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ลุยสกัดเมอรส สธ.มั่นใจรับไหว คุมเขมมาตรฐานโลกยันไทยไรผูปวย
รายท่ี 2 
       ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิตรวจมาตร การคุมโรคเมอรส รมว.สธ.
ระบุไดมาตรฐานองคการอนามัยโลก วอนชาวตางชาติปวยในไทยอยา
ไป รพ.เอง ใหแจงโรงแรม ประสาน สธ. รับตัวสงตอ สวนอาการผูปวย
ชาวโอมานดีข้ึนเล็กนอยขณะที่รักษาการปลัด สธ. ยันภายในสิ้นเดือน 
มิ.ย. นี้ หากไมพบผูปวยเพ่ิมจะถือวาคุมไดรอยเปอรเซ็นต ดาน 3 ผอ.รพ.
สมุทรปราการ-มหาราชนครราช สีมา-ราชบุรี ยันไมมีผูปวยเมอรสมา
รักษาตัว กต. สั่งสถานทูตไทยแจงนานาชาติทราบมาตรการ รับมือ 
ขณะที่ยอดผูเสียชีวิตท่ีเกาหลีใตอยูท่ี 25 รายเทาเดิม แตพบผูติดเชื้อใหม 
3 ราย 
              นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) นางกอบกาญจน 
วัฒนวรางกูร รมว.การทองเที ่ยวและกีฬา นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย 
รักษาการปลัด สธ. นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล ที่ปรึกษา รมว.สธ. พรอม
ดวย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.รุ งเรือง กิจผาติ 
ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอ พล.ต.ต.สุวิชญพล อิ่มใจรัชต ผบก.ตํารวจ
ตรวจคนเขาเมือง (ตม.) 2 นายศิโรตม ดวงรัตน ผูอํานวยการทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ รวมกันตรวจเยี่ยมจุด คัดกรองผูโดยสารขาเขาจาก 37 
สายการบิน ที่มาจากประเทศตะวันออกกลางและเกาหลีใต พรอมทั้ง
แจกหนากากอนามัย และเจลลางมือกอนจะเดินทางไปตรวจจุดบริการ
แท็กซี่ของสนามบิน 
 
          จากการตรวจเยี่ยมมาตรการเฝาระวังปองกันโรค เมอรสของทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ เปนไปตามมาตรฐานที ่องคการอนามัยโลก
กําหนด มีการใหความรูกับผูโดยสารที่อยูบนเครื่องทราบถึงการปฏิบัติ

แนวทางการดําเนินงาน 
      ไดเผยแพรขาว 
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ    
 
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว 

 



ตัว ติดตั้งเครื่องเทอรโมสแกน ถามีไขจะตองเชิญตัวแยกออกมารับการ
รักษาและสงตอในกรณีไมมีไขตรงดาน ตม. จะตองสังเกตอาการ และ
สอบประวัติอยางเขมงวด พรอมรายละเอียดที่อยู และเบอรโทรศัพท
ติดตอชัดเจน เมื่อพนจากสนามบินเปนหนาที่ของ สธ. ในการติดตามไป
ถึงโรงแรมที ่เขาพักติดตามเจาหนาที่ของโรงแรม และคนขับแท็กซี่
พรอมครอบครัวดวย เพราะถือเปนผู สัมผัส มีความเสี ่ยง ทั้งนี ้หากผู
เดินทางมีไขใหแจงพนักงานโรงแรมเพื่อใหประสานมายัง สธ. จะไดสง
เจาหนาท่ีไปดูแล และควบคุมการสงตอไปยังโรงพยาบาลตอไปขอความ
รวมมือผูปวยอยาเดินทางมาเองเพื่อเปนการตัดวงจรแพรเชื้อ 
 
          "สวนอาการของชายสูงอายุชาวโอมานที่ปวยเปนโรคเมอรสและอ
ยูในหองแยกโรคของสถาบันบําราศนราดูร ขณะนี้อาการดีขึ้น ไมมีไข 
รูสึกตัวดี อาการดีขึ้นกวาเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. เล็กนอย ไดรับออกซิเจนใน
ระดับเดิม สวนญาติอีก 3 ราย ผลการตรวจวิเคราะหสารคัดหลั่งทาง
หองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทยยืนยันวาไมพบเชื้อทั้ง 3 ราย 
แตยังตองเก็บเชื้อสงตรวจเปนระยะจนกวาจะครบ 14 วัน" รมว.สธ. ย้ํา 
          นพ.สุรเชษฐ กลาววา จากการประชุมวอรรูมติดตามสถานการณ 
ภาพรวมไมนาเปนหวงจํานวนผูสัมผัสกับผูปวยรายแรกมีทั้งหมด 176 
ราย สวนใหญตามตัวพบ และอยูในการดูแลของเจาหนาที่สาธารณสุข
เรียบรอยแลว สวนผูที่เดินทางจากตะวันออกกลางและเกาหลีใต เขามา
ในประเทศ มีไขและมาแสดงตัวเพื่อรับการตรวจหาเชื้อลาสุดถึงวันที่ 21 
มิ.ย. มีทั้งสิ ้น 44 ราย ทั้งหมดผลตรวจยืนยันไมพบเชื ้อ ทั้งนี ้จาก
มาตรการในการควบคุมโรคของไทยถือวาเปนที่ยอมรับสามารถจาํกัดอยู
แคผูปวยเพียงรายเดียวไมมีผูปวยรายใหมเพิ่ม หากภายใน 14 วัน นับจาก
วันที่ 18 มิ.ย. ซึ่งเปนวันที่พบเชื้อครั้งแรก หรือประมาณสิ้นเดือน มิ.ย.นี้
กระทรวงก็จะพูดไดว าไมมีผู ป วยในประเทศ  สวนญาติใกลชิดนั ้น
สวนตัวมองวาโอกาสติดเชื้อเปนศูนย 
 
         หลังพบผูปวยเมอรสรายแรกแลว จากการตรวจสอบยอดการจอง
ทัวรและการจองโรงแรม ไมไดมีการยกเลิกอยางที่กังวล ทั้งนี้จากการ
ติดตามมาตรการควบคุมโรคทําใหมั่นใจมากขึ้น และจะนําสิ่งเหลานี้ไป
ประชาสัมพันธใหกับนักทองเที ่ยวทราบตอไป ดาน พล.ต.ต.สุวิชญ
พล  กลาววา ผบ.ตร. สั่งการใหทํางานรวมกับกรมควบคุมโรคอยาง
ใกลชิด ตม. ตองเขมงวดในการเก็บขอมูลผูเดินทาง โดยเฉพาะ 37 สาย



การบินจากประเทศเสี่ยง เพื่อประโยชนในการควบคุมโรค 
 
          นพ.สัมพันธ คมฤทธิ์ ผูอํานวยการ รพ.สมุทรปราการ กลาวถึง 
กรณีมีการเสนอขาวรพ.สมุทรปราการ รับตัวผู ปวยหญิงรายหนึ่งซึ ่ง
เดินทางมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียมีไขตองสงสัยเปนโรคเมอรส วา 
ตอนแรกไดรับการประสานจาก รพ.เอกชนแหงหนึ่งวาจะขอสงตัวมาที่ 
รพ.สมุทรปราการ แตเนื่องจากผลการตรวจสารคัดหลั่งของผูปวยราย
ดังกลาวไมพบเชื้อเมอรสเปนเพียงไขธรรมดาเทานั้น จึงไมไดสงตัวมา 
อยางไรก็ตาม ตอนนี้ รพ.สมุทรปราการ มีมาตรฐานดูแลผูปวยโรคติด
เชื้อตามเกณฑท่ีกําหนด มีหองแยกโรค ระบบคัดกรองและ คัดแยกผูปวย
โรคติดเชื้อออกจากผูปวยปกติ อยูแลว ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตชวงการ
ระบาดของไขหวัดใหญ 2009 เปนตนมา จึงขอใหประชาชนอยากังวล 
          ดาน นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ ผูอํานวยการ รพ.มหาราชนครราชสีมา 
เปดเผยวา ทางรพ.มหาราชฯ ไดรับตัวคนไทยที่เดินทางกลับมาจาก
ประเทศเกาหลีใต แลวมีไขมารักษาเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. เนื่องจากเปนผู
เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง จึงตองเชิญตัวใหอยูในหองแยกโรคทําการ
เก็บตัวอยางสารคัดหลั่งในลําคอสวนลึก และโพรงจมูกไปตรวจหาเชื้อ
เมอรสที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จ.นครราชสีมา ผลออกมาเปนลบ 
ไมใชโรคเมอรสแตอยางใด ลาสุดผูปวยหายไขแลวจึงอนุญาตใหกลับ
บานได 
 
          ที่ รพ.ราชบุรี นพ.ทรงพล  ชวาลตัน พิพัทธ ผู อํานวยการ  รพ.
ราชบุรี นพ.สุพจน จิวะราชวโร รองผูอํานวยการ รพ.ราชบุรี พญ.ปา
จารีย อารียรบ รองนายแพทย สสจ.ราชบุรี รวมแถลงขาวสถานการณ
โรคเมอรส หลังมีกระแสขาวผานโซเชียลมีเดียวามีผูปวยโรคเมอรส 2 
ราย  มานอนรักษาตัวที่ตึกประชา  อุทิศ ภายใน  รพ.ราชบุร ี จากการ
ตรวจสอบ เปนเพียงคนไขท่ีปวยมีอาการไขเจ็บคอ หลังเดินทางกลับจาก
ประเทศเกาหลี พอมีอาการไขก็ไปซื้อยามารับประทานเอง แตอาการไม
ดีขึ้นจึงไปตรวจสุขภาพที่ รพ.เอกชน จากนั้นจึงสงตัวมาที่ รพ.ราชบุรี 
เพื่อตรวจรักษา ซึ่งผลตรวจไมพบเชื้อไวรัสเมอรสจึงใหกลับบาน โดย
คนไขมีอาการดีข้ึนตามลําดับ 
 
          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคกลาวถึงกรณีเจาหนาท่ี
การทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกลุมนักรองเกาหลี



วงเอ็กซโซสรางความไมพอใจใหกับกลุมแฟนคลับอยางมาก เนื่องจาก
มองว ากลุ มน ักร องไม จํา เป นต องตรวจหาเชื ้อ เมอร สว า  จากการ
ตรวจสอบที่ดานควบคุมโรค ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เจาหนาที่รายงาน
วาเมื่อนักรองกลุมดังกลาวเดินทางมาถึง เจาหนาที่ของทาอากาศ ยานได
พาตัวไปที ่ห องวีไอพีเพื ่อดําเนินการวัดอุณหภูมิ และคัดกรองโรค 
รวมท้ังใหคําแนะนําตามขั้นตอนปกติไมไดใชเวลานาน หรือมีการกักตัว
แตอยางใดทั้งนี้มาตรการคัดกรองโรคที่เจาหนาที่ดานทํานั้นปฏิบัติกับ
ทุกคนที่มาจากประเทศเสี่ยงอยางเทาเทียมกันไมมียกเวนหรือสิทธิพิเศษ
เนื ่องจากเปนหลักการที ่ตองใหความสําคัญในการดําเนินมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดภายในประเทศ 
 
          นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการ
ตางประเทศ กลาวถึงการแพรระบาดของโรคเมอรส วา ตามที ่ สธ . 
ประกาศมาตรการเขมงวดในการเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรคเมอร
สอยางตอเนื่อง เชน การเฝาระวังที่ชองทางเขา-ออกประเทศทางอากาศ 
การประสานกับสายการบิน 37 แหงประกาศเตือนผูเดินทางมาจากพื้นที่
เสี่ยงใหปฏิบัติตามคําแนะนํา และการติดตั้งเครื่องวัดไขอัตโนมัติที่ทา
อากาศยานทุกที ่ที ่มีสายการบินเดินทางมาจากประเทศในพื้นที ่เสี ่ยง 
รวมทั้งการดําเนินการในการควบคุมการแพรระบาดของโรค เชน การ
เฝาระวังท่ีโรงพยาบาล การจัดจุดตรวจรักษาแบบชองทางดวนไมปะปน
กับผู ปวยอื่น ฯลฯ นอกจากนี้กระทรวงการตางประเทศไดสั ่งการให
สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญไทย ทําความเขาใจกับ
นานาประเทศใหทราบถึงมาตรการของรัฐบาลไทย ที่เขมงวดในการเฝา
ระวังปองกันการแพรระบาดของโรคดังกลาวเพื่อใหนานาประเทศมั่นใจ
ในการดําเนินการของรัฐบาลไทยในการควบคุมสถานการณดังกลาว 
          นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการ จัดหางาน (กกจ.) กลาวถึงการ
แพรระบาดของไวรัสเมอรสในประเทศเกาหลีใต วา ปจจุบัน มีแรงงาน
ไทยในเกาหลีใตซึ่งเปนแรงงานถูกกฎหมายกวา 23,000 คน ทํางานอยู
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และธุรกิจเอสเอ็มอีหลังมีการแพร
ระบาดของไวรัสเมอรสไดให สํานักบริหารแรงงานไทยไปทํางาน
ตางประเทศของ  กกจ .ร วมกับสําน ักแรงงานในต างประเทศของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานประสานไปยังฝายแรงงานประจํา
สถานทูตไทย  ณ  กร ุงโซล  ประชาส ัมพ ันธ เต ือนแรงงานไทยให
ระมัดระวังและไมเขาไปในพื้นที่แพรระบาดโดยสถานทูตและสาํนักงาน



แรงงานไทยไดจัดโครงการลงไปเยี ่ยมคนไทย พรอมกับแนะนําการ
ปองกันโรคและยังไมพบวามีคนไทยติดเชื้อ 
 
          สํานักขาวตางประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต วา 
กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใตรายงานความคืบหนาสถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนากลุมโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง (เมอรส) ยอดรวมผูเสียชีวิตไมเปลี่ยนแปลงอยูที่ 25 ราย พบ ผูติด
เชื้อรายใหม 3 รายทําใหจํานวนผูติดเชื้อสะสมรวมเปน 169 ราย ใน
จํานวนนี้ 43 รายไดรับการรักษาหายและออกจากโรงพยาบาลแลว 
ขณะที่ตัวเลขผูถูกกักตัวเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. อยูที่ 4,035 ราย ลดลงมากจาก
กวา 6,700 ราย เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ท่ีผานมา 
 
          มีรายงานอีกว า  วันนี ้ม ีม ือดีแฮกเว ็บ  ไซต สธ .  นําภาพลามก
อนาจารมาโชว ในหนาเพจประชาสัมพันธการปองกันโรคเมอรส 
เจาหนาท่ีเรงแกไขดวนแลว 
. 

สํานักสื่อสารความ
เสี่ยงฯ23 มิถุนายน 

พ.ศ. 2558 

สธ .ระดมสมองรับมือไวรัสมรณะฮึ ่ม  ปดรพ . เอกชนหามรับคนไข
ตางชาติปองกัน 
            สธ."ระดมสมอง"รพ.เอกชน-คลินิก"กทม.-ปริมณฑล กวา100
แหงถกมาตรการสกัด"เมอรส"เคาะรพ .เอกชนงดรับคนไขตางชาติ
อาการหนักลดความเสี่ยงไวรัสมรณะระบาดฮึ่มหากดื้อรั้นเจอโทษปรับ-
จําคุก-พักใบอนุญาต"กทม."เปดแผนรับมือจัด71ชุดเคลื่อนที่เร็วเกาะติด
ผู ต องสงส ัยพ นระยะ เฝ าระว ัง14ว ัน เน นกลุ มน ัก เร ียน -แรงงาน -
นักทองเที ่ยวกลับจากพื้นที ่เสี ่ยง"ขุนคลัง" มั่นใจ 1 เดือน สธ.คุม 
"เมอรส"อยูหมัด ชี้ไมฉุดเศรษฐกิจไทยดิ่งเหว ขณะที่ "สื่อนอก" ตีขาว
เ ก าหล ีใ ต ค ุม เ ชื ้อ ร า ย ไม อ ยู  ส ง ผ ล ให พบผู ป ว ย -เ ส ีย ช ีว ิต เ พิ ่ม 
          ที่โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.58 ผูสื่อขาว
รายงานวา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ได
จัดประชุมสัมมนารวมกับ รพ.เอกชน และคลินิก ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล กวา 100 แหงเพื่อช้ีแจงแนวทางการวินิจฉัย การเฝาระวัง และ
การสงตอผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอรสในไทย 
          ทั้งนี้ นายธเนศ กรัษนัยรวิวงศ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กลาวถึงบทบาทของสถานพยาบาลตอการเฝาระวังโรคติดตอ
รายแรง วา ขณะนี้รพ.รัฐจะรับผูปวยเปนหลัก แตตองขอความรวมมือ

แนวทางการดําเนินงาน 
      ไดเผยแพรขาว 
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ    
 
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว 

 



กับ รพ.เอกชนที่นัดหมายคนไขตางประเทศ ใหงดรับคนไขที่ใสทอใส
สาย เพื ่อลดความเสี ่ยง ขณะเดียวกันคลินิกและโรงพยาบาล หากพบ
คนไขกลุมเสี่ยง หามปลอยใหคนไขไปที่อื่น หากละเลยจะมีโทษ ปรับ 
จําคุก และพักใชใบอนุญาต 
          ที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร(กทม.)วันเดียวกัน น.ส.ตรีดาว 
อภัยวงศ โฆษก กทม. กลาวภายหลังการประชุมคณะผูบริหาร กทม. ครั้ง
ที่16/2558 ซึ่งมีม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร ผูวาฯ กทม. เปนประธาน ถึง
มาตรการปองกันการระบาดของโรคเมอรสในพื้นที่ กทม.วา ไดกําชับ
ใหสถานพยาบาลทุกแหงในกรุงเทพฯ ไดมีมาตรการการคัดกรองผูปวย
ที่มีอาการInfluenza like illness ที่มีประวัติการเดินทางกลับจากพื้นที่
เสี่ยง และผูที่มีความเสี่ยงสูงคือ คนที่ใกลชิดผูปวย รวมทั้งการคัดกรอง
ผูปวยในชุมชนดวย โดยจากนี้ไปจะเริ่มจับตาในกลุมของแรงงานไทย 
นักเรียน รวมทั้งนักทองเที่ยวซึ่งมาจากประเทศเสี่ยง และหากมีกรณีท่ี
สงสัยจะมีทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วจาํนวน 71 ทีม จะดาํเนินการ
ติดตามผูปวยจนพนระยะ 14 วันที่ตองเฝาระวัง 
             เชนเดียวกับ นายสมหมาย  ภาษีรมว .คลัง  กลาววา จากการ
ประเมินเบื้องตนคาดวาผลกระทบจากไวรัสเมอรสตอการทองเที่ยวของ
ไทยยังมีผลไมมากเนื่องจาก สธ.มีมาตรการปองกันการแพรระบาดอยาง
ดีตั้งแตเบื้องตน โดยคาดวาจะสามารถคลี่คลายปญหาไดภายในชวง 1 
เดือนขางหนา เมื่อไทยแกปญหาไดรวดเร็วจะไมมีผลกระทบกับชวงท่ี
เปนฤดูการทองเที่ยวในชวงไตรมาส 4 ของปเพราะการทองเที่ยวเปน
รายไดหลักสําคัญของประเทศ จึงไมสงผลกระทบตอการขยายตัวของ
เศรษฐกิจปนี้ท่ีคาดการณไวรอยละ 3.7 
 
          สวน นายสุพันธุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย(สอท.) กลาววา โรคเมอรส ยังไมไดมีผลกระทบกับเศรษฐกิจของ
ไทย เนื่องจากพบผูปวยที่ติดเชื้อเพียง 1 รายเทานั้น และกระทรวง
สาธารณสุขสามารถควบคุมการแพรของเชื้อใหอยูในวงจํากัดได ขณะท่ี
ภาคการทองเที่ยวยังเปนไปตามปกติโดยยังไมมีนักทองเที่ยวยกเลิกการ
เดินทางมาทองเที ่ยวไทย  ดังนั ้นคาดวา  ประมาณ  2 สัปดาห 
          ขณะที่สํานักขาวตางประเทศรายงานวา สถานการณแพรระบาด
ของโรคไวรัสเมอรส ที่ประเทศเกาหลีใต ยังคงแพรระบาดอยางไม
หยุดยั้ง โดยพบผูปวยเพิ่มอีก 3 ราย ทําใหมีผูปวยในเวลานี้รวมแลว 172 
ราย นอกจากนี้ ยังมีผูปวยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย สงผลใหมีผูปวย



เสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้รวมแลว 27 ราย ขณะเดียวกันทางดานบรรดา
ผูนําภาคธุรกิจตางๆ ในเกาหลีใต ก็จัดประชุมฉุกเฉินขึ้นเมื่อวันจันทรท่ี
ผานมา ตามเวลาทองถิ่น เพื่อหามาตรการบรรเทาของผลกระทบที่ไดรับ
จากการแพรระบาดของไวรัสขางตน 
 
          โดยนายปก ยงมาน ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร หรือซี
อีโอของกลุมบริษัทโดซานกรุป ระบุวา เบื ้องตนไดประกาศแผนการ
ฟนฟูเพื่อใหภาคธุรกิจนําไปปฏิบัติ พรอมทั้งหามาตรการในการขจัด
ความกังวล ตลอดจนการแพรระบาดของไวรัสใหไดโดยเร็วที่สุดดวย 
 

 
 
 
 
 


