มาตรการคัดกรองผูเดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยงติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ 2012
สําหรับ ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
ตามที่องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ 2012 ณ
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 พบผูปวยยืนยันจํานวน 1,185 ราย เสียชีวิต 443 รายคิดเปนรอยละ 37.๔
องคการอนามัยโลกไดรายงานอยางเปนทางการพบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ 2012 ที่ประเทศ
เกาหลีใตจํานวน 36 ราย และมีผูติดเชื้อในประเทศจีนแผนดินใหญ 1 ราย และมีผูเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งจาก
จํานวนผูติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเปนการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการติดเชื้อในบาน ในขณะนี้ประเทศไทยยัง
ไมพบรายงานผูปวยยืนยัน สําหรับประเทศไทยมีความเสี่ยง และมีโอกาสที่จะพบการแพรระบาดของโรค
เนื่องจากประชาชนมีการเดินทางไปมา ในประเทศแถบตะวันออกกลางซึ่งเปนพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค
โดยในขณะนี้องคการอนามัยโลกยังไมมีขอหามในการเดินทางไปยังประเทศที่พบผูปวย
กระทรวงสาธารณสุขไดสั่งการใหดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศดําเนิน มาตรการเฝา
ระวังและคัดกรองผูเดินทาง โดยใหผูเดินทางที่มาอาการไข และมีอาการปวยโรคทางเดินหายใจ เชน ไอ เจ็บ
คอ มีอาการคลายไขหวัดใหญ หากมีประวัติ เดินทางกลับจากประเทศตะวันออกกลาง หรือประเทศที่มีการ
ระบาดของโรคตามประกาศขององคการอนามัยโลก ใหแจงเจาเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานเพื่อตรวจ
ยืนยันและสงตอโรงพยาบาลเพื่อการตรวจยืนยันตอไป
เพื่อใหการดําเนินมาตรการของดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทุกชองทางเขาออก
ประเทศ เปนไปในทิศทางเดียวกัน กรมควบคุมโรค จึงขอกําหนดแนวทางในการดําเนินงานสําหรับเจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ และมาตรการสําหรับชองทางเขาออกประเทศ
ดังตอไปนี้
๑. แนวทางการปฏิบัติงานเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ 2012 (MERS-CoV)
สําหรับ เจาหนาที่ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
๒. แนวทางการใหคําแนะนําแกผูเดินทาง (สําหรับผูเดินทางขาเขา และขาออก) สําหรับ
เจาหนาที่ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
๓. แนวทางปฏิบัติ ในกรณีการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ๒๐๑๒
สําหรับ หนวยงานบริหารชองทางเขาออกประเทศ (ทาอากาศยาน ทาเรือ พรมแดน)
๔. แนวทางปฏิบัติ ในกรณีการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ๒๐๑๒
สําหรับ ผูควบคุมยานพาหนะ (สายการบิน เรือ รถ/รถไฟโดยสายระหวางประเทศ)
๕. แนวทางปฏิบัติ ในกรณีการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ๒๐๑๒
สําหรับ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ จํานวนดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ มีทั้งหมด 67 ดานฯ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
ทาอากาศยาน มีทั้งหมด 17 แหง ทาเรือ 18 แหและพรมแดนทางบก
ง
32 แหง

จัดทําโดย สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
Update 07 June 7, 2015

MERS-FLOW 1

แนวทางการปฏิบัติงานเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ 2012 (MERS-CoV) สําหรับชองทางเขาออกประเทศ
ผูเดินทางจากพื้นที่พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ตามประกาศของ WHO*
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ.............................................................

(สําหรับเจาหนาที่ดานฯ) Update 07 jun 2015

Set อุปกรณเตรียมความ
พรอม
1. ชุด PPE
2. Mask N95
3. ถุงมือ
4. ต.8 (3 แผน)
5. ใบรายงานตัว 3 แผน
6. เครื่องวัดอุณหภูมิ
7. แอลกอฮอลลเจล
8. ปากกา
9. แวนครอบตา
10. รองเทาบูท

ผูควบคุมยานพาหนะ (สายการบิน, เอเยนเรือ, รถโดยสาร, อื่นๆ............) หรือ
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่ชองทางเขาออกประเทศอื่นๆ
หากพบ 1. ผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ * 2. ผูถือ Passport จาก
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ* และ 3.ผูที่สงสัยวาปวยดวยโรคดังกลาว
หัวหน้าด่านฯ
โทร………………………

เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ สวมชุดปองกันตนเองและ
ตรวจสอบขอมูลผูปวย ซักประวัติเสี่ยงตางๆ และตรวจวัดไขซ้ํา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ
โทร………………………
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ
โทร………………………

แจงผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อรายงานเบื้องตน
ใช่

สงตอผูปวย (ระหวางรอสง
ตอใหผูปวยอยูที่หองแยกกัก
ใหผูปวยใส mask)

นิยาม ผูเดินทางสงสัยปวย

ไม่ ใช่

นิยาม ผูเดินทางสงสัยปวยหมายถึง
1. ผูเดินทางที่มี ไข ≥ 38°C รวมกับการมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลัน เชนไอ หายใจเร็ว เหนื่อยหอบ หรือปอดอักเสบ
2. มีประวัติเดินทางมาจาก พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ* หรือสัมผัสใกลชิด “ผูปวย
ยืนยัน ” หรือ “ผูปายนาจะเปน ” ในชวงระยะเวลา 14 วันกอนวันเริ่มปวย หรือ มี
ประวัติสัมผัสสัตว/ฟารมสัตว

เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ ดําเนินการดังนี้
1. บันทึกขอมูลผูเดินทางตามแบบฟอรม ต.8 และแจงขอมูลไปยัง
- โรงพยาบาล............(ที่กําหนด).................
- กลุมงาน/สํานักระบาดวิทยา FAX .............. หรือ .......................
2. รายงานเหตุการณ ในระบบฐานขอมูลดานฯ PAGTH
http://203.157.41.192/pagth/
2. นําผูเดินทางผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
3. ประสานสายการบินนําสัมภาระผานการตรวจพิธีการศุลกากร

1.รายงานลงในฐานขอมูลดานฯ
PAGTH (203.157.41.192)
2.ตัด stock PPE
3.จัด set สอบสวนโรคใหพรอม

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
โทร………………………

เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ ดําเนินการ ดังนี้
1. แจก Health Beware Card และเอกสารแนะนําตางๆ
2. ใหคําแนะนํา สุขศึกษา และแจงชองทางการติดตอกับหนวยงาน
สาธารณสุข ในกรณีเจ็บปวยในระหวางอยูในประเทศไทย
3. Stamp การตรวจของดานฯ หลังบัตร ตม.6 และสงไปยัง ตม.
เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป (ผานชองทางตรวจคนเขาเมือง
หมายเลข..............................)

เขียนรายงานเบื้องตน
สรุปรายงานสอบสวนโรคเสนอผูบังคับบัญชา
Name…………………Tel…………………Email…………
Name…………………Tel…………………Email…………

ดานควบคุมโรคฯ เคาเตอร 24 ชม. โทร........................................ fax……………………………………..

7 ประเทศ* ดังนี้
1. ซาอุดิอาราเบีย
2. สหรัฐอาหรับอิมิเรต
3. อิหราน
4. โอมาน
5. กาตาร
6. จอรแดน
7. เกาหลีใต

MERS-FLOW 2

แนวทางการส่ งต่ อผู้เดินทางทีส่ งสั ยป่ วยด้ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ 2012
Update 7 Jun 2015

พบผูเ้ ดินทางมีอาการเข้าข่ายสงสัย MERS-CoV

เจาพนักงานสาธารณสุขดานฯ สวมชุดปองกันตนเอง
(PPE) ระดับ D พรอมทั้งเดินทางไปตรวจคัดกรอง
้
้ื ้
1…………………………….…………
2. ………………………………………
3. ………………………………………

เจาพนักงานสาธารณสุขดานฯ
ประสานหัวหนาดานฯ เพื่อแจงอาการ
ผูเดินทางที่มีอาการเขาขายสงสัย MERS-Cov

ผูเดินทางสงสัยปวย หมายถึง ผูเดินทางที่แสดงอาการ

1. ไขสูง (มากกวาหรือเทากับ 38 องศา)
2. มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ น้ํามูก หายใจเร็ว อาการคลายไขหวัดใหญ เปนตน
3. ประวัติการเดินทางมาจากประเทศที่ไดรับผลกระทบ
+/- 4. ประวัติเสี่ยงอื่นๆ
NO

YES

เจาพนักงานสาธารณสุขดานฯ

1.ใหผูสงสัยปวยใสหนากากอนามัย และใหรออยูที่หองแยกกักผูเดินทางสงสัยปวย
2.บันทึกขอมูลผูเดินทางตามแบบฟอรม ต.8
3.แจงขอมูลผูปวยไปยังโรงพยาบาลที่กําหนด
1.รพ...................................โทร...................................แฟกซ......................................
2.รพ...................................โทร...................................แฟกซ......................................
3.รพ...................................โทร...................................แฟกซ......................................
4. รายงานเหตุการณ ในระบบฐานขอมูลดานฯ PAGTH http://203.157.41.192/pagth/
5. รายงาน หน.กลุมตอบโตภาวะฉุกเฉิน / หน.กลุมโรคติดตอระหวางประเทศ

ประสานเจาหนาทีผ่ ูควบคุมยานพาหนะ
เพื่อขอรับกระเปาสัมภาระ

เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ ดําเนินการ ดังนี้
1. แจก Health Beware Card และเอกสารแนะนําตางๆ
2. ใหคําแนะนํา สุขศึกษา และแจงชองทางการติดตอกับ
หนวยงานสาธารณสุข ในกรณีเจ็บปวยในระหวางอยูใน
ประเทศไทย
3. Stamp การตรวจของดานฯ หลังบัตร ตม.6 และสงไป
ยัง ตม. เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป (ผานชองทาง
ตรวจคนเขาเมืองหมายเลข..............................)

นําสัมภาระผูเดินทางผานการตรวจ
พิธีการศุลกากร

นําผูเดินทางและเขาพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง
YES

NO

เดินทางออกจากชองทางฯ

สงตอผูปวย
รายงานส่งผูบ้ ริ หาร

แนวทางการ ปฏิบัติงาน เฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ 2012
สําหรับ เจาหนาที่ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ

(MERS-CoV)

1. ขณะนี้ องคการอนามัยโลก ยังไมแนะนําใหมีการคัดกรองพิเศษบริเวณทางเขา-ออกประเทศ และการ
จํากัดการเดินทางหรือการคาแตอยางใด เครื่องมือจําเปนที่ใชสําหรับการคัดกรองที่ชองทางเขาออก
ประเทศ ไดแก การเฝาสังเกต (Visual screening) และการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายโดยเครื่อง
Handheld Thermometer
2. ใหเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ ปฏิบัติงาน เฝาระวังโรคและคัดกรองโรค ณ บริเวณ ทางเขา
กอนผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
3. ถึงแมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ 2012 จะยังมิไดประกาศเปนโรคติดตออันตราย ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ ก็สามารถดําเนินการเฝาระวังและคัด
กรองผูเดินทางจากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบได โดยใหใชอํานาจของเจาพนักงานฯ ตามมาตรา ๑๓ แหง
พรบ.โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ และตามคําสั่งของกรมควบคุมโรค
4. หากผูเดินทางรายใด ไมยินยอมใหทําการตรวจคัดกรองและเฝาระวังโรค ใหแจงเปนบันทึกขอความแก
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง วาผูเดินทางรายนั้น ละเมิด พรบ.คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒(๕)
5. ขั้นตอนการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทาง ในเอกสาร MERS-FLOW 1
6. ขั้นตอนแนวทางการสงตอผูปวยเปนไปตามแนวทาง ในเอกสาร MERS-FLOW 2

พรบ.คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร (๕) ยังมิไดปลูกฝปองกัน
ไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอยางอื่นตามวิชาการแพทยเพื่อปองกันโรคติดตอตามที่กฎหมายบัญญัติ และไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมือง
กระทําการเชนวานั้น

แนวทางการใหคําแนะนําแกผูเดินทาง (ผูเดินทางขาเขา และขาออก)
สําหรับ เจาหนาที่ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
สําหรับผูเดินทางขาออก
จากขอมูลที่มีในปจจุบัน พบวากลุมเสี่ยงที่จะมีอาการปวยรุนแรง ไดแก กลุมผูปวยเบาหวาน
โรคปอดเรื้อรัง โรคไตวาย หรือผูที่ภูมิตานทาน ต่ํา หากทานมีความจําเปนตอง เดินทางเขาในประเทศที่มีการ
ระบาด ควรปฏิบัติตน ดังนี้
- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยระบบทางเดินหายใจหรือผูที่มีอาการไอหรือจาม
- ผูมีโรคประจําตัวที่เสี่ยงตอการปวย อาจพิจารณาสวมหนากากปองกันโรค และเปลี่ยนบอยๆ เมื่อเขา
ไปในสถานที่ที่มีคนอยูรวมกันมากๆ
- ควรลางมือบอยๆ ดวยสบู โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผูปวยหรือสิ่งแวดลอมที่ผูปวยสัมผัส
- หลีกเลี่ยงการเขาไปสัมผัสกับฟารมสัตวหรือสัตวปาตางๆ หรือดื่มนมสัตว โดยเฉพาะอูฐ ซึ่งอาจเปน
แหลงรังโรคของเชื้อได
- ถามีอาการไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ(มีอาการรุนแรงที่สงกระทบตอกิจวัตรประจําวันปกติ) ควรหลีกเลี่ยง
การสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่นเพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ เมื่อไอหรือจามควรใชกระดาษชําระปด
ปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชําระที่ใชแลวลงในถังขยะที่ปดมิดชิดและลางมือใหสะอาด กรณี
ที่ไมสามารถปฏิบัติได ควรไอหรือจามลงบนเสื้อผาบริเวณตนแขน ไมควรจามรดมือและรีบไปพบ
แพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
คําแนะนําสําหรับผูเดินทางไปแสวงบุญในประเทศซาอุดิอาระเบีย
เนื่องจากประเทศไทยมีผูเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะหตลอดทั้งป และพิธีฮัจญในชวงปลายป ทํา
ใหมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อดังกลาวได ดังนั้นผูเดินทางไปแสวงบุญ ควรปฏิบัติตามคําแนะนํากอน
ระหวาง และหลังการเดินทาง ดังนี้

-

-

กอนการเดินทาง
ควรตรวจสุขภาพกอนการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห และพิธีฮัจญ โดยเฉพาะผูที่มีโรคประจําตั ว
เรื้อรัง ซึ่งเปนกลุมเสี่ยง (โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง ภูมิคุมกันบกพรอง เปนตน)
ดูแลสุขอนามัยสวนบุคคลอยูเสมอ เชน การลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ําหรือเจลลางมือ
สงเสริมสุขภาพ โดยรับประทานอาหารสะอาดและปลอดภัยใหครบหาหมู ออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ และพักผอนใหเพียงพอ
ระหวางการเดินทาง
หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยระบบทางเดินหายใจหรือผูที่มีอาการไอหรือจาม
ผูมีโรคประจําตัวที่เสี่ยงตอการปวย อาจพิจารณาสวมหนากากปองกันโรค และเปลี่ยนบอยๆ เมื่อเขา
ไปในสถานที่ที่มีคนอยูรวมกันมากๆ

-

-

ควรลางมือบอยๆ ดวยสบู โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผูปวยหรือสิ่งแวดลอมที่ผูปวยสัมผัส
หลีกเลี่ยงการเขาไปสัมผัสกับฟารมสัตวหรือสัตวปาตางๆ หรือดื่มนมสัตว โดยเฉพาะอูฐ ซึ่งอาจเปน
แหลงรังโรคของเชื้อได
ถามีอาการไข ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ(มีอาการรุนแรงที่สงกระทบตอกิจวัตรประจําวันปกติ) ควรหลีกเลี่ยง
การสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่นเพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ เมื่อไอหรือจามควรใชกระดาษชําระปด
ปากและจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชําระที่ใชแลวลงในถังขยะที่ปดมิดชิดและลางมือใหสะอาด กรณี
ที่ไมสามารถปฏิบัติได ควรไอหรือจามลงบนเสื้อผาบริเวณตนแขน ไมควรจามรดมือและรีบไปพบ
แพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
ปฏิบัติตามคําแนะนําดานสาธารณสุขของประเทศนั้นๆ อยางเครงครัด

สําหรับผูเดินทางขาเขา

-

ผูเดินทางที่มีอาการไข ไอ มีน้ํามูก หรือเจ็บคอ และมีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง และสาธารณรัฐเกาหลี ในชวง ๑๔ วันที่ผานมาโปรดแจงเจาพนักงานสาธารณสุข
ประจําดาน ทานสามารถติดตามแนวทาง คําแนะนํา และขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนปจจุบัน ไดที่ สาย
ดวน กรมควบคุมโรคหมายเลข ๑๔๒๒ หรือเว็บไซตสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
(http://beid.ddc.moph.go.th)

-

For travelers arriving to Thailand, as you have been in the MERS CoV-affected areas within
past two weeks (14 Days), to assure you and your companions are protected from the disease,
The Royal Thai Ministry of Public Health requires you to follow this recommendation. If you
develop any of the following symptoms: fever and acute respiratory tract infection are
present, i.e., cough, Influenza-like, you must
- CALL HOTLINE 1422 Department of Disease Control Immediately
- Visit a hospital and inform your travel history to the physician

-

ตัวอยาง บัตรคําแนะนําสุขภาพ (Health Beware Card) ดังแสดงใน MERS-POSTER 1
ตัวอยางปายคําเตือนสําหรับผูเดินทาง Poster และ Roll Up ดังแสดงใน MERS-POSTER 2

MERS-POSTER 1

MERS-POSTER 2

Download at ……………………………………………

แนวทางปฏิบัติ ในกรณีการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ๒๐๑๒
สําหรับ หนวยงานบริหารชองทางเขาออกประเทศ (ทาอากาศยาน ทาเรือ พรมแดน)
ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ International Health Regulation (IHR) ฉบับใหม (IHR
2005) มีขอกําหนดสําหรับชองทางเขาออกประเทศดานสมรรถนะที่ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไดแก
สมรรถนะในดานการสื่อสาร สมรรถนะในภาวะปกติ และสมรรถนะในภาวะฉุกเฉิน ทั้งที่เกี่ยวกับชอง
ทางเขาออกประเทศ ยานพาหนะ สินคาขามแดน และผูเดินทาง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรระบาด
ของโรคขามประเทศ ในการเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ๒๐๑๒ นั้น ให
เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดาน และเจาพนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ ประสานงานเพื่อใหผูรับผิดชอบชอง
ทางเขาออกประเทศในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตอไปนี้
1. ประเมินความเสี่ยงการแพรระบาดของโรค โดยวิเคราะหทบทวน สถิติยานพาหนะ และผูเดินทาง
จากพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ๒๐๑๒ ตามประกาศ WHO
2. พัฒนาระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ ใหสามารถตรวจจับการระบาดของโรค เชื่อมโยงกับระบบ
เฝาระวังของประเทศ รวมทั้งสามารถแจงเตือนเครือขายทางระบาดวิทยาได
3. จัดทําบัญชีรายชื่อหนวยงานตางๆ สําหรับประสานงาน และจัดทํา ขั้นตอน สําหรับติดตอ
ประสานงานระหวางเจาหนาที่ผูมีอํานาจในชองทางฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ พรอมทั้ง
ทดสอบตรวจสอบวาแผนการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินใหเปนปจจุบัน
4. สื่อสารประชาสัมพันธ ใหแกผูเดินทาง ไดแก สัญลักษณ ปายคําเตือน โปสเตอร electronic
displays หรือ เวปไชต ตัวอยางขอความ ประชาสัมพันธ ดังนี้
a) “This airport has MERS-Cov screening in place. Travellers that may be suffering from MERSCov will not be permitted to board any flight or to proceed immigration check. The main
symptoms of MERS-Cov are fever and acute respiratory tract infection are present, i.e., cough,
Influenza-like” The text would be adjusted according to the information to be conveyed. The
WHO or national public health authority will provide the information on symptoms.
b) Public announcements, and other forms of communication, should be provided in the languages
used by persons most frequently travelling through airport, including English and Thai.

5. กําหนดใหมีการบริหารจัดการสําหรับการเขาถึงบริการทางการแพทย การดูแลผูปวยเบื้อตน รวมถึง
การเขาถึงและการสงตอผูปวยเพื่อตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผูเดินทางที่ปวย
6. ดําเนินการเพื่อจัดใหสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งแวดลอมตางๆ ของชองทาง (อาหาร น้ํา ขยะ
และสิ่งปฏิกูล สวม และคุณภาพอากาศ เปนตน) ไดมาตรฐานและไมเปนแหลงแพรโรค
7. ใหมีการดําเนินการจัดทําตอบโตภาวะฉุกเฉินที่ชองทางฯ รวมทั้งแผนประคองกิจการของชองทาง
ตามมาตรฐานสากลของแตละชองทาง ตามแนวทางดังตอไปนี้

o Business Continuity Management (ACI) : Link
o Airport preparedness guidelines for outbreaks of communicable disease (ACI, ICAO) : Link
o Guidelines for states concerning the management of communicable disease posing a serious
public health risk (ACI, IATA, ICAO, WHO) : Link
o ICAO Health Related SARPs and guidelines (ICAO) : Link
o Guideline PHECP (WHO): Link

- ICAO Health Related SARPs and guidelines Annex 6, 9, 11, 14, PANS-ATM, ICAO Guidelines for States
- Routine and emergency public health measures as outlined in the IHR (2005) (Articles 22-24, 27-28, Annexes 1B, 4)
- พรบ.โรคติดตอ ๒๕๒๓ มาตรา ๑๓(๖)(๗)(๘)

แนวทางปฏิบัติ ในกรณีการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ๒๐๑๒
สําหรับ ผูควบคุมยานพาหนะ (สายการบิน เรือ รถ/รถไฟโดยสายระหวางประเทศ)
ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ International Health Regulation (IHR) ฉบับใหม (IHR
2005) มีขอกําหนดสําหรับชองทางเขาออกประเทศดานสมรรถนะที่ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไดแก
สมรรถนะในดานการสื่อสาร สมรรถนะในภาวะปกติ และสมรรถนะในภาวะฉุกเฉิน ทั้งที่เกี่ยวกับชอง
ทางเขาออกประเทศ ยานพาหนะ สินคาขามแดน และผูเดินทาง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรระบาด
ของโรคขามประเทศ ในการเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ๒๐๑๒ นั้น ให
เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดาน และเจาพนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ ประสานงานเพื่อใหผูควบคุม
ยานพาหนะ (สายการบิน เรือ รถ)ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตอไปนี้
๑. จัดทําและตรวจสอบแผนการสื่อสาร (Communication) ของผูควบคุมยานพาหนะให
โดยตรวจสอบ contact point หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในชองทางฯ และนอกชองทาง ใหเปนปจจุบัน
๒. จัดทําแนวทางปฏิบัติทั่วไปสําหรับ passenger agents กรณี พบผูเดินทางที่สงสัยปวย
มาติดตอซื้อตั๋วเดินทาง หรือ check-in รวมทั้งแนวทางการประสานงานกับเจาหนาที่ผูมีอํานาจของชองทาง
และเจาพนักงานสาธารณสุขในกรณี พบผูเดินทางที่สงสัยปวย
๓. จัดใหมีระบบการบริหารจัดการ กรณี พบผูเดินทางที่สงสัยปวย (In-flight illness) เชน
a. จัดใหมีแนวทางสําหรับลูกเรือในการเฝาระวัง และดูแลผูเดินทางปวย
b. (สําหรับอากาศยาน) จัดหา first-aid and universal precaution kits (in
accordance with ICAO, Annex 6, 6.2) ตามมาตรฐาน ICAO กําหนด
c. การกําจัดขยะติดเชื้อบนยานพาหนะ
๔. จัดใหมีระบบแนวทางปฏิบัติการแจงเตือน กรณี พบผูเดินทางที่สงสัยปวย บนยานพาหนะ
a. (สําหรับอากาศยาน) ผูควบคุมยานพาหนะแจง หอบังคับการบิน เพื่อแจงตอการ
ทาอากาศยานและเจาพนักงานสาธารณสุข {IHR (2005), Article 28.6, ICAO
Annex 9, 8.15} และสําแดงเอกสารสุขภาพ Health Part of Aircraft General
Declaration, ICAO Appendix 1

๕. กรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุข ขอขอมูลการเดินทางของผูโดยสาร รวมทั้งขอมูลสําหรับ
การทะ contact tracing ผูควบคุมยานพาหนะตองใหความรวมมือกับเจาพนักงานสาธารณสุข ในการให
ขอมูลดังกลาว (IHR (2005) Article 23.1 (a)(i), (ii))
๖. ผูควบคุมยานพาหนะ ควรจัดทําแผนประคองกิจการเพื่อรองรับกรณีโรคติดตอ
a. (สายการบิน) Business Continuity Plan: Specific Issues for Public Health
Emergencies (IATA) : Link

๗. ผูควบคุมยานพาหนะ จะตองจัดใหมีมาตรการสําหรับเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
a. (สายการบิน) General Guidelines for Cabin Crew (IATA) : Link
b. (สายการบิน) General Guidelines for Passenger Agents (IATA) : Link
c. (สายการบิน) General Guidelines for Cleaning Crew (IATA) : Link
d. (สายการบิน) General Guidelines for Maintenance Crew (IATA) : Link
e. (สายการบิน) Passive Passenger Screening (IATA) : Link
- IHR (2005), Article 28.6, ICAO Annex 9, 8.15
- Refer to the International Air Transport Association website for further details
- พรบ.โรคติดตอ ๒๕๒๓ มาตรา ๑๓(๑)(๒)(๓)(๔)(๕)

แนวทางปฏิบัติ ในกรณีการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ๒๐๑๒
สําหรับ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ
แนวทางในการควบคุมโรคไว ( containment) ที่ชองทางเขาออกประเทศ ทั้งทาอากาศยาน
ทาเรือ และพรมแดนทางบก มีความจําเปนตองดําเนินการในลักษณะการประสานความรวมมือจากหลากลาย
สาขาวิชาชีพ ทั้งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน แบบองครวม (coordinated multisectoral approach) ใน
ลักษณะบูรณาการ ขามภาคสวน (cross sectoral collaboration) ในลักษณะเชื่อมโยงเครือขาย ในหลาย
ระดับ (multilayers) ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาด และ/หรือ ภัยสุขภาพระหว างประเทศ หนวยงาน
เจาหนาที่หนวยงานเครือขายทุกหนวยงาน รวมทั้ง เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง สามารถเปนสวนหนึ่งและสราง
ความเขมแข็งใหกับระบบเฝาระวังของประเทศได โดยแนะนําใหดําเนินการดังนี้
๑. ติดตามสถานการณการระบาดในตางประเทศ และสถานการณในประเทศอยางตอเนื่อง จาก
หนังสือขาวกรองพิเศษ โดยสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค ผานทางเจาพนักงานสาธารณสุขประจํา
ดานฯ หรือ แพทยตรวจคนเขาเมือง หรือ ติดตามสถานการณเว็บไซตสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
(http://beid.ddc.moph.go.th)
๒. การเฝาระวังผูเดินทางที่ชองทางเขาออกประเทศ หากพบผูเดินทางมีอาการสงสัยปวย และมีการ
ตรวจลงตราเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ WHO ให
แจงเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ หรือ แพทยตรวจคนเขาเมืองทันที ตามแนวทาง MERS-FLOW 1
ลักษณะอาการผูเดินทางสงสัยปวยดวยโรค MERS CoV มีดังนี้
- มีไข
- มีอาการทองเสีย
- มีน้ํามูก
- มีอาการอาเจียน
- มีอาการไอ
- มีลักษณะอาการไมสบายอยางเห็นไดชัด
- มีอาการหายใจลําบาก
- เปนตน
(ตัวอยางบัตรสังเกตอาการผูปวย ดังแนบ MERS-POSTER 3)
๓. เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ หรือ แพทยตรวจคนเขาเมือง ตรวจวัดไข และประเมิน
ความเสี่ยงทางสาธารณสุขแลว หากเปนผูปวยเขาขายสงสัย MERS-CoV จริง เจาพนักงานสาธารณสุขประจํา
ดานฯ จะดําเนินตามมาตรการการดูและสงตอผูปวย และใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง อํานวยความสะดวก
เรื่องพิธีการเขาเมือง และการสงผูปวยทางชองทางออกพิเศษแยกจากผูเดินทางรายอื่น ตามแนวทาง MERS-

FLOW 1

๔. เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ หรือ แพทยตรวจคนเขาเมือง
ตรวจวัดไข และ
ประเมินความเสี่ยงทางสาธารณสุขแลว หากมีอาการทั่วไปปกติดี เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ จะให
คําแนะนําสุขศึกษา และคําแนะนําทางสาธารณสุขอื่นๆ และจะลง “ประทับตราของดานควบคุมโรคฯ” ที่
ดานหลังบัตร ตม.๖ พรอมลงนามเจาพนักงานสาธารณสุขฯ ทั้งนี้ขอให เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเขมงวด
เรื่องการกรอกขอมูลที่อยูในบัตร ตม.๖
๕. หากผูเดินทางรายใด ไมยินยอมใหทําการตรวจคัดกรองและเฝาระวังโรค เจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําดานฯ หรือ แพทยตรวจคนเขาเมือง จะดําเนินการแจงเปนบันทึกขอความแกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง เพื่อรายงานวาผูเดินทางรายนั้น ละเมิด พรบ.คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒(๕)
พรบ.คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒(๕)
พรบ.โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๓

MERS-POSTER 3

