สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ สธ.ยันไทยปลอดไวรัสเมอรสผูปวยระยองแคไขหวัดใหญ
"รมว.สาธารณสุข" ยันไทย ปลอด"ไวรัสเมอรส" ระบุคนไขที่ระยอง
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กรกฎาคมพ.ศ. แคป ว ยเปน หวัด ตามฤดูก าล สว นเพื ่อ นที ่ก ลับ อุบ ลฯ สั ่ง ใหต ิด ตาม
ตรวจสอบขาวลือเสียชีวิต นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวาการ
2558
กระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณวานนี้ (22 ก.ค.) กรณีมี ผูตองสงสัยที่
คาดวา ติด เชื ้อ ไวรัส โคโรนาสายพัน ธุ ก ลุม อาการโรคทางเดิน หายใจ
ตะวันออกกลาง หรือ ไวรัสเมอรส ซึ่งรับไวในโรงพยาบาลระยอง วา
จากการทดสอบในหอ งปฏิบัติก ารพบเปน เพีย งเชื ้อ ไขห วัด ใหญต าม
ฤดูกาล สวนเพื่อนของผูปวยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใตและมี
ขา วเสีย ชีว ิต หลัง เดิน ทางกลับ บา นที ่ จ.อุบ ลราชธานี ใหแ พทย
สาธารณสุขประจําจังหวัดตรวจสอบการ เสียชีวิตในโรงพยาบาล แตไม
พบในขณะนี ้ และไมม ีผู เ ขา ขา ยจะเสีย ชีว ิต จากเมอรส ทั ้ง นี ้ กํ า ลัง
ตรวจสอบวาขาวดังกลาวมีความเท็จจริง อยางไร ขาวการเสียชีวิตนั้น ยัง
ไมทราบวาเสียชีวิตจริงหรือไม
รมว.สาธารณสุข กลาวอีกวา ประเทศไทยมีสภาพที่ปลอดไวรัส
เมอรส มีก ารประกาศออกไปเมื่อ 2-3 สัป ดาหกอ นแลว ยืน ยัน วา
มาตรการปองกันเฝาระวังของกระทรวงสาธารณสุขมีการเฝาระวังเต็มที่
เห็นไดจากตัวอยางที่โรงพยาบาลระยอง แสดงใหเห็นถึงระบบที่ดี หาก
ผูปวยมีการสัมผัสกับ ผูที่มีขอมูลวาไปเกาหลีใตมา และเกิด อาการไข
ไอ เปนหวัด ก็จะเริ่มกระบวนดูแล กักกัน ทันที
สว นผูปว ยที่โ รงพยาบาลระยอง ใน วัน เดีย วกัน นี้มีก ารประชุม
เจา หนา ที่ ทางดา นสาธารณสุข ที่มีส ว นเกี ่ย วขอ งกับ การควบคุม ดูแ ล
ปองกันรักษาโรค โดยในที่ประชุม ไดกําหนดแนวทางเฝาระวัง พรอม
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การสง ขอ มูล ประชาสัม พัน ธ ไปยัง องคก รปกครองสว นทอ งถิ ่น ทั ้ง
จ ัง ห ว ัด ใ ห ท ร า บ ถ ึง ผ ล ก า ร ต ร ว จ จ า ก ห อ ง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร จ า ก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย วา ผลเปนลบไมพบการติด เชื้อ โรคเมอรส
และขอใหประชาชนอยาไดตื่นตกใจ และยืนยันวาโรงพยาบาลระยอง ยัง
เปดใหบริการตามปกติ
นายแพทยสุนทร เหรีย ญภูมิภ ารกิจ นายแพทยชํานาญการพิเศษ
ดา นเวชกรรม สํา นัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ระยอง กลา ววา ไดสง ทีม
ติดตามสอบสวนโรค ในพื้นที่พักอาศัยของผูปวยทั้งสองแลว สวนผูปวย
ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลระยองลาสุดอาการดีข้ึน แตยังใหอยูในหองแยก
ซึ่งตามปกติ ถาผลตรวจพบเชื้อ ตองกักตัวตรวจนานหลายวัน แตกรณีไม
พบเชื้อก็จะตองกักตัวอีก 3-5 วัน เพื่อตรวจดูอาการใหแนใจ
สํานักสื่อสารความ ปองกันไขเลือดออก
นางมยุรี บุญ เรือ งศรี หัว หนาหนว ยควบคุม โรคติด ตอ นํา โดย
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กรกฎาคมพ.ศ. แมลงที่ 3 ครบุรี สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
นําคณะเจาหนาที่ออกหนวยใหบริการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไขเลือดออก
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และไขม าลาเรีย ใหก ับ ชาวบา นในพื ้น ที ่ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี
นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการใหความรูแกประชาชนถึงวงจรชีวิตของยุงที่
เปนพาหะนําโรคไขเ ลือดออกและไขมาลาเรีย พรอมสาธิตการจัดการ
อาณาเขตบา นเรือ นและชุม ชน เพื่อ กํา จัด แหลง เพาะพัน ธุลูก น้ํา ยุง ลาย
รวมไปถึงการแจกจายยาปองกันไมใหยุงกัด ลดจํานวนผูปวยดวยสอง
โรคนี้ให นอยลง.
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