคฝีดาษวานร ที่สามารถติดต่อได้ทั้งจากสัตว์สู่คนและ
คนสู่คน ดังนั้นเรายังคงต้องปฏิบัติด้วยการทานอาหารสุก สะอาด 
ล้างมือบ่อยๆ จนเป็นนิสัยที่ติดตัวไปตลอดครับ 
 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบบัน้ี  ชวนบคุลากร กรม สบส. 
ถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ร ่างกฏกระทรวง กิจการสถาน 
ออกก�าลังกาย(ฟิตเนส) ทีท่�าให้ฟิตเนสมีมาตรฐาน ได้รบัการควบคมุ 
ตามที่กฎหมายก�าหนด โดยเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ เทรนเนอร์
ในฟิตเนส เน้ือหาเป็นอย่างไรตดิตามได้ในคอลัมน์ บอกข่าวเล่าเรือ่ง
ครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในคอลัมน์ต่างๆ มากมาย 
ให้ได้อ่านในเล่ม เชิญเปิดอ่านได้เลยครับ 
 สุดท้ายนี้ ทีมงานขอให้ผู้อ่านทุกท่านรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะ
ด้านสขุภาพจิตใจทีเ่กดิข้ึนทัง้จากภาวะของโรคระบาด ภัยธรรมชาติ 
และภาวะทางด้านเศรษฐกจิ ผมขอเป็นก�าลังใจให้ทกุคนได้ผ่านพ้น
วกิฤตน้ี และเชือ่ว่าอกีไม่นานเราจะสามารถอยูร่่วมกบัโรคโควดิ 19 ได้ 
สู้ๆ ทุกท่านนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

บบอกกล่าวก.
Fitness

Are you ready?
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สะสมผลงานแลกแต้ม
 กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกบั ธกส. และ บจก. ฟอร์ท สมาร์ท 
พฒันาฟังก์ชนับรหิารจัดการสทิธปิระโยชน์ บนแอปพลิเคชัน่ 
“สมาร์ท อสม.” ในรปูแบบของการสะสมผลงาน  ให้ อสม.
รายงานผลการปฏิบตังิานผ่านแอปฯ “สมาร์ท อสม.” เพือ่
สะสมแต้มน�าไปใช้ในการแลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ�าเป็น และบริการอื่น ๆ 
เช่น ส่วนลดค่าน�า้มัน ค่าบรกิารโทรศพัท์ เป็นต้น 
ถือเป็นอีกหนึ่งสวัสดกิารที่ตอบแทนพี่น้อง อสม. 
ในฐานะหมอประจ�าบ้านที่ช่วยขับเคล่ือนภารกิจในการ 
ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนด้วยดีตลอดมา

 ข่าวเกีย่วกบัโรคระบาดทีก่�าลังได้
รบัความสนใจในตอนน้ี จนเกอืบจะ
แซงหน้าโรคโควดิ 19 คอื การเกดิข้ึน 
ของโรคฝีดาษลิง ซึง่จรงิๆไม่ใช่โรค

ลือว่อนเน็ต!
เรื่องฝีดาษลิง
ใหม่ แต่เคยระบาดมาแล้วมากกว่า 20 ปี และเม่ือเป็น 
โรคที่ผู้คนสนใจ ก็เกิดผู้(ไม่)หวังดีแชร์ข่าวลือ
ว่อนในเน็ตว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามี
ความเสี่ยงเป็นโรคฝีดาษลิง และยังลือกันอีกว่า
พบผู้ป่วยฝีดาษลิงทีเ่กาะช้าง จ.ตราด ถงึ 9 คน! 
ซึ่งกรมควบคุมโรคออกมายืนยันแล้วว่าเป็น 
“ข่าวปลอม” ทัง้ 2 เรือ่ง โดยการฉดีวคัซนีป้องกนั 
โรคโควดิ 19 ไม่มีความเสีย่งต่อการเกดิโรคฝีดาษลิง 
ส่วนทีเ่กาะช้างน้ัน เป็นการตรวจพบโรคมาลาเรยี 
เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ และอย่าส่งต่อ 
แนะน�าให้ติดตามข่าวสารที่ถูกต้องได้ที่เพจของ
กรมควบคุมโรค



 สถานการณ์โควิด 19 มี
ทศิทางดีข้ึน ผู้ตดิเชือ้ส่วนใหญ่
ไม่มีอาการ หรอืมีอาการคล้าย
ไข้หวัดทั่วไป การฉีดวัคซีน 
โควิด 19 มีความครอบคลุม
เพิม่ข้ึนต่อเน่ือง  ผู้คนเริม่ปรบั
ตวัให้อยูร่่วมกบัโรคได้  ท�าให้

take care of your body and health

HEALTH

โควดิ 19 ก�าลังจะกลายเป็นโรค
ประจ�าถิน่ หลายกจิการได้รบั 
อนุญาตให้เปิดบรกิารอกีครัง้  
เราก�าลังจะได้กลับมาใช้ชีวิต
ใกล้เคียงปกติ โดยคงหลัก
พฤติกรรมสุขอนามัยที่พึง

AND FITNESS
ประสงค์ไว้ เช่น การสวม
หน้ากากอนามัยเม่ือไปใน
แหล่งชมุชน หรอืสถานทีปิ่ด 
อากาศไม่ถ่ายเท และการ
ล้างมือบ่อยๆ 
 การมีสขุภาพดีเป็นหัวใจ
ส�าคญัของการมีภูมิคุม้กนัที่
แข็งแรง ยิง่มีโรคระบาด ผู้คน 
ก็ยิ่งหันมาให้ความส�าคัญ
กบัการดูแลสขุภาพ การออก
ก�าลังกายในฟิตเนสก็เป็น
อกีทางเลือกหน่ึง ซึง่ถ้าหาก 
ได้ออกก�าลังกายในฟิตเนส
ทีมี่มาตรฐาน มีเทรนเนอร์
ทีเ่ชีย่วชาญคอยให้ค�าแนะน�า  
สขุภาพทีดี่ หุ่นงามๆ กล้าม

ฟิตๆ จะไปไหนเสยี  ทว่าใน 
ประเทศไทยน้ันยั งขาด
หน ่วยงานที่ ก� ากับ ดูแล
มาตรฐานฟิตเนสเป็นการ
เฉพาะ ที่ผ ่านมาผู ้ เล ่น
จึงอาจเจอปัญหา เช ่น 
สถานที่แออัด ไม่สะอาด 
อปุกรณ์ออกก�าลังกายช�ารดุ 
เทรนเนอร์มีไม่เพียงพอต่อ
จ�านวนผู้เล่น หรอืไม่มีความ
เชี่ยวชาญ ให้ค�าแนะน�าที ่
ไม่ถูกต้อง ท�าให้เกิดผล 
กระทบต่อร่างกายผู้เล่น
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ (กรม สบส.) เล็งเห็น 
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ป ัญหา จึง ได ้ เสนอให ้
ฟิตเนส เข้ามาอยู ่ภายใต้
กฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่ อ
สุขภาพ พ.ศ.2559 เพื่อให้
ฟิตเนสทุกแห่งด�าเนินการ

บนมาตรฐานเดียวกัน  มีการ 
ให้บริการโดยเทรนเนอร์ผู ้มี
ความรูค้วามช�านาญ ให้ค�าแนะน�า 
และดูแลวธิกีารออกก�าลังกายได้
ถูกต้องและเกิดความปลอดภัย
กับผู้เล่น  

 ซึง่ กรม สบส. ได้มีการร่าง 
กฎกระทรวงกิจการสถาน
ออกก�าลังกาย (ฟิตเนส) ขึ้น  
และได ้ เป ิดรับฟ ังความคิด
เห็นสาธารณะจากผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วน ทั้งทาง on site 
และ on line เพือ่น�าไปประกอบ 
การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่างกฎหมายให้มีความสมบรูณ์
มากที่สุด  ซึ่งถ้าหากกฎหมาย
มีการประกาศบังคับใช้ ผู้เล่น
อย่างเราๆก็จะอุ่นใจ เพราะได้
ใช้บรกิารฟิตเนสทีมี่มาตรฐาน
มากยิ่งขึ้นค่ะ

นางแบบ : นางสาวสุดาริณี เหมเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นายแบบ : นายสุกฤษฏิ์  เอี่ยมส�าอางค์ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มคลัง ส�านักงานเลขานุการกรม
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ศักดิ์สิทธิ์
นสา’สุขใ  EP.1

 สราพาทวัร์สิง่ศกัด์ิสทิธิใ์นกระทรวงสาธารณสขุ EP.1 
ที่ทุกคนมาสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลโดยมีการท�าพิธีใน
วันส�าคัญของกระทรวงสาธารณสุข เป็นการแสดงความ
เคารพและร�าลึกถงึท่านทีมี่คณุปูการด้านการสาธารณสขุ
ของไทยมาอย่างยาวนาน จะมีที่ไหนบ้างตามมาเลยครับ

พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

 อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งประดิษฐาน
อยู ่หน้าอาคารส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พระองค์ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์
ต่อการแพทย์ การสาธารณสุขและการเภสัชกรรม ท�าให้
การสาธารณสุขไทยพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จนยกฐานะ
เป็นกระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ 

ให้วนัที ่27 พฤศจิกายนของทกุปี 
เ ป ็ น วั นคล ้ า ย วั นสถาปนา
กระทรวงสาธารณสุข

นางสาวสุธิตา จิตต์หลัง
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
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by สราวุฒิ

   การถ่ายรูป-ถ่ายคลิป ติดบุคคลอื่น โดยผู้ถ่ายรูป-ถ่ายคลิปไม่เจตนา และไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่าย 
สามารถท�าได้ หากเป็นการใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ส่วนตวั ไม่ถอืว่าผิดกฎหมาย PDPA (พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล)รูห้รือไม่

 ยังไม่จบเพียงเท่าน้ี ฉบับ
หน้าสราพาทัวร์จะพาผู้อ่าน
ทุกท่านมารับชมสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ในกระทรวงสาธารณสขุ EP.2 
ที่สราได้จัดสรรมาให้ผู้ชมได้
อ่าน รอติดตามในฉบับหน้า
ค้าบบ บายย

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 กรมสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิด
พระอนุสาวรย์ีสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ลานอเนกประสงค์ 
ภายในอาคารส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ทีมี่พระ
กรณุาธคิณุต่อวงการสาธารณสขุเป็นอย่างยิง่ ทรงประกอบ 
พระกรณียกิจด้านการแพทย์ การพยาบาล และการ
สาธารณสขุมาโดยตลอด เพือ่ให้ปวงชนชาวไทยได้มีชวีติอยู่

พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา- 
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ 
“พระมารดาแห่งการสาธารณสขุไทย” ซึง่ประดิษฐานอยูด้่าน
ฝ่ังตรงข้ามหน้าอาคารส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
และกรมการแพทย์ ซึง่ท่านมีคณุปูการต่อปวงชนชาวไทยใน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงทุ่มเทพระวรกาย 
สตปัิญญา และทรพัย์สนิส่วนพระองค์สนับสนุนการพฒันา
งานด้านการแพทย์ การสาธารณสุขของประเทศ 

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อย่างมีคุณภาพ และมีสุขภาพ
ดีอย่างถ้วนหน้า
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การติดตั้งและใช้งาน
ส�าหรับ PC

ดาวน์โหลดไฟล์ตดิตัง้ https://www.microsoft.com/
th-th/microsoft-365/onedrive/download

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลหรือสร้าง
บัญชีใหม่

ใช้บญัชอีเีมลของ Microsoft Outlook

- ย้ายโฟลเดอร์หรือไฟล์ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บบนคลาวด์ มาไว้ในโฟลเดอร์

ความหมายของสถานะต่าง ๆ

 เพียงเท่านี้ ไม่ว่าคุณจะเปิด OneDrive ผ่านสมาร์ทโฟนหรือทางเว็บไซต์ 
https://onedrive.live.com ด้วยบราวเซอร์เครือ่งไหนๆ กเ็ข้าถงึข้อมูลเสมือน
ที่ซิงโครไนซ์ (Synchronize) จากเครื่อง PC ที่ได้ติดตั้ง OneDrive เอาไว้
เปิดได้ทุกที่ หมดปัญหาเรื่องลืม COPY งานใส่แฟลชไดร์ฟไปเลย

คือ ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้บนคลาวด์ ดาวน์โหลดเมื่อเปิดไฟล์
คือ ข้อมูลอัพเดทอยู่บนคลาวด์ ดาวน์โหลดเมื่อเปิดไฟล์แต่ก็สามารถ 
    ใช้งานไฟล์ที่มีอยู่บน PC ขณะออฟไลน์
คือ ข้อมูลอัพเดททั้งบนคลาวด์และ PC

เลือกโฟลเดอร์การจัดเก็บไฟล์
ข้อมูล
- ถ้าข้อมูลมีจ�านวนมากแนะน�า
ให้เลือกไดร์ฟอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่ไดร์ฟ 
C: หรือไดร์ฟหลักของระบบ 
ปฏิบัติการ

ไปดูโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูล

1.

2. 4.

5.

3.

การตั้งค ่าให ้ข ้อมูล
อัพเดททั้งบนคลาวด์
และ PC

6.

 ต่อจากฉบับที่แล้ว ที่ได้พูดถึงเรื่อง Cloud Storage เอาไว้ ฉบับนี้เรามาทดสอบติดตั้งและ
ใช้งาน Cloud Storage อย่าง OneDrive จากค่าย 
Microsoft ลองใช้งานจริงๆ กันเลยครับ 

- คลิกขวา โฟลเดอร์ หรือ ไฟล์ที่ต้องการ เลือก Always keep on this device 
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รับมอบสิ่งของ

 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 
อธบิดีกรม สบส. ร่วมกบักรมสอบ 
สวนคดีพเิศษ ลงนามบนัทกึข้อ
ตกลงความร่วมมือยกระดับการ
ด�าเนินงานในคดีอุม้บญุซึง่ผ่าน
มตคิณะกรรมการสอบสวนคดี
พเิศษให้เป็นคดีพเิศษแล้ว ผนึก
ก�าลัง 2 หน่วยงาน กวาดล้าง
การรบัจ้างอุม้บญุทีผิ่ดกฏหมาย 
หยุดยั้งการก่ออาชญากรรม 
ข้ามชาติ และน�าตัวผู้กระท�า
ความผิดไม่ว่าชาวไทยหรือต่าง
ชาตมิาด�าเนินการตามกฎหมาย 
ณ กรม สบส.

 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. 
พร้อมด้วย นพ.สามารถ ถริะศกัด์ิ รองอธบิดีกรม 
สบส. ร่วมรับมอบสิ่งของจากบริษัท เซนต์เมด 
จ�ากัด (มหาชน) โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการ
รบัมอบฯ สิง่ของ อาท ิชดุ ATK หน้ากากอนามัย 
แอลกอฮอล์เจล เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่อง
วัดออกซิเจน เครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อสนับสนุน 

การปฏิบติัหน้าทีเ่ฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ
โรคโควิด 19 ในชุมชนต่อไป

ลงนามความร่วมมือ

วันสุขบัญญัติแห่งชาติ

ร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุข
 นพ.ภานุวฒัน์ ปานเกต ุรอง
อธบิดีกรม สบส. เป็นประธาน 
ในพิธี เปิดการประชุมจัด
ท�าร่างพระราชบัญญัติอาสา
สมัครสาธารณสุข เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน

 ทพ.อาคม ประดิษฐ- 
สุวรรณ รองอธิบดีกรม 
สบส.ร่วมเปิดงานรณรงค์ 
เน่ืองในวนัสขุบญัญตัแิห่ง
ชาติ ปี 2565 ภายใต้ 
ค�าขวัญ “ยุว อสม. สร้าง
จิตส�านึกรู้คิด รู้ใช้ชีวิตด้วยสุขบัญญัติไร้โควิด” ณ รร. ทีเค 
พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.

ได้ส่วนเสีย  และร่วมลงพื้น
ที่เยี่ยมเสริมพลังและมอบ
สิ่งของให้กับ อสม.เพื่อใช้ 
ในการควบคมุโรคโควดิ 19 
ณ อ.ภูเวียง อ.บ้านฝาง 
จ.ขอนแก่น



 ศบส.ที่ 1 น�าทีมผู้วิจัยจาก
ศบส.ที ่12 ลงพืน้ทีเ่พือ่ทดสอบ
เครื่องมืองานวิจัย (Try Out) 
ในหัวข้อวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความพร ้อมและการอบรม
ความรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของสถานประกอบการเพื่อ
สขุภาพประเภทกจิการดูแลผู้สงู
อายใุนการเข้าสูม่าตรฐานตาม
ที่กฎหมายก�าหนด เขตสุขภาพ
ที ่12 โดยท�าการทดสอบเครือ่ง
มือในกลุ่มตวัอย่าง กจิการการ
ดูแลผู้สงูอายหุรอืผู้มีภาวะพึง่พงิ 
จ�านวน 30 แห่ง ในเขตพื้นที่ 
จ.เชียงใหม่

ทดสอบวิจัย

 ศบส.ที่ 7 เป็นวิทยากร
ให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.สถาน
ประกอบการเพือ่สขุภาพ พ.ศ. 
2559 และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับกิจการการดูแล 
ผู้สูงอายุหรือผู ้มีภาวะพึ่งพิง 
สทิธแิละสวสัดิการผู้สงูอาย ุและ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัผู้สงูอายุ 
ให้แก่ผู้เข้าเรยีนหลักสตูรผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความรู้และ
การด�าเนินการที่ถูกต้องตาม
ระเบยีบทีก่�าหนด ณ รพ.ชมุแพ 
จ.ขอนแก่น

เฝ้าระวัง
ตรวจสอบคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรม

ให้ความรู้

บ�าบัดน�้าเสีย

 ศบส.ที่ 5 ร่วมกับ สสจ.
นครปฐม ลงพืน้ทีเ่ข้าตรวจเฝ้า
ระวังสถานพยาบาลประเภทที่
รบัผู้ป่วยไว้ค้างคนื (รพ.เอกชน) 
ประจ�าปีงบประมาณ2565 ตาม

โครงการพฒันสถานพยาบาล 
จ.นครปฐม ณ รพ.กรุงเทพ 
ค ริ ส เ ตี ย น น ค ร ป ฐ ม
จ.นครปฐม

 ศบส.ที่ 9 เข้าด�าเนินการ
ตรวจสอบสภาพคุณภาพ
อากาศภายในและภายนอก 
เ พื่ อ เ ฝ ้ า ร ะ วั ง ค ว าม เ สี่ ย ง
จากสภาพอากาศ และให ้
เป ็นไปตามมาตรฐานด้าน 

อาชีวอนามัยที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู ้รับบริการ 
และผู้ปฏิบัติงาน โดยเข้า
ด�าเนินการ ณ รพ.เทพารกัษ์ 
จ.นครราชสีมา

 ศบสที ่10 ลงพืน้ทีด่�าเนิน
การตรวจสอบระบบบ�าบัด
น�้าเสียให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามมาตรฐาน 
ณ รพ.ขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ 
จ.ศรีสะเกษ

 ศบส.ที่ 12 เข ้าร ่วม
กิจกรรมการเปรียบเทียบ
ผลการวัดเครื่องวัดความ
ดันโลหิตแบบไม่รุกล�้า ณ 
สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 
จ.ปทุมธานี
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