กรมการแพทย์ ผุดไอเดีย “รักษ์ โลก พกถุงผ้ าใส่ ยากลับบ้ าน” ดีเดย์ 1 ต.ค.นี
อธิ บ ดี ก รมการแพทย์เ ผยสถาบัน /โรงพยาบาลของกรมการแพทย์ ใช้ถุ ง พลาสติ กใส่ ย าปี ละกว่า 9 ล้า นใบ
ร่ วมรณรงค์รักษ์โลก กําหนด 1 ตุลาคม 2561 ยกเลิกถุงพลาสติกใส่ ยาทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมขอความร่ วมมือจาก
ประชาชนผูร้ ั บบริ ก ารนํา ถุ ง ผ้ามาใส่ ย า ช่ ว ยลดปั ญ หาภาวะโลกร้ อน ลดค่า ใช้จ่ าย และประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มรั ก ษา
สิ งแวดล้อม
วันนี ( 4 มิ ถุนายน 2561 ) ที กรมการแพทย์ นายแพทย์ สมศั กดิ อรรฆศิ ลป์ อธิ บดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว
“กรมการแพทย์รั กษ์โลก พกถุ งผ้าใส่ ย ากลับบ้าน” ว่า ปั จจุ บนั ปั ญหาสิ งแวดล้อมถื อเป็ นปั ญหาสําคัญของโลกและ
ประเทศไทย องค์ก ารสหประชาชาติ ก าํ หนดให้ว นั ที 5 มิ ถุ น ายน ของทุ ก ปี เป็ นวัน สิ งแวดล้อ มโลก ซึ งในปี 2561
ประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ “ Beat Plastic Pollution” และกําหนดคําขวัญว่ า “รั กษ์ โลก เลิกพลาสติก” (If You
Can’t Reuse It, Refuse It) โดยสาเหตุของปั ญหาดังกล่าว คือ การใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ปั ญหามลภาวะทาง
อากาศ มลพิษทางนํา ตลอดจนปั ญหาจากขยะ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม แก้วกระดาษ เป็ นต้น ซึ งมีปริ มาณเพิมสู งขึน
จนก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ งแวดล้อมและมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะถุงพลาสติกต้องใช้เวลา
กว่า 450 ปี ในการย่อยสลาย
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เล็งเห็นความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงกําหนดให้วนั ที 1 ตุลาคม 2561
เป็ นต้นไป สถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ ง ต้องยกเลิ กการใช้ถุงพลาสติ กใส่ ยา พร้ อมทังขอความร่ วมมื อจาก
ประชาชนผูร้ ับบริ การให้นาํ ถุงผ้ามาใส่ ยา เพือรณรงค์ให้มีการบริ หารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ลดปั ญหาภาวะโลกร้อน
นอกจากนี ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื อถุงพลาสติกสําหรั บใส่ ยาให้แก่ผูป้ ่ วย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วม
ในการรักษาสิ งแวดล้อม
อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลการใช้ถุงพลาสติกใส่ ยาของหน่ วยงานในสังกัดกรมการแพทย์
ปี 2560 พบว่า มี จาํ นวน 9,010,164 ใบ หากมี การลดปริ มาณการใช้ถุงพลาสติ กลงจะช่ วยลดปั ญหาขยะและประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้มาก ที ผ่านมาสถาบัน/โรงพยาบาลของกรมการแพทย์ จํานวน 30 แห่ ง ได้เริ มดําเนิ นการยกเลิ กการใช้
ถุงพลาสติ กใส่ ยาไปแล้ว จํานวน 18 แห่ ง อาทิ โรงพยาบาลเลิ ดสิ นโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพือผูส้ ูงอายุ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลมะเร็ งลพบุรี โรงพยาบาล
ธัญญารั กษ์ขอนแก่ น สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติ มหาราชิ นีสถาบันสิ รินธรเพือการฟื นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่ งชาติ สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก เป็ นต้น และอยู่ในระหว่างดําเนิ นการ จํานวน 12 แห่ ง โดยได้จดั
กิจกรรมรณรงค์ขอความร่ วมมือจากประชาชนผูม้ ารับบริ การและประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ ได้แก่ โซเชียล มีเดีย
เว็บไซต์หน่วยงาน VTR นิ ทรรศการ แผ่นพับ โปสเตอร์ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ ธงญีปุ่ น เสี ยงตามสาย เภสัชกรและ
/พยาบาล...
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พยาบาลเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ป้ ายประกาศหน้าห้องจ่ ายยา นอกจากนี ยังได้แจกถุงผ้าให้แก่ ผูป้ ่ วยและแนะนําให้นําถุงผ้า
มาใส่ ยาเมือมาพบแพทย์ทุกครัง พร้ อมจําหน่ ายถุงผ้า ตลอดจนจิ ตอาสามาช่วยเย็บถุงผ้าจากวัสดุเหลือใช้ ซึ งในขณะนี
บางหน่วยงานยังคงมีถุงพลาสติกใส่ ยาให้อยูโ่ ดยควบคู่ไปกับการรณรงค์ขอความร่ วมมือ แต่เมือถึงวันที 1 ตุลาคม 2561
สถาบัน/โรงพยาบาลของกรมการแพทย์ทุกแห่งจะดําเนินมาตรการยกเลิกถุงพลาสติกใส่ ยาพร้อมกันทังหมด
ทังนี จากการสํารวจและจัดทําแบบสอบถามภายหลังดําเนินกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ
ตังแต่ปี 2560 – 2561 ที ผ่านมา พบว่า ประชาชนเข้าใจ เห็นด้วยกับมาตรการนี และให้ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี และ
ทีสําคัญกรมการแพทย์สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื อถุงพลาสติกใส่ ยาได้อีกด้วย
จึงขอเชิ ญชวนประชาชนผูม้ ารับบริ การจากสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทุกแห่ ง นําถุงผ้าหรื อ
ถุงใส่ ของมาจากบ้านเพือใช้ใส่ ยากลับบ้านแทนถุงพลาสติก หรื อหากประสงค์ทีจะบริ จาคถุงผ้า สามารถติดต่อได้ทีงาน
เภสัช กรรมทุ ก หน่ ว ยงานของกรมการแพทย์ เพือร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ งในการรั กษ์โ ลก รั กษ์สิงแวดล้อม และบรรเทา
ผลกระทบจากปัญหาสิ งแวดล้อมไปด้วยกัน
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