สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 1 เมษายน 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ กรมควบคุมโรค แถลงขาวดีดีซีโพล (DDC Poll) เรื่อง“รูจักและเขาใจ
เสี่ยงฯ
โรคไขหวัดใหญ” พบคนไทย อยากฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
1 เม.ย. 2558
ลดลงจากปท่ีแลวถึงรอยละ 40
วันนี้ (31 มีนาคม 2558) ที่ก รมควบคุม โรค นายแพทย
โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พรอมศาสตราจารยนายแพทยธี
ระวัฒ น
เหมะจุฑ า
ผู อํ า นวยการศูน ยป ฎิบ ัต ิก ารโรคทาง
สมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และผูบริหารจากกรมควบคุมโรค รวม
แถลงขาวผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ดีดีซีโพล (DDC Poll)
พรอ มเสวนา DDC Forumเรื่อ ง“รูจัก และเขา ใจโรคไขห วัด ใหญ”
นายแพทยโสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา กรม
ควบคุมโรคไดสํารวจทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรค
และภัยสุขภาพ ดีดีซีโพล (DDC Poll) เรื่อง “รูจักและเขาใจโรคไขหวัด
ใหญ” กลุมเปาหมายทั้งหมด 3,024 ตัวอยาง ชวงอายุ 15 ปขึ้นไป ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และสวนภูมิภาค 4 ภาค รวม 24 จังหวัด โดย
สอบถามบริเวณแหลงชุมชน ตลาด หางสรรพสินคาหรือบริเวณสถานที่
ราชการ ตลอดจนหมูบานนอกเขตเทศบาล สํารวจระหวางวันที่ 9–20
มีนาคม 2558 พบวา 1.ประชาชนรอยละ 31.9 เขาใจวาโรคไขหวัดใหญ
ติดตอกันจากการไอและจามรดกัน 2.ประชาชนรอยละ 31.5 และ 28.1
เขา ใจถูก ตอ งวา ถา มีอ าการปว ยจะตอ งปฎิบัติตัว คือ รีบ ไปพบแพทย
เพื่อใหไดรับยาตานไวรัสไขหวัดใหญ และหยุดเรียน/หยุดงาน พักผอน
อยูบาน ตามลําดับ 3.ประชาชนสวนใหญรอยละ 60.4 จะสวมหนากาก
เพื่อ ปอ งกัน การแพรเ ชื้อ โรคใหผูอื่น หากตัว เองปว ยและมีอ าการหวัด
เชน ไอ จาม มีน้ํามูก 4.ประชาชนสวนใหญรอยละ 37.8 รูสึกเฉยๆ กับผู
ที่สวมหนากากปอ งกัน โรค รองลงมารอ ยละ 28.9 รูสึกนา นับถือ 5.
ประชาชนรอยละ 53.2 ตองการใหเจาของบริการหรือสถานที่ เชน สาย
การบิน รถไฟฟา รถโดยสาร รถแท็กซี่ จัดเตรียมหนากากปองกันโรค

แนวทางการดําเนินงาน
ไดจัดทําขาวแจกเดือน
เมษายน เรื่อง เตือนไขหวัด
ระบาด สวมหนากาก
ปองกันโรค
และเผยแพรไปยังเครือขาย
สื่อสารสาธารณะ
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว

ไวใหกับผูที่มีอาการไอ มีน้ํามูก 6.ประชาชนสวนใหญรอยละ 43.9 ไม
แนใ จวา อยากฉีด วัค ซีน ปอ งกัน โรคไขห วัด ใหญ รองลงมารอ ยละ 33
อยากฉีด วัค ซีน ปอ งกัน โรคไขห วัด ใหญ และ 7.ประชาชนเห็น วา
นอกจากกลุมเสี่ย งแลว อยากใหฉีดวัคซีนแกประชาชนกลุมอื่นๆ ดัง นี้
นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 31 ครู/อาจารย 24.4 และทหารเกณฑ รอยละ
18.6
จากการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ พบวา ประชาชนสวนใหญที่รูสึก
เฉยๆ กับผูที่สวมหนากากปองกันโรค คือ เพศหญิง แตพบวา ประชาชน
ที่รูสึกนานับถือ เพิ่มจากป 2557 รอยละ 21.22 เปนรอยละ 28.9 เพิ่ม
ขึ้น มารอ ยละ 7.68, อีก ประเด็น คือ การอยากฉีด วัค ซีน ปอ งกัน โรค
ไขห วัด ใหญ ในป 2558 นี้ มีป ระชาชนอยากฉีด วัค ซีน ปอ งกัน โรค
ไขหวัดใหญเพียงรอยละ 33 ลดลงจากป 2557 (รอยละ 73) ซึ่งลดลงถึง
รอยละ 40 แตในกลุมตัวอยางอายุ 65 ปขึ้นไป ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่ตองฉีด
วัค ซีน อ ย า ก ฉีด ม า ก ก ว า อ า ยุ 15-64
ป รอ ย ล ะ 2
นายแพทยโสภณ กลาวตอ ในปนี้เนนรณรงคใหประชาชนยึด
หลักกินรอน ชอนกลาง ลางมือ ออกกําลังกาย พักผอนเพียงพอ และฉีด
วัคซีนปองกันไขหวัดใหญในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงหากปวยแลวอาการ
จะรุนแรงกวาคนทั่วไป 4 กลุม ไดแก ผูสูงอายุ 65 ปข้ึนไป หญิงตั้งครรภ
อายุครรภ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ และผูปวยโรคเรื้อรัง
ไดแ ก โรคปอดอุด กั้น เรื้อ รัง โรคหัว ใจ โรคหลอดเลือ ดสมอง ไตวาย
หอบหืด เบาหวาน โรคมะเร็ง ที ่อ ยูร ะหวา งทํ า เคมีบํา บัด รวมทั ้ง การ
ปองกันในกลุมบุคลากรทางการแพทย และผูที่มีหนาที่กําจัดสัตวปก ซึ่ง
มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อสูงกวากลุมอื่น สวนวัคซีนไขหวัดใหญจะเริ่มฉีดใน
กลุมเสี่ยงตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม จํานวน 3.5 ลานโดส
ที่สําคัญตองใหผูปวยไขหวัด หยุดเรียน/หยุดงาน พักผอนที่บาน
จนกวาจะหาย ใสหนากากปองกันโรค ลางมือบอยๆ โดยอาการของโรค
ไขหวัดใหญ เริ่มจากมีไขสูงอยางเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว
คัด จมูก น้ํา มูก ไหล เจ็บ คอ ไอแหง ๆสว นประชาชนที่มีอ าการรุน แรง
เชน เหนื่อยหอบ หรืออาการไมดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ขอใหไปพบ
แพทยที ่โ รงพยาบาลใกลบ า น หากประชาชนมีข อ สงสัย สามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมสายดวนกรมควบคุมโรค โทร 1422

