
 
 
 
 
 

 
ชาวโอมาน
วันที่ 23 
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และขณะนี้
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      -  เต ี
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นีอ้ยู่ในสถานที่ท่ีเ
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บผู้ป่วยในประเ
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การติดตามสถา
ะเมินความเสี่ยง
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รติดตามกลุ่มเสี่
รเฝ้าระวังในโรง
มาตรการการวิ
าเนินการคัดกรอ
รียมพร้อมศักยภ
รียมพร้อมการต

มิภาค สามารถต
มาตรการสื่อสา

การสื่อสารความ
ละญาติ 

การณป์ระเท

นการณต์่างป

การดําเนินง

  
 

 
 
 
 

กราคม 2559 ป
14 มกราคม 2

59 เป็นต้นมา 
ราดูร อาการไข้เ
วนและติดตามผู้
เตรียมไว้รองรับเ

พรวมทั่วโลก วั
ท่ัวโลกพบผู้ป่วย
ประเทศซาอุดิอ
เทศท้ังหมด 1,2
ประเทศโอมาน อ
ราคม 2559 โดย
วยผู้ป่วยมีประวั

 
 
 

ประเมินความเสี
านการณ์ การระ
ง 
ฝ้าระวัง และคั
รองผู้เดินทาง ท่ี
ยง และผู้สัมผัส
งพยาบาล โดยเน
วินิจฉัยดูแลรักษ
อง และรักษา ต
ภาพของโรงพย
ตรวจทางห้องป
ตรวจหาเชื้อ แล
ารความเสี่ยง 
มเสี่ยง แจ้งสถา

สามารถติดตามแน
หรือเวบ็

โรคท

ทศไทย 

ประเทศ 

งานของกระ

ประเทศไทยพบ
2559 ขณะที่อ
ผลการตรวจท
เริ่มลดลง แต่ยัง
ผู้สัมผัสโรค พบผู้
เพื่อสังเกตอาการ

วันที่ 26 มกราค
ยยืนยันทั้งหมด 
อาระเบีย วันที่ 
287 ราย เสียชีวิ
องค์การอนามัยโล
ยผู้ป่วยเป็นเพศช
วัติสัมผัสกับอูฐ

สี่ยง และการป้
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ตามแนวทางการ
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ะรายงานผลได้ภ

นการณ์ และให้

นวทางคําแนะนําแ
บไซต์สํานักโรคติด

ทางเดินห

ะทรวงสาธา

บผู้ป่วยยืนยันโร
ยู่ท่ีประเทศโอม
างห้องปฏิบัติก
งมีอาการไอ แล
ผู้สัมผัสท่ีมีความ
ร จํานวน 33 รา

คม 2559 องค์ก
1,626 ราย เสยี
25 มกราคม 2
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ลกได้รายงานพบ
ชาย อายุ 44 ปี 
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ะเทศ และสถาน
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าร 
งผู้มีประวัติเสี่ยง
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รรักษาของกรมก
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ารอนามัยโลก (
ยชีวิต 586 ราย 
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ยู่ระหว่างการรัก
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ษา 4 ราย   

ดินหายใจตะวันอ
าในโรงพยาบาล 

เทศอย่างต่อเนื่อ

กันการติดเชื้อ แ
การ 

นคร และส่วนภมิู
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ออกกลาง   1 ร
รรักษาในประเท
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