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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 14 สิงหาคม 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
ASTVผู้จดัการรายวนั  
มติชน 
ไทยรัฐ  
ขา่วสด 

สมเด็จพระบรมฯทรงซ้อมจกัรยาน น า"ป่ันเพื่อแม่" สธ.ส่ง 200 ทีมแพทย์ดูแลทุกจังหวดัพร้อม   
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงซกัซ้อมจกัรยานเพื่อกิจกรรม "Bike for 

Mom" ก่อนน าพสกนกิรชาวไทยป่ันเพื่อแมถ่วายพระราชสดดุี แมข่องแผน่ดิน 16 ส.ค.นี ้ ด้าน สธ. เตรียม
ทีมบคุลากรทางการแพทย์ ดแูลนกัป่ันกวา่ 200 ทีม เผยมีพยาบาลประจ าจดุทกุ 100 เมตรคูก่บัต ารวจ 
และยงัมชีดุจกัรยานแพทย์เคลือ่นท่ีเร็วเข้าประเมินอาการผู้ ป่วย สว่นในตา่งจงัหวดัจะใช้มาตรฐานดแูล
เดียวกนั แพทย์แผนไทยเตรียมมะขามป้อมหมกัน า้ผึง้แจกจุดเร่ิมต้น 10,000 ชดุ ช่วยชุ่มคอ ไมก่ระหายน า้ 
             ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) กลา่ววา่ สธ. ได้รับมอบหมาย
ให้จดับริการการแพทย์และสาธารณสขุแก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ป่ันจกัรยานเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนาง
เจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "Bike for Mom ป่ันเพื่อแม"่ ในวนัท่ี 16 ส.ค.นี ้ เพื่อดแูลสขุภาพผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมให้ดีที่สดุ ทัง้การปฐมพยาบาลและประเมินอาการก่อนสง่ตอ่สถานพยาบาลดแูล หากเกิดอบุตัิเหตุ
และการเจ็บป่วย 
              นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ให้สมัภาษณ์ภายหลงัการประชมุผา่นระบบ
วิดีโอทางไกลกบันายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัทัว่ประเทศ วา่ วนันีเ้ป็นการตดิตามความพร้อมบริการด้าน
การแพทย์ และสาธารณสขุรองรับกิจกรรมป่ันจกัรยานเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์

พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom“ป่ันเพื่อแม”่16 สงิหาคม 2558 พร้อมกนัทัว่ประเทศ ซึง่คาดวา่จะมี
ประชาชนเข้าร่วมเกือบ 300,000 คนโดยในตา่งจงัหวดัมีนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้บญัชาการ 
สว่นในกรุงเทพมหานครมกีรมการแพทย์ท างานร่วมกบัทหารและต ารวจตลอดจนโรงพยาบาลรัฐ ทัง้ใน 
และนอกสงักดั ทัง้นีไ้ด้มีการวางระบบบริการไว้ 3 จดุ คือ 1.โรงพยาบาลท่ีอยูร่ะหวา่งเส้นทางป่ันเพือ่รองรับ
กรณีอบุตัิเหตเุจ็บป่วยฉกุเฉิน 2.ทีมแพทย์ที่ประจ าจดุตา่งๆตลอดเส้นทาง และ 3.ทีมแพทย์เคลือ่นท่ีที่จะ
ป่ันไปพร้อมกบัขบวนและรถพยาบาลฉกุเฉินตามขบวนเพื่อดแูลผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยในวนัที่ 16 
สงิหาคม 2558 กระทรวงสาธารณสขุได้เปิดศนูย์ปฏิบตัิการด้านการแพทย์และสาธารณสขุ เพือ่เป็นจดุ
ประสานงานรับข้อมลูการดแูลประชาชนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม  

ประชาชนทีจ่ะเข้าร่วมกิจกรรมจะแบง่เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ที่ป่ันเป็นประจ า และกลุม่ที่เป็น
ประชาชนทัว่ไปซึง่อาจจะมีผู้สงูอายแุละผู้ที่มีโรคประจ าตวั ได้ก าชบัให้ทกุจงัหวดัเน้นระบบสือ่สาร ระบบ
สัง่การ เพื่อท่ีจะสามารถช่วยเหลอืผู้ ป่วยได้อยา่งรวดเร็ว และให้จดัทีมบริการพืน้ท่ีทีเ่ป็นจดุเสีย่ง ขอแนะน า
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนป่ันควรดแูลสขุภาพตนเองให้แข็งแรงที่สดุ หากมีโรคประจ าตวั
ควรพบแพทย์เพื่อประเมินสขุภาพสามารถเข้าร่วมการป่ันได้หรือไม ่ หากรู้สกึเหน่ือย เพลยี เป็นลม ให้แจ้ง
แพทย์และหยดุพกัเข้าข้างทางอยา่ฝืนป่ันตอ่เพื่อความปลอดภยั และไมส่ร้างความเสีย่งขณะป่ันไมค่วรแซง 
หรือถ่ายรูปตนเอง นายแพทย์ณรงค์ กลา่ว 

คม ชดั ลกึ   ดูแลสุขภาพ: กิจกรรมอบรมระยะสัน้   
           กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ และภาคีเครือขา่ย ขอเชิญ
ร่วมกิจกรรมการอบรมระยะสัน้ ในงานมหกรรมสมนุไพรแหง่ชาต ิ ครัง้ที่ 12 การแพทย์แผนไทย...ความ
มัน่คงในระบบสขุภาพ เฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสฉลอง
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พระชนมาย5ุรอบ          โดยในงานมีการเปิดหลกัสตูรการอบรมระยะสัน้ พร้อมใบประกาศ ฟรี! กวา่ 30 
หลกัสตูร อาทิ นวดกระตุ้นความจ าในผู้สงูอาย,ุ การท าผลติภณัฑ์ดแูลผิวหน้าท้อง, 25 จดุหยดุเครียด, สงู
วยัใสใ่จสขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทย, การท าผลติภณัฑ์กระชบัผิว, สมัผสับ าบดัแบบเนิฟว์แอสซิสต์, กด
จดุสะท้อนเท้าแก้โรคฮิตออฟฟิศ, ต ารับยาคลายปวดเมื่อย, รู้ทนัเบาหวาน, โยคะกบัการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง, 
ยาพอกเขา่, ต ารับหมอพืน้บ้านฯ, การดแูลสขุภาพตามฤดกูาล และหลกัสตูรที่นา่สนใจอื่นๆ อีกมากมาย 
           ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ฟรี  ที่หน้างาน ในระหวา่งวนัท่ี 2-6 กนัยายน 
2558 ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ กรมการแพทย์และ
การแพทย์ทางเลอืก โทร.0-2149-5696-7, 08-4438-4928 หรือ http//:natherbexpo.dtam.moph.go.th 

ส านกัสารนิเทศ สธ. สธ. เผยผลรณรงค์คัดกรองพฒันาการเด็กวัย 3 ขวบคร่ึงทั่วไทยปีนี ้ พบปกตสิมวัยร้อยละ 80  
              รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ เผยผลรณรงค์ตรวจคดักรองพฒันาการเด็กวยั 3 ขวบคร่ึง
ทัว่ประเทศ วนัท่ี 6 – 10 กรกฎาคม 2558 ในโครงการเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ผลการคดักรองจ านวน 59,514 
คน พบวา่ได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ สามารถคดักรองได้ 57,889 คนครอบคลมุเดก็ร้อยละ 97 โดยเด็กร้อย
ละ 80 มีพฒันาการปกต ิ มีเด็กที่สงสยัพฒันาการลา่ช้าร้อยละ 20 หรือ 11,292 คน เจ้าหน้าทีจ่ะติดตาม
กระตุ้นพฒันาการอยา่งตอ่เนื่องและประเมินซ า้เมื่อครบ 1 เดือน หากยงัมีความผิดปกตจิะสง่ตอ่พบ
ผู้ เช่ียวชาญด้านพฒันาการเด็กตามระบบที่วางไว้ 

ในการคดักรองครัง้นี ้มีข้อสงัเกตวา่บางเขตสขุภาพพบเด็กสงสยัพฒันาการลา่ช้าสงูถงึร้อยละ 46 
บางเขตพบเพยีงร้อยละ 10 ได้ให้กรมอนามยั กรมสขุภาพจิต และเขตสขุภาพ สุม่ประเมินแตล่ะจงัหวดั 
ติดตามประเมินคณุภาพข้อมลู อาทิ ความรู้ ทกัษะ ความช านาญเจ้าหน้าที่ผู้คดักรองเดก็ โดยมเีจ้าหน้าที่ท่ี
ผา่นการอบรมกวา่ 5,500 คนทัว่ประเทศเป็นพ่ีเลีย้ง เพื่อให้การด าเนินงานระยะตอ่ไปเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

มติชน  
ไทยรัฐ  

แจ้งความเฟซบุ๊คหมอชนบท  
                พญ.ประชมุพร บรูณ์เจริญ ทีป่รึกษาสมาพนัธ์แพทย์โรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทัว่ไป (สพ 
ศท.) เปิดเผยวา่ ได้แจ้งความทีส่ภ.เมืองนนทบรีุ เพื่อให้ด าเนินการทางกฎหมายกบัแอดมินทกุคนของเฟ 
ซบุ๊กทีใ่ช้ช่ือวา่ "ชมรมแพทย์ชนบท" ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เนื่องจากมีการใส ่
ร้ายป้ายส ี และท าให้เสือ่มเสยีช่ือเสยีงจากการเผยแพร่เอกสารลบัทางราชการท่ีเป็นรายงานผลการสบืสวน 
เบือ้งต้น กรณีถกูร้องเรียนวา่ทจุริตตอ่หน้าทีใ่น 2 ข้อ คือ ใช้อิทธิพลในการเบกิจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่ตนเอง 
เป็นประจ าโดยมิชอบ และเบิกจา่ยเงินคา่ตอบแทนซ า้ซ้อนกบัการเบกิจา่ยในการเดินทางไปราชการ        
เฟชบุ๊ค ดงักลา่วยงัท าให้ประชาชนเกิดความแตกแยก โดยเฉพาะในสงัคมกระทรวงสาธารณสขุ ทัง้นี ้ หาก
เฟซบุ๊คดงักลา่วกระท าความผิดจริงและไมส่ามารถหาตวัแอดมินได้ ควรด าเนินการด้วยการสัง่ปิดเฟซบุ๊คช
มรมแพทย์ชนบท  
                นอกจากนี ้ ตนยงัได้ฟ้อง สธ.ตอ่ศาลปกครองในข้อหาถกูละเมดิในการเปิดเผยเอกสารความลบั
ดงักลา่ว จากการท่ีสธ.ปลอ่ยให้เอกสารลบัหลดุออกไปสูส่าธารณะ นอกจากนี ้ขอเรียกร้องให้ สธ. ก าหนด
มาตรการ สร้างความเช่ือมัน่ในการรักษาความลบัของการด าเนินการทางวินยัข้าราชการ และได้โปรด      
ด าเนินการทางกฎหมายและทางวินยักบัผู้ เก่ียวข้องกบัเส้นทางทีท่ าให้เอกสารที่เป็นความลบัหลดุออกสู่
สาธารณะทกุคนวา่ใครเป็นคนน าเอกสารลบัไปเปิดเผย 
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BBC THAI เสียงเพลงช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและกังวลให้คนไข้ผ่าตัด 

                ผลงานวิจยัของวิทยาลยัควีนแมรี มหาวิทยาลยัลอนดอน พบวา่ การฟังเพลงก่อน ระหวา่ง และ
ภายหลงัการผา่ตดัช่วยลดความวิตกกงัวลของคนไข้และท าให้ใช้ยาแก้ปวดน้อยลง อีกทัง้ยงัเป็นวิธีที่มี
ประสทิธิภาพแม้ในระหวา่งการดมยาสลบ งานวจิยัชิน้นี ้ ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Lancet โดยทีม
นกัวิจยัได้ศกึษาการทดลอง 70 ครัง้ในผู้ ป่วยผา่ตดัราว 7,000 คน แม้จะพบวา่เสยีงเพลงสามารถช่วยลด
ความกงัวลและความเจ็บปวด แตก่ลบัไมช่่วยยน่ระยะเวลาการพกัฟืน้ในโรงพยาบาล 
                ดร.แคเธอรีน เมดส์ หวัหน้าทีมวิจยับอกวา่ บทเพลงในอลับัม้ดาร์คไซด์ออฟเดอะมนู ของวงพงิก์ 
ฟลอยด์ ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดชว่ง 3 ชัว่โมงภายหลงัจากที่เธอเข้ารับการผา่ตดัสะโพกเมื่อเดอืน เม.ย.
ที่ผา่นมา ดร.เมดส์ ชีว้า่ ดนตรีเป็นทางเลอืกที่ปลอดภยั ราคาถกู และไมต้่องเจ็บตวั ที่ควรมีไว้ให้บริการแก่
ผู้ เข้ารับการผา่ตดัทกุคน พร้อมแนะน าให้โรงพยาบาลระบใุนแผน่ป้ายประชาสมัพนัธ์ของบริการ
สาธารณสขุแหง่ชาติวา่ ให้คนไข้ผา่ตดัน าอปุกรณ์เลน่เพลงและบทเพลงที่ช่ืนชอบติดตวัมาที่โรงพยาบาล
ด้วย ด้านกระทรวงสาธารณสขุ ระบวุา่ นี่เป็นงานวจิยัที่นา่ตื่นเต้นและแพทย์ควรพิจารณาผลการวิจยัชิน้นี ้
เพราะเสยีงเพลงสามารถใช้เป็นทางเลอืกที่ช่วยให้ประสบการณ์เข้ารับการผา่ตดัของคนไข้ดีขึน้ 

CNN THAI จับนางงามเพนซิลเวเนีย ป้ันเร่ืองป่วยมะเร็งหลอกเอาเงนิบริจาค 
                ส านกัขา่วตา่งประเทศรายงานวา่ เจ้าหน้าทีต่ ารวจด าเนินการจบักมุนางสาวแบรนด ี ล ี วีเวอร์-
เกตส์ เจ้าของต าแหนง่มิสเพนซลิเวเนียนจากงานประกวดเวทียเูอสอินเทอร์เนชนันลั ปี 2015 หลงัถกู
กลา่วหาวา่ เธอโกหกเร่ืองทีว่า่เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งเมด็เลอืดขาว และขอเงินบริจาคมากมายเพื่อเป็นคา่
รักษาตวัเอง          น.ส.วีเวอร์-เกตส์ ชีน้ าให้ทกุคนเช่ือวา่ เธอได้รับการวินจิฉยัจากแพทย์วา่เธอป่วยเป็น 
มะเร็งเม็ดเลอืดขาวลมิโฟไซต์แบบเรือ้รัง (chronic lymphocytic leukemia) เมื่อเดือนมี.ค. 2013 และ
ตัง้แตปี่นัน้เป็นต้นมา เธอได้ขอระดมทนุเพื่อเป็นคา่รักษาตวัเองหลายครัง้ โดยครัง้ลา่สดุเกิดขึน้เมื่อเดือน
เม.ย.ที่ผา่นมา โดยระดมทนุได้ถงึ 14,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 492,500 บาท) 
พบวา่น.ส.วีเวอร์-เกตส์ ด าเนินแผนการแยบยลของเธอมาตลอด 2 ปี โดยถึงขัน้โกนผมตวัเองและให้
สมาชิกครอบครัวพาไปโรงพยาบาล จอห์นส์ ฮ็อปกินส์ ในเมืองบลัติมอร์ เพื่อรับการรักษา แตเ่จ้าหน้าที่ไม่
พบหลกัฐานวา่ วีเวอร์-เกตส์ เคยเข้ารับการรักษามะเร็งกบัแพทย์เลย โดยเธอถกูน าตวัไปคมุขงัที่ทณัฑ
สถานกลางในข้อหาโจรกรรมด้วยการหลอกลวงและรับของโจร  
                ด้านบตัเลอร์ส์ บิวตีส์ ผู้จดัการประกวด มิส ยเูอส อินเทอร์เนชนันลั ประกาศปลดน.ส. วีเวอร์-
เกตส์ ออกจากต าแหนง่มิสเพนซลิเวเนียโดยให้มีผลทนัที และจะขอมงกฏุและสายสะพายประจ าต าแหนง่
คืน หลงัจากเธอได้รับการปลอ่ยตวัจากการคมุขงัแล้ว 

 


