
เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

ส ำนกัสำรนิทศ สธ. สธ.จัดท าแผนชาติสร้างสุขภาพ ลดป่วย ใช้ “หลักธรรมค าสอนทุกศาสนา” ประเทศแรก  

            ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนำวิน รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ กลำ่ววำ่ สธ.ได้จดัท ำร่ำง
นโยบำยแหง่ชำติสขุภำพดี วถีิธรรม วิถีไทย พ.ศ. 2559-2563 ถือวำ่เป็นประเทศแรก โดยน ำหลกัธรรม
ค ำสอนแตล่ะศำสนำมำบรูณำกำรเข้ำสูร่ะบบบริกำรสขุภำพ และหลกักำรแพทย์แผนปัจจบุนั แผนไทย 
แพทย์ทำงเลอืก ภมูิปัญญำไทย และวิถีควำมเป็นไทย ด้วยหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง ปรับแก้พฤติกรรม
สขุภำพประชำชน โดยเฉพำะโรคเรือ้รัง โดยจะเสนอ ครม.ประกำศเป็นนโยบำยชำติ ด ำเนินกำรทกุ
พืน้ท่ีตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2558 มัน่ใจวำ่นโยบำยนี ้ จะท ำให้กำรสง่เสริมสขุภำพป้องกนัโรคของ
ประเทศเข้มแข็งขึน้ ลดปัญหำสงัคม             สำระของร่ำงนโยบำยแหง่ชำติสขุภำพดี วิถีธรรม วิถีไทย
ฯ มีดงันี ้ 1.สง่เสริมและสนบัสนนุให้ประชำชนมีสขุภำพสมบรูณ์ พึง่พำตนเองได้ โดยน ำหลกัธรรมของ
แตล่ะศำสนำมำปฏิบตัใิห้สอดคล้องและบรูณำกำรกบัหลกักำรแพทย์กำรสำธำรณสขุ             รวมทัง้
สงัคม วฒันธรรมไทยและเศรษฐกิจพอเพยีง 2.พฒันำสหวิทยำกำร บคุคลำกร และกำรบริหำรจดักำร
ระบบสขุภำพ และ 3.สง่เสริมพฒันำองค์กรและเครือขำ่ยควำมร่วมมือระหวำ่งศำสนำขบัเคลือ่น
นโยบำยฯสูก่ำรปฎิบตัิทกุพืน้ท่ี ลดควำมเหลือ่มล ำ้กำรเข้ำถงึบริกำรสขุภำพและสง่เสริมให้ยดึ
หลกัธรรมศำสนำเหนียวแนน่มำกขึน้ สร้ำงควำมรัก สำมคัคีและควำมปรองดองอยำ่งยัง่ยืน  โดย
ขยำยให้ครอบคลมุ 12 เขตสขุภำพ ใช้ 3 เคร่ืองมือ ได้แก ่หลัก3ส. คือ สวดมนต์ สมำธิ สนทนำ
ธรรม หลัก3อ. คืออำหำร ออกก ำลงักำย อำรมณ์ และ หลกั1น. คือ นำฬิกำชีวิต ซึง่เป็นกำรท ำงำน
ของอวยัวะภำยในร่ำงกำยตำมธรรมชำติ 

ASTT ผู้จดักำรรำยวนั
M2F 

รณรงค์เลีย้งลูกด้วยนมแม่   
                  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนำวิน รมต.สธ. กลำ่ววำ่ "ผลส ำรวจอตัรำกำรเลีย้งลกูด้วยนมแมอ่ยำ่ง
เดียว 6เดือนของไทย ในปี 2554 อยูท่ี่ร้อยละ 12 ติดอนัดบั 1 ใน 10 ประเทศที่มีอตัรำกำรเลีย้งลกูด้วย
นมแมอ่ยำ่งเดียว 6 เดือนน้อยที่สดุในโลก เนื่องมำจำกยงัมีแมร้่อยละ 47 ที่เช่ือวำ่ ต้องให้ลกูกินน ำ้
หลงัจำกกำรกินนมแมเ่พื่อล้ำงปำก โดยนกัวิชำกำรอยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำวำ่น ำ้ที่เดก็กินเข้ำไปมีผลให้
เด็กได้สำรอำหำรจำกนมแมน้่อยลงหรือไม ่ นอกจำกนี ้ ยงัเป็นผลมำจำกกำรโฆษณำของบริษัท
ผลติภณัฑ์นมผง ที่อวดอ้ำงสรรพคณุวำ่มีสำรช่วยให้เด็กฉลำดแข็งแรงท ำให้แมเ่ข้ำใจผิด จงึเร่ง
ผลกัดนักฎหมำยควบคมุกำรสง่เสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเลก็และผลติภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง คำดวำ่จะเสนอ ครม.ภำยในเดือนนี"้  
             ในปีนีท้ำงกระทรวงได้เน้นหนกั 2 เร่ืองคือ 1.โครงกำรฝำกครรภ์ได้ทกุท่ี ฟรีทกุสทิธ์ิ โดยปีนีท้ ำ
ได้ร้อยละ 60 จำกหญิงตัง้ครรภ์ที่มีประมำณปีละ 800,000 รำย โดยจะรณรงค์ให้ได้สงูกวำ่ร้อยละ80 
2.กำรเลีย้งลกูด้วยนำมแมเ่พียงอยำ่งเดียวตดิตอ่กนันำน 6 เดือน และให้กินนมแมร่่วมกบัอำหำรอืน่
จนถึง 2ขวบ ตัง้เป้ำให้ได้ร้อยละ 30 ซึง่ผลวิจยัยืนยนัวำ่ เดก็ทีกิ่นนมแมจ่ะมีไอควิสงูกวำ่เด็กที่ไมไ่ด้
กิน 5-11 จดุ 
             กรมอนำมยัได้เร่งพฒันำระบบบริกำรแมแ่ละเดก็ โดยม ี "มิสนมแม"่ ให้ควำมรู้ฝึกทกัษะกำร



เลี ้ย่งลกูด้วยนมแมใ่นโรงพยำบำลทกุระดบัทัว่ประเทศ 10,527 แหง่ ให้ควำมรู้ อสม.หรืออำสำสมคัร
สำธำรณสขุประจ ำหมูบ้่ำนเร่ืองนมแม ่ ร่วมกบัทีมหมอครอบครัวออกเยีย่มบ้ำนหญิงหลงัคลอด 7 วนั
ทกุคนในชมุชน ระดมควำมร่วมมอืจำกทกุภำคสว่นในชมุชนจดัท ำแผนพฒันำต ำบลโดยชมุชนมีสว่น
ร่วมสนบัสนนุกำรเลีย้งลกูด้วยนมแมอ่ยำ่งเดียว 6 เดือน เพื่อให้เดก็มีพฒันำกำรท่ีสมวยัเพิม่ขึน้
มำกกวำ่ร้อยละ 85 มีต ำบลที่ผำ่นเกณฑ์แล้ว786 ต ำบล 

ขำ่วสด วิจัยใช้แพทย์แผนไทยช่วยเลกิบุหร่ีพบ'สิงห์อมควนั'ลดได้จริง   
                นำยสรุเดช คชสำรทอง นกัวิชำกำรสำธำรณสขุ ร.พ.สง่เสริมสขุภำพต ำบลทำ่ก๊อ อ.แม่
สรวย จ.เชียงรำย และคณะ เผยเร่ืองกระบวนกำรชว่ยเลกิบหุร่ี ด้วยโปรแกรมกำรแพทย์แผนไทย ได้
วิจยัเพื่อชว่ยเลกิบหุร่ีในกลุม่ผู้ ป่วยเรือ้รังด้วยภมูิปัญญำพืน้บ้ำน ที่สอดคล้องกบับริบทของสงัคม ท ำ
ให้ได้รับกำรยอมรับและมีควำมยัง่ยืน โดยใช้โปรแกรมกำรแพทย์แผนไทย โดยกำรวจิยัเป็นแบบกึ่ง
ทดลองแบบกลุม่เดี่ยว ด้วยกำรจดัโปรแกรมชว่ยผู้ ป่วยเรือ้รังให้เลกิบหุร่ี 
           มีผู้สบูบหุร่ีที่สมคัรใจเข้ำร่วมโครงกำร 78 คน โดยกลุม่ตวัอยำ่งทีเ่ป็นผู้ ป่วยเรือ้รัง จะเข้ำร่วม
กิจกรรมเป็นเวลำ 4 สปัดำห์ สปัดำห์ละ 1 ครัง้ ซึง่จะมกิีจกรรมเพื่อแนะน ำกำรดแูลตวัเองด้วย
หลกัธรรมมำนำมยั กำรอบสมนุไพร กำรนวดกดจดุสะท้อน กำรขบัสำรพิษ กำรใช้สมนุไพรเพื่อช่วย
เลกิบหุร่ี จำกนัน้ ติดตำมกลุม่ตวัอยำ่ง ตอ่เนื่องอกี 6 เดือน และเก็บข้อมลูเพื่อวเิครำะห์ควำมส ำเร็จ
ก่อนและหลงักำรใช้โปรแกรม          จำกกำรวเิครำะห์ข้อมลูของผู้เข้ำร่วมใช้โปรแกรมเลกิบหุร่ี พบวำ่
จำกจ ำนวนผู้ ป่วยเรือ้รังที่สบูบหุร่ีและเข้ำร่วมโครงกำรโดยสมคัรใจ 78 คน มีผู้ เลกิบหุร่ีได้อยำ่ง
ตอ่เนื่อง 53 คน คิดเป็นร้อยละ 67.94 ของผู้ เข้ำร่วมโครงกำรทัง้หมด          แบง่เป็นกำรเลกิได้เป็น
เวลำ 6 เดือน 47 คน ร้อยละ 60.25 และเลกิได้ต ่ำกวำ่ 6 เดือน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.21 มีผู้สบูบหุร่ี
ลดลง 16 คน หรือร้อยละ 20.51 และยงัคงสบูบหุร่ีเทำ่เดิม 9 คน คิดเป็นร้อยละ11.53 โดยรวมแล้ว
พบวำ่ผลลพัธ์ของกำรเลกิสบูบหุร่ีสงูกวำ่คิดเป็นร้อยละ 30 อยำ่งมีนยัส ำคญั หมำยถึงกำรจดัท ำ
โปรแกรมกำรแพทย์แผนไทยส ำหรับเลกิบหุร่ีช่วยผู้ติดบหุร่ีได้ 

ไทยรัฐ หมอเตือนผู้สูงอายุเสี่ยงกระดกูพรุน   
                นพ.สพุรรณ ศรีธรรมมำ อธิบดกีรมกำรแพทย์กลำ่ววำ่ โรคกระดกูพรุน มีสำเหตมุำจำก
กระบวนกำรเสริมสร้ำงกระดกูลดลงและเนือ้เยื่อเสือ่มสลำย พบในช่วงอำย ุ30 ปีขึน้ไป ซึง่โรคกระดกู
พรุนมกัไมแ่สดงอำกำรเตือนใดๆ อำจมเีพียงภำวะปวดเมื่อยเทำ่นัน้ อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับแนวทำง
ป้องกนัโรคกระดกูพรุน ท ำได้ด้วยกำรสะสมเนือ้กระดกูในชว่งวยัรุ่นพยำยำมรักษำปริมำณเนือ้กระดกู
ให้คงเดิมมำกที่สดุ และชะลอกำรถดถอยของเนือ้กระดกูเพื่อลดควำมเสีย่งกำรเกิดกระดกูหกัในวยั
หลงัหมดประจ ำเดือน 

               นอกจำกนีค้วรเลอืกรับประทำนอำหำรท่ีมีแคลเซียมตำมปริมำณที่ร่ำงกำยต้องกำรและควร
กินแคลเซยีมหลงัอำหำรเพื่อสร้ำงควำมแขง็แรงให้กระดกูและฟัน และดื่มน ำ้ที่มีสำรฟลอูอไรด์ 
หลกีเลีย่งกำรสบูบหุร่ีและกำรดืม่สรุำ หมัน่ออกก ำลงักำยอยำ่งสม ่ำเสมอ และควรเพิม่กำรดดูซมึสำร
แคลเซียมด้วยกำรเพิม่วิตำมินดีในรูปของอำหำรหรือยำ สว่นกลุม่ที่พบโรคกระดกูพรุนบอ่ยและมี
ภำวะเสีย่งเกิดโรค คือ ผู้สงูอำยทุัง้เพศชำยและเพศหญิง วยัก่อนหมดประจ ำเดือน และผู้หญิงที่ผำ่ตดั
รังไขอ่อกทัง้ 2 ข้ำงด้วย. 



มติชน   เตือนโรคฉุกเฉินในผู้หญิง 'หัวใจ-หลอดเลือดสมอง'   
               นพ.ไพโรจน์ บญุศิริค ำชยั รองเลขำธิกำรสถำบนักำรแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชำติ (สพฉ.) เปิดเผย
วำ่ปัจจบุนัโรคที่คร่ำชีวติผู้หญิงเป็นอนัดบัต้นๆ คือโรคหวัใจและหลอดเลอืด และโรคหลอดเลอืดสมอง 
โดยโรคหวัใจและหลอดเลอืดถือเป็นโรคฉกุเฉินท่ีอนัตรำยมำก เนื่องจำกไมค่อ่ยมีอำกำรเบือ้งต้น และ
เกิดโดยปัจจบุนัทนัดว่น คือแนน่หน้ำอก หำยใจไมอ่อก เจ็บลิน้ป่ี ร้ำวไปกรำมทัง้สองข้ำง ลงไปท่ีแขน
หรือมือ สำเหตสุ ำคญัคือ คอเลสเตอรอลสงู เป็นเบำหวำนเรือ้รัง อ้วน มีควำมเครียด ไมอ่อกก ำลงักำย 
         โรคหลอดเลอืดสมองถือเป็นสำเหตกุำรเสยีชีวติอนัดบั 1 ของผู้หญิง และผู้หญิงมีอตัรำกำรเกิด
โรคนีม้ำกขึน้เร่ือยๆ และมีอตัรำกำรเสยีชีวติสงูกวำ่เพศชำย โรคดงักลำ่วคือ ภำวะที่สมองขำดเลอืดไป
เลีย้งเนื่องจำกหลอดเลอืดตีบ หลอดเลอืดอดุตนั หรือหลอดเลอืดแตก สง่ผลให้เนือ้เยื่อในสมองถกู
ท ำลำย ผู้ ป่วยจะมอีำกำรแขนขำออ่นแรงเฉียบพลนั มนึงง วงิเวยีน ทรงตวัไมไ่ด้ ใบหน้ำเบีย้ว ปำก
เบีย้ว พดูไมช่ดั พดูไมไ่ด้ ดงันัน้ผู้พบเห็นต้องรีบขอควำมชว่ยเหลอืทำงกำรแพทย์ โทรสำย
ดว่น 1669 เพื่อน ำผู้ ป่วยเข้ำรับกำรรักษำอยำ่งทนัที หำกรีบสง่เข้ำรักษำภำยในเวลำ 3ชม. จะท ำให้
ผู้ ป่วยลดอตัรำเสีย่งเสยีชีวิตหรือพิกำรได้ 
             นอกจำกนี ้ยงัมีโรคที่ถือเป็นปัจจยัเสีย่ง ท ำให้เกิดโรคฉกุเฉินด้วย คือ โรคเบำหวำน และ
ควำมดนัโลหิตสงู ดงันัน้แนวทำงป้องกนัท่ีดีอยำ่งหนึง่ นอกจำกรักษำสขุภำพให้แขง็แรงแล้ว ทกุคน
จะต้องหมัน่ตรวจสขุภำพอยำ่งตอ่เนื่องประมำณปีละ 1 ครัง้ แตส่ ำหรับคนท่ีครอบครัวมีประวตัิเป็น
โรคร้ำย เช่น มะเร็ง หวัใจ เบำหวำน ซึง่มีควำมเสีย่งในกำรสบืทอดทำงกรรมพนัธุ์ก็อำจต้องตรวจตัง้แต่
อำยนุ้อย และส ำหรับผู้หญิง หำกมีอำยตุัง้แตเ่ลข 3 ขึน้ไป กำรตรวจสขุภำพถือเป็นสิง่จ ำเป็นอยำ่งมำก 

กรุงเทพธุรกิจ   
บ้ำนเมือง 

เดินหน้า 'ร่างยุทธศาสตร์'ตัง้เป้า10ปีลดแม่วัยรุ่น50%   
                 คำดอีก 2 เดือนเสนอครม.เห็นชอบได้ ตัง้เป้ำชดัเจนวำ่ ตวัเลขแม ่วยัรุ่นจะต้องลดลงเหลอื
คร่ึงหนึง่ใน 10 ปี จำกปัจจบุนั อยูท่ี่ 51.2 ตอ่ประชำกร 1 พนัคน จะต้องเหลอื 25 คน "ยงยทุธ" เน้น
ต้องเร่งแก้ไขหวัน่กระทบคณุภำพเยำวชนไทยในอนำคต            
                นพ.ยงยทุธ วงศ์ภิรมย์ศำนติ์ ประธำนคณะอนกุรรมกำรด ำเนินงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำ
กำรตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น กลำ่ววำ่ คณะอนกุรรมกำรฯได้จดัประชมุเชิงปฏิบตัิกำรเพื่อพจิำรณำร่ำง
ยทุธศำสตร์กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2558-2567 ซึง่เป็นแผนระยะ 10 ปี 
โดยร่ำงยทุธศำสตร์ดงักลำ่วมีกำรยกร่ำงมำระยะหนึง่แล้ว โดยใช้กระบวนกำรมีสว่นร่วมของทกุฝ่ำยที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้มียทุธศำสตร์ทีม่ีแผนปฏิบตัิกำร เป้ำหมำย และตวัชีว้ดัทีช่ดัเจนส ำหรับแก้ปัญหำแม่
วยัรุ่น 
                 ปัจจบุนัปัญหำแมว่ยัรุ่นไมไ่ด้ลดลงอยำ่งที่คำดหวงั จ ำนวนแมว่ยัรุ่นในปี 2555 สงู
ถึง 54 คนตอ่ประชำกร 1 พนัคน ต ่ำสดุ 31 คนในปี 2541-2542 จะเห็นได้วำ่ปัญหำแกวง่ไปมำ ทัง้ที่
จริงๆ แล้ว ปัญหำแมว่ยัรุ่นจะแปรผนัไปตำมสภำพสงัคมเศรษฐกิจ ถ้ำจีดีพี ของประเทศเพิม่ขึน้ 
ปัญหำดงักลำ่วมกัลดลง แตข่องไทยตัง้แตปี่ 2541 กลบัสวนทำงตวัเลขเพิ่มขึน้โดยตลอด 
                อยำ่งไรก็ตำม พบวำ่ 1 ใน 5 ของแมท่ี่คลอดลกู เป็นแมว่ยัรุ่น หมำยถึงวำ่ 
ประชำกร 20% เติบโตมำจำกแมว่ยัรุ่น บำงจงัหวดัตวัเลขสงูถึง 30 % หรือ 1 ใน 3 ของประชำกรใน
จงัหวดั นัน้ ซึง่บอกถึงคณุภำพประชำกรในอนำคตคณุภำพชีวติของประชำกรใน20ปีข้ำงหน้ำ       



แนวหน้ำ   
สยำมรัฐ 

กรมสุขภาพจิตชวนแม่ส่งเสริมพัฒนาการลกูฝึกคิดบวก   
                นพ.เจษฎำ โชคด ำรงสขุ อธิบดีกรมสขุภำพจิต กลำ่ววำ่ จำกผลส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของ
ประชำกรหรือกำรส ำรวจแรงงำน พ.ศ.2557 โดยส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ พบวำ่ ปัจจบุนัประเทศไทย มี
จ ำนวนสตรีทัง้สิน้ 34.27 ล้ำนคน ในจ ำนวนนี ้ เกินคร่ึงหรือประมำณ 17.54 ล้ำนคน เป็นผู้ที่ท ำงำน ที่
ส ำคญัสมรสแล้ว ถึงร้อยละ 70.7 รองลงมำ เป็นโสด ร้อยละ 17.7 และอยูเ่พยีงล ำพงั เช่น เป็นมำ่ย
สำมีเสยีชีวิต ร้อยละ 6.0แยกกนัอยูโ่ดยไมไ่ด้หยำ่ขำด ร้อยละ 2.9 และหยำ่ขำด ร้อยละ 2.7 ซึง่ข้อมลู
เหลำ่นี ้สะท้อนให้เห็นถงึบทบำทและภำระหน้ำที่ของสตรีไทยได้เป็นอยำ่งดี เป็น "Super Mom" ตวั
จริง ที่ต้องท ำงำนหำเลีย้งครอบครัว ขณะเดยีวกนัยงัคงต้องด ำรงบทบำทของควำมเป็นแมค่วบคูก่นัไป
ด้วย โดยเฉพำะแมท่ี่มีลกูเลก็ (แรกเกิด-5 ปี) ที่อำจต้องเหน่ือยมำกเป็นพิเศษ เนื่องจำกในช่วง 5 ขวบ
ปีแรกของลกูถือเป็น ช่วงนำทีทองของกำรสง่เสริมพฒันำกำรให้สมบรูณ์ตำมวยั          อยำ่งไรก็
ตำม คณุแมท่ี่มีลกูวยัเด็กเลก็ สำมำรถ สง่เสริมพฒันำกำรของลกูให้สมวยัได้ โดยใช้หลกักำร กิน กอด 
เลน่ เลำ่ 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. สธ.จัดทีมแพทย์ทั่วประเทศรองรับกิจกรรมป่ันเพื่อแม่  
    ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนำวิน  รมว.สธ  นพ.ณรงค์ สหเมธำพฒัน์ ปลดักระทรวงสำธำรณสขุ  แถลง
ขำ่ว กำรจดับริกำรทำงกำรแพทย์ดแูลประชำชนท่ีร่วมโครงกำรป่ันจกัรยำนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสริิกิติ์พระบรมรำชินีนำถ Bike for Mom“ป่ันเพื่อแม”่16 ส.ค.2558 พร้อมกนัทัว่
ประเทศ       ในสว่นกระทรวงสำธำรณสขุ ได้รับมอบหมำยให้จดับริกำรกำรแพทย์และสำธำรณสขุ
ร่วมกบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อดแูลสขุภำพผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมให้ดีที่สดุตลอดกำรจดักิจกรรม 
ให้บริกำรอยำ่งรวดเร็ว มีกำรปฐมพยำบำลและประเมินอำกำรก่อนสง่ตอ่สถำนพยำบำล ดแูลทัง้
อบุตัิเหตแุละกำรเจ็บป่วย โดยด ำเนินกำรดงันี ้1.กำรบริกำรแพทย์ประจ ำจดุ 2.กำรบริกำรแพทย์
ประจ ำจดุบริกำรในเส้นทำง 57 ทีม 3.ชดุจกัรยำนแพทย์เคลือ่นท่ี  ซึง่มชีดุตดิตำมขบวนตลอดเส้นทำง 
เพื่อดแูลผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมผู้ทีม่ีปัญหำเร่ืองสขุภำพได้อยำ่งรวดเร็ว และชดุเคลือ่นท่ีเร็วระหวำ่งเส้นทำง
ขบวนจกัรยำน เพื่อช่วยเหลอืประเมินผู้บำดเจ็บ 4.เตรียมโรงพยำบำลปลำยทำงเพื่อรับสง่ตอ่ 

นำยแพทย์ณรงค์ สหเมธำพฒัน์ ปลดักระทรวงสำธำรณสขุ กลำ่ววำ่ ในกำรจดับริกำรด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสขุครัง้นี ้ กระทรวงสำธำรณสขุด ำเนินกำรทัง้ในสว่นภมูิภำคและใน กทม.  ใน
สว่นภมูิภำคได้มอบให้นำยแพทย์สำธำรณสขุจงัหวดัท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้บญัชำกำรสถำนกำรณ์ จดัเตรียม
โรงพยำบำลแมข่ำ่ยเตรียมพร้อมรับเหตฉุกุเฉิน และมอบให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลประจ ำจงัหวดั
เป็นผู้บญัชำกำรเหตกุำรณ์ในพืน้ที่ โดยประสำนกำรท ำงำนกบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี จดัแบง่
พืน้ท่ีกำรท ำงำน ให้โรงพยำบำลภำยในจงัหวดัจดัทีมแพทย์ประจ ำจดุ ในจดุพืน้ท่ีเสีย่งและร่วมใน
ขบวน  ทัง้นีเ้ป็นกำรท ำงำนภำยใต้ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั 

              นนพ.สพุรรณ ศรีธรรมมำ อธิบดกีรมกำรแพทย์ กลำ่ววำ่ กรมกำรแพทย์ ได้ร่วมกบักทม.
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง โดยจดัทมีแพทย์ 200 ทีม ประจ ำจดุปฐมพยำบำลทัง้ 60 จดุ ตลอดเส้นทำง
ขบวนจกัรยำน ประกอบด้วยทีมกู้ ชีพชัน้สงู 54 ทีม ทีมกู้ ชีพขัน้พืน้ฐำน 60 ทีม และทีมปฐม
พยำบำล 40 ทีม โดยทีมปฐมพยำบำลจะอยูจ่ดุจอดรถจกัรยำนกอ่นเข้ำร่วมขบวนป่ันท่ีลำนพระ
รูป กรมทหำรรำบที ่1 มหำดเลก็รักษำพระองค์ฯ และมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  กรมทหำรรำบ



ที ่11 จ ำนวน 40 ทีมสว่นทีมจกัรยำนแพทย์ มีทมีประสำนงำนเป็นแพทย์และพยำบำล และมีสมำคม
จกัรยำนฯ เข้ำร่วมเป็นผู้ รับแจ้งเหต ุ มีต ำรวจประจ ำตลอดเส้นทำงทกุๆ 20เมตรช่วยในกำรดแูลควำม
ปลอดภยัผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

นพ.พรเทพ ศิริวนำรังสรรค์ อธิบดีกรมอนำมยักลำ่ววำ่ กำรเตรียมตวัก่อนกำรป่ันจกัรยำน
ควรนอนหลบัพกัผอ่นอยำ่งน้อย 8 ชัว่โมง ไมด่ืม่เหล้ำรับประทำนอำหำรก่อนป่ันอยำ่งน้อย 2ชัว่โมง
อบอุน่ร่ำงกำยและยดืเหยยีดกล้ำมเนือ้ก่อนและหลงัป่ัน หำกมีโรคประจ ำตวัควรเตรียมยำพกติดตวั
ตลอดเวลำเตรียมอปุกรณ์หมวกกนัน๊อคถงุมือแตง่กำยให้ทะมดัทะแมงไมรุ่่มร่ำมกำรป่ันในช่วงที่มี
อำกำศร้อนขอให้จิบน ำ้บอ่ยๆทกุ 15 – 20 นำทีใสเ่สือ้ผ้ำที่ระบำยอำกำศได้ดี สวมแวน่กนัลมหรือแวน่
กนัแดดเพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและช่วยลดควำมจ้ำของแสงแดด และหำกออ่นเพลยีหรือไมม่ีแรงปำก
แห้งน ำ้ลำยเหนียวกระหำยน ำ้ควรดื่มเคร่ืองดื่มเกลอืแร่เพื่อชดเชยแร่ธำตทุี่สญูเสยีไปกบัเหง่ือ 

พญ.อญัชล ี ไชยสจั ผู้ช่วยอธิบดกีรมกำรแพทย์แผนไทยฯ กลำ่ววำ่ กรมกำรแพทย์แผนไทย
ฯ ได้เตรียมมะขำมป้อมหมกัน ำ้ผึง้กบัชะเอมนำนถึง 6 เดือน แจกประชำชนทีเ่ข้ำร่วมขบวนป่ัน
จกัรยำนในกทม.จ ำนวน 10,000 ชดุ แจกที่จดุสตำร์ท  โดยให้อมกอ่นป่ัน 1 นำทีแล้วคอ่ยๆ
เคีย้ว เพื่อให้น ำ้ผึง้กบัชะเอมเคลอืบอยูท่ี่กระพุ้งแก้ม ท ำให้ชุ่มคอ ไมเ่หน่ือยงำ่ย และแจกน ำ้น ำ้ทิพย์
ส ำรำญต ำรับ 103 ปี มีสมนุไพรรวมกวำ่ 10 ชนิด เช่น ฝำง คร่ัง รำกมะนำว รำก
มะกรูด มะล ิจนัทน์เทศ เกสร ดอกบวัสรรพคณุดบักระหำยคลำยร้อนแจกไมอ่ัน้ตลอดเส้นทำงกำรป่ัน
จกัรยำนและแจกยำดมสตูรอภยัภเูบศร์ อีก 1,000 หลอดประจ ำที่จดุปฐมพยำบำล 

 


