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HSS POWER TEAM
 การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ผมว่ามีความส�าคัญอย่างมาก 
จ�าเป็นต้องอาศัยการอบรม ฝึกฝน สร้างเสริมประสบการณ์ 
และสร้างเครอืข่ายในการลดก�าแพงกัน้ระหว่างกนัและกนั การสร้าง 
ความรกั ความสามัคค ีท�าให้องค์กรเป็นหน่ึงเดียว สามารถเดินไป
ข้างหน้าได้อย่างมีเป้าหมาย เช่นเดียวกบักรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 
ทีมี่ทมีกลุ่มก�าลังคนคณุภาพ เมล็ดพนัธุค์นรุน่ใหม่จากสาขาวชิาชพี
ต่างๆ ที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็ง แข็งแรง และท�างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จุลสารออนไลน์ฉบับนี้ ทีมงานจึงไม่พลาดที่จะคว้าตัวทีมกลุ่ม
ก�าลังคนคุณภาพ (Talent Management) รุ่นที่ 1 ของกรม
สนับสนุนบรกิารสขุภาพ ซึง่เป็นสายเลือดใหม่มาข้ึนปก ทกุคนดีใจ
ที่ได้ท�ากิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ และเร็วๆ นี้จะมี project ที่จะ
ท�ากจิกรรม CSR ร่วมกนัอกีด้วย พบกบัพวกเขาในการสมัภาษณ์
ความคิดเห็นประเด็นที่ก�าลังเป็นกระแสในปัจจุบัน ติดตามกันได้
ในเล่มครับ 
 สุดท้ายน้ี ในเดือนพฤศจิกายน มีวันส�าคัญที่เป็นประเพณี
ของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน คือ วันลอยกระทงวันเพ็ญ 
เดือนสิบสอง แนะน�าว่าถ้ามากันหลายๆ คนใช้กระทงใบเดียว 
ร่วมกนัได้ และทีส่�าคญัใช้กระทงทีป่ระดิษฐ์จากธรรมชาต ิ
เท่าน้ันนะครับ หรือถ้าท่านใดไม่อยากออกไปข้างนอก 
ก็ลอยกระทงแบบออนไลน์กันได้ทั้งสะดวกและ
ไม่เพิ่มปริมาณของกระทงอีกด้วยแล้วพบกันใหม่  
ในฉบับเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะมีอะไร
โดนใจเซอร์ไพรส์ต้องตดิตามกนันะครบั สวสัดีครบั



 สปาไทย 9 แห่งทัว่ไทยสดุเจ๋ง คว้ารางวลั
เกยีรตยิศ Thai world class spa awards 
2019 ด้านกิจการนวดไม่น้อยหน้า กวาด
รางวลั Nuad Thai Premium awards 2019 
ไปจ�านวน 14 แห่งทัว่ประเทศ โดยรายชือ่กจิการ 
ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถูกเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ www.thaispa.go.th เพื่อให ้
นักท่องเทีย่วสามารถเลือกใช้บรกิารได้ ซึง่การ
ทีก่จิการสปา/นวด ได้รบัการพฒันาศกัยภาพ
จนได้รับรางวัลระดับสากลน้ัน จะเป็นการ 
สร้างชือ่เสยีง เพิม่เครดิต เพิม่รายได้ให้แก่สถาน
ประกอบการ และส่งผลให้เศรษฐกจิโดยรวม
ของประเทศดีขึ้นด้วย ส�าหรับกิจการสปา/ 
นวดที่สนใจเข้ารับการประเมินในปีต่อไป 
สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ได้ทางเว็บไซต์ 
www.thaispa.go.th หรอืโทรศพัท์ 0 2193 
7081 ในวันและเวลาราชการ

คนต้นแบบ 
ท�าเกษตรอินทรีย์

 ขึ้นชื่อว่าสารเคมี มีทั้งคุณและโทษ แต่หาก 
เล่ียงได้กจ็ะเป็นการดี โดยเฉพาะเรือ่งการเกษตร 
เพือ่ลดการเจ็บป่วยทีอ่าจเกดิจากผลข้างเคยีงของ 
การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช สบส.ซอย 8 
จึงขอเชญิชวนพี่ๆ  อสม.กว่า 1 ล้าน 4 หม่ืนคน 
ร่วมกนัเป็นบคุคลต้นแบบ ลด ละ เลิกใช้สารเคมี 
ในการเพาะปลูก หันไปท�าการเกษตรอินทรีย์ 
เช่น ใช้เศษอาหารหรือพืชผล(ที่ไม่ได้ใช้) 
น�ามาท�าน�้าหมักชีวภาพ เพื่อใช ้แทนปุ ๋ย 
และสารเคมีก�า จัดศัตรูพืช จะท�าให ้ ได  ้
ผลผลิตทีป่ลอดสารพษิ ช่วยเพิม่รายได้ และลด
รายจ่าย แถมยังได้สุขภาพดีอีกด้วยค่ะ

สปาสากล และ 
นวดไทยพรีเมี่ยม
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เรือ่งเด่น
เป็นข่าว

“ระรานออนไลน์”
 Cyberbullying คือการกล่ันแกล้งรังแกกันในโลก
ไซเบอร์แบบเอาสนุก ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความ ภาพ 
หรือคลิปวิดโีอเพื่อด่าทอ ส่อเสียด ประจาน แฉ โจมตี ข่มขู่ 
หรือใช้ถ้อยค�าหยาบคายทางสื่อสังคม เช่น facebook 
twitter และเกดิการแชร์อย่างรวดเรว็ ท�าให้เหยือ่เกดิความ
อับอาย เสียใจ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง จนบางคนไม่อยากมี
ชีวิตอยู่บนโลกอีกต่อไป  จากความรุนแรงที่เกิดขึ้น ท�าให้
เกิดกระแสรณรงค์ “Stop Cyberbullying” ข้ึนใน
สังคม ...สบส.ซอย 8 จึงไม่พลาดที่จะเกาะกระแส โดยเรา
คว้าตัวแทน talent management 2019 

กลุ่มก�าลังคนคุณภาพของกรม 
สบส. มาแสดงทรรศนะเกีย่วกบั
เรื่องนี้ค่ะ 



เรือ่งเด่น
เป็นข่าว

 “ผมคิดว ่าการบูลล่ีเป ็นพฤติกรรมที่ ไม ่ ดี 
อาจจะต ้องแก ้ไขที่ตัวบุคคล เริ่มจากปรับความคิด 
หรอื mindset ของตวัเอง ก่อนทีเ่ราจะท�าให้ผู้อืน่ไม่สบายใจ 
หรือไปหยอกล้อ กลั่นแกล้งเขานั้นควรจะนึกถึงใจเขาใจเรา 
ระลึกไว้เสมอว่า สิง่ทีต่วัเราไม่ชอบ กอ็ย่าไปท�ากบัคนอืน่ ควร
หลีกเล่ียงซะ สงัคมจะได้น่าอยูข้ึ่น”

 “คดิว่าส่วนใหญ่คน
จะบูลล่ีเรื่องรูปร่างหน้าตาของคนอื่น เอาไป 
ล้อเลียน คดิว่าเป็นเรือ่งตลกขบขัน แต่คนทีโ่ดนบลูล่ี 

จะรูส้กึอบัอาย โดนดูถกูเหยยีดหยาม ถ้าคนทีอ่่อนไหวต่อโลก 
อาจเกดิภาวะซมึเศร้า ไม่ Happyในการอยูใ่นสงัคม บางคน 
อาจถึงข้ันท�าร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตายแบบที่เห็นในข่าว 

การที่กระแสสังคมหันมารณรงค ์
และต่อต้านการบูลล่ี จะท�าให้
คนรู้จักเคารพและให้เกียรติใน
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ของ 
ผู้อืน่ กเ็ป็นมาตรการการป้องกนั 
ทางสังคม ส่วนในทางกฎหมายก็
คอืเอาผิดข้อหาหม่ินประมาทได้ ซึง่
ต้องดูเป็นรายบุคคลไป”

นายธนโชต ิแสงค�า (กุง้) นิตกิร
ช�านาญการ หัวหน้ากลุ่ม 2 

ธนวัฒน์ พุฒิชัย (เอ้) 
นักวชิาการเผยแพร่ปฏิบติัการ 
หัวหน้ากลุ่ม 3
 “การบลูล่ีไม่ใช่
เรื่องตลกส�าหรับ
เหยื่อ มันจะเป็น
ปัญหาที่น�าไปสู่พฤติกรรมที่
แตกแยกออกจากสังคม หรือ
เป็นโรคซมึเศร้า ซึง่คนท�าอาจ
คดิว่าเป็นเรือ่งสนุก การจะแก้
ปัญหาเรือ่งบลูล่ี ในความคดิผม
ควรเริม่จากให้ความรูก้บักลุ่ม
เยาวชน ให้เคารพสทิธ ิไม่ล่วง 
ละเมิดผู้อืน่ ทัง้วาจา การคกุคาม 
ทางสื่ออะไรต่างๆ”

นายประสิทธิ์ พิริยะไพบูลย์ (เบนซ์) 
นักวชิาการสาธารณสขุช�านาญการ หัวหน้ากลุ่ม 1
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by สราวุฒิ

HSSMOPH

HSS
MOPH

ชิม

ชื่อร้าน : ครัว ป. เปิ้ล 
สินค ้าประเภท : ข ้าวแกง ก ๋วยเตี๋ยว  
อาหารตามสั่ง
เมนูเด่น : ผัดพริกขิงปลาดุกฟู

 ชื่อร้าน : มิตรภาพคาเฟ่ 
 สินค้าประเภท : เครื่องดื่ม เบเกอรี่
 เมนูเด่น : กาแฟสด

 สราพาทวัร์ฉบบัน้ีพาทกุท่าน 
ไปชมิ ช้อป ใช้ทีห้่องอาหารชัน้ 2 
อาคารกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ มีอาหารและสินค้า
ต่างๆ ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้กนั 
มากมาย และที่ส�าคัญยังได้
รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติ 
อร่อย (Clean Food Good 
Taste) จากกรมอนามัยอีก
ด้วย ตามมากันเลย

ช้อป ใช้

นางแบบ :
น.ส.วรรณนิศา ศรีเลอจันทร์
กองสุขภาพระหว่างประเทศ
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by สราวุฒิ

ชือ่ร้าน : น�า้สมุนไพร
ชลธิชา 
สินค ้ าประ เภท : 
เครื่องดื่ม 
เมนูเด่น : น�้าพันซ์

ชื่อร้าน : DD Plus 
สินค ้ าประ เภท : 
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
สนิค้าเด่น : ผลิตภัณฑ์
แปรรปูจากมะขามป้อม

ชื่อร้าน :  จั๊กจั่น 
ผลไม้สด 
สนิค้าประเภท :  ผลไม้ 
สนิค้าเด่น :  แคนตาลูป

ชือ่ร้าน :  พอเพยีง ข้าวแกง 
บุฟเฟต์ 
สนิค้าประเภท :  อาหาร
บุฟเฟต์ ก๋วยเตี๋ยว  
จุดเด่น :  อาหารบฟุเฟต์ 
ทุกอย่าง 30 บาท ยังไม่หมดน๊าฉบับหน้าสราพาทัวร์จะพาไปชิม ช้อป ใช้ที่ไหน รอ

ติดตามกันนะจ๊ะ

ชื่อร้าน : จิดาภา ขนมหวาน สินค้าประเภท : ขนมหวาน  
ของทอด เมนูเด่น : ข้าวโพดคลุกเนยสด 

บส ส

รู้หรือไม่
 สถานพยาบาลใดที่มีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง จะมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 
บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา
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 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย 
นายนภินทร ศรสีรรพางค์ ผู้ช่วยรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมแถลงข่าวการท�าประกนัสขุภาพส�าหรบัคนต่างด้าวผู้ขอรบัการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (1 ปี) ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ 
ประจ�าประเทศไทยทั่วโลกได้รับทราบซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 ต.ค. 62 เป็นต้นไป

การแถลงข่าว

ตรวจเยี่ยม

กิจกรรมน้อมร�าลึก ในหลวง ร.9

 นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดีกรม สบส. 
ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มโรงพยาบาล อ. แม่ระมาด 
จ.ตาก
 นอกจากน้ีได้ลงตรวจเยี่ยมสุขศาลา
พระราชทาน โรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดน หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์  
จันทรเสน อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี
กรม สบส. น�าทีม 
ผู้บรหิาร และบคุลากร 
กรมสบส. ร่วมพิธี 
จุดเทียนเพื่อน้อม 
ร�า ลึกในพระมหา 
กรณุาธคิณุ เน่ืองใน 
วนัคล้ายวนัสวรรคต 
พระบาทสมเ ด็จ
พระบรมชนกาธิ- 
เบศร มหาภูมิพล-
อดุลยเดช มหาราช 
บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง
 ทั้งน้ี ยังได ้น�าทีมบุคลากรกรม สบส.
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 
ท�าความสะอาดคูคลองถวายเป็นพระราชกุศล 
และน ้ อมร� า ลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ 
ณ วัดธรรมาภิรตาราม(สะพานสูง) เขตดุสิต 
กทม.
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 ศบส.ที่ 10 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที ่
10 ครั้งที่ 7/2562 พร้อม
ชี้ แ จ งแผนปฏิบัติ ร าชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพือ่เป็นแนวทางการบรูณาการ 
แผนปฏิบัติการพัฒนางาน
สาธารณสขุในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพ
ที่ 10

 ศบส.ที่ 7 ลงพื้นที่ส�ารวจ 
ประเ มินระบบไฟฟ ้าห ้อง  
X-ray เพือ่ด�าเนินการปรบัปรงุ 
พร้อมเขียนแบบและประเมิน 
ค่าใช้จ่ายเบือ้งต้น ณ รพ. แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น

เตรียมความพร้อม

ออกแบบอาคารผู้ป่วย

หารือแนวทาง

ส�ารวจระบบไฟฟ้า

ติดตั้งระบบ

แนวทางการบูรณาการ

 กองวิศวกรรมการแพทย์ 
ร่วมกบั ส�านักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ 
กองแบบแผน กองสุขศึกษา 
กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร และ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชมุเตรยีมความพร้อม เรือ่ง
บนัทกึความร่วมมือกนัพฒันา
คณุภาพสถานบรกิารสขุภาพ
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

 กองสุขศึกษา ร ่วมกับ
ส�านักงานสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ประชุม
หารอืแนวทางความร่วมมือใน
การพัฒนาการด�าเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ เพื่อ
การด�าเนินงานเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมสขุภาพ 
ตลอดจนการจัดท�าสื่อการ
เรยีนรูด้้านสขุภาพใน รพ.และ
ชุมชน ณ กรม สบส.

 ศบส .ที่  5  ล งพื้ นที่ 
ออกแบบและประมาณการ
ราคา อาคารผู้ป่วยไต (ส่วน
ต่อเตมิ) โครงสร้าง สขุาภิบาล
ระบบระบายอากาศและไฟฟ้า
แสงสว่าง ณ รพ.สามพราน 
จ.นครปฐม  ศบส.ที่ 8 ออกปฏิบัติงาน 

ส่งเสริม สนับสนุน ส�ารวจ
ออกแบบติดตั้งระบบเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าส�ารองพร้อมจัด
ท�าประมาณการค่าใช้จ่ายให้
กับรพ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  
ณ รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชริา- 
ลงกรณ จ.อุบลราชธานี
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โดยไมไดรับอนุญาต

มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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