
 
                        

 
สรุปและวิเคราะหขาวประจาํวันท่ี 24 มิถุนายน 2558 

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน  
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวเิคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้   
วันท่ี /แหลงขาว ประเด็นขาว วิเคราะหขาว 

สํานักสื่อสารความ
เสี่ยงฯ24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2558 

สคร.5 เผยอีสานใตพบผูเขาขายเฝาระวังโรคเมอรส 7 ราย โคราช 3 ชัยภูมิ 
2 และบุรีรัมย 2 ราย มีประวัติเดินทางมาจากประเทศโรคระบาด อยู
ระหวางกักตัวดูอาการจนครบ 14 วัน ระบุเด็กชัยภูมิกลับจากเกาหลีไมมีไข
ผลตรวจแล็บเปนลบไมติดเชื้อ แตยังตองเฝาระวังตอ เผยรวม ตม.คุมเขม
ดานชายแดน  ตรวจนักทองเ ท่ียวทุกรายสกัดการระบาดของโรค 
        
       วันนี้ (23 มิ.ย.) ท่ีสํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
ถ.ราชสีมา-โชคชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร 
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ซึ่งดูแล
รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนลาง ประกอบดวย ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร เปดเผยถึงการเฝาระวังการระบาดของ
โรคไวรัสเมอรสในพื้นที่รับผิดชอบวา ลาสุดจนถึงขณะนี้มีบุคคลกลุม
เสี่ยงท่ีมีประวัติเดินทางมาจากประเทศที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสเมอรสและอยูระหวางกักตัวเพื่อเฝาระวังดูอาการ รวมท้ังสิ้น 7 ราย 
        
       แบงเปน พื้นที่ จ.นครราชสีมา 3 ราย ซึ่งเปนครอบครัวท่ีเดินทางมากับ
สายการบินเดียวกับชายชาวโอมานที่ตรวจพบปวยเปนโรคเมอรสรายแรก
ของไทย โดยบุตรชายวัย 6 ขวบปวยเปนไขหวัด และแมมีอาการน้ํามูก
ไหล ขณะนี้พักรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาลปากชองนานา อ.ปากชอง จ.
นครราชสีมา ผลตรวจในหองปฏิบัติการ (แล็บ) จํานวน 3 ครั้งออกมาเปน
ลบไมพบติดเชื้อไวรัสเมอรส แตยังตองกักตัวเฝาระวังใหครบตามกําหนด 
14 วัน 
       
       นอกจากนี้ ยังพบกลุมเสี่ยงท่ี จ.บุรีรัมยอีก 2 ราย โดยผลการตรวจ
ตัวอยางสารคัดหลั่งออกมาเปนลบทั้ง 3 ครั้งเชนกัน แตยังคงตองกักตัวเฝา
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ระวังอยูท่ีโรงพยาบาลบุรีรัมยตอไปจนครบ 14 วัน 
       
       สวนท่ี จ.ชัยภูมิ ลาสุดพบมีเด็กอายุ 4 ขวบ ซึ่งเดินทางไปเยี่ยมพอกับ
มารดาที่ประเทศเกาหลี และกลับมาตั้งแตวันที่ 8 มิ.ย. แรกๆ ไมมีอาการ 
กระทั่งวันที่ 19 มิ.ย.ท่ีผานมาเด็กมีอาการเปนหวัด น้ํามูกไหล และเจ็บคอ 
ทางโรงพยาบาลชัยภูมิจึงแยกผูปวยไวในหองคัดแยกกับมารดา และนํา
ตัวอยางสารคัดหลั่งไปตรวจในหองปฏิบัติการ ผลออกมาเปนลบไมพบ
เชื้อเมอรส และเด็กไมมีไข อุณหภูมิในรางกายวัดได 36 องศาเซลเซียส แต
ท้ัง 2 คนยังตองกักตัวเฝาติดตามอาการจนครบ 14 วันกอน 
        
       สําหรับญาติพี่นองกลุมเสี่ยงท่ีอยูทางบาน ขณะนี้เจาหนาท่ีสาธารณสุข
ไดเขาไปควบคุมโรคไวแลว เนื่องจากเด็กอายุยังนอย ยังไมสัมผัสกับคน
เปนจํานวนมาก จึงไมยากตอการติดตามโรค และขณะนี้อยูในชวงเฝาระวัง 
        
       นพ.ธีรวัฒนกลาวอีกวา ในการเฝาระวังนั้นยังไดประสานความรวมมือ
กับทางกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง (ตม.) 4 ในการเฝาระวังโรคตาม
แนวชายแดน ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบมีดานผานแดนถาวร 1 แหง คือ ดาน
ผานแดนถาวรไทย-กัมพูชา ชองจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ขณะนี้ไดมีการ
ติดประกาศแผนปายประชาสัมพันธ 4 ภาษา ประกอบดวย ไทย อังกฤษ 
เกาหลี และอาหรับ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบ และดําเนินการ
ตรวจสอบเขมงวดทุกคนที่เขาออก พรอมสอบประวัตินักทองเที่ยวและ
ตรวจโรค 
      
       โดยมีเจาหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุขประจําอยูในจุดผานแดน
ดังกลาว 4 นาย สับเปลี่ยนกันเฝาระวังตรวจหาโรคเมอรส ซึ่งนักทองเที่ยว
ทุกรายที่ผานการตรวจแลวจะไดรับบัตร “Health Beware Card” ถือ
กลับไปดวย โดยดําเนินการมากวา 2 สัปดาหแลว ลาสุดยังไมพบผูปวย
ตองสงสัยเปนโรคเมอรสแตอยางใด 
      
       ท้ังนี้ ขอฝากประชาชนวาอยาตื่นตระหนกจนเกินไป โรคติดเชื้อไวรัส
เมอรสไมไดรายแรงมากหรือเปนแลวตายทุกราย แตสามารถปองกันได 
โดยการกินรอน ชอนกลาง ลางมือ และกลุมเสี่ยงคือ ผูสูงอายุตั้งแต 60-65 
ปข้ึนไป รวมท้ังผูเปนโรคเบาหวาน ผูท่ีปวยดวยโรคปอดอุดตันเรื้อรัง และ
ผูปวยมะเร็ง สุขภาพไมแข็งแรง อยาเดินทางไปในประเทศหรือพื้นที่ท่ีมี



การระบาดของโรคอยางเด็ดขาด 
      
       “หากสงสัยวาปวยติดเชื้อไวรัสเมอรสไมตองเดินทางมาพบแพทยดวย
ตนเองหรือข้ึนรถโดยสารประจําทางมา ขอใหโทร.แจง 1669 จะมี
รถพยาบาลออกไปรับผูปวยถึงท่ี เพื่อปองกันการแพรเชื้อสูสาธารณชน” 
นพ.ธีรวัฒนกลาว 
  

ไทยโพสต 
มิถุนายน พ.ศ. 
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หาม รพ.ปฏิเสธผูปวยโรคเมอรส 
          กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ  สั่งสถานพยาบาลทุกแหง
หามปฏิ เสธผูปวยเมอรส หากสงตอตองใชรถพยา บาลที่มีการปองกัน
การติดเชื้อเทานั้น    ฝา ฝนปรับ 1 หมื่น คุก 6 เดือน รักษาการปลัดฯ 
ระบุไทยยังมีความเสี่ยงเนื่องจากเปนประเทศเปด บุรีรัมยเฝาระวังอีก 
1   สวนชายชาวโอมานอาการดีข้ึน 
 
          นพ .ส ุร เชษฐ  สถ ิตน ิร าม ัย  ร ักษาราช  การปล ัดกระทรวง
สาธารณสุข พรอมดวย นพ.วชิระ เพ็งจันทร รองปลัดกระทรวงสา 
ธารณสุข, นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมวอรรูมและ
ใหสัมภาษณถึงความคืบหนาในการเฝ าระวังปองกันควบ  คุมโรค
ทางเด ินหายใจตะวันออกกลาง  หรือโรคเมอรส  วา  เมื ่อว ันอังคาร 
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศคําสั่งเจาพนักงานสาธารณสุขตาม 
พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ.2523 ใหสถานพยาบาลทุกแหงปฏิบัติดังนี้ เมื่อมี
ผู ปวยสงสัยตองแจงกระทรวงสาธารณสุขทัน ที หามปฏิเสธการรับ
ผู ปวย  และถาตองสง  ตอเพื ่อรักษาที ่โรงพยาบาลอื ่น  หามสงผู ปวย 
เดินทางไปเองดวยรถสาธารณะ ใหสงดวยรถพยาบาลที่มีการปองกัน
การติดเชื้อ หากฝาฝนมีความผิด ปรับตั้งแต 2,000-10,000 บาท จําคุกไม
เกิน 6 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยใหผูวาราชการจังหวัด นายแพทยสา
ธารณ สุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูอํานวย การสํานักควบคุม
โรคติดตอ อธิบดีกรมควบ คุมโรค เปนเจาพนักงาน 
 
          นอกจากนี้ ไดแจงใหผูประกอบการจัดการเดินทางของผูแสวงบุญ
ท่ีประเทศซาอุ ดีอาระเบีย ใหข้ึนทะเบียนและสงรายชื่อผูท่ีจะเดินทางไป
แสวงบุญพิธีฮัจญ รวมทั้งพิธีอุมเราะห ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอําเภอ และผูอํานวยการโรงพยา บาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ในพื้นที่ทราบ เพื่อติดตามดูแลและเฝาระวังโรค ในผูแสวงบุญทุกคนเมื่อ
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กลับถึงประเทศไทย 
 
          อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงโรคเมอรส เนื่องจาก
เปนประเทศเปด  มีผู เด ินทางเขา-ออกตลอดเวลา  ขอความรวมมือ
ประชาชน หากกลับจากพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วันแลวมีอาการไข ไอ เจ็บ
คอ  ขอให แยกต ัว เองและร ีบไปพบแพทย  ถาจํา เป นต องร ับความ
ชวยเหลือในการไปโรงพยาบาล โทร.แจง 1669 อยานั่งรถสาธารณะมา
เอง 
 
          ดาน นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข ใหสัมภาษณวา 
ผูปวยชาวโอมานที่ติดเชื้อมีอาการดีขึ้นสามารถที่จะเคลื่อนไหวไดบาง 
สวนญาติของผูปวยจํานวน 3 คนยังแข็งแรงดี และผูที่สัมผัสใกลชิดกับผู
ติดเชื้อที่แตเดิมมี 176 คน คอยๆ ลดลงเรื่อยๆ และบางคนออกนอก
ประเทศไทยไปบางแลว อยางไรก็ตาม หากทีมแพทยตรวจเชื้อของผูปวย
ชาวโอมาน พบผลเปนลบอีก 2 ครั้งภายใน 14 วัน จะยืนยันไดวาผูปวย
อ ยู ใ น อ า ก า ร ป ล อ ด ภ ัย แ ล ว 
          เมื่อถามกรณีที่มีกระแสโรงพยาบาลเอกชน 2 แหงปฏิเสธรับ
ผูปวยที่อาจเสี่ยงติดเชื ้อ จึงสงตอสถาบันบําราศนราดูรแทนนั้น รมว.
สาธารณสุขตอบวา ไดนัดประชุมเพื ่อทําความเขาใจกับโรงพยาบาล
เอกชนกวา 100 แหง เรื ่องการขอใหความรวมมือ และยืนยันวา
โรงพยาบาลเอกชนไมสามารถปฏิเสธผูปวย แตกระแสขาวท่ีออกมา ทาง
โรงพยาบาลเอกชนไดประสานกับ สธ.วาหากมีความกังวลวาผูปวยอาจ
ต ิด เ ชื ้อ  ก ็ใ ห ป ร ะส านส ง ต ัว ไ ป ย ัง ส ถ า บ ัน บํ า ร า ศน ร า ด ูร ไ ด 
          เมื ่อถามวา หากประชาชนที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใตหรือ
พื้นที่เสี่ยง ตองนอนโรงพยาบาลเพื่อเฝาดูอาการถึง 14 วัน ทางกระทรวง
สาธารณสุขจะรับผิดชอบคาใชจายอยางไรบาง นพ.รัชตะกลาววา คน
ไทยทุกคนมีหล ักประก ันส ุขภาพอยู แล ว  แตถ ึงแม จะเด ินทางไป
โรงพยาบาลเอกชน ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลคาใชจายใหทั้งหมด
ใ น ส ว น ข อ ง ก า ร เ ฝ า ร ะ ว ัง 
          นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร รมว.การทองเที่ยวและกีฬา กลาว
วา ไมไดสงผล กระทบตอการทองเที่ยว และไมมีการยกเลิกการเดินทาง
มาประเทศไทย เนื่องจากนักทองเที่ยวเชื่อมั่นในมาตรการสาธารณสุข
ของไทย ตั้งแตการแพรระบาดของไขหวัดนก การแพรระบาดของอีโบ
ลา ซึ่งไทยมีประวัติการทํางานที่ดี อยูในระดับนานาชาติ มีมาตรการที่



เขมขนมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม จํานวนนักทองเที่ยวในปนี้เพิ่มขึ้น
จ า ก ป ที ่แ ล ว  ใ น เ ด ือ น ต อ เ ด ือ น จ ะ ม ีป ร ิม า ณ ที ่เ พิ ่ม ม า ก ขึ ้น 
          ขณะที ่ พล .ต .สรรเสริญ  แกวกําเนิด  รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปดเผยวา ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับทราบรายงานเรื่องรายงานสถานการณ
และความค ืบหนามาตรการป องก ันควบค ุมการระบาดของโรค
เมอรส   โดยกระทรวงรายงานว า  ประ  เทศไทยย ังคงมีความเสี ่ยง
เชนเดียวกับประเทศตางๆ ตอการระบาดของโรค จึงไดดําเนินมาตรการ
ในการตรวจจับการระบาดของโรคในกลุมเสี่ยงเพื่อการควบคุมท่ีรวดเร็ว 
เนนการเฝาระวังที่โรงพยาบาล รวมทั้งปองกันการแพรกระจายเชื้อใน
สถานพยาบาล  เพื ่อใหการปองกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น 
          ลาสุดจากขอมูลของสํานักงานสาธารณ สุขจังหวัดบุรีรัมย พบวามี
ผูเขาขายเฝาระวังโรคเมอรสเพิ่มอีก 1 ราย เปนชายอายุ 33 ป ภูมิลําเนา
อยูที่ อ.ลําปลายมาศ เนื่องจากเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศกลุมเสี่ยง 
รวมแลวขณะนี้ จ.บุรีรัมย มีผูที่เขาขายเฝาระวังจํานวน 2 ราย อยางไรก็
ตาม ทั้ง 2 รายยังไมพบมีไขหรืออาการปวยผิดปกติแตอยางใด 
          สวนกระทรวงสาธารณสุขรายงานขาว  โรคทางเด ินหายใจ
ตะวันออกกลาง หรือเมอรส ประจําวันที่ 23 มิถุนายน พบผูปวยยืนยันใน
ประเทศ 1 ราย ผูสัมผัสโรค 163 คน สถานการณทั่วโลก ขอมูล ณ วันที่ 
20 มิถุนายน 2558 พบผูปวย 1,338 ราย เสียชีวิต 475 ราย ประเทศเกาหลี
ใต  พบผู ป ว ย  172 ร าย  เ ส ียช ีว ิต  27 ร าย 
          ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลี ใตรายงานความคืบหนา
สถานการณโรค เมอรสเมื่อวันอังคารวา ไมมีผูเสียชีวิตเพิ่มเติม และทํา
ใหจํานวนผูเสียชีวิตยังคงเดิมที่ 27 ราย แตมีผูติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ยอดรวม
ผูติดเชื้อรวมผูเสียชีวิตดวยเพิ่มเปน 175 คน ผูติดเชื้อรายใหม 2 ใน 3 ติด
เชื ้อจากโรงพยาบาล 2 แหง แหงหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลศูนย
การแพทยซัมซุง  ซึ ่งเปนแหลงที ่พบผู ติดเชื ้อประมาณครึ ่งหนึ ่งของ
ทั ้ง ห ม ด 
          ศ ูนย ก า รแพทย ที ่ดํ า เน ินก ารโดยม ูลน ิธ ิซ ัมซ ุง แห งนี ้เ ป น
โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงไดรับการยอมรับนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งใน
เกาหลีใต แตการกลายเปนแหลงแพรเชื้อแหงใหญ ทําใหโรงพยาบาลถูก
ตําหนิอยางรุนแรง ท่ีไมสามารถควบคุมการแพรระบาดได เมื่อวันอังคาร 
เจย วาย. ลี รองประธานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนทายาทของลี 
คุนฮี ประธานผูกอตั้งซัมซุงกรุป ตองออกมาโคงคํานับขอโทษตอชาว



เกาหล ีใต ทั ้งประ เทศ  โดยม ีการถ ายทอดผ านทางโทรท ัศน ด วย 
          "ศูนยการแพทยซัมซุงไมสามารถควบคุมการติดเชื้อและการแพร
เชื้อไวรัสนี้ได สรางความเจ็บปวดและความวิตกแกประชา ชน ผมขอ
โคงคํานับขอโทษ" คํากลาวขอโทษจากลี ซึ ่งถ ูกวางตัวใหสืบทอด
อาณาจักรซัมซุงตอจากบิดาที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแหงนี้นับ
แตหัวใจลมเหลวเมื่อปท่ีแลว. 
 

 
 
 
 
 
 


