สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 24 (ตอ) มิถุนายน 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ

สธ.ชี้ผลตรวจเปนลบแมลูกชัยภูมิไมติดเมอรส สถานทูตเรงตาม9ราย
เสี่ยงฯ24 มิถุนายน สัมผัสผูปวย
สธ.ประสานสถานทูตตามตัว 9 คน สัมผัสผูปวยเมอรส ครบ 14 วัน
พ.ศ. 2558
สวนแมลูกชาวชัยภูมิกลับจากเกาหลี ผลตรวจเปนลบ ไมพบเชื้อเมอรส
นพ.รัช ตะ รัช ตะนาวิน รัฐ มนตรีว า การกระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) ใหส ัม ภาษณก อ นเขา ประชุม คณะรัฐ มนตรี (ครม.) ถึง ความ
คืบหนาหลังพบผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอรส) ใน
ประเทศไทย วา เชาวันนี้ผูปวยชาวโอมานที่ติดเชื้อเมอรส มีอาการดีขึ้น
สามารถเครื่องไหวไดบาง สวนญาติผูปวย 3 คน ยังแข็งแรงดี ขณะที่ผูที่
สัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อเดิมมี 176 คน ตอนนี้ก็ลดลงเรื่อยๆ และบางคน
ก็เดินทางออกนอกประเทศไทยไปบางแลว
"หากทีมแพทยของเราตรวจผูติดเชื้อชาวโอมานพบวาเปนผลลบ
อีก 2 ครั้งภายใน 14 วัน ก็จะยืนยันไดวาผูปวยอยูในอาการปลอดภัยแลว
ทั้ง นี้ กระทรวงการทอ งเที่ย วและกีฬ าเปน หว งและหวัง ใหเ ราควบคุม
สถานการณไ ดก อ นฤดูก ารทอ งเที ่ย วของไทยจะมาถึง นั ้น สธ.เองก็
พยายามสรา งระบบและมาตรการปอ งกันพรอ มกับเฝา ระวัง ผูปว ยราย
ใหมอยางเต็มที่ และไมไดปดกั้นการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
แตอ ยา งใด สว นคนไทยยัง สามารถเดิน ทางออกไปยัง ประเทศแถบ
ตะวันออกกลางและเกาหลีใตไดตามปกติ เพราะฉะนั้นหนาที่ของเราคือ
สรางเกราะกําบังภูมิคุมกันประชากรไทยใหเขมแข็งพอ และพรอมที่จะ
คัดกรองตลอดเวลาวาผูใดมีความเสี่ยงติดเชื้อโรคกอนเขาประเทศไทย
โดยสธ.ไดแจกแผนพับใหผูโดยสารขาเขาประเทศทั้ง 37 เที่ยวบินวาทุก
คนมีความเสี่ยง และหากมีไขในระหวางเดินทางหรือเมื่อเดินทางมาถึง
ตองแจงสายดวน 1669 โดยไมตองเดินทางไปโรงพยาบาลเพราะเราจะ

แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว

สง ทีม แพทยไ ปรับ ถึง สนามบิน ทัน ที" นพ.รัช ตะ รัช ตะนาวิน กลา ว
สวนกรณีโรงพยาบาลเอกชน 2 แหงปฏิเสธรับผูปวยที่อาจเสี่ยงติด
เชื้อ เมอรส นั ้น รพ.รัช ตะ กลา ววา เรื่อ งนี้ไ ดน ัด ประชุม เพื่อ ทํ า ความ
เขาใจกับโรงพยาบาลเอกชนกวา 100 แหง เรื่องการขอใหความรวมมือ
และยืนยันวาโรงพยาบาลเอกชนไมสามารถปฏิเสธผูปวยแตกระแสขาว
ที่ออกมาทางโรงพยาบาลเอกชนไดประสานกับสธ.วา หากมีความกังวล
วา ผูปว ยอาจติด เชื้อ ก็ใ หป ระสานสง ตัว ไปยัง สถาบัน บํา ราศนราดูร ได
ตามตัว 9 รายสัมผัสผูปวยเมอรส
วัน เดีย วกัน ที่ก ระทรวงสาธารณสุข นพ.สุร เชษฐ สถิต นิร ามัย
รัก ษาการปลัด กระทรวงสาธารณสุข แถลงขา วภายหลัง ประชุม ศูน ย
ปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขกรณีโรคเมอรส วา ประเทศ
ไทยมีผูปวยยืนยันโรคเมอรเพียง 1 ราย คือ ชาวโอมาน อายุ 75 ป ที่รักษา
ตัว อยูที่หอ งแยกโรค สถาบัน บํา ราศนราดูร อาการทรงตัว แตยัง ไวใ จ
ไมได เพราะเปนกลุมเสี่ยงสูง เนื่องจากมีอายุมากและมีโรคประจําตัว คือ
โรคหัวใจ สวนญาติอีก 3 คน ไมมีไข ไมไอ แตยังมีการเฝาระวังใหอยูใน
หองแยกโรคจนครบจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม
ผูสัมผัสผูปวยเมอรสรายแรกมีการใหกักตัวเองอยูที่บานและเฝา
ระวังที่โรงพยาบาลจํานวน 163 คน สวนใหญพบตัวหมดแลวเหลือเพียง
9 คน ที่ตองติดตามตัวตอไป เปนแท็กซี่คนไทย 1 คน และผูโดยสาร
เที่ยวบินเดียวกันกับผูปวยรายแรก 8 คนซึ่งยังอยูในประเทศไทย เปนชาว
อังกฤษ 6 คน อิตาลี 1 คน และสวิตเซอรแลนด 1 คน จึงไดประสาน
สถานทูต ใหชวยติดตามตัวสําหรับกลุมคนที่เดินทางจากประเทศเกาหลี
ใตและตะวันออกกลาง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน ที่เขา
ขา ยตอ งสอบสวนโรคมี 58
ราย ทั ้ง หมดผลตรวจเปน ลบ
นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีก รมควบคุม โรค (คร.) กลา ววา กลุม
เสี่ยงที่จะติดโรคเมอรสขณะนี้มี 2 กลุม ไดแก กลุมที่ใกลชิดกับผูปวย
รายแรกชาวโอมาน โดยเฉพาะญาติ บุค ลากรทางการแพทยที่ใ หก าร
รักษาผูปวย ซึ่งสามารถตามตัวเจอทั้งหมดแลว สวนแท็กซี่ 1 คน และ
ผูโ ดยสารชาวตา งชาติเ ที่ย วบิน เดีย วกับ ผูปว ยรายแรกอีก 8 คน ได
ประสานใหเจาหนาที่ตํารวจชวยติดตามตัวแลว แตยังถือเปนกลุมเสี่ยงต่าํ
แตตองติดตามตัวใหเจอเพราะยังไมพนระยะฟกตัวของโรค และกลุมคน
ไทยที่จ ะเดิน ทางไปอุม เลาะหใ นชว งปลายเดือ นกรกฎาคม และ ฮัจ ญ

ชวงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้
นพ.โสภณ กลา วอีก วา ไดล งนามในประกาศเจา พนัก งาน
สาธารณสุข เรื่อง ใหเจาของหรือผูรับผิดชอบสถานพยาบาลดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2523 สาระสําคัญของประกาศ คือ 1.
ใหแยกผูปวยหรือผูมีเหตุสงสัยวาปวย ออกมาไวตางหากจากผูอื่นทันทีท่ี
ทราบวามีการปวยหรือมีเหตุสงสัยวามีการปวยเกิดขึ้นในสถานพยาบาล
2.แยกผูสัมผัสโรค เชน ญาติ คนที่ไดใกลชิด ใหอยูในสถานที่ท่ีไมปะปน
กับผูอื่น 3.ใหแจงขอมูลของบุคคลตามขอ 1 และขอ 2 ใหเจาพนักงาน
สาธารณสุขทราบทันที ตองไมเกิน 24 ชั่วโมง 4.กรณีที่จะตองมีการ
เคลื่อนยายหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลของผูปวย ผูมีเหตุขอสงสัย หรือผู
สัมผัสโรค ตองแจงเจาพนักงานสาธารณสุข กอนทุกครั้ง 5.ตองปฏิบัติ
ตามวิธีการและเงื่อนไขเพื่อ การปองกันและควบคุมโรคที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขไดมีคําสั่งใหสถานพยาบาลดําเนินการอยางเครงครัด 6.ฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามมีโทษสูงสุด จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 1
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สธ.รายงาน "เมอรส" ตอ ครม
.
ครม.มีมติรับทราบรายงานสถานการณและความคืบหนามาตรการ
ปอ งกัน ควบคุม การระบาดของโรคเมอรส ตามที่ สธ.เสนอ ซึ่ง ผลการ
ดําเนินการที่ผานมา หลังจากการพบผูปวยโรคเมอรสรายแรกในประเทศ
ไทยไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 1.การสอบสวน และติดตามผูสัมผัสโรค
จํา นวนทั้ง สิ้น 175 ราย 2.รายงานสถานการณโ รคทางเดิน หายใจ
ตะวันออกกลาง (ขาวเพื่อสื่อมวลชน) ผานทางเว็บไซตสํานักสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
3.จัดทีมติดตามเฝาระวังอาการผูสัมผัส 4.แจกเจลแอลกอฮลลลาง
มือ หนา กากปอ งกัน โรค เอกสารคํา แนะนํา เบอรโ ทรศัพ ทที่ส ามารถ
ติด ตอ ได จัด เตรีย มเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษา 5.หากผูสัม ผัสมีอ าการ
สามารถโทรศัพทแจงที่สายดวน 1422 ไดทันที ซึ่งหากผูสัมผัสมีอาการ
เขาเกณฑ กระทรวงสาธารณสุขจะจัด สงรถไปรับ ผูสัมผัสที่มีอ าการที่
บานตอไป และ 6.จัดทําขาวสารประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนเขาใจ
สถานการณ มีค วามรู เ กี ่ย วกับ ตัว โรค และรู ว ิธ ีก ารแพรโ รคตอ ไป

พล.ต.สรรเสริญ กลาวอีกวา สธ.เพิ่มความเขมแข็งของมาตรการ
ตา งๆ ดัง นี้ 1.มาตรการการประเมิน ความเสี่ย งและการปอ งกัน มีก าร
ติด ตามสถานการณก ารระบาดในตา งประเทศและสถานการณใ น
ประเทศอยางตอเนื่อง พรอมทั้งวิเคราะห และทําการประเมินความเสี่ยง
2.มาตรการการเฝาระวังและคัดกรอง มีการเฝาระวังคัดกรองผูเดินทางที่
ชอ งทางเขา ออกประเทศและการติด ตามกลุ ม เสี ่ย ง 3.มาตรการการ
วิน ิจ ฉัย ดูแ ลรัก ษา/การสง ตอ /การตรวจทางหอ งปฏิบ ัต ิก าร และ 4.
คําแนะนําสําหรับผูเ ดิน ทาง-นักทองเที่ย วที่เ ดิน ทางไปประเทศที่มีก าร
ระบาดของโรค
กักตัว 2 แมลูกไมพบเชื้อเมอรส
วันเดียวกัน ที่ จ.ชัยภูมิ นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ชัยภูมิ ไดเรียกประชุมดวนหัวหนาสวน
ดานการปองกันโรคติดตอรายแรง ที่หองประชุม สสจ.ชัยภูมิ หลังพบแม
ลูก ชาว อ.แกง ครอ ที ่เ ดิน ทางกลับ จากประเทศเกาหลี เมื ่อ วัน ที ่ 9
มิถุน ายน และไดม อบหมายใหโ รงพยาบาลแกง ครอ กัก ตัว แมลูก เพื่อ ดู
อาการและตรวจหาเชื้อเมอรส ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดตอไวกอน และ
ครบกําหนด 14 ในวันนี้ (23 มิ.ย.) จนทําใหชาวบานแตกตื่นไมกลาพา
ญาติเขาไปรักษาตัวที่ รพ.แกงครอ จนทางโรงพยาบาลตองสงตัวแมลูก
ไปกักตัวเพื่อดูอาการตอที่ รพ.ชัยภูมิ
นพ.สมควร กลา ววา ผลการกัก ตัว แมลูก ไมพ บเชื้อ แตอ ยา งใด
พรอ มฝากประชาชนในพื้น ที่อยาแตกตื่น ซึ่ง การกักตัวดําเนินการตาม
ขั้นตอนสากล ทาง สสจ.และ รพ.ชัยภูมิ มีมาตรการควบคุมที่ดีและไมมี
การแพรร ะบาดในพื้น ที่อ ยา งแนน อน โดยจะแถลงผลตรวจใหท ราบ
ยืนยันออกมาไดชัดเจนทั้งหมด
ประสาน รพ.เปดคลินิกตรวจ "เมอรส"
สวนที่กรุงเทพฯ ที่หองประชุม ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตรเกื้อ
การุณ ย มหาวิท ยาลัย นวมิน ทราธิร าช นพ.พรเทพ ศิร ิว นารัง สรรค
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สาธารณสุข สภา กทม.ไดเปนประธานประชุมติดตามมาตรการปองกัน

โรคเมอรส
นพ.พรเทพ กลาววา สภา กทม.ไดหารือกับฝายบริหาร กทม.ใน
การวางมาตรการปอ งกัน และเฝา ระวัง ผูปว ยโรคเมอรส ในกรุง เทพฯ
อยางตอเนื่อง เพราะเชื้อไวรัสเมอรสจะแพรระบาดไดงายในพื้นที่แออัด
และปด ลอ มไมม ีอ ากาศถา ยเทอาทิ หอ งน้ํ า รวม รถบริก ารขนสง
หา งสรรพสิน คา และไดเ สนอใหผู บ ริห ารเชิญ ผู ป ระกอบการ
หา งสรรพสิน คา รา นคา ขนาดเล็ก ตา งๆ เจา ของอูแ ท็ก ซี่ ทั้ง ผูบ ริห าร
ขนสง มวลชนตา งๆ มารว มประชุม เพื ่อ ใหร ับ ทราบขอ มูล การแพร
ระบาดและมาตรการปอ งกัน ไวรัส เมอรส เพื่อ ขอความรว มมือ ในการ
เตรียมเจลลางมือ ใสหนากากอนามัยปองกัน รวมทั้งประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบเพื่อความปลอดภัย โดยมาตรการดังกลาวจะเปน
การสรา งความมั่น ใจใหแ กค นไทยและตา งชาติใ นดา นเศรษฐกิจ และ
ดา นการทอ งเที่ย วในประเทศได นอกจากนี้ ฝา ยบริห ารควรขอความ
รว มมือ โรงพยาบาลรัฐ และเอกชนทุกแหง ใหเ รงดําเนิน การเปดคลินิก
ตรวจไวรัส เมอรส โดยเฉพาะและผู ป ว ยที ่เ ขา ขา วเฝา ระวัง ดว ย

