


พิสูจน์อักษร
นางสาวกฤติยา อินถา

ศิลปกรรม
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา สกุลณา

ช่างภาพ
นายณัฐวุฒิ ชูเรณู 

เปดบาน สบส.

Open House

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

ที่ปรึกษา
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายทวิช เทียนค�า

กองบรรณาธิการ
นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง
นายสราวุฒิ จบศรี 
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี
นางสาวมัชฉิมา สกุลณา

คนบนปก
นางสาววราภรณ์ ขัดทาน
กองสุขภาพระหว่างประเทศ

เว็บมาสเตอร์
นายวรเวธน์ ศรีสุขา

บส ส

 ฝนตกโครมคราม เสยีงฟ้าร้องสน่ัน หลายพืน้ทีน่�า้ท่วม การสญัจร 
การเดินทางค่อนข้างล�าบาก ไม่สะดวก และยงัมีโรคไข้เลือดออกทีย่งั 
ต้องเฝ้าระวงักนัมาก อกีทัง้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ 19 
ขณะน้ีเริม่ทรงตวั และยงัต้องมีการเฝ้าระวงัโรคฝีดาษลิงทีก่ระทรวง
สาธารณสุขได้ให้ความส�าคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคฝีดาษลิง ด้วยการไม่ใช้ของร่วมกบัผู้อืน่ การล้างมือบ่อยๆ ห่วงใย
ผู้อ่านทกุท่านกบัสถานการณ์ของโรคต่างๆ ในช่วงน้ีครบั ดูแลรกัษา
สุขภาพกันด้วยนะครับ 
 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับนี้ ทีมงานชวนนางแบบจาก 
กองสุขภาพระหว่างประเทศ ถ่ายภาพน�าเสนอเรื่องราวการใช้
ผลิตภัณฑ์กญัชาในสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ ร้านนวด ร้านสปา 
เพือ่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้ถกูต้องตามกฎหมาย ในการกระตุน้ 
เศรษฐกิจให้ประเทศเดินหน้าต่อไป โดยติดตามเน้ือหาสาระกับ
ประเด็นดังกล่าวได้ใน “บอกข่าวเล่าเรือ่ง” พร้อมทัง้ประเด็นทีไ่ม่พลาด 
ทุกกระแสในคอลัมน์ต่างๆ เปิดอ่านได้เลยครับ 
  ส�าหรับในเดือนสิงหาคม วันที่ 12 สิงหา ตรงกับวันแม่แห่งชาติ 
ขอให้ผู้อ่านทกุท่านมอบความรกัแด่คณุแม่ ผู้มีพระคณุทีส่ดุส�าหรบัเรา 
ขอให้คณุแม่ของผู้อ่านทกุท่านสขุภาพแข็งแรง หากมีโอกาสส่งความ
รักถึงกัน บอกรักท่าน อาจโทรศัพท์โทรหาหรือ Video Call และ
ไหว้ขอพรคุณแม่ เพียงเท่านี้คุณแม่ก็มีความสุขใจแล้วครับ ขอให้ผู้
อ่านมีแต่ความรักในเดือนสิงหาคม สวัสดีครับ

บบอกกล่าวก.
เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า
 สปากัญชาก้าวไกล
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  ศบส.ที่ 10 เป็นหน่วยงานสังกัดกรม สบส. ซึ่งดูแล 
สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใน
เขตภาคอีสาน จ�านวน 5 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร อ�านาจเจรญิ และมุกดาหาร) ได้พฒันา LINE Official 
Account : งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ (ID : 
@433PJGZR) เ พื่ อ ใ ห ้ พ นั ก ง าน เ จ ้ า หน ้ า ที่ แ ล ะ
ประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ 

Best Practice

 ...ผู้ประกอบการที่จะยื่น
ขอใบอนุญาต นอกจากจะ
ศึกษาข้อมูลใน LINE ด้วย
ตนเองเบือ้งต้นแล้ว ยงัแชทคยุ 
ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิ
ชอบงานได้โดยตรง อีกทั้ง
ยังเป็นช่องทางในการร้อง
เรยีน/แจ้งเบาะแสอกีด้วย และ 
ศบส.ที ่10 ได้อยูร่ะหว่างการ
พัฒนารวบรวมฐานข้อมูล
ของสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ได้รับอนุญาตถูก
ต ้องตามกฎหมายในเขต
สขุภาพที ่10 พร้อมระบพุกิดั 
ลงใน Platform : Data studio 
ให้ประชาชนสบืค้นได้ ปรบมือ 
ให้รัวๆ ไปเลยจ้า

 นับตัง้แต่ทีก่ฎกระทรวงกจิการการดูแลผู้สงูอายหุรอืผู้มีภาวะพึง่พงิ มีผลบงัคบัใช้ใน
วนัที ่27ม.ค.64 และ กรม สบส.ได้เปิดระบบ E-service ให้สถานประกอบการยืน่ท�า
ธรุกรรมออนไลน์ได้แบบ Fully Digital  ตัง้แต่ข้ันตอนการยืน่ค�าขอ จนสามารถพมิพ์
ใบอนุญาตออกมาจากระบบผ่านเวบ็ไซต์ esta.hss.moph.go.th ได้เลย ท�าให้ประชาชน 
สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายรวมได้ถงึ 25,812,000 บาท (3,000 บาทต่อราย) และกรม สบส. 
ยังเดินหน้าพัฒนาการบริการดิจิทัลด้านอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว มีความพึงพอใจในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐให้มากที่สุดน่ันเอง 
เรื่องดีๆ แบบนี้ ต้องบอกต่อนะคะ

บริการดิจิทัล



ปสปา
กัญ

 สารสกดัของกญัชง กญัชา นอกจากจะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว ยงัมีประโยชน์ด้าน
สุขภาพและความงามด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เล็งเห็นโอกาสในการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกจิให้พชืสมุนไพรไทย และหนุนการท่องเทีย่วแบบ Wellness tourism โกย
เงนิเข้าประเทศ จึงส่งเสรมิให้สถานประกอบการสปาและนวดเพือ่สขุภาพ น�าผลิตภัณฑ์หรอื
สารสกัดจากกัญชง กัญชามาให้บริการในร้านได้ เพื่อความผ่อนคลาย ปรับสมดุลร่างกาย
และจิตใจ ลดความตึงเครียด และส่งเสริมสุขภาพ 

ไ
“

“

 ในระยะแรกน้ี จะส่งเสรมิการน�าน�า้มัน
นวดเมล็ดกัญชง และลูกประคบที่มีส่วน
ผสมของกัญชา มาให้บริการ และขยาย
ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไป ซึ่งผลิตภัณฑ์
ที่เลือกใช้ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ตาม
ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ก�าหนด มีเลขที่จดแจ้ง หรือจัดท�า
ฉลากให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 ...สิ่ งส�าคัญคือต ้องค�านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นหลัก ต้องมี
การคัดกรอง โดยผู้รับบริการต้องมีอายุ 
20 ปีข้ึนไป ไม่ควรให้บรกิารแก่ผู้มีประวตัิ
แพ้สารสกัดหรือส่วนประกอบของกัญชง 
กญัชา สตรมีีครรภ์ ผู้มีโรคประจ�าตวั เช่น 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางจิตเวช 
และผู้ที่ก�าลังใช้ยาที่มีผลต่อจิตใจ ระหว่าง
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“

“
การให้บริการก็ควรจะสังเกตความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นกับผู้รับบริการด้วยค่ะ 
 ส�าหรับสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อ
สุขภาพ ที่สนใจน�าผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชามาให้
บรกิารในร้าน สอบถามรายละเอยีดได้เลยค่ะ ทีศ่นูย์
สนับสนุนบรกิารสขุภาพกรม สบส. ทัง้ 12 เขต หรอื 
โทร.สอบถามที่สายด่วนกรม สบส. 1426

ปิดท้ายด้วยค�าสมัภาษณ์คนบนปก 
ถึงความมั่นใจในการใช ้กัญชง
กัญชาค่ะ

 ถ้าใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ต้องมปีริมาณ 
ที่พอเหมาะตามที่กรมอนามัย

แนะน�า ต้องระมัดระวังค่ะ 
แต่ถ้าหากใช้ในการรกัษา กค็ดิ 
ว่าน่าจะต้องปรึกษาแพทย์
ก่อนค่ะ เน่ืองจากกญัชงกญัชา 

มีทั้งประโยชน์และโทษ ขึ้นอยู่
กับการน�ามาใช้

นางแบบ : นางสาววราภรณ์ ขัดทาน (หนิง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กองสุขภาพระหว่างประเทศ



สราพาทัวร
สราพาทัวร

by สราวุฒิ

 ตั้ งอยู ่ บริ เ วณชั้น 2  
กรม สบส. โดยเม่ือวันที่ 
22 ก.ค. 65 ท่านอธิบดี 
กรม สบส.ได้น�าผู้บริหาร
และ เจ ้ าหน ้ าที่ เ ยี่ ยมชม
และ เป ิ ดห ้ อ งพยาบาล 
กรม สบส. เพือ่เป็นสวสัดิการ 

Welfare HSS  มาแล้ว มาแล้ว สราพาทวัร์ 
มาพร้อมกบัข่าวดี  ๆกรม สบส. 
มีห้องพยาบาลและห ้อง
มูลนิธิกรม สบส. เพื่อ 
เ ป ็ น ส วั ส ดิ ก า ร ให ้ กั บ
บุคลากรกรม สบส. ตาม
มากนัได้เลยยยย
ห้องพยาบาล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



สราพาทัวร
สราพาทัวร
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by สราวุฒิ

 แพทย์จากต่างประเทศ หากจะมาให้บรกิารในสถานพยาบาลของไทย ไม่ว่าจะเป็น Part-Time หรอื 
Full-Time จะต้องสอบและได้รบัใบประกอบวชิาชพีของไทยก่อน จึงจะมีสทิธิข์ออนุญาตให้บรกิารรูห้รือไม่

มูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ให้กบับคุลากรกรมฯ หากมีอาการเจ็บป่วย จะมีพยาบาล 
จิตอาสาคดักรองสขุภาพ ให้การรกัษาอาการป่วยเบือ้งต้น 
โดยผู้ใช้บรกิารสามารถติดต่อได้ทีส่�านักงานเลขานุการกรม 
โทร 0 2193 7000 ต่อ 18524 ในวันและเวลาราชการ 
หากเจ็บป่วยก็โทรได้เลยนะครับ 

 ตัง้อยูบ่รเิวณชัน้ 2 กรม สบส. 
เป ็นห ้องที่ ใช ้ ในการเตรียม
คว ามพร ้ อม ในการหารื อ 
การประชุมในด้านการกุศล
สาธารณะ การช่วยเหลือ และ
การสาธารณประโยชน์ด้านอืน่ๆ 
ที่ต้องมีการปรับปรุงห้องมูลนิธิ
ให้เป็นสัดส่วนต่อไป 
 ว้าวๆๆ กรม สบส. ใส่ใจและ 
ให้ความส�าคัญบุคลากรของ 
กรมฯ ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะ
มีสวัสดิการดีๆ แบบน้ีให้กับ 
บุคลากรกรมฯ ในการปฏิบัติ
งานได้อย่างเต็มที่ ตามนโยบาย
ของท่านอธบิดี กรม สบส. ทีว่่า 
“คนส�าราญ งานส�าเร็จ” อย่าง
แน่นอน สราขอลาไปก่อน พบกนั 
ใหม่ฉบับหน้า รู ้สึกไม่สบาย 
โทรหาห ้ อ งพยาบาลก ่ อน  
บายยยครับนางแบบ : น.ส.อดิศา มิตรช ูเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป กลุ่มตรวจสอบภายใน
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พ.ศ. 2562 #2

พระราชบัญญัติ

คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ฉบบัน้ี มาต่อกนัทีเ่รือ่งสทิธ ิและโทษ ของ 
พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 
ว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างในข้อมูลส่วนบุคคล 
และโทษของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นเป็นอย่างไร

สิทธิ

โทษ

 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส�าเนาข้อมูลฯ  
ที่เกี่ยวกับตน 
 สทิธขิอให้ผู้ควบคมุข้อมูลฯ ด�าเนินการลบ 
หรอืท�าลาย หรอืท�าให้ข้อมูลฯ เป็นข้อมูลทีไ่ม่
สามารถระบตุวับคุคลทีเ่ป็นเจ้าของข้อมูลฯ ได้ 
 สทิธใินการคดัค้าน การเกบ็รวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมลูฯ ที่เกี่ยวกับตนเมือ่ใดก็ได้
 สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ระงับ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
   สทิธเิรยีกร้องค่าเสยีหาย 
อนัเกดิจากการละเมิดข้อมูล

ส่วนบุคคล

 สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล มีอยู่หลายข้อ
ด้วยกัน ผมขอยกตัวอย่างในบางข้อ มาให้
ทราบกันนะครับ

 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืน โดย
ประการที่น่าจะท�าให้ ผู้อื่นเกิดความเสียหาย 
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับ 
ความอบัอาย ต้องระวางโทษ จ�าคกุไม่เกนิหกเดือน 
หรอืปรบัไม่เกนิห้าแสนบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั
 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืน เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่ มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึง
ล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 กฎหมาย PDPA เป็นกฎหมายที่เพิ่งบังคับ
ใช้อย่างเต็มรูปแบบ บางคนอาจมีความไม่
เข้าใจ หรอืเข้าใจคลาดเคล่ือนในตวักฎหมายได้ 
ซึ่งต้องค่อยๆศึกษา ท�าความเข้าใจกันไปครับ 
ส�าหรับใครที่สนใจอยากศึกษากฎหมายน้ี 
เพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ facebook 
ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (https://www.facebook.com/ 
pdpc.th) นะครับ
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แถลงข่าว

จัดท�าแผนบูรณาการ

Workshop 

Big Cleaning Day

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม
ด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.ธเรศ  
กรษันัยรววิงค์ อธบิดี กรม สบส. และผู้บรหิารระดับสงู 
ร่วมเปิดงาน “เสรมิสร้างแกนน�า อสม. ในการใช้กญัชา 
ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภยัในชมุชน” 
โดยมีประธานชมรม อสม. และผู้แทนจากทกุจังหวดั
เข้าร่วมงานดังกล่าวกว่า 500 คน ณ รร.เซน็ทรา บาย 
เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม.

 นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดีกรม 
สบส. พร้อมด้วย นพ.ภานุวฒัน์ ปานเกตุ 
รองอธิบดีกรม สบส.น�าทีมผู้บริหาร 
และบุคลากรท�ากิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ท�างานให ้น ่าอยู ่  
น่าท�างาน (5 ส.) Big Cleaning Day 
โดยการท�าความสะอาด จัดสภาพ
แวดล้อมการท�างานให้เป็นระเบียบ 
และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
พร ะบ าทสม เ ด็ จพร ะ เ จ ้ า อ ยู ่ หั ว 
มหาวชริาลงกรณ วนัที่ 28 กรกฎาคม 
2565 และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

 กองสุขภาพระหว่างประเทศ จัด 
Workshop การจัดท�าเอกสารคู ่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
รับรองการเป็น Thailand Dental Hub 
ณ จ.ภูเก็ต

 นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. 
เป็นประธานการประชมุเชงิปฏิบตักิารด้านการจัด
ท�าแผนงานบรูณาการ ระหว่างกองวศิวกรรมการ
แพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ และสถาบัน
มาตรวทิยาแห่งชาต ิเพือ่หารอืและแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นร่วมกนั ก�าหนดแนวทางการจัดท�าโครงการ 
บรูณาการและแผนปฏิบตังิาน ณ กรม สบส.
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 ศบส.ที่ 10 ด�าเนินการ
ทดสอบ สอบเทียบเครื่อง
มือแพทย์ และตรวจสอบ
วิศวกรรมระบบสื่อสาร 
ตามมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพของ กรม สบส. 
ด้านที่ 6 ณ รพ.พนา 
จ.อ�านาจเจริญ

 ศบส.ที ่1 เข้าส่งเสรมิมาตรฐาน
ด้านวศิวกรรมการแพทย์ กจิกรรม
ตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ 
รพ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ส่งเสริมมาตรฐาน

ตรวจมาตรฐาน

นวัตกรรมสุขภาพ

เยี่ยมสถานประกอบการ

ตรวจสอบมาตรฐาน

สอบเทียบเครื่องมือแพทย์

 ศบส.ที่ 2 คัดเลือกผลงาน
นวัตกรรมสุขภาพต ้นแบบ
ต�าบลจัดการคณุภาพชวีติดีเด่น 
ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบ 
ประมาณ 2565 ซึ่งประกอบ 
ด้วย ต�าบลจัดการคณุภาพชวีติ 
ชุ มชนรอบรู ้ ด ้ านสุ ขภาพ 
หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สขุภาพ และโรงเรยีนสขุบญัญตัิ
แห่งชาต ิณ อบต.ชมพ ูต.ชมพู 
อ.เนินมะปราง จ.พษิณโุลก

 ศบส.ที ่4 ร่วมกบั สสจ.ลพบรุี 

 ศบส.ที่ 7 ลงพื้นที่เยี่ยม
สถานประกอบการศูนย์ดูแลผู้
สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ได้
รับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. 
สถานประกอบการเพือ่สขุภาพ 
พ.ศ.2559 ในพืน้ทีเ่ขต 7 เพือ่
ตรวจเยีย่มมาตรฐานประจ�าปี 
และ เน ้นย�้ ามาตรการเฝ ้ า
ระวัง ป้องกันและควบคุม
การแพร ่ ร ะบาดของ โรค 

โควดิ 19 อย่างเคร่งครดัและ 
ต่อเนื่อง

 ศบส.ที่ 9 เข้าด�าเนิน
การทดสอบ/ สอบเทียบ
และบ�ารุงรักษาเครื่องมือ
ทางการแพทย์ ให้กบัสถาน
พยาบาลภาครัฐ ในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบ ณ 
รพ.โชคชยั จ.นครราชสีมา

แ ล ะ คณ ะ ท� า ง า น ต ร ว จ
มาตรฐานบริการในสถาน
พยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ลงพืน้ทีต่รวจมาตรฐานสถาน
พยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) 
จ�านวน 11 ด้าน ณ รพ.เบญจรมย์ 
แ ล ะ ร พ . เ มื อ ง น า ร า ยณ ์  
จ.ลพบุรี
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