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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
นางสาวสุพัตรา โพธิ์คง  
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
นางสาวอาทิตญา แสงไพโรจน์ 
ส�านักส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจร

เว็บมาสเตอร์
นายวรเวธน์ ศรีสุขา

บส ส

บบอกกล่าวก.
 Happy New Year 2023 ต้อนรบัปีใหม่ 2566 ทมีงานขอให้ผู้อ่าน 
จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ทุกท่าน มีความสุขตลอดปี มีเงินใช้
ตลอดไป ให้มีความก้าวหน้า ก้าวกระโดดดั่งกระต่าย และสุขสมหวัง
ทกุสิง่ทีต่ัง้ใจครบั ปีใหม่ปีน้ีผู้อ่านไปเทีย่วทีไ่หนกนับ้างครบั ผมยงัคง
กลับภูมิล�าเนา เพือ่ไปสวสัดีปีใหม่กบัครอบครวั และยงัคงปฏิบตัติาม
มาตรการที่ส�าคัญ คือ สวมหน้ากาก ล้างมือ และไม่ลืมตรวจ ATK 
ก่อนและหลังกลับมาท�างาน สร้างความม่ันใจให้กับครอบครัวและ
บุคคลที่ท�างานครับ
 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบบัน้ีต้อนรบัวนัเด็ก ซึง่ค�าขวญัวนัเด็ก 
ปี 2566 คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ทีมงานได้ชวนบุคลากร 
หน้าเด็กของ กรม สบส.  มาย้อนวยัเด็กทีห่ลายคนนึกถงึ กบัความทรงจ�าดีๆ 
ไม่พลาดติดตามในคอลัมน์บอกข่าวเล่าเรื่องครับ พร้อมกับคอลัมน์ 
อกีมากมายภายในฉบบัทีท่�าให้ผู้อ่านประทบัใจไปกบัสาระความรู ้และ 
ข่าวสารแวดวง กรม สบส. ทีน่่าสนใจ เปิดอ่านได้ในฉบบัปีใหม่น้ีครบั 
 สดุท้ายน้ีทมีงาน มีความพร้อมและตัง้ใจมอบเรือ่งราวดีๆ แฝงไปด้วย 
สาระในทุกบรรทัดให้ผู้อ่านได้รับสาระ ความรู้ ที่ไม่พลาดทุก
กระแสมาเสิร ์ฟผู ้อ ่านทุกเดือน หวังว่าผู ้อ ่านทุกท่านจะได้รับ 
สาระดีๆ มีประโยชน์กบัจุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ตลอดปี 2566 นี้ 
นะครบั ผู้อ่านสามารถให้ข้อเสนอแนะ ตชิม จุลสารฯ ผ่านทาง Inbox 
facebook จุลสาร
ออนไลน์ สบส. ซอย 8 
แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า 
เดือนแห่งความรกั สวสัดี
ปีใหม่ 2566 ครับ

สวัสดีปีกระต่ายทอง
HAPPY NEW YEAR 2023
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 1. เปิดโปรแกรมตรวจสุขภาพ เป็นของขวัญปี 2565 ให้ 
อสม.ทั่วไทย ได้รับการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

ข่าวเด่นแห่งปี 2565

 2. นวัตกรรมการจัดท�าผัง
บริเวณ โดยใช้ DRONE มาใช้
พัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม รวดเร็ว 
ลดความผิดพลาด และลดค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินการ

 3. ปล่อย “คาราวาน” 
เคาะประตูศูนย์ดูแลผู้สูง
อายุทั่ว เขต กทม. ให ้
ขออนุญาตถูกต้องตาม
กฎหมาย เพือ่คุม้ครองผู้รบั
บริการ

 4. จัดใหญ่ จัดเต็ม งาน 
“Thailand International 
Health Expo 2022” โชว์
ศักยภาพด้านการแพทย์
สาธารณสขุ เชือ่มโยงธรุกจิ
สุขภาพ ไทย – นานาชาติ

 5.  มอบรางวลั Thailand’s 
Best Wellness Care  
Awards เ ชิ ดชู สุ ดยอด 
กิ จ ก า ร เ ว ล เ น ส ร ะ ดั บ 

 ในรอบปีทีผ่่านมา กรม สบส. ได้ท�าภารกจิมากมาย เพือ่ให้ประชาชนสขุภาพดี  มีศกัยภาพ
ในการพึง่พาตนเองด้านสขุภาพ รวมทัง้คุม้ครองผู้บรโิภคในระบบบรกิารสขุภาพให้ได้รบับรกิาร 
ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ได้คัดมา 10 ข่าวเด่น มีดังนี้ ...
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Diamond จ�านวน 1 แห่ง รางวัล Thai 
World Class Spa จ�านวน 26 แห่ง และ 
Nuad Thai Premium จ�านวน 55 แห่ง 
ให้นานาชาติได้ชื่นชม

 6.เตรียมผลักดันประเทศไทยเป็น 
Dental Hub พร้อมชงภูเก็ตเป็นจังหวัด
น�าร่องแห่งแรก

 7. ชนูโยบาย Wellness tourism ดันผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากกัญชงและกัญชา สร้างเศรษฐกิจ
ประเทศ และผนึกก�าลัง อสม.ร่วมรณรงค์แนวทาง 
“รับ รู้ ปรับ ใช้” สร้างความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
 8. เปิดศนูย์ตรวจสอบการกระท�าความผิดทาง
เทคโนโลยี เฝ้าระวัง สืบค้น และด�าเนินคดีกับผู้
กระท�าความผิดทีใ่ห้บรกิารสขุภาพและผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่ได้มาตรฐาน คุ้มครองผู้บริโภคให้
ปลอดภัย ได้รับความเป็นธรรม

 9. หนุนเยาวชนจิตอาสา มาเป็น ยวุ อสม. เพือ่เป็น 
ต้นแบบด้านสขุภาพ เป็นกระบอกเสยีงชวนเพือ่นๆ 
ฉดีวคัซนีเข็มกระตุน้ก่อนเปิดภาคเรยีน ป้องกนั
โรคโควิด 19
 10. ตลอดปี 2565 กรม สบส. ร่วมกบัต�ารวจ 
ลงพืน้ทีต่รวจ จับ ปรบั กวาดล้าง ปราบปรามการ 
กระท�าผิดทางบริการสุขภาพ ทั้งหมอเถื่อน 
คลินิกเถื่อนมากมายหลายคดี ย้อนอ่านข่าวน้ี 
และรายละเอียดข่าวอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์คลังส่ือ 
ประชาสมัพนัธ์ กรม สบส. (prgroup.hss.moph.
go.th/news) ได้เลยค่ะ บส ส
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 เริม่ต้นเดือนมกราคม ขอพา 
ทกุคนย้อนวยัไปกบัธมี “วนัเด็ก” 
เราเชื่อว่าวันเด็ก ไม่ได้มีไว้
ส�าหรบัเด็กๆ เท่าน้ัน แต่มีไว้เพือ่
ให้เราได้ย้อนนึกถงึความทรงจ�า 
เม่ือวยัเยาว์ ความสนุก ความสดใส 
เรือ่งราวทีนึ่กถงึทไีร กอ็ดอมยิม้ 
ไม่ได้ มีอะไรกนับ้าง น่ังไทม์แมชชนี 
ไปอ่านพร้อมๆ กันค่ะ 

 1. ตุก๊ตากระดาษ  ของเล่น 
เสริมจินตนาการ มีเสื้อผ้า 
รองเท้า เครื่องประดับให้จับ
แต่งตัว 
 2. การ ์ตูนกล ้วยหอม 
จอมซน คนวยั 30+ จะต้องรูจั้ก 
มีประโยคยอดฮิต “นายคิด 
เหมือนฉันไหม B1” 

 3. เจ้าขุนทอง รายการหุ่นมือ 
ส�าหรับเด็ก ทักทายยามเช้า
พร้อมกับเพลงแสนคุ ้นหูที่
ร้องว่า “อรุณเบิกฟ้า นกกา
โบยบิน...” 

น.ส.อาทิตญา แสงไพโรจน์ 
ส�านักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

ถ้าพดูถงึความทรงจ�าวยัเด็ก 
สิ่งแรกที่นึกถึง คืออะไร  
 “ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะ  
ทีจ่�าได้ตอนน้ันตืน่เต้นค่ะ 
ไม่เคยเห็นอะไรแบบน้ี 
(หัวเราะ)”

(ดักแก่)“โตมากับ...” 
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 มีช่วงเล่นเกมและมี
พิ ธี กรขวัญใจน ้ อ งๆ 

หนูๆ อย่างแคทรียา อิงลิช 
ที่เรารู้จักกันนั่นเอง
 อ่านมาจนถงึตรงน้ี ใครทนั 
ข้อไหนกันบ้าง ยกมือขึ้น 
น่ันแปลว่าคุณไม่ใช่เด็กแล้ว
นะ ความทรง
จ�าในวยัเด็กของ 
แต่ละคน ไม่ได ้
มี เพี ย ง เท ่ า น้ี 
พื้นที่ 2 หน้า

 4. เพื่ อนทางจดหมาย 
(pen friend) ย ้อนไปยุค
ที่ ยั ง ไม ่ มี มือถือ ไม ่ มี เ น็ต 
เราจะหาเพื่อนใหม่ได ้ทาง
จดหมาย โดยหาที่อยู่ได้ตาม
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ
รายการวิทยุ 
 5. แบบเรียน มานี มานะ 
ปิต ิชูใจ ใช้ในการเรยีนการ
สอนภาษาไทยสมัยประถม 
ระหว่างปี พ.ศ. 2521 – 
2537 ปัจจุบันกลายเป็น
แรร์ไอเทมที่หนอนหนังสือ
เสาะหามาสะสม 
 6. รายการเด็กคดิด้ีแคท 
เสน ่ห ์ของรายการคือ
เพลงประกอบที่ ติ ด หู 
การ จัดปาร ์ตี้ วั น เกิ ด
ใ ห ้ เ ด็ ก ๆ ใ น ห ้ อ ง ส ่ ง 
มี ลุ งต ้นไม ้ เล ่ า นิทาน   

ถ้าพดูถงึความทรงจ�าวยัเดก็ สิ่งแรกที่นึกถึง คืออะไร  
 “นึกถึงเวลาที่ได้เล่นกับคุณพ่อค่ะ ชอบเล่นรถแข่ง

กับคุณพ่อ”
น.ส.สุพัตรา โพธิ์คง กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

บส ส

กระดาษไม่มีทางพอค่ะ 
 ตอนน้ีขอตัวแยกย้าย 
กนัไปจูงมือลูก ฉดุมือหลาน 
ไปเที่ยวงานวันเด็กก่อน 
...ฉบบัหน้า จะมาเล่าเรือ่ง
อะไรอกี คอยตดิตามอ่าน
กันด้วยนะคะ Bye
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JOHN SMITH

สราพาทัวร์

by สราวุฒิ

รวมฮิตสถานทีจ่ดัเต็ม ตลอดปี 2565

ธรรมชาติ/ผ่อนคลาย/อิ่มใจ

พรรณไม้ในสา’สุข

รวมไม้เด็ด สธ.

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสา’สุข Ep.1 Ep.2 

อิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มรัก

Cafe’ คลายหนาว พบกันที่ซอย 8 

 ว้าว ว้าว ขอรวบรวมสถานทีท่ีส่ราได้พาทกุท่านไปทวัร์ตลอดปี 2565  มีสถานทีใ่ดบ้าง 
เราขอรวบรวมพาย้อนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี 2565 โดยคัดรวมไว้ที่นี่ที่เดียว 
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JOHN SMITH

สราพาทัวร์ by สราวุฒิ

 กรม สบส. ส�ารวจกลุ่มวัยเรียน 6,634 คน พบว่าชอบดื่มเครื่องดื่มรสหวาน สูงถึงร้อยละ 86.5 โดย
เฉพาะน�้าอัดลมเป็นอันดับ 1 เสี่ยงฟันผุ โรคอ้วน เบาหวาน และความดัน แนะควรลดหรือเลี่ยงน�้าอัดลมหรือ
เครื่องดื่มรสหวาน เน้นดื่มน�้าเปล่าให้ได้ปริมาณ 8 แก้วต่อวัน

รูห้รือไม่ บส ส

บส ส

อีเว้นท์

ณ กรม สบส.

งาน อสม. แห่งชาติ ปี 2565 

Tour Apec Health week 2022 

Hss show case โชว์ผลงานเด่น กรม สบส.

 เป็นยังไงกันบ้างครับ สราได้พาทุกท่านไปทัวร์ อิ่มอก อิ่มใจกันถ้วนหน้า
เลยทีเดียว ปี 2566 สราจะพาไปทัวร์ที่ไหนบ้างต้องรอติดตามกันนะครับ  
สวัสดีปีใหม่ 2566 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

Hss welcome

สวัสดิการ กรม สบส.
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บส ส

วิธีล็อกเอาท์ออกจาก
Facebook ระยะไกล ด้วยมือถือ

 อาชญากรรมไซเบอร์ทีเ่ป็น
ภัยคกุคามส�าคญัอย่างหน่ึง คอื 
การโดน Hack facebook ซึง่
เป็น Social Media ยอดนิยม 
ที่เปิดใช้กันทั้งแบบส่วนตัว 
หรือในนามองค์กร เราจะท�า 
อย่างไร เม่ือมีการแจ้งเตือน
หรือลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์
ที่เราไม่รู ้จักหรือไม่ได้เป็นผู้
ลงชื่อเข้าใช้ ก่อนอื่นต้องรีบ
ท�าการลงชื่อออกจากระบบ
น้ันเสียและท�าการเปล่ียน 
Password ทันที จากน้ัน
ท�าการ Logout จาก Facebook 
ระยะไกล โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1 . เ ข ้ า สู ่ ก า ร ตั้ ง ค ่ า 
Facebook ในมือถอื
 2.กดเลือกที่ “การรักษา
ความปลอดภัยและการเข้าสู่
ระบบ”

 3. กดเลือกที ่“อปุกรณ์
ทั้งหมดที่คุณเข้าสู่ระบบ
อยู่” กด ดูทั้งหมด
 4. กดเลือกที ่“ไอคอน 
...” หลังชือ่เซสชนัอปุกรณ์
ที่ต้องการล็อกเอาท์ออก 
แล้วเลือก “ออกจากระบบ”

 5. หากต้องการล็อกเอาท์ 
ออกจากทุกอุปกรณ์ กดที่ 
“ออกจากระบบทกุอปุกรณ์” 
ก็ จ ะ อ อ ก จ า ก ร ะ บบ ใ น
ทุกอุปกรณ์ที่ เคยล็อกอิน 
ไว้แล้ว
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บส ส
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ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ 
 นพ.สรุะ วเิศษศกัด์ิ อธบิดีกรม สบส. พร้อมคณะผู้บรหิาร 
ลงตรวจเยีย่มการด�าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสขุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 “ ชวีติวถิใีหม่ ขับข่ีอย่างปลอดภัย 
ไร้อบุตัเิหต”ุ ณ ด่านชมุชน และจุดบรกิารประชาชนในพืน้ที่ 

จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ 
พร้อมมอบสิ่งของสนับสนุน
เพื่อเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
 นอกจากน้ียงัได้เดินทางไป
ยัง รพ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
รพ.สตกึ จ.บรุรีมัย์  รพ.บวัใหญ่ 
จ.นครราชสมีา และรพ.ชยัภูมิ 
จ.ชยัภมู ิเพื่อตรวจเยี่ยม และ
รับฟ ังการน�าเสนอระบบ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ด้านสุขภาพ

 ทพ.อาคม ประดิษฐสวุรรณ 
รองอธิบดีกรม สบส.เป ็น

 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ  
รองอธบิดีกรม สบส. พร้อมด้วย 
นายนฤดล อ่วมสขุ ผู้อ�านวยการ 
ศบส.ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การด�าเนินงานตามภารกิจ 
ด้านสุขภาพภาคประชาชน  
และด้านคุ ้มครองผู ้บริโภค  
ณ รพ.พทุธชนิราช จ.พษิณโุลก

ตรวจเยี่ยม

ตรวจรับการก่อสร้าง
World Expo 2025

หารือแนวทาง

 นพ.สามารถ ถิระศักด์ิ 
รองอธิบดีกรม สบส. เป็น
ประธาน การประชุมคณะ

ท� างานสนับสนุนการ ขับ
เคล่ือนการจัดงาน World 
Expo 2025 Osaka Kansai 
ครัง้ที ่4/2566  ณ ห้องประชมุ 
Conference ชั้น 4

 นพ.อคัรพล ครุศุาสตรา ผู้ช่วย 
อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย 
เจ ้ าหน ้ าที่ ส� า นักส ่ ง เสริม
อุตสาหกรรมและบริการการ
แพทย์ครบวงจร และกอง
สถานประกอบการเพือ่สขุภาพ 
ประชุมหารือแนวทางการ

ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุการก่อสร้างอาคาร 
บริการปฎิบัติการและจอด
รถกรม สบส. ในงวด 
งานที่ 7 ร่วมกับ สลก.และ 
กองแบบแผน ซึง่ด�าเนินการ 
ก่อสร้างถงึระดับพืน้ชัน้ที ่4
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ประเมินสุขศาลา

พัฒนาบุคลากร
กิจกรรมทิ่มเม่า

ขับเคล่ือนนโยบายการด�าเนิน
งานการพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ร่วมกบั เครอืข่ายสมาคม 
สปาไทย สมาพันธ์สมาคมสปา 
แอนด์ เวลเนส ณ ห้องประชุม  
Conference กรม สบส.

 ศบส. 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
ส�ารวจและประเมินคุณภาพสุข
ศาลาพระราชทาน (ภาคเหนือ) 
น�าทีมโดยท ่าน น.ต.นพ. 
บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว ่ าการ
กระทรวงสาธารณสุข พร้อม
คณะผู้ตรวจเยี่ยมฯ เจ้าหน้าที่
กลุ ่มแผนงาน กรม สบส. 
เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น คุณภ าพ สุ ข

ศาลาพระราชทานให้เป็น
หน่วยบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์การให้บริการ
สาธารณสุขในสุขศาลา
พ ร ะ ร า ช ท า น ใ นพื้ น ที่ 
จังหวดัเชยีงราย ณ สขุศาลา 
พระราชทานศูนย์การเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านห้วยกุก๊ ต.ปอ อ.เวยีงแก่น 
จ.เชียงราย

  ศบส.5 จัดอบรมพฒันา 
บุคลากรด้านวิศวกรรม
การแพทย์ ใช้โปรแกรม
ในการลงข ้อมูลผลการ
ทดสอบเครื่องมือแพทย ์ 
ภายใต้โครงการส่งเสริม 
พัฒนา ควบคุมก� ากับ 
ด้านวิศวกรรมการแพทย์  
ณ ศบส. 5 จ.ราชบรุี

 ศบส. 7  โดย  ร่วมกับ 
ส�านักงานป้องกันโรคที่  7  
และ  สสจ.กาฬสนิธุ ์ลงพืน้ที ่

คัดกรองสุขภาพ

ติดตามการคัดกรองสุขภาพ
และพ ฤติกร รมเสี่ ยงโรค 
ไม่ตดิต่อผ่านรปูแบบออนไลน์  
(smart  อสม.)  และรับฟัง
ปัญหา  ข้อเสนอแนะ  เพือ่ปรบั 
รูปแ บบ ก าร ด�าเนิ นงาน ให้
สอดค ล้ อ งกั บ บริบ ทของ
พื้นที่  ณ  รพ.สต.ภู่แล่นช้าง 
อ.นาคู  จ.กาฬสินธุ์

  ศบส. 12 ร่วมกิจกรรม 
“ปลู กสิ ง ห า  เกี่ ยวมกรา
สืบส าน ภู มิ ปัญญา พื้นบ้าน 
กิจกรรมทิ่มเม่า บอกเล่าวิถี
ชมุชน คนมะนัง” เพือ่สบืสาน
ภูมิปัญญาชมุชน และส่งเสรมิ 
สนับ สนุ น ก า ร ด�าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย ตาม
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติระดับอ�าเภอ ของ อ.มะนัง 
ณ รพ.สต.บ้านผัง 50 อ.มะนัง 
จ.สตูล
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