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สํานักสื่อสารความ
เสี่ยงฯ24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2558 

 สธ.ชี้ผลตรวจเปนลบแมลูกชัยภูมิไมติดเมอรส สถานทูตเรงตาม9ราย
สัมผัสผูปวย 
        สธ.ประสานสถานทูตตามตัว 9 คน สัมผัสผูปวยเมอรส ครบ 14 วัน 
สวนแมลูกชาวชัยภูมิกลับจากเกาหลี ผลตรวจเปนลบ ไมพบเชื้อเมอรส 
          นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
(สธ .) ใหสัมภาษณกอนเขาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม .)  ถึงความ
คืบหนาหลังพบผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอรส) ใน
ประเทศไทย วา เชาวันนี้ผูปวยชาวโอมานที่ติดเชื้อเมอรส มีอาการดีขึ้น
สามารถเครื่องไหวไดบาง สวนญาติผูปวย 3 คน ยังแข็งแรงดี ขณะที่ผูท่ี
สัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อเดิมมี 176 คน ตอนนี้ก็ลดลงเรื่อยๆ และบางคน
ก็เดินทางออกนอกประเทศไทยไปบางแลว 
 
          "หากทีมแพทยของเราตรวจผูติดเชื้อชาวโอมานพบวาเปนผลลบ
อีก 2 ครั้งภายใน 14 วัน ก็จะยืนยันไดวาผูปวยอยูในอาการปลอดภัยแลว 
ทั้งนี้ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนหวงและหวังใหเราควบคุม
สถานการณไดกอนฤดูการทองเที ่ยวของไทยจะมาถึงนั ้น สธ .เองก็
พยายามสรางระบบและมาตรการปองกันพรอมกับเฝาระวังผูปวยราย
ใหมอยางเต็มท่ี และไมไดปดกั้นการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
แตอยางใด  สวนคนไทยยังสามารถเดินทางออกไปยังประเทศแถบ
ตะวันออกกลางและเกาหลีใตไดตามปกติ เพราะฉะนั้นหนาที่ของเราคือ 
สรางเกราะกําบังภูมิคุมกันประชากรไทยใหเขมแข็งพอ และพรอมที่จะ
คัดกรองตลอดเวลาวาผูใดมีความเสี่ยงติดเชื้อโรคกอนเขาประเทศไทย 
โดยสธ.ไดแจกแผนพับใหผูโดยสารขาเขาประเทศทั้ง 37 เที่ยวบินวาทุก
คนมีความเสี่ยง และหากมีไขในระหวางเดินทางหรือเมื่อเดินทางมาถึง
ตองแจงสายดวน 1669 โดยไมตองเดินทางไปโรงพยาบาลเพราะเราจะ

แนวทางการดําเนินงาน 
      ไดเผยแพรขาว 
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ    
 
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว 

 



สงทีมแพทยไปรับถึงสนามบินทันที" นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน กลาว 
          สวนกรณีโรงพยาบาลเอกชน 2 แหงปฏิเสธรับผูปวยท่ีอาจเสี่ยงติด
เชื ้อเมอรส นั้น รพ.รัชตะ กลาววา เรื ่องนี ้ไดนัดประชุมเพื ่อทําความ
เขาใจกับโรงพยาบาลเอกชนกวา 100 แหง เรื่องการขอใหความรวมมือ 
และยืนยันวาโรงพยาบาลเอกชนไมสามารถปฏิเสธผูปวยแตกระแสขาว
ท่ีออกมาทางโรงพยาบาลเอกชนไดประสานกับสธ.วา หากมีความกังวล
วาผู ปวยอาจติดเชื ้อก็ใหประสานสงตัวไปยังสถาบันบําราศนราดูรได 
       
             ตามตัว 9 รายสัมผัสผูปวยเมอรส 
             วันเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย 
รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงขาวภายหลังประชุมศูนย
ปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขกรณีโรคเมอรส วา ประเทศ
ไทยมีผูปวยยืนยันโรคเมอรเพียง 1 ราย คือ ชาวโอมาน อายุ 75 ป ท่ีรักษา
ตัวอยูที่หองแยกโรค สถาบันบําราศนราดูร อาการทรงตัว แตยังไวใจ
ไมได เพราะเปนกลุมเสี่ยงสูง เนื่องจากมีอายุมากและมีโรคประจาํตัว คือ
โรคหัวใจ สวนญาติอีก 3 คน ไมมีไข ไมไอ แตยังมีการเฝาระวังใหอยูใน
หองแยกโรคจนครบจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 
 
          ผูสัมผัสผูปวยเมอรสรายแรกมีการใหกักตัวเองอยูที่บานและเฝา
ระวังท่ีโรงพยาบาลจํานวน 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 ท่ีเขา
ข ายต องสอบสวนโรคม ี 58 ราย  ทั ้งหมดผลตรวจเป นลบ 
          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กลาววา กลุม
เสี่ยงที่จะติดโรคเมอรสขณะนี้มี 2 กลุม ไดแก กลุมที่ใกลชิดกับผูปวย
รายแรกชาวโอมาน โดยเฉพาะญาติ บุคลากรทางการแพทยที่ใหการ
รักษาผูปวย ซึ่งสามารถตามตัวเจอทั้งหมดแลว สวนแท็กซี่ 1 คน และ
ผูโดยสารชาวตางชาติเที ่ยวบินเดียวกับผูปวยรายแรกอีก 8 คน ได
ประสานใหเจาหนาท่ีตํารวจชวยติดตามตัวแลว แตยังถือเปนกลุมเสี่ยงต่าํ
แตตองติดตามตัวใหเจอเพราะยังไมพนระยะฟกตัวของโรค และกลุมคน
ไทยที่จะเดินทางไปอุมเลาะหในชวงปลายเดือนกรกฎาคม และ ฮัจญ 



ชวงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ 
 
          นพ .โสภณ  กล าวอ ีกว า  ได ลงนามในประกาศเจ าพน ักงาน
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 ตองแจงเจาพนักงานสาธารณสุขกอนทุกครั้ง 5.ตองปฏิบัติ
ตามวิธีการและเงื่อนไขเพื่อการปองกันและควบคุมโรคที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขไดมีคําสั่งใหสถานพยาบาลดําเนินการอยางเครงครัด 6.ฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามมีโทษสูงสุด จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 1 
หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
          สธ.รายงาน "เมอรส" ตอ ครม 
. 
          ครม.มีมติรับทราบรายงานสถานการณและความคืบหนามาตรการ
ปองกันควบคุมการระบาดของโรคเมอรส ตามที่ สธ.เสนอ ซึ่งผลการ
ดําเนินการที่ผานมา หลังจากการพบผูปวยโรคเมอรสรายแรกในประเทศ
ไทยไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 1.การสอบสวน และติดตามผูสัมผัสโรค 
จํานวนทั้งสิ้น 175 ราย 2.รายงานสถานการณโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (ขาวเพื่อสื่อมวลชน) ผานทางเว็บไซตสํานักสารนิเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
          3.จัดทีมติดตามเฝาระวังอาการผูสัมผัส 4.แจกเจลแอลกอฮลลลาง
มือ หนากากปองกันโรค เอกสารคําแนะนํา เบอรโทรศัพทที่สามารถ
ติดตอได จัดเตรียมเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษา 5.หากผูสัมผัสมีอาการ
สามารถโทรศัพทแจงที่สายดวน 1422 ไดทันที ซึ่งหากผูสัมผัสมีอาการ
เขาเกณฑ กระทรวงสาธารณสุขจะจัดสงรถไปรับผูสัมผัสที่มีอาการท่ี
บานตอไป และ 6.จัดทําขาวสารประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนเขาใจ
สถานการณ มีความรู เกี ่ยวกับตัวโรค  และรู ว ิธ ีการแพรโรคตอไป 



          พล.ต.สรรเสริญ กลาวอีกวา สธ.เพิ่มความเขมแข็งของมาตรการ
ตางๆ ดังนี้ 1.มาตรการการประเมินความเสี่ยงและการปองกัน มีการ
ติดตามสถานการณการระบาดในตางประเทศและสถานการณใน
ประเทศอยางตอเนื่อง พรอมทั้งวิเคราะห และทําการประเมินความเสี่ยง 
2.มาตรการการเฝาระวังและคัดกรอง มีการเฝาระวังคัดกรองผูเดินทางที่
ชองทางเขาออกประเทศและการติดตามกลุ มเสี ่ยง  3.มาตรการการ
วินิจฉัยดูแลรักษา/การสงตอ/การตรวจทางหองปฏิบัติการ  และ  4.
คําแนะนําสําหรับผูเดินทาง-นักทองเที่ยวที่เดินทางไปประเทศที่มีการ
ระบาดของโรค 
        
    กักตัว 2 แมลูกไมพบเชื้อเมอรส 
 
          วันเดียวกัน ที่ จ.ชัยภูมิ นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ชัยภูมิ ไดเรียกประชุมดวนหัวหนาสวน
ดานการปองกันโรคติดตอรายแรง ที่หองประชุม สสจ.ชัยภูมิ หลังพบแม
ล ูกชาว  อ .แกงครอ  ที ่เด ินทางกลับจากประเทศเกาหลี เมื ่อว ันที ่ 9 
มิถุนายน และไดมอบหมายใหโรงพยาบาลแกงครอกักตัวแมลูกเพื่อดู
อาการและตรวจหาเชื้อเมอรส ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดตอไวกอน และ
ครบกําหนด 14 ในวันนี้ (23 มิ.ย.) จนทําใหชาวบานแตกตื่นไมกลาพา
ญาติเขาไปรักษาตัวที่ รพ.แกงครอ จนทางโรงพยาบาลตองสงตัวแมลูก
ไปกักตัวเพ่ือดูอาการตอที่ รพ.ชัยภูมิ 
 
          นพ.สมควร กลาววา ผลการกักตัวแมลูกไมพบเชื ้อแตอยางใด 
พรอมฝากประชาชนในพื้นที่อยาแตกตื่น ซึ่งการกักตัวดําเนินการตาม
ขั้นตอนสากล ทาง สสจ.และ รพ.ชัยภูมิ มีมาตรการควบคุมที่ดีและไมมี
การแพรระบาดในพื้นที่อยางแนนอน โดยจะแถลงผลตรวจใหทราบ
ยืนยันออกมาไดชัดเจนทั้งหมด 
 
          ประสาน รพ.เปดคลินิกตรวจ "เมอรส" 
 
          สวนที่กรุงเทพฯ ที่หองประชุม ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตรเกื้อ
การุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  นพ .พรเทพ  ศิร ิวนารังสรรค 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สาธารณสุข สภา กทม.ไดเปนประธานประชุมติดตามมาตรการปองกัน



โรคเมอรส 
 
          นพ.พรเทพ กลาววา สภา กทม.ไดหารือกับฝายบริหาร กทม.ใน
การวางมาตรการปองกันและเฝาระวังผู ปวยโรคเมอรสในกรุงเทพฯ 
อยางตอเนื่อง เพราะเชื้อไวรัสเมอรสจะแพรระบาดไดงายในพื้นที่แออัด 
และปดล อมไม ม ีอากาศถ าย เทอาท ิ หองน้ํารวม  รถบร ิการขนสง 
ห า งสรรพส ินค า และได เ สนอให ผู บ ร ิห า ร เช ิญผู ป ระกอบการ
หางสรรพสินคา รานคาขนาดเล็กตางๆ เจาของอู แท็กซี ่ ทั้งผู บริหาร
ขนสงมวลชนตางๆ มารวมประชุม เพื ่อใหรับทราบขอมูลการแพร
ระบาดและมาตรการปองกันไวรัสเมอรส เพื่อขอความรวมมือในการ
เตรียมเจลลางมือ ใสหนากากอนามัยปองกัน รวมทั้งประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบเพื่อความปลอดภัย โดยมาตรการดังกลาวจะเปน
การสรางความมั่นใจใหแกคนไทยและตางชาติในดานเศรษฐกิจ และ
ดานการทองเที่ยวในประเทศได นอกจากนี้ ฝายบริหารควรขอความ
รวมมือโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแหงใหเรงดําเนินการเปดคลินิก
ตรวจไวร ัส เมอร สโดย เฉพาะและผู ป วย ที ่เ ข าข าว เฝ าระว ังด วย 
 

 
 
 
 
 
 
 


