โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

Middle East Respiratory Syndrome

เรียบเรียงโดย
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
31 กรกฎำคม 2560

สถำนกำรณ์ทั่วโลก
องค์ก ารอนามัย โลกรายงานข้อ มูล โรคทางเดิน หายใจตะวัน ออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส เมื่อ วัน ที่
31 กรกฎาคม 2560 พบว่า ตั้ง แต่เดือนกัน ยายน 2555 จนถึงวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทั่ว โลกมีผู้ป่ว ย
รวมทัง้ สิ้น 2,040 รายเสียชีวิต 712 รายจาก 27 ประเทศ
สถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2560
พบผู้ ป่ วยทั้ งหมด 167 ราย จากประเทศซาอุ ดิอาระเบีย (159 ราย) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ (4 ราย)
ประเทศกาตาร์ (3 ราย) และสาธารณรัฐเลบานอน (1 ราย) เสียชีวิตทั้งสิ้น 48 ราย

แผนภาพการกระจายของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
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สถำนกำรณ์ในประเทศไทย
ข้อมูลจากสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง จานวนทั้งสิ้น 3 ราย รายละเอียด ดังต่อไปนี้
รำยที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เป็นชายชาวโอมาน อายุ 75 ปี ได้รับการดูแลรักษาในห้อง
แยกโรคความดันลบ ณ สถาบันบาราศนราดูร ปัจจุบันได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามมาตรฐานแล้ว
ซึ่งผู้ เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและด้านการชั นสู ตร ได้พิจารณาว่าพ้นจากการเป็นผู้ ป่วยโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง ขณะนี้ผู้ป่วยได้เดินทางกลับประเทศโอมานแล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
รำยที่ 2 เป็น ชายอายุ 71 ปี เดินทางเข้าประเทศไทยวันที่ 22 มกราคม 2559 ส่งตัวเข้ามารับการ
รักษาที่สถาบันบาราศนราดูรเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ผู้ป่วยหายเป็นปกติ และออกจากโรงพยาบาลวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2559 ขณะนี้ได้เดินทางกลับประเทศไปแล้ว
รำยที่ 3 เป็ นชายชาวคูเวต อายุ 18 ปี เข้ารับการรักษาที่สถาบันบาราศนราดูรเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
โดยได้รับการรักษาในห้องแยกตามมาตรฐานจนหายเป็นปกติ ขณะนี้ได้เดินทางกลับประเทศแล้ว เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2559

กำรดำเนินงำนของกระทรวงสำธำรณสุข
กระทรวงสาธารณสุขทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ได้มีมาตรการในการ
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. จัดทาแนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง รวมทั้งระบ บการ
ติดตามผู้สัมผัส แนวทางการกักกันเพื่อสังเกตอาการ และได้กระจายคู่มือดังกล่าวไปยังหน่วยงานสาธารณสุขทั่ว
ประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
2. จัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็น
หน่วยที่ลงควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา ในกรณีที่มีผู้สงสัยติดเชื้อ หรือผู้ติดเชื้อ
3. จั ดท าข่าวสารประชาสั มพั นธ์เพื่ อให้ ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ มี ความรู้เกี่ยวกั บโรคที่ ถูกต้ อง
เผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ เช่น จัดทาเป็นโปสเตอร์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการจัดบริการ
สายด่วนกรมควบคุมโรค เบอร์โทรศัพท์ 1422 เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4. จั ด ระบบเฝ้ าระวัง คั ดกรองผู้ ที่ เดิ นทางจากภู มิ ภ าคที่มี การกระจายของโรคที่ ช่อ งทางเข้าออก
ระหว่างประเทศรวมถึงมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เช่น กองตรวจคนเข้า
เมือง เป็นต้น
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5. จัดให้มีห้ องปฏิบัติการที่มีความพร้อมในการรองรับการตรวจหาเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลางได้ และกระจายให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคทั่วประเทศ
6. จัดระบบการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเวชภัณฑ์ยา และที่ไม่ใช่ยา ให้กับหน่วยงานสาธารณสุข
ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการป้องกัน และควบคุมโรค
8. ออกมาตรการด้ านกฎหมาย โดยมี ก ารออกพระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ในการอานวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการป้องกัน และควบคุมโรค

กำรประเมินควำมเสี่ยง
ในภาพรวม ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยเมอร์สอยู่เป็นระยะ และด้วยระบบคัดกรองและ
ควบคุมโรคในปั จจุบั น ยั งมีความเป็น ไปได้ที่ อาจพบผู้ป่วยที่แพร่เชื้อไปแล้วหลายระลอกก่อนที่จะสามารถ
ตรวจจับและควบคุมโรคได้ โดยความเสี่ยงของการพบโรคเมอร์สในคนของประเทศไทย ดังนี้
1. ผู้ป่วยจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่องในไทย ตามนโยบาย ศูนย์กลาง
บริการด้านสุขภาพนานาชาติ(Medical hub)
2. ประชาชนชาวไทยเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา
3. นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่ที่มีการระบาดและที่เดินทางเข้าไทย

ข้อมูลจำก: องค์การอนามัยโลก , สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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