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จุลสาร ปีที่ 5 ฉบบัที่ 8  เดือนสิงหาคม 2557

            ผูเ้ชี่ยวชาญ "อโีบลา" แนะเรียกโรคตดิเชือ้ไวรัสอีโบลาแทนไข้เลอืดออกอีโบลา กันความสับสน เสนอ สธ.ออกประกาศให้โรคอีโบลา 
เปน็โรคติดตอ่อนัตราย เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพควบคมุป้องกนัโรค ลุยมาตรการระบบการเฝ้าระวังโรคทีส่นามบนินานาชาติ...  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์   เพี่อเตรียมพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ  ตามค าสั่งของคณะกรรมการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่แห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการฯ ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ด้านคนและด้านสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการรับมือการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาของไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ กล่าวภายหลังประชุมว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการฯ 
มาประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือการระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดความสับสน และเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน จากการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้ออีโบลา องค์การอนามัยโลกรายงาน ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,603 ราย 
เสียชีวิต 887 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 55 ใน 4 ประเทศ คือ ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน กินี และไนจีเรีย โดยผู้ป่วยในประเทศไนจีเรียเป็นผู้ที่
เดินทางจากประเทศไลบีเรีย ไม่ได้ติดเชื้อในประเทศไนจีเรีย และมีผู้ติดจากผู้ป่วยรายนี้อยู่น้อยราย ขณะนี้ประเทศไลบีเรียและเซียร์ราลีโอน 
ก าลังมีผู้ป่วยรายใหม่จ านวนมากและต่อเนื่อง จ านวนนี้บางส่วนเป็นบุคลากรทางการแพทย์
การป้องกันควบคุมโรคของไทยขณะนี้วางมาตรการไว้ 7 ประการได้แก่ 1. ให้ติดตามสถานการณ์ และประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัย
โลกอย่างใกล้ชิด  2. ติดตามเฝ้าระวังในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีโรคระบาดอยู่คือ ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน กินี และไนจีเรีย โดยคัดกรองที่
ด่านควบคุมโรคที่สนามบินนานานาชาติทุกแห่ง และติดตามอาการจนครบ 21 วัน และเฝ้าระวังสัตว์น าเข้าจากต่างประเทศ 3. เตรียมความ
พร้อมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งในคนโดยเครือข่ายห้องปฏิบัติการ และในสัตว์โดยกรมปศุสัตว์  4. เตรียมด้านการรักษาพยาบาล ปอ้งกนั
การติดเชื้อในโรงพยาบาล  ป้องกันไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจ แนะน าผู้เดินทางที่
ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เข้าใจตรงกันและถูกต้อง ไม่คอยฟังข่าวลือต่างๆ เช่นทางโซเชียลมีเดีย ซ่ึงมีความน่าเชื่อถือน้อย ควรติดตามข้อมูลที่เป็น
ทางการของกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมีการตรวจสอบแล้ว และเชื่อถือได้ 6. กระทรวงฯ ได้เปิดวอร์รูม เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ ประสานงาน 
สั่งการ ป้องกัน ควบคุมโรค ทุกวัน  และ 7. มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินสถานการณ์และปรับปรุง มาตรการต่างๆ ที่วางเอาไว้   ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ นายแพทย์ประเสริฐ กล่าวตอ่ว่า ส าหรับขอ้เสนอจากที่ประชุมคณะอนกุรรมการฯ ในวันนี ้ไดก้ าหนดการเรียกชื่อโรค
เพือ่ไม่ให้เกดิความสบัสน ขณะนี้สากลใช้ชื่อว่า Ebola Virus Disease : EVD แปลเปน็ภาษาไทยว่า โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ไม่ใช้ชือ่ว่า โรค
ไวรัสไข้เลือดออกอีโบลาแล้ว เพราะฉะนัน้ในประเทศไทยควรใช้ชือ่ให้สอดคล้องกบัสากลคอืใช้ค าว่า โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เท่านัน้ อาจเรียก
สั้นๆ ว่า โรคอีโบลา
ส าหรับการก าหนดพื้นทีก่ารระบาด เพือ่ประโยชนใ์นการวางมาตรการป้องกนัควบคุมโรค ควรถือตามแนวทางขององคก์ารอนามัยโลก ซ่ึง
ขณะนี้ถือว่าประเทศที่มีโรคระบาด คอื ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน กิน ีส่วนไนจีเรียยังไม่จัดรวมเข้าในประเทศที่มีโรคระบาด เพราะผูป้่วยรายแรก
ตดิเชือ้จากประเทศอื่น และมีผูต้ิดเชื้อเพิ่มไมก่ี่ราย หากการตดิเชือ้กว้างขวางขึ้น ก็จะก าหนดพืน้ที่ระบาดใหม่เรือ่งการวินิจฉัย ควรก าหนด
หลักเกณฑ์วินิจฉัย โดยใช้ปัจจัยส าคญั เชน่ ผูป้่วยมีไข้ มีประวัตเิดนิทางมาจากในพื้นที่เสี่ยง มีอาการเข้าไดก้ับโรคอีโบลา มีประวัตกิารสัมผัส
โรค โดยเฉพาะสัมผัสกบัผูป้่วย และควรปรบัเกณฑใ์ห้ทันสมัยอยู่เสมอ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ กล่าวต่อไปอีกว่า ที่ประชุมสนับสนุนให้ประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการควบคุม ป้องกันโรค เพราะจะให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ
กักกันผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคเม่ือมีความจ าเป็น และในการเรียกข้อมูลจากผู้ที่เดินทางได้ เช่น ที่พ านัก หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยให้ติดตามเฝ้า
ระวังการป่วยได้
นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยประสานความร่วมมือของเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ
ภายในประเทศ และร่วมมือกันจัดท าแนะน าแนวทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การ
วินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้อง และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยสงสัยโรคอีโบลา ส าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดท าขึ้น และแนะน าให้เผยแพร่แก่บุคลากรโดยเร็ว ส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย ์อปุกรณป์อ้งกนั
การติดเชื้อส่วนบุคคล รวมทั้งห้องแยกโรคป้องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลต่างๆ ได้มีการเตรียมการต่อเนื่องมาตั้งแต่การรับมือโรคซาร์ส โรค
ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่
ประเด็นสุดท้ายที่พิจารณาคือ การสื่อสารความเสี่ยงและการประชาสัมพันธ์ ควรเผยแพร่ทุกช่องทางทั้งแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อให้อุ่น
ใจว่า มีการดูแล เตรียมความพร้อม ป้องกันไว้ล่วงหน้า ส าหรับการประเมินความเสี่ยง เห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงน้อยมากต่อการ
ระบาดของโรคอีโบลา. ข้อมูล / ข่าว : ไทยรัฐออนไลน์



สาระน่ารู้กิจกรรมดี
น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธบิดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของชุดเฉพาะกิจ
พื้นท่ีปศุสัตว์เขต 2 เพื่อตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ านมดิบของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ

 และโรงงานแปรรูปในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว   เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557

การประชุมสมัมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
งานความปลอดภัยด้านอาหาร : การศึกษา(food Education)  

เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2557
ณ  โรงแรมธนาสิริ   ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

โครงการ"หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน
บริการประชาชน" จังหวัดสระแก้ว  ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ  2557  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2557 

ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  ต าบลวังทอง  อ าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว
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