สธ. ประกาศความสาเร็จมอบขาเทียมคนพิการทัว่ ไทย ครบ 100 %
กระทรวงสาธารณสุ ขทาขาเทียมให้คนพิการทัว่ ประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่ อมล้ าการให้บริ การ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2559
ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสั ตยาทร รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข เปิ ดเผยว่า
ประเทศไทยมีแนวโน้มจานวนคนพิการเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคเรื้ อรัง อุบตั ิเหตุ และสู งวัย ในปี พ.ศ.2555 มีคนพิการได้รับการขึ้น
ทะเบียน 1.5 ล้านคน โดยร้อยละ 48 เป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อทางร่ างกายซึ่ งมีประเด็นท้าทายทั้งในระดับสากล
และระดับประเทศ คือ การเข้าไม่ถึงหรื อมี ขอ้ จากัดในการจัดระบบบริ ก ารฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิก าร การไม่ได้รับอุปกรณ์
เครื่ องช่ วยคนพิการทั้งที่มีความจาเป็ นต่อการพัฒนาศักยภาพและคงสภาพความสามารถทางร่ างกายและจิตใจของคนพิการ
และการป้ องกัน บรรเทาการเกิดความพิการแต่กาเนิด/ซ้ าซ้อน/ถาวร รวมทั้งการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
คนพิการแขนขาขาด เป็ นคนพิการกลุ่มหนึ่ งที่หากได้รับการเข้าถึงบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ ร่ วมกับการได้รับอุปกรณ์
เครื่ องช่วยคนพิการที่เหมาะสม และการได้รับความรู้ในการป้ องกัน บรรเทาการเกิดความพิการซ้ าซ้อน/ถาวรภายหลังแขนขา
ขาดอย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่ วยส่ งเสริ มให้คนพิการสามารถเข้าถึงการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านอื่นๆ เช่ น การประกอบอาชี พ
และการศึกษา ซึ่ งจะส่ งผลให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
จากการดาเนิ นงานตัวชี้ วดั กระทรวงสาธารณสุ ข ประเด็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ตอบสนองนโยบาย
รั ฐ บาลลดความเหลื่ อ มล้ าการให้ บ ริ ก ารคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวให้ ไ ด้รับ บริ ก ารครบถ้วนร้ อ ยละ 100 ภายใน 3 ปี
(พ.ศ.2557-2559) ผลการด าเนิ นงานปี 2557 ร้ อ ยละ 88.94 ปี 2558 ร้ อ ยละ 95.77 และในปี 2559 ครบ ร้ อ ยละ 100
พบว่าทุกพื้นที่ดาเนิ นนโยบายเชิ งรุ กมีการออกหน่ วยเคลื่ อนที่ และช่ วยเหลื อให้บริ การ แบ่งปั นทรัพยากรภายในเขตบริ การ
สุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นผลดีต่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้รับบริ การครบถ้วนทัว่ ประเทศ จึงได้มอบให้สถาบันสิ รินธรเพื่อการ
ฟื้ นฟูส มรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ กรมการแพทย์ จัดทาโครงการมอบแขนขาเที ยมให้คนพิ ก ารทัว่ ประเทศ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารแขนขาขาดทั้ง รายเก่ า และรายใหม่ ส ามารถเข้าถึ งบริ ก ารสุ ข ภาพ ได้รั บ บริ ก ารการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ ได้รับกายอุปกรณ์เสริ มและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่ องช่วยที่จาเป็ นที่มีคุณภาพ เพื่อส่ งเสริ มให้คนพิการแขนขา
ขาดมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
นายแพทย์ สุพรรณ ศรี ธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2557- 2559 กรมการแพทย์ได้ให้บริ การ
คนพิ การทางการเคลื่ อนไหว จานวน 7,795 ราย โดยให้บริ การทาแขนขาเที ยมแก่ คนพิ ก ารทัว่ ประเทศ จานวน 3,078 ราย
ให้บริ การซ่ อมแซมแขนขาเที ยมแก่ คนพิ การ 1,176 ราย รวมทั้งให้บริ การด้านอื่ นๆ เช่ น รถนั่งคนพิการ รถสามล้อโยก อุ ปกรณ์ ช่วยเดิ น
จานวน 3,541 ราย นอกจากนี้ กรมการแพทย์ ได้มอบรถทาแขน-ขาเทียม มูลค่า 12.5 ล้านบาท จานวน 1 คัน ให้แก่โรงพยาบาล
พระพุทธชิ นราช จังหวัดพิษณุ โลก ซึ่ งภายในรถประกอบด้วยอุปกรณ์ สาหรับทาแขน-ขาเทียม เช่ น หัวขุดเบ้าขาเทียม ตูอ้ บ
ความร้อน เครื่ องขัดกระดาษทราย ระบบดูดฝุ่ น เป็ นต้น นอกจากนี้ สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่ งชาติ ยงั มีรถทาแขน-ขาเทียม จานวน 2 คัน ไว้ให้บริ การประชาชนทัว่ ประเทศ โดยให้บริ การออกหน่ วยเคลื่ อนที่ ฟ้ื นฟู
สมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว รวม 63 ครั้ง โดยทางานร่ วมกับหน่วยกายอุปกรณ์โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป
และโรงพยาบาลชุมชนทัว่ ประเทศ ประมาณ 200 แห่ง
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-2ทั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยสถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ
จะมีการจัดงาน “โครงการคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน คนพิการขาขาดทุกคนได้รับขาเทียม 100 %” โดยมีกิจกรรมให้บริ การตรวจ
ประเมินความพิการ ออกเอกสารรับรองความพิการ จดทะเบียนคนพิการ ทาขาเทียม และให้ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการใช้และ
การดูแลรักษาขาเทียม โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 11 - 26 กันยายน 2559 ณ บริ เวณถนนสาธารณสุ ข 2 กระทรวง
สาธารณสุ ข อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่ งจะมีพิธีมอบขาเทียมและอุปกรณ์เครื่ องช่วยความพิการ ในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ โถง
ชั้น 1 อาคาร 3 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบี ยนเพื่อเข้ารับบริ การ
ได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึง 31 สิ งหาคม 2559 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-3643-0610-2
****************************************** - ขอขอบคุณ - 8 สิ งหาคม 2559

