ที่มาแหล่งข่าว
สานักสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข

สรุปข่าว ประจาวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเด็นข่าว
ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส (Middle East Respiratory
Syndrome: MERS) ประจาวันที่ 2๘ มิถุนายน 2558
1. สถานการณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2558
1.พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศ 1 ราย
2.พบผู้สัมผัสโรค 156 คน
3.สถานการณ์ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วย 1,356 ราย
เสียชีวิต 483 รายใน26ประเทศ ส่วนประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2558
พบผู้ป่วย 182 ราย เสียชีวติ 31 ราย
4. ขอความร่วมมือประชาชน อย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง “เช็คก่อนแชร์” ข้อมูลผู้ป่วยทาง
สื่อออนไลน์ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแพร่หลาย เกิดความตระหนก และมีความผิดตาม
พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ โปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โทร
1422 ตลอด 24 ชั่วโมง
2. สธ.เตรียมผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูง กลับบ้านสัปดาห์หน้า ตรวจตามมาตรฐานให้มั่นใจก่อนกลับ
นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย
นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมวอร์รูมฯ และให้สัมภาษณ์ความ
คืบหน้าการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส ว่าใน
สัปดาห์หน้าผู้สัมผัสผู้ป่วย จะสิ้นสุดระยะเวลารับไว้สังเกตอาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 36 คน จะได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดว่าไม่มีอาการโรคระบบ
ทางเดินหายใจ รวมทั้งการเก็บสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจบริเวณหลังโพรงจมูก ตาม
มาตรฐานก่อนออกจากระบบเฝ้าระวังโรคและเดินทางกลับ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่า ที่แยกตัวเอง
ที่บ้านก็ให้กลับไปดาเนินชีวิตได้ตามปกติ สาหรับผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สชาวโอมาน ที่รักษาอยู่
ที่สถาบันบาราศนราดูร อาการดีขึ้นตามลาดับ รับประทานอาหารได้ ช่วยเหลือตัวเองได้
พอควร ได้รับการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคประจาตัว ทั้งนี้ ก็จะตรวจสารคัด
หลั่งจากทางเดินหายใจบริเวณหลังโพรงจมูก ให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อที่จะแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้ ก่อนย้าย
ออกจากห้องแยกโรคความดันลบ ไปรักษาในห้องแยกปกติจนกว่าโรคประจาตัวจะดีขึ้น และ
ปลอดภัยที่จะเดินทางกลับประเทศ ส่วนญาติ 3 คน อาการปกติ ส่วนผู้เข้าเกณฑ์การ
สอบสวนโรค และมีอาการไข้ ไอ ภายใน 14 วันหลังกลับจากพื้นที่ติดโรค ก็จะได้รับการ
ตรวจหาสาเหตุของการป่วย รวมถึงการตรวจว่าติดเชื้อโรคเมอร์สหรือไม่ และรับไว้สังเต
อาการในระบบเฝ้าระวังควบคุมโรคจนครบ 14 วันหลังกลับจากพื้นที่ติดโรค ซึ่งจนถึง
ขณะนี้ยังไม่พบผู้ใดติดเชื้อโรคเมอร์ส
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน2558 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาล คลินิกเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 250 แห่ง กาชับให้
ตระหนักและปฏิบัติตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 และ พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541
ทั้งในเรื่องการรับรักษาผู้เดินทางจากพื้นที่ติดโรค การแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ การ
ไม่ให้ผู้ป่วยเดินทางเองด้วยรถสาธารณะ พร้อมแจกเอกสารคาแนะนาการปฏิบัติ

3. การเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากตะวันออกกลางและเกาหลีใต้ ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค
ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 28 มิถุนายน 2558 มีบุคคลผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค ซึ่งส่วนใหญ่
คือผู้เดินทางจากประเทศที่มีรายงานการเกิดโรคเมอร์สเข้ามาทั้งหมด 110 ราย ในจานวนนี้
มาจากเกาหลีใต้ 64 ราย จากตะวันออกกลาง 46 ราย สาหรับในวันที่ 28 มิถุนายน 2558
มีบุคคลผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค รวม 3 ราย มาจากเกาหลีใต้ ทั้ง 3 ราย ทุกรายได้ส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
4. สรุปผลการให้บริการสายด่วน 1422 ปรึกษาประชาชนเรื่อง โรคเมอร์ส
ในรอบ 24 ชั่วโมง วันที่ 28 มิถุนายน 2558 มีผู้โทรมาสอบถามที่สายด่วน กรมควบคุมโรค
รวม 61 สาย เป็นเรื่องโรคเมอร์ส 23 สาย คาถามที่ถามมากที่สุด คือ ความรู้เรื่องโรค การ
ปฏิบัติตัว การป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วย
5. ผลการดาเนินงานที่ด่านควบคุมโรค ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
-ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2558
จานวน 31,296 คน ไม่พบผู้มีไข้
-ขอความร่วมมือสายการบิน ประกาศเตือนบนเครื่องบิน เรื่องมาตรการคัดกรองที่สนามบิน/
แจกคาแนะนา (health beware card) บนเครื่อง 37 เที่ยวบินตรงจากพื้นที่เสี่ยง / แนะนา
การเข้มงวดทาความสะอาดเครื่องบิน
-ประสานงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ส่งผู้เดินทางจากเขตติดโรคให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุม
โรคตรวจวัดไข้ทุกราย ก่อนอนุญาตให้เข้าเมือง
-ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Thermoscan) 4 จุด / ติดตั้งแอลกอฮอล์เจลกว่า 200 จุด
ทั่วสนามบินแจกหน้ากากอนามัยที่จุดประชาสัมพันธ์
6. ข้อแนะนาประจาวันในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเดินหายใจ รวมทั้งโรคเมอร์ส
ประชาชนคนไทยทั่วไปไม่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคเมอร์ส ยกเว้นผู้ที่เดินทางไปในประเทศที่มี
การระบาด สาหรับประชาชนทั่วไปมีข้อปฏิบัติดังนี้
1.
หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม
2.
ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆด้วยน้าสบู่
3.
รับผิดชอบต่อสังคม เมื่อมีอาการไข้ ไอ มีน้ามูก เจ็บคอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับ
บุคคลอื่น เมื่อไอ หรือจามใช้กระดาษชาระปิดปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชาระที่ใช้
แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย สาหรับผู้เดินทางกลับ
จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค หากมีอาการดังกล่าวภายใน 14 วัน ให้รีบไปพบแพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
4.ประชาชนที่ไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากมีไข้ ไอ ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นโรคเมอร์ส ควร
ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาตามปกติ หรือโทรปรึกษา สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามข่าวสารทางเฟสบุ๊ค “ไทยสู้เมอร์ส”
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ประเด็นข่าว
ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
http://www.hfocus.org สธ.เผยผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 20 คน ครบกาหนดเฝ้าระวัง 14 วัน กลับบ้านได้
กระทรวงสาธารณสุข เผยวันนี้ผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูงจานวน 20 คน ครบกาหนดเฝ้าสังเกต
อาการ 14 วัน เป็นผู้เดินทางร่วมเที่ยวบิน 14 คน และคนขับรถแท็กซี่ 2 คน และบุคลากร
ทางการแพทย์ 4 คน เป็นชาวต่างชาติ 12 คน คนไทย 8 คน ทุกคนสบายดี ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส
วันนี้ (29 มิถุนายน 2558) ที่ สถาบันบาราศนราดูร จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ
รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรม
ควบคุมโรค และคณะ เยี่ยมชมการดาเนินงานให้ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส กลุ่มเสี่ยงสูงที่รับตัวไว้เฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ที่
สถาบันบาราศนราดูร ออกจากระบบเฝ้าระวังโรคและเดินทางกลับ และนาสื่อมวลชนเยี่ยมชม
ห้องแยกโรคความดันลบ พร้อมชื่นชมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกๆคน ที่ให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคเป็นอย่างดี
http://www.hfocus.org สธ.เผาทาลายยาเสพติดของกลางกว่า 9 พันกิโลกรัม มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท เนื่องใน
วันยาเสพติดโลก
กระทรวงสาธารณสุข นายาเสพติดให้โทษของกลางและกัญชาของกลางจากกองบัญชาการ
ตารวจปราบปรามยาเสพติด รวมน้าหนักกว่า 9,468 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 22,339 ล้านบาท
เผาทาลายเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เผยในรอบ 9 เดือนที่
ผ่านมาของปีงบประมาณ 2558 บาบัดผู้เสพยาเสพติดได้ 144,479 คน คิดเป็นร้อยละ
65.67 ของเป้าหมาย
ในปี งบประมาณ 2558 ตั้งเป้าบาบัดและฟื้นฟูทั้ง 3 ระบบรวม 220,000 คน และให้
ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดในปี 2557-2558 จานวน 230,000 คน ในรอบ 9 เดือน
ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557-31 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้ารับการ
บาบัดในโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัด 1,287 แห่งทั่วประเทศรวม 144,479 คน เป็นผู้
บาบัดโดยระบบบังคับบาบัดมากที่สุด 73,896 คน รองลงมาคือระบบสมัครใจ 57,678 คน
และในระบบต้ อ งโทษ 12,905 คน กลุ่ ม ผู้ เ สพยาเสพติ ด หลั ก ที่ เ ข้ า รั บการบ าบั ด ร้ อ ยละ
33.31 เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง ว่างงานและเกษตรกร โดยผู้
เข้าบาบัดเป็นรายใหม่ร้อยละ 68.19 โดยเป็นผู้เสพที่ยังไม่ติดร้อยละ 61.07 เป็นผู้ติดยาร้อย
ละ 36.09 และเป็นผู้เสพติดอย่างรุนแรงร้อยละ 2.89 ยาเสพติดที่ใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ยาบ้าร้อยละ 79.62 กัญชาร้อยละ 6.15 และยาไอซ์ร้อยละ 4.35 ลักษณะการใช้ยา
เสพติดของผู้เข้ารับการบาบัดรักษา ส่วนใหญ่จะใช้ยาเสพติดชนิดเดียวมากกว่าร้อยละ 60
เว็บไซต์ไทยรัฐ
สธ.เสริมไอโอดีนในอาหาร เพิ่มไอคิวเด็กไทย เริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์
กระทรวงสาธารณสุขห่วงเด็กไทยไอคิวต่ากว่าเกณฑ์หรือมีภาวะปัญญาอ่อนจากการขาดสาร
ไอโอดีนส่งเสริมการใช้เกลือ/ น้าปลา/ ซีอิ๊วเสริมไอโอดีนรวมทั้งจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนแก่
หญิงตั้งครรภ์และให้นมลูก 6 เดือนพร้อมตั้งเป้าหมู่บ้านไอโอดีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี
2560 ให้อสม.เป็นทูตไอโอดีนและทีมหมอครอบครัวรวมพลังกับประชาชนดูแลพื้นที่ตนเอง

ที่มาแหล่งข่าว
เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

ประเด็นข่าว
ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
สธ. จัดตั้งทีมหมอครอบครัวได้ 6 หมื่นกว่าทีม คาดสิ้นปีนี้ ประชาชนจะมีหมอครอบครัว
ประจาตัวทุกครัวเรือน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย 6 เดือนแรกของการดาเนินการนโยบายทีมหมอ
ครอบครัว จัดตั้งทีมหมอครอบครัวได้ 60,000 กว่าทีมกระจายในพื้นที่ทุกจังหวัด เกิน
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เฉพาะพื้นที่ภาคอีสานตอนบนมีทีมหมอครอบครัวกว่า 5,000 ทีม ดูแล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้พิการที่ต้องมีคน
ช่วยดูแล และผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต เร่งเดินหน้าขยายให้ครอบคลุมการดูแลประชาชน
ทุกพื้นที่

