สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 30 มิถุนายน 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ 19 จว.เสี่ยงโรคมือเทาปาก
แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคกลาววา ขณะนี้
เสี่ยงฯ30 มิถุนายน
โรคที่ตองระวังในเด็กเล็กคือ มือ เทา ปาก ขอมูลสํานักระบาดวิทยา ยังเครือขายสื่อสาร
พ.ศ. 2558
1 ม.ค.-22 มิ.ย.58 ปวย13,075 รายเสียชีวิต 1 ราย ผูปวยสวนใหญอยู สาธารณะ

ในวัยเด็กเล็ก (1-3 ป) สูงถึง 72% ชวง 4 สัปดาหที่ผานมาพบ 19
จัง หวัด เสี่ย งระบาดคือ แมฮอ งสอน ลําพูน อุทัย ธานี กํา แพงเพชร -ไดแจงผูบริหารและ
พะเยา ตราด สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ชัยนาท ยโสธร เครือขายสื่อมวลชนแลว
หนองคายอํานาจเจริญ เลย ระนอง สตูล กระบี่ ปตตานี พังงา

สํานักสื่อสารความ สธ.ตัดผูสัมผัสโรคเมอรสชุดแรก 20 คน หลังครบ 14 วัน
เสี่ยงฯ30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558

แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
ขณะนี ้ม ีผู ส ัม ผัส ผู ป ว ยยืน ยัน โรคเมอรส ชาวโอมานอยู ใ น ยังเครือขายสื่อสาร
ประเทศไทย รวม 154 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูสัมผัส สาธารณะ

โรคเสี่ยงสูง 36 คน ที่เหลือเปนกลุมสัมผัสโรคเสี่ยงต่ํา ในกลุมผู
สัม ผัส เสี่ย งสูง ประกอบดว ย ญาติผูปว ย ผูเ ดิน ทางรว มเที่ย วบิน 2 -ไดแจงผูบริหารและ
แถวหนา-หลัง บุคลากรทางการแพทยและคนขับรถแท็กซี่ สามารถ เครือขายสื่อมวลชนแลว
ติดตามไดทุกคน ทุกคนสบายดี ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไม
พบเชื้อโรคเมอรส สําหรับอาการชายชาวโอมานอาการทั่วไปดีขึ้น
สามารถลุก ขึ้น นั่ง ได ไมจํา เปน ตอ งใชอ อกซิเ จน ผลการเอ็ก ซเรย
ปอด ดีขึ้น สวนอาการโรคหัวใจซึ่งเปนโรคเดิมนั้น แพทยไดดูแลอยู
พรอมระบุวา สําหรับกลุมผูสัมผัสที่ใหแยกตัวเพื่อดูอาการนั้น

ไดครบกําหนดเฝาสังเกตอาการ 14 วัน ในวันที่ 29 มิ.ย. จํานวน 20
คน เปนผูเดินทางรวมเที่ยวบิน 14 คน คนขับรถแท็กซี่ 2 คน และ
บุคลากรทางการแพทย 4 คนโดยเปนชาวตางชาติ 12 คน สัญชาติ
อังกฤษ อิตาลี สวิสเซอรแลนด และคนไทย 8 คน รับไวสังเกต
อ า ก า ร ที ่ก ร ุง เ ท พ ม ห า น ค ร ช ล บ ุร ี ส ุร า ษ ฏ ร ธ า น ี ก ร ะ บี่
ประจวบคีรีขันธ และบุรีรัมย ที่เหลืออีก 16 คน ยังอยูในระบบเฝา
ระวังใหครบ14 วัน ทั้งหมดไมมีอาการปวย และมีการตรวจเชื้อทาง
หอ งปฏิบัติก ารยืน ยัน สํา หรับ ญาติข องผูปว ยจะออกจากระบบเฝา
ระวังวันที่ 2 ก.ค.นี้ ซึ่งแตละคนจะหมดระยะสังเกตอาการไมเทากัน
ขึ้นอยูที่วันที่สัมผัสกับผูปวย ?ผูปวยชาวโอมานจะไดตรวจสารคัด
หลั่งจากทางเดินหายใจบริเวณหลังโพรงจมูก ใหมั่นใจวาไมมีเชื้อ
จากทางเดินหายใจแพรไปสูผูอื่นได กอนยายออกจากหองแยกโรค
ความดันลบ ไปรัก ษาในหองแยกโรคธรรมดา สว นญาติ 3 คน
อาการปกติ ยังอยูในระบบเฝาระวังใหครบ 14 วัน อยางไรก็ตาม
มาตรการเฝา ระวัง ผูสัม ผัส และผู เ ดิน ทางเขา ประเทศจะทํา อยา ง
เขมงวดเหมือนเดิม ไมไดนิ่งนอนใจแตอยางใด
ขณะนี้ไดเก็บเชื้อจากผูปวยสงตรวจหองปฏิบัติการและไมพบ
เชื้อมากกวา 1 ครั้ง ซึ่งการจะจําหนาย?ผูปวยออกจากโรงพยาบาลได
นั ้น ตอ งพิจ ารณาจากอาการตา งๆเปน สํา คัญ วา ผู ป ว ยหายดีแ ละ
แข็งแรงสามารถเดินทางกลับประเทศได ขณะนี้ถือวามีความเปนไป
ไดสูงที่ผูปวยจะหายเปนปกติจากโรคเมอรส ภายในเดือน ก.ค.นาจะ
สามารถออกจากโรงพยาบาลไดอยางไรก็ตาม ในวันที่ 3 ก.ค. จะมี
การประชุมทบทวนการปฏิบัติงานตามแนวทางคําแนะนํา ในกลุมบุ
คลากกรทางการแพทย โดยเฉพาะกลุม ที่ต อ งดูแ ลผูป ว ย เพื ่อ ให
มั่นใจในการใหการรักษาดวย
แมวาสถานการณการระบาดของโรคจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น
แต?จะยังกําชับใหผูที่เกี่ยวของ ทั้งโรงพยาบาลเอกชน ที่รับผูปว ย
ตางประเทศ นายแพทยสาธารณสุข และผูอํานวยการโรงพยาบาล ที่
ตองดูแลในพื้นที่ตางๆ ทําความเขาใจมาตรการ และกําชับในเรื่อง
การจัดหองแยกโรคใหเปนไปตามมาตรการการเตรียมความพรอม

ทั ้ง นี ้ สํ า หรับ ประกาศตาม พ.ร.บ.โรคติด ตอ มีก ารทยอยออก
ประกาศเพื ่อ ใหส ามารถควบคุม ไดท ุก สว น ทั ้ง ในสว นผู ป ว ย
โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน หอ งปฏิบ ัต ิก าร และกํ า ชับ การนํา สง
ผูปวยใหเปนไปตามมาตรฐาน และจะมีโทษตามกฎหมาย เพื่อไมให
มาตรการเฝาระวังหยอนยาน

