
ผู้ป่วยรายดัชนีในประเทศไทย
Index Case Thailand

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
เผยแพร่ส าหรับสมาชิก



Oman Air เที่ยวบินที่ WY0815 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ มัสกัท-สุวรรณภูมิ

http://timesofoman.com/article/60491/Oman/Tourism/Oman-Air-wins-Best-Airline-Staff-Service-in-the-Middle-East-at-World-Airline-Awards


วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

• วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๘.๔๐ น. ชายชาวโอมานอายุ ๖๘ ปี ลง
เครื่องบินที่สุวรรณภูมิ แล้วน่ัง รถลิมูซีนจากสนามบิน  ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่าน
สุขุมวิทแล้วน่ังรถแท็กซี่ธรรมดาจากโรงแรมไปขอรับการตรวจรักษาที่
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง (รพ. บ ารุงราษฎร์) 

• แรกรับผู้ป่วยมีอาการ ไอ หายใจล าบาก ผลตรวจร่างกายแรกรับ พบว่าผู้ป่วย
อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส (ไม่มีไข้) ความอิ่มตัวของออกซิเจน ร้อยละ ๙๓ แต่มี
ผลการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ทรวงอกเข้าได้กับโรคปอดบวม แพทย์จึงรับไว้รักษาใน
ห้องแยกโรคความดันลบและด าเนินการเกบ็ตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาการ
ติดเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) ทันที เพราะมาจาก
ตะวันออกกลางตรวจพบปอดบวมจึงเข้าเกณฑ์สงสัย???



ประวัติผู้ปว่ย

• ผู้ป่วยชายเป็นชาวโอมานอายุ ๖๘ ปี มีโรคหัวใจประจ าตัว ในอดีตท าอาชีพประมง
หาปลา (ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอูฐ) อยู่ที่เมืองจาลัน (Jalan) และเมืองบิดิยา (Bidiyah) 
โดยในช่วง ๒ สัปดาห์ก่อนป่วยได้ย้ายมาพักบ้านพักตากอากาศที่เมืองบิดิยา โดย
อาศัยอยู่กับภรรยา ลูกชาย 2 คน และหลาน 4 คน ไม่มีบุคคลในบ้านมีอาการป่วย
คล้ายไข้หวัด 

• ภรรยาผู้ป่วยเลี้ยงแพะนอกบริเวณบ้านประมาณ 10 ตัว ไม่ทราบว่าแพะล้มเจ็บ
หรือไม่ ไม่มีประวัติสัมผัสกับอูฐ หรือกินเนื้ออูฐ ไม่ได้ดื่มน้ านมอูฐ ผู้ป่วยมัก
เดินทางไปละหมาดที่มัสยิดในเมืองเป็นประจ า 

• ผู้ป่วยเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียครั้งสุดท้ายเมื่อ ๘ ปีก่อนมาแล้ว เพื่อร่วม
พิธีฮัจญ์ ไม่มีบุคคลใกล้ชิดคนใดเดินทางมาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 



• ๑ เดือน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกจึงไปรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลที่โอมานได้ยากลับมารับประทานที่บา้น

• เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกด้านขวา 
เหนื่อย อ่อนเพลีย ผู้ป่วยไดร้ับการรักษา ณ โรงพยาบาลเมืองบิดิยา 
แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดติดเชื้อ (ไม่ทราบรายงานผลการ
ตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ)  โดยรบัการรักษาแบบผู้ป่วยใน และ
ได้รับยาปฏิชีวนะเป็นเวลา ๔ วัน จึงจ าหน่ายออกมาพักรักษาตัวที่บ้าน 



• ต่อมาในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลีย จึงไปพบแพทย์ที่คลนิิก 
ญาติผู้ป่วยไม่ทราบการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร แพทย์ไดใ้ห้ยากลับมา
รับประทานที่บ้าน 

• วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  ญาติเห็นว่าผู้ป่วยอาการไม่ดขีึ้น จึงพาผู้ป่วย
เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่ง (บ ารุงราษฎร์) ผู้ป่วยและญาติอีก ๓ คนเดินทางเข้าประเทศไทยดว้ย
สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบิน WY0815 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ชาวโอมานได้รับการยกเวน้ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทย) 



• ข้อมูลการสอบสวนในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน
• การสอบสวนเพื่อควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางจะมุ่งเน้นที่การค้นหา

ผู้สัมผัสผู้ป่วยเพื่อจะได้ด าเนินการแยกผู้สัมผัสออกจากประชาชนทั่วไปเพื่อเป็น
การป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายออกไปอีก

• ข้อเด่น: ตรวจจบัให้ได้เร็ว ถ่ายภาพรังสีทรวงอก พบว่าปอดบวม

• เก็บตัวอย่างตรวจส่งห้องชันสูตรหลายแห่ง (เพราะประเทศไทยยังไม่
มีประสบการณ์: โรงพยาบาลรามาธิบดี, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, จุฬาลงกรณ์) 

• แยกผู้ป่วยไว้ในห้องแยกความดันลบทันที 



ผังการทดสอบที่ จุฬาลากรณ์ส าหรับชันสูตร MERS-CoV

ตรวจ 3 ยีน พร้อมกัน



MERS-CoV Real-time PCR results
UpE and ORF 1a genes

ORF 1a_patient

ORF 1a_pos ctr

UpE_pos ctr UpE_patient
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UC819 218 bp
Positive control 190 bp

Pos: Positive control (constructed plasmid with 28 bp deletion)
NTC: Negative control (extraction)
NC : Negative control (amplification)
UC819: sputum total nucleic acid extract from patient

Pan2C CoV assay*

*Institute of Virology, University of Bonn, Germany



24 Hours Laboratory 
Confirmation

WHO Collaborating Centre for Research and Training on Viral Zoonoses

Sputum

No additional cases have been identified among 176 contacts. 



• กรมควบคมุโรค จึงได้ย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเอกชน
เข้ารับรักษาที่ห้องแยกโรคความดันลบของสถาบันบ าราศ
นราดูรในเช้าของวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส่งตรวจ
ยืนยันอีกครั้งที่ ๔ ห้องปฏิบัติการ (รามา, ศิริราช, จุฬา, 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ) ให้ผลบวกตรงกัน



วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

• เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข้ารับการรักษาใน
ห้องแยกความดันลบ ที่สถาบันบ าราศนราดูรและผู้ติดตามอีก ๓ คน 
ได้รับการแยกกักกันไว้ที่สถาบันเช่นกัน จนกว่าจะได้การพิจารณาว่า
ปลอดภัย (ไม่ป่วย ไม่น าโรคออกไปแพร่ในชุมชน)

• เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขแถลงข่าวเรื่องมีผู้ป่วยชันสูตรยืนยันว่า

• พบผู้ป่วยโรคเมอร์สรายแรกในประเทศไทยแล้ว 



Prof Wasan (Ramathibodi) Prof Thirawat (Chula)  Prof Prasert (Chairman - Siriraj) 

Dr Chariya

(Director-Bamrasnaradura)

ขณะรมต. แถลงข่าว ส่วนหนึ่งของคณะผู้เชี่ยวชาญทางห้องชันสตูรไวรัสก็คอยให้การสนับสนุน

https://mail.google.com/mail/u/0/h/119g86fur7cze/?view=att&th=14e16a195c0b29f5&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw


 Bangkok Post, 

June19, 2015



แพทย์หญิง จริยา แสงสัจจา

ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร 

กรมควบคุมโรค

https://mail.google.com/mail/u/0/h/xt472ke5p22r/?view=att&th=14e396e86d61e502&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/xt472ke5p22r/?view=att&th=14e396e86d61e502&attid=0.5&disp=inline&safe=1&zw


ภาพหน้าห้องแยกความดันลบที่สถาบันบ าราศนราดูร 

เชื้อเมอร์ส-โควี ไม่มีโอกาสเล็ดลอดออกไปข้างนอกห้อง

https://mail.google.com/mail/u/0/h/xt472ke5p22r/?view=att&th=14e396e86d61e502&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw


• ในส่วนของการควบคุมโรค ได้แบ่งกลุ่มผู้สัมผัสเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
และเสี่ยงต่ า โดยทั้งสองกลุ่มได้รับการจ ากดับริเวณให้อยู่ในห้องพิเศษ
ของโรงพยาบาลแห่งนั้น ทั้งนี้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องอยู่ในห้อง
พิเศษเพื่อสังเกตอาการจนครบ ๑๔ วันนบัจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยครั้ง
สุดท้าย ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ าอยู่โรงพยาบาล ๙ วัน แล้วต่อด้วยการจ ากดั
บริเวณในที่พกัของตัวเองจนครบ ๑๔ วัน ส าหรับห้อง ICU3 ปิด
ให้บริการอย่างน้อย ๑๐ วัน ส่วน ICU4 ไดท้ าการหยุดการย้ายเข้า-
ออกเป็นเวลา ๓ วันในระยะแรกที่อยู่ระหว่างการประเมินความเสี่ยงโดย
ทีมสอบสวนโรค 



• ในช่วงติดตามสังเกตอาการ พบผู้สัมผัสป่วยด้วยอาการคล้าย
ไข้หวัดจ านวน ๕ ราย ไม่มีรายใดมีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศา
เซลเซียส ในจ านวนนี้ ๑ รายเป็นพยาบาล ICU3 ซึ่งรับผู้ป่วยเป็น
คนแรก และอีก ๔ รายเป็นเจ้าหน้าท่ีในห้องปฏิบัติการ แต่จาก
การสอบสวนโรคในกลุ่มนี้พบว่า ๑ ราย มีอาการก่อนสัมผัส
อุปกรณ์ที่มีตัวอย่างจากผู้ป่วยรายนี้ ทั้งหมดให้ผลการตรวจเป็น
ลบต่อเชื้อไวรัสเมอร์ส-โควี



๙ ปัจจัยในการแพร่ระบาดบันลือโลกโรคเมอร์สในเกาหลี

๑. พฤฒิกรรม Doctor shopping
๒. ยุ้ยญาติเยอะ
๓. แพทย์-พยาบาลไมได้เตรียมความพร้อมขาดองค์ความรู้
๔. ไม่มีห้องแยกผู้ป่วย ทั้งแยกธรรมดาและแยกความดันลบ
๕. ขาดระบบที่ดีในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
๖. ขาดมาตรการการติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรค แยกกักกันผู้สัมผัส
๗. แพทย์พยาบาลขาดการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้เต็มที่
๘. ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้ช้า แพทย์ไม่ส่งตัวอย่างตรวจ ห้องปฏิบัติการขาดการเตรียม

ความพร้อม ที่พร้อมก็มีอยู่อย่างจ ากัด ใช้เวลา ๙ วันจึงวินิจฉัย
ชันสูตรยนืยันได้

๙. ทางการไม่ได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความเสี่ยงที
ถูกต้องและโปร่งใสตั้งแต่ต้น



มาตรการป้องกัน-ควบคุมโรคของไทย

• คัดแยกผู้ป่วย ตรวจจับให้ไดเ้ร็ว-ชันสูตร ได้ก็ตอบค าถามหลักๆได้เร็ว
• ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ป้องกันไม่ให้โรค

แพร่ออกนอกอาคารโรงพยาบาลไปสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• ค้นหา ผู้สัมผัสโรค เสี่ยงสูง เสี่ยงต่ า (มีเกณฑ์ guideline) แยกกักกันตัวให้ได้เร็ว
• ผู้สัมผัสที่มีความเสียงสูง แยกกักกันตัวในสถานที่ปลอดภัย สถานที่กักกันพิเศษ 
• ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ าอาจให้แยกกักตัวอยู่ในบ้าน 
• ผู้สัมผัสเมื่อเมื่อมีอาการของโรค ลดการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัว (หรือ

บุคลากรในโรงพยาบาล) และให้รายงานแพทย์/หรือแพทย์ติดตามตรวจสอบพบ 
เพื่อประเมิน ชันสูตร รับไว้รักษา จนกว่าจะหายและปลอดเชื้อ จึงจะอนุญาตให้
กลับบ้านได้



ผู้ป่วยได้รับการส่งตัวกลับประเทศโอมาน Oman Air flight WY 0816 Bangkok-Muscat on 
July 3, 2015

http://timesofoman.com/article/60491/Oman/Tourism/Oman-Air-wins-Best-Airline-Staff-Service-in-the-Middle-East-at-World-Airline-Awards


The Omani patient and his 
relatives were discharged 
from the Institute with 
proven virus-free on the 
afternoon of 3 July, 2015.
(Khoa Sod News)

The Game is Over!



ผู้ป่วยเมอร์ส รายที ่๒ ในประเทศไทย



วันอาทิตยท์ี่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขแถลงแก่สื่อมวลชนที่กระทรวงสาธารณสุขว่า พบผู้ป่วยโรค
เมอร์ส รายที่ ๒ ในประเทศไทยแล้ว



ผู้ป่วยเป็นชายชาวโอมานอายุ ๗๑ ปี  เดินทางพร้อมกับบุตรชายคนหนึ่ง อายุ 
๓๓ ปี โดยสายการบินโอมานแอร์เที่ยวบินที่ WY 0815 จากกรุงมัสกัท มายังท่า
อากาศสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่๒๔ มกรคม ๒๕๕๙ เดินทางจากท่าอากาศยานมา
โรงแรมที่พักที่ถนน สุขุมวิท ซอย ๓ แล้วเดินทางต่อด้วยรถยนต์โดยสารอีกคัน
หนึ่ง ไปยังโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เพื่อขอรับการรักษาโรคที่เจ็บป่วยและเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลที่ประเทศโอมานมาแล้ว แต่ยังไม่หาย จึงเดินทางมาขอรับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ 

ที่โรงพยาบาล ตรวจพบว่าผู้ป่วยมีไข้ประมาณ ๓๘.๑ องศา จึงรับไว้ในห้อง
แยกในไอซียูและเก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจ ส่งตรวจที่ห้องชันสูตรของ
โรงพยาบาลเอง แพทย์ผู้ท าการรักษาไก้รับรายงานผลภายหลังส่งตรวจไปแล้ว
ประมาณ ๒ ชั่วโมงว่าเป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า เมอร์ส เพื่อการยืนยัน ได้เก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจซ้ าที่ ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลจุฬา (ศ. นพ. ธีระวัฒน์ฯ) และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก็ให้ผลตรงกัน ได้รับผลสรุปการชันสูตรจากทุก
ห้องปฏิบัติการภายเวลาประมาณ ไม่เกิน ๑๐ ชั่วโมง



ทันทีที่ทราบผล โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ก็ได้แจ้งให้กรมควบคุม
โรคได้รับทราบเพื่อด าเนินการตามมาตรการที่วางไว้แล้วต่อไปโดยมิ
ชักช้าและติดต่อขอย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสถาบันบ าราศ
นราดูร พร้อมกับบุตรชายที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ยังไม่มีอาการอะไร 
เพื่อไปแยกกักกันตัวไว้ด้วย



การด าเนินการป้องกัน-ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบ

๑.โรคอะไร รับทราบว่า โรคติดต่ออันตรายที่อุบัติขึ้นนี้คือโรค เมอร์ส โคโร
น่า ไวรัส

๒. ที่ใด. มีรายงานจากทีใ่ด. มีผู้ป่วยจากประเทศโอมาน มาขอรับการรักษา
๓. ใครที่ป่วย. ผู้ป่วยเป็นชาย อายุ ๗๑ ปี
๔. เมื่อใด วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.
๕. มีใครบ้างที่สัมผัสโรคกับผู้ป่วย สัมผัสเสี่ยงสูงกี่คน สัมผัสเสี่ยงต่ ากี่คน



การตอบโต้ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน

๑. ย้ายผู้ป่วยไปรักษาในห้องแยกความดันลบเพื่อป้องกันมิให้โรค
แพร่กระจายต่อไป

๒. ตดิตามสอบถาม สอบสวนผู้สัมผัสโรค ได้แก่
๒.๑ ประสานงานกับโอมานแอรข์อรายชื่อผู้โดยสารทุกคน รวมทั้ง
ลูกเรือ พร้อมผังที่นั่งบนเครื่องบิน เพื่อที่จะได้ทราบว่า ผูใ้ด นั่งอยู่ที่
ต าแหน่งใน ก็จะแยกได้ว่า ผูท้ี่นั่งแถวเดียวกันกับผู้ป่วย และผู้ที่นั่งใน
สองแถวหน้า และ สองแถวหลังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ลูกเรืออีกทกุคน จะเป็น
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน ผู้ป่วยมีอาการอยู่แล้ว จึงสามารถ
แพร่เชื้อได้ ผู้ที่อยู่ร่วมห้องเกิน ๘ ชั่วโมง ถือว่าเสี่ยงสูง





๒.๒   พนักงานขับรถยนต์แท็กซี่ ทั้ง ๒ คัน จ านวน ๒ คน
๒.๓    เจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์ต้อนรับของโรงแรม ๒ คนที่เสี่ยงสูง
๒.๓    เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ที่เกี่ยวข้อง ๑๑ คน
๒.๔   ลูกเรือ และผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูง ๒๓ คน ลูกเรือและผู้โดยสารบน

เครื่องบิน ๒๓๙ คน ยังอยู่ในประเทศไทย ๒๑๘ คน เป็นผู้เสี่ยงต่ า ๑๙๕ คน 
เจ้าหน้าที่ก าลังเร่งติดตามเพื่อให้ครบทุกคนเพื่อแนะน าและแยกกักกันตัวตามระบบ

๒.๕   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ๑ คน
• จะต้องน าผู้ที่สัมผัสโรคเข้าระบบเฝ้าระวังโรคจนครบ ๑๔ วัน
• ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะรับไว้ในสถานที่แยกกักกันตัวที่เตรียมเอาไว้ 
• ผู้ทีสัมผัสเสี่ยงต่ า จะได้รับค าอธิบาย ให้แยกตัวเองในบ้าน งดการสังคมหรือลดการ

สังคมกับผู้อื่น มีระบบโทรศัพท์ติดตามสอบถามอาการต่างๆจากเจ้าหน้าที่



การด าเนนิโรค

• วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙  ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจหอบ ได้รับออกซิเจน 
รับประทานอาหารได้ ยังต้องนอนพักรักษาอยู่ในห้องแยก

• วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ผู้ป่วยมีอาการทรงตัวดีเหมือนวันก่อน



การติดตามแยกกักกันตัว

• มีผู้ถูกแยกกกักกักันตัวที่โรงพยาบาลบ าราศนราดูร ในวนัที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓ คน เป็นบุตรชายผู้ป่วย สตรีผู้โดยสารที่นั่งที่
นั่งติดกับผู้ป่วย และพนักงานขับรถแท็กซี่จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ส่วนคนขับจากโรงแรมน าส่งโรงพยาบาล คงจะได้ตัวโดยเร็ว เพราะได้
หมายเลขทะเบียนรถแล้ว

• วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทกุคนที่ถูกแยกกักกันตัว 
และที่สามารถติดตามตัวได้ยงัมีอาการปกติสุขทุกคน



ข้อเด่นในเหตุการณ์ครั้งนี้

• ประเทศไทย ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว 
บุคลากรระดับต่างๆผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการ
รับมอืการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ –อุบัตซิ้ า โรงพยาบาล
ต่างๆได้รับรู้กันโดยทั่ว จึงปฏิบัติได้ถูกต้อง

• หากเป็นโรงพยาบาลทีแ่รกรับบางโรงพยาบาลที่อาจปฏิบัติการ 
ยังไม่รัดกุมพอเหมือนในประเทศเกาหลี 

• ไวรัสเมอร์ส-โควี คงมีโอกาสไปท่องเพลิดเพลินในมหกรรม 
“Unseen Thailand”



ประเทศไทยตอบค าถามหลักเหล่านี้ให้ได้ทันทีไหม?

ต้องตอบค าถามเหล่านี้ให้ได้ทันที

๑.   โรคอะไร? ชันสูตรพิสูจน์ทราบให้รวดเร็ว - Rapid  identification – Case 
confirmation  : YES – MERS-CoV

๒. เกิดเหตุเมื่อใด Time – WHEN outbreaks occurs? ๑๕/๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓. อุบัติ ณ ที่ไหน Place – WHERE outbreaks occurs? โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์
๔. ผู้ป่วย คือ ใคร Person - WHO is affected? ผู้ป่วยชายชาวโอมาน

         ๕. จะติดตามผู้สัมผัสได้ไหม อย่างไร - Tracking of the contacts & outbreaks – YES.
          ๖. ปฏิบัติการตอบโต้ทันควัน - Response - Ready to tackle & Notify WHO – YES.



หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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