โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

Middle East Respiratory Syndrome

เรียบเรียงโดย
สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
31 มกราคม 2561

สถานการณทั่วโลก
องคก ารอนามัย โลกรายงานขอ มูล โรคทางเดิน หายใจตะวัน ออกกลาง หรือ โรคเมอรส เมื่อ วัน ที่
26 มกราคม 2561 พบวาตั้งแตเดือนกันยายน 2555 - 26 มกราคม 2561 ทั่วโลกมีผูปวยรวมจํานวน 2,123 ราย
เสียชีวิต 740 ราย จาก 27 ประเทศ
สถานการณโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางป 2561 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 26 มกราคม 2561
พบผูปวยทั้งหมด 19 ราย จากประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งหมด เสียชีวิตทั้งสิ้น 10 ราย

แผนภาพการกระจายของผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
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สถานการณในประเทศไทย
ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประเทศไทยพบผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง จํานวนทั้งสิ้น 3 ราย รายละเอียด ดังตอไปนี้
รายที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เปนชายชาวโอมาน อายุ 75 ป ไดรับการดูแลรักษาในหอง
แยกโรคความดันลบ ณ สถาบันบําราศนราดูร ปจจุบันไดรับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามมาตรฐานแลว
ซึ่งผู เชี่ ยวชาญดานโรคติดเชื้อและดานการชั นสู ตร ไดพิจารณาวาพ น จากการเปนผู ปวยโรคทางเดิน หายใจ
ตะวันออกกลาง ขณะนี้ผูปวยไดเดินทางกลับประเทศโอมานแลว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
รายที่ 2 เปน ชายอายุ 71 ป เดินทางเขาประเทศไทยวันที่ 22 มกราคม 2559 สงตัวเขามารับการ
รักษาที่สถาบันบําราศนราดูรเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ผูปวยหายเปนปกติ และออกจากโรงพยาบาลวันที่ 11
กุมภาพันธ 2559 ขณะนี้ไดเดินทางกลับประเทศไปแลว
รายที่ 3 เป นชายชาวคู เวต อายุ 18 ป เขารับการรักษาที่ สถาบั นบํ าราศนราดู รเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559
โดยไดรับการรักษาในหองแยกตามมาตรฐานจนหายเปนปกติ ขณะนี้ไดเดินทางกลับประเทศแลว เมื่อวันที่
4 สิงหาคม 2559

การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขทั้งหนวยงานในสวนกลาง และหนวยงานในสวนภูมิภาค ไดมีมาตรการในการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1. จัดทําแนวทางการเฝาระวัง และสอบสวนโรคทางเดิน หายใจตะวันออกกลาง รวมทั้ งระบบการ
ติดตามผูสัมผัส แนวทางการกักกันเพื่อสังเกตอาการ และไดกระจายคูมือดังกลาวไปยังหนวยงานสาธารณสุขทั่ว
ประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
2. จัดทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในสวนกลาง และสวนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเปน
หนวยที่ลงควบคุมโรคไดอยางรวดเร็ว และทันเวลา ในกรณีที่มีผูสงสัยติดเชื้อ หรือผูติดเชื้อ
3. จั ดทํ าข าวสารประชาสั มพั นธ เพื่ อให ประชาชนเขาใจสถานการณ มี ความรู เกี่ยวกั บโรคที่ ถูกต อง
เผยแพรทางชองทางตางๆ เชน จัดทําเปนโปสเตอร แผนพับ ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต รวมถึงการจัดบริการ
สายดวนกรมควบคุมโรค เบอรโทรศัพท 1422 เพื่อใหประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดไดตลอด 24 ชั่วโมง
4. จั ด ระบบเฝ า ระวั ง คั ดกรองผู ที่ เดิ น ทางจากภู มิ ภ าคที่มี การกระจายของโรคที่ ชอ งทางเขาออก
ระหวางประเทศรวมถึงมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เชน กองตรวจคนเขา
เมือง เปนตน
5. จัดใหมีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมในการรองรับการตรวจหาเชื้อโรคทางเดิน หายใจตะวันออก
กลางได และกระจายใหครอบคลุมทั่วทุกภาคทั่วประเทศ
6. จัดระบบการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ รวมถึงเวชภัณฑยา และที่ไมใชยา ใหกับหนวยงานสาธารณสุข
ทั่วประเทศ เพือ่ ใชในการปองกัน และควบคุมโรค
7. ออกมาตรการด านกฎหมาย โดยมี ก ารออกพระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต อ พ.ศ. 2558 ซึ่ งจะเป น
ประโยชนในการอํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ในการดําเนินการปองกัน และควบคุมโรค
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การประเมินความเสี่ยง
ในภาพรวม ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะพบผูปวยเมอรสอยูเปนระยะ และดวยระบบคัดกรองและ
ควบคุ มโรคในป จจุบั น ยั งมี ความเปน ไปไดที่อาจพบผูปวยที่แพรเชื้อไปแลวหลายระลอกกอนที่จ ะสามารถ
ตรวจจับและควบคุมโรคได โดยความเสี่ยงของการพบโรคเมอรสในคนของประเทศไทย ดังนี้
1. ผูปวยจากตางประเทศที่เดินทางเขามารับการรักษาอยางตอเนื่องในไทย ตามนโยบาย ศูนยกลาง
บริการดานสุขภาพนานาชาติ (Medical hub)
2. ประชาชนชาวไทยเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา ณ ประเทศที่พบโรคเมอรส
3. นักทองเที่ยวที่เดินทางเขาพื้นที่ที่มีการระบาดและที่เดินทางเขาไทย

ขอมูลจาก: องคการอนามัยโลก , สํานักระบาดวิทยา , สํานักโรคติดตออุบัติใหม
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