สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ สธ. รณรงคตรวจเอชไอวี “1 กรกฎาคม VCT Day” อายุต่ํากวา 18 แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
เสี่ยงฯ 1 กรกฎาคม ปตรวจไดไมตองขอผูปกครอง
นายแพทยโ สภณ เมฆธน อธิบ ดีก รมควบคุม โรค เปน ยังเครือขายสื่อสาร
พ.ศ. 2558
ประธานการแถลงขาว “1 กรกฎาคม VCT Day” วันรณรงคตรวจ สาธารณะ

เอชไอวี สถานการณโ รคเอดสข องประเทศไทยปจ จุบ ัน จาก
-ไดแจงผูบริหารและ
รายงานในป 2557 คาดวา มีผูติด เชื้อ เอชไอวีที่มีชีวิต ประมาณ
เครือขายสื่อมวลชนแลว
446,154 คน และมีผูรับการรักษาดวยยาตานไวรัสในระบบบริการ
สุขภาพ จํานวน 258,183 คน แมวาจํานวนผูติดเชื้อรายใหมจะมี
แนวโนมลดลง แตอัตราการติด เชื้อยังคงสูงในประชากรบางกลุม
โดยพบความชุกของการติดเชื้อในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
รอ ยละ 9.2
สว นของการตรวจหาการติด เชื้อ เอชไอวี พบวา
ประชาชนและกลุมผูมีพฤติกรรมเสี่ยงยังเขารับการตรวจที่คอนขาง
นอย โดยในป 2557 มีรายงานการตรวจในผูมีอายุมากกวา 15 ป
และหญิงฝากครรภ รวมทั้งสิ้น 1,357,350 คน ในขณะที่จากการเฝา
ระวังป 2557 พบวา ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเคยตรวจหาการติด
เชื้อเอชไอวี และรูผลการตรวจ รอยละ 31 พนักงานบริการหญิง
และพนักงานบริการชาย เคยตรวจและรูผล รอยละ 54
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ไดสนับสนุนใหทุกหนวยงาน
รวมกับภาคีเครือขายทํางาน สงเสริมใหเพิ่มการเขาถึงบริการปรึกษา
และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่มีคุณภาพไดงายและสะดวกมาก
ขึ้น สวนการตรวจวินิจฉัย สามารถตรวจเลือดหลังจากไดรับเชื้อได
เร็วขึ้นคือประมาณ 1 เดือน โรงพยาบาลพรอมที่จะตรวจเลือดและ

แจงผลการตรวจไดในวันเดียว ซึ่งประชาชนสามารถตรวจไดฟรีป
ละ 2 ครั้ง โดยใชเพียงบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลักไมวาจะมีสิทธิ
หลัก ประกัน สุข ภาพ สิท ธิป ระกัน สัง คม และสวัส ดิก ารราชการ
สามารถรับ การตรวจไดที ่โ รงพยาบาลทุก แหง ภายใตร ะบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
นอกจากนี้ ปจจุบันเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป สามารถรับ
บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อไดโดยไมตองขอคํายินยอม
จากผูปกครอง เปนการเปดโอกาสใหทุก กลุมวัยไดรับทราบภาวะ
สุขภาพของตนเอง เพราะ“เอชไอวี รูเร็ว ตรวจฟรี รักษาฟรี ต่ํากวา
18 ป ตรวจไดไมตองขอผูปกครอง” และตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม
2558 นี้ กลุมผูติดเชื้อเอชไอวีที่ทํางานศูนยองครวม 100 กลุม
รวมกับโรงพยาบาลและภาคีในพื้นที่ จัดบริการใหการปรึกษาและ
ตรวจเลือดเคลื่อนที่เขาไปในชุมชน เพื่อใหประชาชนสะดวกตอการ
เขาถึงบริการปรึกษาและตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี สวน
ประชาชนที่ไ มไ ดม ารว มงาน สามารถขอรับ บริก ารปรึก ษาและ
ตรวจเอชไอวีไดที่สถานพยาบาลของรัฐฟรี
ขอใหทุกคนหันมาปองกันตนเอง และรับผิดชอบตนเองและ
ผูอื่น เมื่อมีเพศสัมพันธดวยการใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกกลุม
ถาตองการคําปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศ สามารถเขารับบริการไดท่ี
สถานพยาบาลและเครือขายบริการที่เปนมิตรใกลบาน ที่สําคัญทุก
ภาคีเครือขายตองเนนการสื่อสารและประชาสัมพันธใหความรับรู
ความเขา ใจเพิ ่ม มากขึ ้น เชน ความรู เ รื ่อ งโรคเอดสใ หต รงกับ
กลุ ม เปา หมาย สิท ธิใ นการตรวจหาเชื ้อ เอชไอวี/ เอดส ที่
สถานพยาบาลของรัฐฟรี ปละ 2 ครั้ง หากพบเชื้อมีสิทธิ์ไดรับการ
รักษาดวยยาตานไวรัสฟรี เปนตน หากประชาชนสนใจสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ 02 590 3217 หรือสายดวนกรมควบคุมโรค โทร
1422

สํานักสื่อสารความ สสจ.บุรีรัมยเตือนภัยชาวนาระวังโรคฉีหนูระบาดหนาฝนแนะตอง แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
เสี่ยงฯ 1 กรกฎาคม ใชอุปกรณปองกัน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)บุรีรัมย เปดเผยวา ชวงนี้เปน ยังเครือขายสื่อสาร
พ.ศ. 2558
ชว งหนา ฝน มัก มีก ารแพรร ะบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส หรือ สาธารณะ

โรคฉี่หนู ประกอบกับเปนชวงที่เกษตรกรไถหวานปกดําขาวตามไร
นาในหลายพื้นที่ ซึ่งเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง จึงเตือนใหเกษตรกรได -ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว
ระมัดระวังปองกัน หากลงแชน้ํานานๆ ควรสวมใสรองเทาบูท หรือ
เครื่องปองกัน
ดังนั้นเมื่อเสร็จภารกิจ หรือขึ้นจากน้ําใหรีบลางมือ ลางเทาให
สะอาด เพื่อปองกันไมใหเชื้อเขาสูรางกาย โดยเฉพาะผูที่บาดแผล
รอยขีดขวน ตามรางกาย เนื่องจากโรคเลปโตสไปโรซิส เกิดจากการ
สัมผัสปสสาวะของสัตวโดยตรง หรือติดตอโดยทางออมจากแหลง
น้ํา ทุงนา และบริเวณที่มีน้ําขัง
ทั้งนี้ ผูปว ยที่ติด เชื้อ จะมีอ าการไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อ ย
กลามเนื้อนอง ตาแดง หากประชาชน หรือเกษตรกรรายใด พบวามี
อาการดังกลาวใหรีบพบแพทย เพื่อเขารับการตรวจรักษา แตห าก
ลาชาอาจมีอาการไขรุนแรงถึงขั้นไตวายเสียชีวิตได
โดยตั้งแตเดือน ม.ค.-มิ.ย.ปนี้ พบผูปวยโรค ฉี่หนูแลวจํานวน
5 ราย แตยังไมมีผูเสียชีวิต ผูปวยสวนมากจะอยูในกลุมอายุระหวาง
55-64 ป สวนใหญจะเปนนักเรียน รองลงมาคือเกษตรกร และอาชีพ
รับ จา ง ซึ่ง พื้น ที่พ บมีก ารแพรร ะบาดมากที่สุด คือ อ.หว ยราช, อ.
ละหานทราย และ อ.นางรอง ตามลําดับทั้งยังมี แนวโนมการแพร
ระบาดเพิ่มสูงขึ้น

