สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ เมอรส เริ่มเบา – แนะเช็กกอนแชร
แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
นพ.โอภาส การยก วิน พงศ รองอธิบ ดีก รมควบคุม โรค
เสี่ยงฯ 2 กรกฎาคม
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปดเผยภายหลังประชุมวอรรูมติดตาม ยังเครือขายสื่อสาร
พ.ศ. 2558
สถานการณโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส วา สาธารณะ

ขณะนี้ผูปวยชาวโอมานที่ไดรับการรักษาในหองแยกโรค สถาบัน
บําราศนราดูร ลาสุดอาการดีขึ้นตามลําดับ ไมมีอาการไอ แตยังตอง -ไดแจงผูบริหารและ
อยูในการดูแลรักษาโรคประจําตัว จึงยังคงอยูในหองแยกโรค สวน เครือขายสื่อมวลชนแลว
ญาติ 3 คน อาการปกติ และวา ในวันที่ 2 กรกฎาคม ผูสัมผัสโรค
เสี่ยงสูง 16 คน และผูสัมผัสโรคเสี่ยงต่ํา 52 คน จะพนจากระบบเฝา
ระวังโรค 14 วัน ตามมาตรฐานสากล
"ความเสี่ยงของประเทศไทยจากโรคเมอรสมาจาก 2 ทาง
คือ จากผูสัมผัสผูปวยที่มีอาการ และจากผูเ ดินทางมาจากพื้น ที่ติด
โรค ซึ่งความเสี่ยงทางที่ 1 ไดรับการปองกันหมดแลว ยังเหลือความ
เสี่ยงทางที่ 2 ซึ่งขณะนี้สถานการณโรคที่เกาหลีใต แนวโนมดีขึ้น
สวนที่ตะวันออกกลางมีรายงานผูปวยเพิ่มที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย
จึง ตอ งแนะนํ า ใหผู ที ่จ ะเดิน ทางไปยัง พื ้น ที ่ต ิด โรครู ว ิธ ีป อ งกัน
ตัวอยางถูกตอง"
ขณะนี้มีผูโทรศัพทรบกวนสายดวน 1422 เฉพาะคืนวันที่
30 มิถุนายน 31 สาย จากผูโทรคนเดียวกัน จึงขอความรวมมือใช
ประโยชนจากสายดวนเฉพาะที่จําเปน และอยา เชื่อขาวลือจากทุก
ทาง แตให "เช็กกอนแชร" ขอมูลทางสื่อออนไลน เพื่อความถูกตอง
และไมเขาขายกระทําผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร

นพ.สุรเชษฐ สถิตนิร ามัย รองปลัด สธ. กลา ววา ในวัน ที่ 2
กรกฎาคมนี้ จะมีการประชุมความเห็นผูเ ชี่ยวชาญดานโรคติด เชื้อ
ดานโรคหัวใจ เพื่อประเมินอาการของผูปวยชาวโอมานอีกครั้งวาให
ออกจากโรงพยาบาลเมื่อใด จากนั้นจะตองเฝาระวังอีก 28 วัน หาก
แนใจวาหายจากโรคเมอรสจริง จะประกาศใหประเทศไทยปลอด
โรคนี้ตอไป
สํานักสื่อสารความ ผลตรวจ เมอรส ผูปวยชาวโอมาน ครั้งลาสุดเปนลบ
แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
เสี่ยงฯ 2 กรกฎาคม สธ.เผยผลตรวจเชื้อเมอรสผูปวยโอมาน5 ครั้งลาสุดเปนลบ อาการดี
ขึ้น หารือ ผูเชี่ยวชาญกอนอนุญาตกลับบาน ขณะที่ เกาหลีใตเลิกคา ยังเครือขายสื่อสาร
พ.ศ. 2558
สาธารณะ
วีซาบรรเทาผลกระทบเมอรส
นพ.โอภาส การยกวินพงศ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) -ไดแจงผูบริหารและ
กลาววานนี้ (1 ก.ค.) ภายหลังประชุมวอรรูมโรคทางเดินหายใจ เครือขายสื่อมวลชนแลว
ตะวันออกกลาง หรือ เมอรส วา ขณะนี้ ยังยืนยันผูปวยโรคเมอรส
ในไทยเพียง 1 ราย ยังรักษาในหองแยกโรค สถาบันบําราศนราดูร
อาการดีขึ้น ไมมีอาการไอ ยังตองอยูในการดูแลรักษาโรคประจําตัว
ที่มีอยูดวย สวน ญาติ 3 คน อาการปกติ
สํา หรับ ผูสัมผัสโรคเมอรส ที่จ ะ พน จากการเฝา ระวังนั้น มีผู
สัมผัสเสี่ยงสูง 16 คน และผูสัมผัสเสี่ยงต่ํา 52 คน ซึ่ง จะไดรับการ
ตรวจรางกาย และตรวจทางหองปฏิบัติการใหมั่นใจกอนใหกลับใน
วันเดียวกัน นายคิม ชอง รัฐมนตรีชวยการทองเที่ยว เตือนวา
รายไดจากการทองเที่ยว ของประเทศอาจหดหายไปถึง 2,300 ลาน
ดอลลาร ถาจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ ลดลงไป 50% ซึ่งการ
ยกเลิกคาธรรมเนียมวีซา ที่มีมูลคา 15 ดอลลาร หรือราว 500 บาท
จะเริ่มตั้งแตวันที่ 6 ก.ค. ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. และประเทศที่ไดรับ
ประโยชนจ ากการยกเลิก คา ธรรมเนีย มวีซ า ไดแ ก จีน กัม พูช า
อิน โดนีเ ซีย ฟล ิป ปน ส และเวีย ดนาม สว นพวกที ่ถ ือ วีซ า ที ่อ อก
ในชวงวันที่ 1 มี.ค.ถึง 30 มิ.ย. ก็จะไดรับการขยายเวลาจาก 3 เดือน
เปน 6 เดือนโดยอัตโนมัติ สําหรับนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีวีซาเขา
ประเทศญี่ปุน จะไดรับอนุญาตใหเขาเกาหลีได โดยไมตองขอวีซา

เปนเวลา 15 วัน
การประกาศครั้งนี้ มีขึ้นในขณะที่เกาหลีใตรายงานวาไมพบผู
ติดเชื้อรายใหมเปนวันที่ 4 ติดตอกันแลว หลังจากเกิดการระบาดที่
ทําใหมีผูติดเชื้อ 182 คน และ เสียชีวิต 33 ราย

