สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 22 ตุลาคม 2558
เรียน ผอ. สคร.9 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.9 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
แหลงขาว
สํานักสื่อสาร

ไทยตายบนถนนอันดับ 2 ของโลก

ความเสี่ยงฯ

เว็บไซตเอเชียนคอรเรสพอนเดนต เปดเผยรายงานขององคการอนามัยโลก (ฮู)
เรื่อง "สถานการณความปลอดภัยบนถนนของโลก ค.ศ.2015" พบวา ประเทศไทยมี
อุบัติเหตุบนทองถนนมากที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย โดยรายงาน
ระบุวา เมื่อป 2012 มีผูเสียชีวิตบนทองถนนของประเทศไทยมากถึง 14,059 ราย หรือ
36 คนตอประชากร 100,000 คน และเทากับวามีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 39 ราย
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แนวทางการ
ดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ

-ไดแจงผูบริหาร
เมื่อเปรีย บเทียบกับกลุม ประเทศเพื่อ นบานในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต และเครือขาย
พบวา ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตบนทองถนนสูงที่สุด โดยในประเทศมาเลเซียมี สื่อมวลชนแลว
สัดสวนการเสียชีวิตบนทองถนนอยูที่ 24 คนตอประชากร 100,000 คน กัมพูชาอยูที่
17.4
คน อิน โดนีเ ซีย อยู ที ่ 15.3
คน และสิง คโปรอ ยู ที ่เ พีย ง 3.6
คน
อยางไรก็ตาม รายงานระบุวา อัตราการเสียชีวิตของผูคนบนทองถนนในประเทศ
ไทยอาจจะมีมากกวานี้ เนื่องจากตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุขของไทย จะนับเฉพาะ
ผูเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเทานั้น แตความเปนจริงยังมีเหยื่อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลดวย แต
ไมไดถูกนับรวมไว
ฮูระบุวา ความไมเขมงวดในเรื่องกฎหมายของการคาดเข็มขัดนิรภัยและถนนที่
ไมปลอดภัย ลวนแลวแตเปนสาเหตุตนๆ ที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ขณะที่เหยื่อ
ที่เสียชีวิตบนทองถนนสวนใหญเปนผูที่ขับขี่รถจักรยานยนตหรือรถสามลอ ที่คิดเปน
สัดสวนถึง 73 เปอรเซ็นตของผูเสียชีวิตบนทองถนน และ 26 เปอรเซ็นตของผูเสียชีวิต
บนทองถนนเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล

สํานักสื่อสาร

กทม.เตือนอากาศเปลี่ยนระวังปวยซื้อเสื้อกันหนาวเสี่ยงเปนโรคติดตอ
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เตือ นประชาชนรับ มือ กับ สภาพอากาศเปลี ่ย นแปลงในชว งปลายฤดูฝ น
ตอเนื่องตนฤดูหนาว โดยเฉพาะในปนี้ที่มีฝนตกแปลกจากทุกป จะมีความชื้นสัมพัทธ
ทางอากาศ และอากาศเปลี่ยน เฉียบพลัน อาจทําใหรางกายปรับสภาพไมทันทําใหเกิด
โรคตางๆ ได ซึ่งโรคที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูหนาว ไดแก โรคไขหวัด โรคไขหวัดใหญ
โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือเทาปาก และ โรคอุจจาระรวง
จึงขอใหประชาชนดูแ ลสุขภาพรางกายของตนเองและ บุตรหลาน โดยเฉพาะ
กลุมเสี่ยงในเด็กเล็กชวงแรกเกิดถึง 4 ขวบ ผูสูงอายุ และผูปวยที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง
เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง รวมถึงโรคทางเดินหายใจ
อาทิ โรคภูมิแพ โรคหอบใหระวังอาการกําเริบ แนะประชาชน ปองกันและระวังโรค
ตางๆ ดวยการดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง รักษาความอบอุนของรางกาย ออกกําลัง
กายสม่ําเสมออยางนอ ย วันละ 30 นาที รับประทานอาหารใหครบทั้ง 5 หมู และ
พัก ผอ น ใหเ พีย งพอ พรอ มทั้ง หมั่น ทํา ความสะอาดบา นพัก ที่อ ยูอ าศัย หลีก เลี่ย งการ
สัมผัสผูปวย
หากพบวามีอาการของโรคใหรีบไปพบแพทยใกลบานทันที และสําหรับการหา
ซื้อเสื้อกันหนาวมือสองใหระมัดระวัง 3 โรค ที่อาจติดมากับเสื้อผา คือโรคกลากเกลื้อน
จากเชื้อรา โรคภูมิแพ และโรคผิวหนังจาก พาหะนําโรค เชน ไร เลือด เห็บ หมัดและ
โลน ควรซักทําความสะอาดดวยผงซักฟอกหรือน้ํายาซักผา แลวนําตมในน้ําเดือด หรือ
น้ําอุณหภูมิสูงกวา 60 อาศาเซลเซียสประมาณ 15 นาที-1 ชั่วโมง และตากแดดจัดให
แหงเพื่อฆาเชื้อโรคกอนนําไปใส
นอกจากนี้ ขอความรวมมือผูเดินทาง กลับจากการประกอบพิธีฮัจญ ป 2558 ที่
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ใหเฝาระวังอาการปวย หลังจากเดินทางกลับประเทศไทยเปน
เวลา 30 วัน ตามมาตรการระบบติดตามเฝาระวังโรคหลังจากกลับจากรวมพิธีฮัจญ หาก
พบวา มีอ าการหรือ เคยเกิด อาการไขสูง ไอ มีน้ํา มูก เจ็บ คอ หายใจหอบเหนื่อ ย ปอด
อัก เสบเฉีย บพลันรุน แรง ใหเ ขา รับ การรัก ษาตัว ที่โ รงพยาบาลทัน ที และขอให แจง
ป ร ะ ว ัต ิใ ห แ พ ท ย ร ับ ท ร า บ ก อ น เ พื ่อ ด ูแ ล อ ย า ง ใ ก ล ช ิด
โดยในปนี้กระทรวงสาธารณสุขไดสงทีมแพทยพรอมเวชภัณฑไปดูแลสุขภาพ
ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเนนย้ําให เขมงวดเกี่ยวกับ
มาตรการปองกันโรคเมอรส ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค เพื่อเปนการ ปองกันการ
แพรระบาดของโรคเขาสูประเทศ

