ที่มาแหล่งข่าว

- สานักสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข

สรุปข่าว ประจาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
งานประชาสัมพันธ์ กลุม่ งานบริหารทั่วไป
ประเด็นข่าว
ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

สธ. เร่งสนองพระราชดาริ สมเด็จพระเทพฯ จัดทีมหมอครอบครัวดูแลคนพิการ 1. 5 ล้าน
คนถึงบ้าน
วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 25ปี การจัดตั้งศูนย์สิริน
ธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งในปีนี้เน้น “การยกระดับบริการด้าน
การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพทางการแพทย์ เ พื่ อ มุ่ ง มั่ น สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ กั บ ประชาชน
(Enchancing Rehabilitation Services Toward Quality of life)” และทรงบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับคนพิการ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เฝ้ารับเสด็จฯ
ศ.นพ.รัชตะ กราบทูลรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้
เพื่อสานึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคน
พิการและผู้ป่วยตลอดมา โดยทรงมีพระราชดาริให้กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์สิริน ธรเพื่อ
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เมื่อพ.ศ. 2533 เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์บริการฟื้นฟู
คนพิการและผู้ป่วย เป็นสถาบันพัฒนางานวิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลักดันด้าน
นโยบายการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้ป่วยระดับประเทศ เพื่อให้คนพิการและผู้ป่วยสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ไม่เพิ่มภาระแก่ครอบครัวและสังคม ใช้ชีวิตได้เท่าเทียมกับบุคคล
อื่น ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการเป็นอย่างมาก
กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งสนองพระราชดาริ โดยปีนี้ ได้จัดทีมหมอครอบครัวออก
เยี่ยมบ้าน เพื่อดูแลประชาชน 3 กลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ
และผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต สาหรับคนพิการทั่วประเทศมีประมาณ 1.5 ล้านคน ส่วนใหญ่
พิการด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบได้ทั้งหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ สาเหตุใหญ่มา
จากอุบัติเหตุและโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะเบาหวาน และโรคจากการสูบบุหรี่ ทาให้เส้นเลือดส่วน
ปลายตีบแข็ง จนต้องตัดขาทิ้ง โดยคนพิการจะมีหมอครอบครัวประจาตัว ได้รับการดูแลฟื้นฟู
สมรรถภาพ รวมทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ เพื่อรับสิทธิสวัสดิการด้านอื่นๆ ด้วย ขณะนี้
มีทีมหมอครอบครัวแล้ว 15,000 ทีม ตั้งแต่ระดับตาบล ทางานเชื่อมโยงกับทีมหมอครอบครัว
ระดับอาเภอและจังหวัด เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต
ประชาชนทุกคนจะมีห มอครอบครัว ประจาตัว คอยดูแลเป็นที่ปรึกษา และจัดการส่ งต่อสู่
โรงพยาบาลกรณีจาเป็น ตั้งเป้าขยายให้ได้ 30,000 ทีมภายในสิ้นปีนี้ ยืนยันว่า จากนี้ไปคน
พิ ก ารทุ ก คนจะไม่ ถู ก ทอดทิ้ ง ขณะที่ ค นพิ ก ารที่ ยั ง มี ส มรรถนะด้ า นอื่ น ๆ สามารถท างาน
ประกอบอาชีพได้

- สานักสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
- มติชน

สบส.นาทีม อสม.หนุน พรบ.ควมคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มั่นใจคนไทยยุคใหม่งดสูบบุหรี่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่
รณรงค์ประชาชนในพื้นที่เลิกสูบบุหรี่ พร้อมยื่นรายชื่อ 1 แสนราย สนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ. ... เพื่อกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชนรู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่
มั่นใจคนไทยปลอดบุหรี่ พร้อมเฝ้าระวังป้องกัน สร้างสุขภาพเชิงรุก จากข้อมูลสานักควบคุม
การบริโภคยาสูบพบว่าปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 52,000 คน วันละ 142 คน
ชั่วโมงละ 6 คน โดยเฉลี่ยของคนไทยเริ่มเสพติดบุหรี่อายุ 18 ปี และยังพบว่าเยาวชนเริ่มสูบ
บุหรี่มีอายุน้อยลง ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ. ... โดยมีบทบัญญัติไว้
อย่ า งชั ด เจน ตาม พ.ร.บ.คั ด กรองสุ ข ภาพผู้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ พ.ศ. 2553 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
วันที่ 28 มิถุนายน 2553 กาหนดให้ศาสนาเป็นหนึ่งสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยเด็ ดขาดหากมี
ผู้ ฝ่ าฝื น จะถู กจั บ หรื อ มีโ ทษปรั บทั นที และได้ป รับ ปรุ งความหมายของผลิ ตภั ณฑ์ ยาสู บ ให้
ครอบคลุม รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่
เช่น บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และบารากู่ เป็นต้น มีการกาหนดอายุขั้นต่าของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เพิ่มจากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี ห้ามขายบุหรี่แบบแบ่งซอง และเพิ่มการห้ามขายด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ทางอินเทอร์เน็ต ห้ามแสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย ในลักษณะจูงใจให้
อยากสูบบุหรี่ และให้คนไทยรุ่นใหม่ห่างไกลจากบุหรี่ มีสุขภาพดีได้อย่างยั่งยืน
กรมควบคุม โรค แถลงข่า วดี ดีซี โ พล (DDC Poll) เรื่ อ ง“รู้ จัก และเข้า ใจโรคไข้ห วั ด
ใหญ่” พบคนไทย อยากฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 40
กรมควบคุมโรคได้สารวจทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ดีดีซี
โพล (DDC Poll) เรื่อง “รู้จักและเข้าใจโรคไข้ห วัดใหญ่ ” กลุ่ มเป้าหมายทั้งหมด 3,024
ตัวอย่าง ช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่ว นภูมิภาค 4 ภาค รวม 24
จังหวัด โดยสอบถามบริเวณแหล่งชุมชน ตลาด ห้างสรรพสินค้าหรือบริเวณสถานที่ราชการ
ตลอดจนหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล พบว่า 1.ประชาชนร้อยละ 31.9 เข้าใจว่าโรคไข้หวัด
ใหญ่ ติดต่อกันจากการไอและจามรดกัน 2.ประชาชนร้อยละ 31.5 และ 28.1 เข้าใจถูกต้องว่า
ถ้ามีอาการป่วยจะต้องปฏิบัติตัว คือ รีบไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ และ
หยุดเรียน/หยุดงาน พักผ่อนอยู่บ้าน ตามลาดับ 3.ประชาชนส่ วนใหญ่ร้อยละ 60.4 จะสวม
หน้ากาก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคให้ผู้อื่น หากตัวเองป่วยและมีอาการหวัด เช่น ไอ จาม มี
น้ามูก 4.ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.8 รู้สึกเฉยๆ กับผู้ที่สวมหน้ากากป้องกันโรค รองลงมา
ร้ อ ยละ 28.9 รู้ สึ ก น่ า นั บ ถื อ 5.ประชาชนร้ อ ยละ 53.2 ต้ อ งการให้ เ จ้ า ของบริ ก ารหรื อ
สถานที่ เช่น สายการบิน รถไฟฟ้า รถโดยสาร รถแท็กซี่ จัดเตรียมหน้ากากป้องกันโรค ไว้
ให้กับผู้ที่มีอาการไอ มีน้ามูก 6.ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.9 ไม่แน่ใจว่าอยากฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รองลงมาร้อยละ 33 อยากฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และ 7.
ประชาชนเห็ น ว่ า นอกจากกลุ่ ม เสี่ ย งแล้ ว อยากให้ ฉี ด วั ค ซี น แก่ ป ระชาชนกลุ่ ม อื่ น ๆ ดั ง นี้
นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 31 ครู/อาจารย์ 24.4 และทหารเกณฑ์ ร้อยละ 18.6 ในปี 2558 นี้
มีประชาชนอยากฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพียงร้อยละ 33 ลดลงจากปี 2557 (ร้อยละ
73) ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 40 แต่ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีน
อยากฉีดมากกว่าอายุ 15-64 ปี ร้อยละ 2
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สบส.นาทีม อสม.หนุน พรบ.ควมคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มั่นใจคนไทยยุคใหม่งดสูบบุหรี่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่
รณรงค์ประชาชนในพื้นที่เลิกสูบบุหรี่ พร้อมยื่นรายชื่อ 1 แสนราย สนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ. ... เพื่อกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชนรู้ เท่าทันพิษภัยของบุหรี่
มั่นใจคนไทยปลอดบุหรี่ พร้อมเฝ้าระวังป้องกัน สร้างสุขภาพเชิงรุก จากข้อมูลสานักควบคุม
การบริโภคยาสูบพบว่าปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 52,000 คน วันละ 142 คน
ชั่วโมงละ 6 คน โดยเฉลี่ยของคนไทยเริ่มเสพติดบุหรี่อายุ 18 ปี และยังพบว่าเยาวชนเริ่มสูบ
บุหรี่มีอายุน้อยลง ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ. ... โดยมีบทบัญญัติไว้
อย่ า งชั ด เจน ตาม พ.ร.บ.คั ด กรองสุ ข ภาพผู้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ พ.ศ. 2553 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
วันที่ 28 มิถุนายน 2553 กาหนดให้ศาสนาเป็นหนึ่งสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยเด็ ดขาดหากมี
ผู้ ฝ่ าฝื น จะถู กจั บ หรื อ มีโ ทษปรั บทั นที และได้ป รับ ปรุ งความหมายของผลิ ตภั ณฑ์ ยาสู บ ให้
ครอบคลุม รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่
เช่น บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และบารากู่ เป็นต้น มีการกาหนดอายุขั้นต่าของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เพิ่มจากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี ห้ามขายบุหรี่แบบแบ่งซอง และเพิ่มการห้ามขายด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ทางอินเทอร์เน็ต ห้ามแสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย ในลักษณะจูงใจให้
อยากสูบบุหรี่ และให้คนไทยรุ่นใหม่ห่างไกลจากบุหรี่ มีสุขภาพดีได้อย่างยั่งยืน
กรมควบคุม โรค แถลงข่า วดี ดีซี โ พล (DDC Poll) เรื่ อ ง“รู้ จัก และเข้า ใจโรคไข้ห วั ด
ใหญ่” พบคนไทย อยากฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 40
กรมควบคุมโรคได้สารวจทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ดีดีซี
โพล (DDC Poll) เรื่อง “รู้จักและเข้าใจโรคไข้ห วัดใหญ่ ” กลุ่ มเป้าหมายทั้งหมด 3,024
ตัวอย่าง ช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่ว นภูมิภาค 4 ภาค รวม 24
จังหวัด โดยสอบถามบริเวณแหล่งชุมชน ตลาด ห้างสรรพสินค้าหรือบริเวณสถานที่ราชการ
ตลอดจนหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล พบว่า 1.ประชาชนร้อยละ 31.9 เข้าใจว่าโรคไข้หวัด
ใหญ่ ติดต่อกันจากการไอและจามรดกัน 2.ประชาชนร้อยละ 31.5 และ 28.1 เข้าใจถูกต้องว่า
ถ้ามีอาการป่วยจะต้องปฏิบัติตัว คือ รีบไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ และ
หยุดเรียน/หยุดงาน พักผ่อนอยู่บ้าน ตามลาดับ 3.ประชาชนส่ วนใหญ่ร้อยละ 60.4 จะสวม
หน้ากาก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคให้ผู้อื่น หากตัวเองป่วยและมีอาการหวัด เช่น ไอ จาม มี
น้ามูก 4.ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.8 รู้สึกเฉยๆ กับผู้ที่สวมหน้ากากป้องกันโรค รองลงมา
ร้ อ ยละ 28.9 รู้ สึ ก น่ า นั บ ถื อ 5.ประชาชนร้ อ ยละ 53.2 ต้ อ งการให้ เ จ้ า ของบริ ก ารหรื อ
สถานที่ เช่น สายการบิน รถไฟฟ้า รถโดยสาร รถแท็กซี่ จัดเตรียมหน้ากากป้องกันโรค ไว้
ให้กับผู้ที่มีอาการไอ มีน้ามูก 6.ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.9 ไม่แน่ใจว่าอยากฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รองลงมาร้อยละ 33 อยากฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และ 7.
ประชาชนเห็ น ว่ า นอกจากกลุ่ ม เสี่ ย งแล้ ว อยากให้ ฉี ด วั ค ซี น แก่ ป ระชาชนกลุ่ ม อื่ น ๆ ดั ง นี้
นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 31 ครู/อาจารย์ 24.4 และทหารเกณฑ์ ร้อยละ 18.6 ในปี 2558 นี้
มีประชาชนอยากฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพียงร้อยละ 33 ลดลงจากปี 2557 (ร้อยละ
73) ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 40 แต่ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีน
อยากฉีดมากกว่าอายุ 15-64 ปี ร้อยละ 2

