สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 23 มิถุนายน 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ ลุยสกัดเมอรส สธ.มั่นใจรับไหว คุมเขมมาตรฐานโลกยันไทยไรผูปวย
เสี่ยงฯ23 มิถุนายน รายที่ 2
ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิตรวจมาตร การคุมโรคเมอรส รมว.สธ.
พ.ศ. 2558
ระบุไดมาตรฐานองคการอนามัยโลก วอนชาวตางชาติปวยในไทยอยา
ไป รพ.เอง ใหแจงโรงแรม ประสาน สธ. รับตัวสงตอ สวนอาการผูปวย
ชาวโอมานดีขึ้นเล็กนอยขณะที่รักษาการปลัด สธ. ยันภายในสิ้นเดือน
มิ.ย. นี้ หากไมพบผูปวยเพิ่มจะถือวาคุมไดรอยเปอรเซ็นต ดาน 3 ผอ.รพ.
สมุทรปราการ-มหาราชนครราช สีมา-ราชบุรี ยันไมมีผูปวยเมอรสมา
รักษาตัว กต. สั่งสถานทูตไทยแจงนานาชาติทราบมาตรการ รับมือ
ขณะที่ยอดผูเสียชีวิตที่เกาหลีใตอยูที่ 25 รายเทาเดิม แตพบผูติดเชื้อใหม
3 ราย
นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) นางกอบกาญจน
วัฒ นวรางกูร รมว.การทอ งเที ่ย วและกีฬ า นพ.สุร เชษฐ สถิต นิร ามัย
รักษาการปลัด สธ. นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล ที่ปรึกษา รมว.สธ. พรอม
ดว ย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบ ดีก รมควบคุม โรค นพ.รุ ง เรือ ง กิจ ผาติ
ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอ พล.ต.ต.สุวิชญพล อิ่มใจรัชต ผบก.ตํารวจ
ตรวจคนเขาเมือง (ตม.) 2 นายศิโรตม ดวงรัตน ผูอํานวยการทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ รว มกัน ตรวจเยี่ยมจุด คัดกรองผูโดยสารขาเขาจาก 37
สายการบิน ที่ม าจากประเทศตะวัน ออกกลางและเกาหลีใ ต พรอ มทั้ง
แจกหนากากอนามัย และเจลลางมือกอนจะเดินทางไปตรวจจุดบริการ
แท็กซี่ของสนามบิน
จากการตรวจเยี่ยมมาตรการเฝาระวังปองกันโรค เมอรสของทา
อากาศยานสุว รรณภูม ิ เปน ไปตามมาตรฐานที ่อ งคก ารอนามัย โลก
กําหนด มีการใหความรูกับผูโดยสารที่อยูบนเครื่องทราบถึงการปฏิบัติ

แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว

ตัว ติดตั้งเครื่องเทอรโมสแกน ถามีไขจะตองเชิญตัวแยกออกมารับการ
รักษาและสงตอในกรณีไมมีไขตรงดาน ตม. จะตองสังเกตอาการ และ
สอบประวัติอ ยา งเขม งวด พรอ มรายละเอีย ดที่อ ยูแ ละเบอรโ ทรศัพ ท
ติดตอชัดเจน เมื่อพนจากสนามบินเปนหนาที่ของ สธ. ในการติดตามไป
ถึง โรงแรมที ่เ ขา พัก ติด ตามเจา หนา ที ่ข องโรงแรม และคนขับ แท็ก ซี่
พรอ มครอบครัว ดว ย เพราะถือ เปน ผู สัม ผัส มีค วามเสี ่ย ง ทั้ง นี ้ห ากผู
เดินทางมีไขใหแจงพนักงานโรงแรมเพื่อใหประสานมายัง สธ. จะไดสง
เจาหนาที่ไปดูแล 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. มีทั้ง สิ้น 44 ราย ทั้ง หมดผลตรวจยืน ยัน ไมพ บเชื้อ ทั้ง นี้จ าก
มาตรการในการควบคุมโรคของไทยถือวาเปนที่ยอมรับสามารถจํากัดอยู
แคผูปวยเพียงรายเดียวไมมีผูปวยรายใหมเพิ่ม หากภายใน 14 วัน นับจาก
วันที่ 18 มิ.ย. ซึ่งเปนวันที่พบเชื้อครั้งแรก หรือประมาณสิ้นเดือน มิ.ย.นี้
กระทรวงก็จ ะพูด ไดว า ไมม ีผู ป ว ยในประเทศ สว นญาติใ กลช ิด นั ้น
สวนตัวมองวาโอกาสติดเชื้อเปนศูนย
หลังพบผูปวยเมอรสรายแรกแลว จากการตรวจสอบยอดการจอง
ทัวรและการจองโรงแรม ไมไดมีการยกเลิกอยางที่กังวล ทั้งนี้จากการ
ติดตามมาตรการควบคุมโรคทําใหมั่นใจมากขึ้น และจะนําสิ่งเหลานี้ไป
ประชาสัม พัน ธใ หกับ นัก ทอ งเที ่ย วทราบตอ ไป ดา น พล.ต.ต.สุว ิช ญ
พล กลา ววา ผบ.ตร. สั ่ง การใหทํา งานรว มกับ กรมควบคุม โรคอยา ง
ใกลชิด ตม. ตองเขมงวดในการเก็บขอมูลผูเดินทาง โดยเฉพาะ 37 สาย

การบินจากประเทศเสี่ยง เพื่อประโยชนในการควบคุมโรค
นพ.สัม พัน ธ คมฤทธิ์ ผูอํา นวยการ รพ.สมุท รปราการ กลา วถึง
กรณีม ีก ารเสนอขา วรพ.สมุท รปราการ รับ ตัว ผูป ว ยหญิง รายหนึ่ง ซึ ่ง
เดินทางมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียมีไขตองสงสัยเปนโรคเมอรส วา
ตอนแรกไดรับการประสานจาก รพ.เอกชนแหงหนึ่งวาจะขอสงตัวมาที่
รพ.สมุทรปราการ แตเ นื่องจากผลการตรวจสารคัดหลั่งของผูปวยราย
ดังกลาวไมพบเชื้อเมอรสเปนเพียงไขธรรมดาเทานั้น จึงไมไดสงตัวมา
อยางไรก็ตาม ตอนนี้ รพ.สมุทรปราการ มีมาตรฐานดูแลผูปวยโรคติด
เชื้อตามเกณฑที่กําหนด มีหองแยกโรค ระบบคัดกรองและ คัดแยกผูปวย
โรคติด เชื้อ ออกจากผูปว ยปกติ อยูแ ลว ซึ่งดําเนินการมาตั้ง แตชว งการ
ระบาดของไขหวัดใหญ 2009 เปนตนมา จึงขอใหประชาชนอยากังวล
ดาน นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ ผูอํานวยการ รพ.มหาราชนครราชสีมา
เปด เผยวา ทางรพ.มหาราชฯ ไดร ับ ตัว คนไทยที่เ ดิน ทางกลับ มาจาก
ประเทศเกาหลีใต แลวมีไขมารักษาเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. เนื่องจากเปนผู
เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง จึงตองเชิญตัวใหอยูในหองแยกโรคทําการ
เก็บตัวอยางสารคัดหลั่งในลําคอสวนลึก และโพรงจมูกไปตรวจหาเชื้อ
เมอรสที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จ.นครราชสีมา ผลออกมาเปนลบ
ไมใชโรคเมอรสแตอยางใด ลาสุดผูปวยหายไขแลวจึงอนุญาตใหกลับ
บานได
ที ่ รพ.ราชบุร ี นพ.ทรงพล ชวาลตัน พิพ ัท ธ ผู อํ า นวยการ รพ.
ราชบุรี นพ.สุพ จน จิว ะราชวโร รองผูอํา นวยการ รพ.ราชบุรี พญ.ปา
จารีย อารียร บ รองนายแพทย สสจ.ราชบุรี รวมแถลงขาวสถานการณ
โรคเมอรส หลังมีกระแสขาวผานโซเชียลมีเดียวามีผูปวยโรคเมอรส 2
ราย มานอนรัก ษาตัว ที ่ต ึก ประชา อุท ิศ ภายใน รพ.ราชบุร ี จากการ
ตรวจสอบ เปนเพียงคนไขที่ปวยมีอาการไขเจ็บคอ หลังเดินทางกลับจาก
ประเทศเกาหลี พอมีอาการไขก็ไปซื้อยามารับประทานเอง แตอาการไม
ดีขึ้นจึงไปตรวจสุขภาพที่ รพ.เอกชน จากนั้นจึงสงตัวมาที่ รพ.ราชบุรี
เพื่อตรวจรักษา ซึ่งผลตรวจไมพบเชื้อไวรัสเมอรสจึงใหกลับบาน โดย
คนไขมีอาการดีขึ้นตามลําดับ
นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคกลาวถึงกรณีเจาหนาที่
การทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกลุมนักรองเกาหลี

วงเอ็กซโซสรางความไมพอใจใหกับกลุมแฟนคลับอยางมาก เนื่องจาก
มองวา กลุ ม นัก รอ งไมจํ า เปน ตอ งตรวจหาเชื ้อ เมอรส วา จากการ
ตรวจสอบที่ดานควบคุมโรค ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เจาหนาที่รายงาน
วาเมื่อนักรองกลุมดังกลาวเดินทางมาถึง เจาหนาที่ของทาอากาศ ยานได
พาตัว ไปที ่ห อ งวีไ อพีเ พื ่อ ดํ า เนิน การวัด อุณ หภูม ิ และคัด กรองโรค
รวมทั้งใหคําแนะนําตามขั้นตอนปกติไมไดใชเวลานาน หรือมีการกักตัว
แตอ ยางใดทั้งนี้มาตรการคัดกรองโรคที่เจาหนาที่ดานทํานั้นปฏิบัติกับ
ทุกคนที่มาจากประเทศเสี่ยงอยางเทาเทียมกันไมมียกเวนหรือสิทธิพิเศษ
เนื ่อ งจากเปน หลัก การที ่ต อ งใหค วามสํ า คัญ ในการดํ า เนิน มาตรการ
ปองกันการแพรระบาดภายในประเทศ
นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการ
ตา งประเทศ กลา วถึง การแพรร ะบาดของโรคเมอรส วา ตามที ่ สธ.
ประกาศมาตรการเขมงวดในการเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรคเมอร
สอยางตอเนื่อง เชน การเฝาระวังที่ชองทางเขา-ออกประเทศทางอากาศ
การประสานกับสายการบิน 37 แหงประกาศเตือนผูเดินทางมาจากพื้นที่
เสี่ยงใหปฏิบัติตามคําแนะนํา และการติด ตั้งเครื่องวัด ไขอัตโนมัติที่ทา
อากาศยานทุก ที ่ที ่ม ีส ายการบิน เดิน ทางมาจากประเทศในพื ้น ที ่เ สี ่ย ง
รวมทั้งการดําเนินการในการควบคุมการแพรระบาดของโรค เชน การ
เฝาระวังที่โรงพยาบาล การจัดจุดตรวจรักษาแบบชองทางดวนไมปะปน
กับ ผูปว ยอื่น ฯลฯ นอกจากนี้ก ระทรวงการตา งประเทศไดสั่ง การให
สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญไทย ทําความเขาใจกับ
นานาประเทศใหทราบถึงมาตรการของรัฐบาลไทย ที่เขมงวดในการเฝา
ระวังปองกันการแพรระบาดของโรคดังกลาวเพื่อใหนานาประเทศมั่นใจ
ในการดํา เนิน การของรัฐ บาลไทยในการควบคุม สถานการณดัง กลา ว
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการ จัดหางาน (กกจ.) กลาวถึงการ
แพรระบาดของไวรัสเมอรสในประเทศเกาหลีใต วา ปจจุบัน มีแรงงาน
ไทยในเกาหลีใตซึ่งเปนแรงงานถูกกฎหมายกวา 23,000 คน ทํางานอยู
ในโรงงานอุต สาหกรรมขนาดเล็ก และธุร กิจ เอสเอ็ม อีห ลัง มีก ารแพร
ระบาดของไวรัส เมอรส ไดใ ห สํ า นัก บริห ารแรงงานไทยไปทํ า งาน
ตา งประเทศของ กกจ.รว มกับ สํ า นัก แรงงานในตา งประเทศของ
สํ า นัก งานปลัด กระทรวงแรงงานประสานไปยัง ฝา ยแรงงานประจํ า
สถานทูต ไทย ณ กรุง โซล ประชาสัม พัน ธเ ตือ นแรงงานไทยให
ระมัดระวังและไมเขาไปในพื้นที่แพรระบาดโดยสถานทูตและสํานักงาน

แรงงานไทยไดจัด โครงการลงไปเยี่ย มคนไทย พรอ มกับ แนะนํา การ
ปองกันโรคและยังไมพบวามีคนไทยติดเชื้อ
สํานักขาวตางประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต วา
กระทรวงสาธารณสุข เกาหลีใ ตร ายงานความคืบ หนา สถานการณก าร
แพรร ะบาดของเชื้อ ไวรัส โคโรนากลุม โรคทางเดิน หายใจตะวัน ออก
กลาง (เมอรส) ยอดรวมผูเสียชีวิตไมเปลี่ยนแปลงอยูที่ 25 ราย พบ ผูติด
เชื้อรายใหม 3 รายทําใหจํานวนผูติดเชื้อสะสมรวมเปน 169 ราย ใน
จํา นวนนี้ 43 รายไดรับ การรัก ษาหายและออกจากโรงพยาบาลแลว
ขณะที่ตัวเลขผูถูกกักตัวเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. อยูที่ 4,035 ราย ลดลงมากจาก
กวา 6,700 ราย เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผานมา
มีร ายงานอีก วา วัน นี ้ม ีม ือ ดีแ ฮกเว็บ ไซต สธ. นํ า ภาพลามก
อนาจารมาโชวใ นหนา เพจประชาสัม พัน ธก ารปอ งกัน โรคเมอรส
เจาหนาที่เรงแกไขดวนแลว
.
สํานักสื่อสารความ สธ.ระดมสมองรับ มือ ไวรัส มรณะฮึ ่ม ปด รพ.เอกชนหา มรับ คนไข
เสี่ยงฯ23 มิถุนายน ตางชาติปองกัน
พ.ศ. 2558
สธ."ระดมสมอง"รพ.เอกชน-คลินิก"กทม.-ปริมณฑล กวา 100
แหง ถกมาตรการสกัด "เมอรส "เคาะรพ.เอกชนงดรับ คนไขต า งชาติ
อาการหนักลดความเสี่ยงไวรัสมรณะระบาดฮึ่มหากดื้อรั้นเจอโทษปรับจําคุก-พักใบอนุญาต"กทม."เปดแผนรับมือจัด71ชุดเคลื่อนที่เร็วเกาะติด
ผู ต อ งสงสัย พน ระยะเฝา ระวัง 14วัน เนน กลุ ม นัก เรีย น-แรงงานนัก ทอ งเที่ย วกลับ จากพื้น ที่เ สี่ย ง"ขุน คลัง " มั่น ใจ 1 เดือ น สธ.คุม
"เมอรส"อยูหมัด ชี้ไมฉุดเศรษฐกิจไทยดิ่งเหว ขณะที่ "สื่อนอก" ตีขาว
เ ก า ห ลีใ ตค ุม เ ชื้อ รา ย ไ มอ ยู สง ผ ล ใ ห พ บ ผู ป ว ย -เ สีย ชีว ิ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 แหงเพื่อชี้แจงแนวทางการวินิจฉัย การเฝาระวัง และ
การสงตอผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอรสในไทย
ทั้ง นี้ นายธเนศ กรัษ นัย รวิว งศ รองอธิบ ดีก รมสนับสนุนบริก าร
สุขภาพ กลาวถึง บทบาทของสถานพยาบาลตอการเฝาระวังโรคติดตอ
รายแรง วา ขณะนี้ร พ.รัฐจะรับผูปวยเปนหลัก แตตองขอความรวมมือ

แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว

กับ รพ.เอกชนที่นัดหมายคนไขตางประเทศ ใหงดรับคนไขที่ใสทอใส
สาย เพื่อ ลดความเสี่ย ง ขณะเดีย วกัน คลินิก และโรงพยาบาล หากพบ
คนไขกลุมเสี่ยง หามปลอยใหคนไขไปที่อื่น หากละเลยจะมีโทษ ปรับ
จําคุก และพักใชใบอนุญาต
ที่ศ าลาวา การกรุง เทพมหานคร(กทม.)วัน เดีย วกัน น.ส.ตรีด าว
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 และหากมีกรณีที่
สงสัยจะมีทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วจํานวน 71 ทีม จะดําเนินการ
ติดตามผูปวยจนพนระยะ 14 วันที่ตองเฝาระวัง
เชน เดีย วกับ นายสมหมาย ภาษีร มว.คลัง กลา ววา จากการ
ประเมินเบื้องตนคาดวาผลกระทบจากไวรัสเมอรสตอการทองเที่ยวของ
ไทยยังมีผลไมมากเนื่องจาก สธ.มีมาตรการปองกันการแพรระบาดอยาง
ดีตั้งแตเบื้องตน โดยคาดวาจะสามารถคลี่คลายปญหาไดภายในชวง 1
เดือนขางหนา เมื่อไทยแกปญหาไดรวดเร็วจะไมมีผลกระทบกับชวงที่
เปนฤดูการทองเที่ยวในชวงไตรมาส 4 ของปเพราะการทองเที่ยวเปน
รายไดหลักสําคัญของประเทศ จึงไมสงผลกระทบตอการขยายตัวของ
เศรษฐกิจปนี้ที่คาดการณไวรอยละ 3.7
สวน นายสุพันธุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย(สอท.) กลาววา โรคเมอรส ยังไมไดมีผลกระทบกับเศรษฐกิจของ
ไทย เนื่อ งจากพบผูปว ยที่ติด เชื้อ เพีย ง 1 รายเทา นั้น และกระทรวง
สาธารณสุขสามารถควบคุมการแพรของเชื้อใหอยูในวงจํากัดได ขณะที่
ภาคการทองเที่ยวยังเปนไปตามปกติโดยยังไมมีนักทองเที่ยวยกเลิกการ
เดิน ทางมาทอ งเที ่ย วไทย ดัง นั ้น คาดวา ประมาณ 2
สัป ดาห
ขณะที่สํานักขาวตางประเทศรายงานวา สถานการณแพรระบาด
ของโรคไวรัส เมอรส ที่ป ระเทศเกาหลีใ ต ยัง คงแพรร ะบาดอยา งไม
หยุดยั้ง โดยพบผูปวยเพิ่มอีก 3 ราย ทําใหมีผูปวยในเวลานี้รวมแลว 172
ราย นอกจากนี้ ยังมีผูปวยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย สงผลใหมีผูปวย

เสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้รวมแลว 27 ราย ขณะเดียวกันทางดานบรรดา
ผูนําภาคธุรกิจตางๆ ในเกาหลีใต ก็จัดประชุมฉุกเฉินขึ้นเมื่อวันจันทรที่
ผานมา ตามเวลาทองถิ่น เพื่อหามาตรการบรรเทาของผลกระทบที่ไดรับ
จากการแพรระบาดของไวรัสขางตน
โดยนายปก ยงมาน ประธานและประธานเจาหนาที่บริหาร หรือซี
อีโ อของกลุม บริษัท โดซานกรุป ระบุวา เบื้อ งตน ไดป ระกาศแผนการ
ฟน ฟูเ พื่อ ใหภ าคธุร กิจ นํา ไปปฏิบัติ พรอ มทั้ง หามาตรการในการขจัด
ความกังวล ตลอดจนการแพรระบาดของไวรัสใหไดโดยเร็วที่สุดดว ย

