
 
                        

 
สรุปและวิเคราะหขาวประจาํวันท่ี 1 เมษายน 2558 

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน  
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวเิคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้   
วันท่ี /แหลงขาว ประเด็นขาว วิเคราะหขาว 

สํานักสื่อสารความ
เสี่ยงฯ 

 1 เม.ย. 2558 

 กรมควบคุมโรค แถลงขาวดีดีซีโพล (DDC Poll) เร่ือง“รูจักและเขาใจ
โรคไขหวัดใหญ” พบคนไทย อยากฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
ลดลงจากปที่แลวถึงรอยละ 40 
           วันนี้ (31 มีนาคม 2558) ที่กรมควบคุมโรค  นายแพทย
โสภณ  เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค พรอมศาสตราจารยนายแพทยธี
ระวัฒน  เหมะจุฑา  ผู อํานวยการศูนยปฎิบัติการโรคทาง
สมอง  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  และผูบริหารจากกรมควบคุมโรค  รวม
แถลงขาวผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ดีดีซีโพล (DDC Poll) 
พรอมเสวนา DDC Forumเรื ่อง“รูจักและเขาใจโรคไขหวัดใหญ” 
          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 
เขาใจถูกตองวาถามีอาการปวยจะตองปฎิบัติตัว คือ รีบไปพบแพทย
เพื่อใหไดรับยาตานไวรัสไขหวัดใหญ และหยุดเรียน/หยุดงาน พักผอน
อยูบาน ตามลําดับ 3.ประชาชนสวนใหญรอยละ 60.4 จะสวมหนากาก 
เพื่อปองกันการแพรเชื้อโรคใหผูอื ่น หากตัวเองปวยและมีอาการหวัด 
เชน ไอ จาม มีน้ํามูก 4.ประชาชนสวนใหญรอยละ 37.8 รูสึกเฉยๆ กับผู
ที่สวมหนากากปองกันโรค รองลงมารอยละ 28.9 รูสึกนานับถือ 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
แนใจวาอยากฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ รองลงมารอยละ 33 
อยากฉีดว ัคซ ีนปองก ันโรคไขหว ัดใหญ และ  7.ประชาชนเห ็นว า
นอกจากกลุมเสี่ยงแลว อยากใหฉีดวัคซีนแกประชาชนกลุมอื่นๆ ดังนี้ 
นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 31 ครู/อาจารย 24.4 และทหารเกณฑ รอยละ 
18.6 
          จากการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ พบวา  ประชาชนสวนใหญที่รูสึก
เฉยๆ กับผูท่ีสวมหนากากปองกันโรค คือ เพศหญิง แตพบวา ประชาชน
ที่รูสึกนานับถือ เพิ่มจากป 2557 รอยละ 21.22 เปนรอยละ 28.9 เพิ่ม
ขึ้นมารอยละ 7.68, อีกประเด็นคือ การอยากฉีดวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญ ในป 2558 นี้ มีประชาชนอยากฉีดวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญเพียงรอยละ 33 ลดลงจากป 2557 (รอยละ 73) ซึ่งลดลงถึง
รอยละ 40 แตในกลุมตัวอยางอายุ 65 ปขึ้นไป ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่ตองฉีด
ว ัคซ ีน  อย ากฉ ีดม ากกว า อ า ย ุ 15-64 ป  ร อ 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 
ไดแก โรคปอดอุดกั้นเรื ้อรัง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย 
หอบหืด เบาหวาน โรคมะเร็งที่อยู ระหวางทําเคมีบําบัด รวมทั้งการ
ปองกันในกลุมบุคลากรทางการแพทย  และผูท่ีมีหนาที่กําจัดสัตวปก ซึ่ง
มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อสูงกวากลุมอื่น สวนวัคซีนไขหวัดใหญจะเริ่มฉีดใน
กลุมเสี่ยงตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม จํานวน 3.5 ลานโดส 
           ที่สําคัญตองใหผูปวยไขหวัด หยุดเรียน/หยุดงาน พักผอนที่บาน
จนกวาจะหาย ใสหนากากปองกันโรค ลางมือบอยๆ โดยอาการของโรค
ไขหวัดใหญ เริ่มจากมีไขสูงอยางเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว 
คัดจมูก น้ํามูกไหล เจ็บคอ ไอแหงๆสวนประชาชนที่มีอาการรุนแรง 
เชน เหนื่อยหอบ หรืออาการไมดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ขอใหไปพบ
แพทย ที ่โรงพยาบาลใกล บ าน  หากประชาชนม ีข อสงสัยสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมสายดวนกรมควบคุมโรค โทร 1422 

 

 


