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เรื่อง โรคไขหวัดใหญที่ระบาดในเม็กซิโก
ฉบับที่ 2
........................................................
สถานการณโรค
ความคืบหนาสถานการณไขหวัดใหญที่ระบาดในเม็กซิโก ขอมูลองคการอนามัยโลก ณ วันที่
29 เมษายน 2552 มีผูปวยที่มีผลยืนยันทางหองปฏิบัติการในเม็กซิโก 26 ราย เสียชีวิต 7 ราย
สหรัฐอเมริกา มีผูปวย 91 ราย โดยพบผูปวยใน 10 มลรัฐ ไดแก แคลิฟอรเนีย 14 ราย เท็กซัส 16 ราย
(เสียชีวิต 1 ราย) นิวยอรค 51 ราย แคนซัส 2 ราย แมสซาชูเซทส 2 ราย มิชิแกน 2 ราย โอไฮโอ 1
ราย อริโซนา 1 ราย อินเดียนา 1 ราย และ เนวาดา 1 ราย นอกจากนั้นยังพบผูปวยติดเชื้อหลังกลับ
จากเม็กซิโก ไดแก ออสเตรีย 1ราย แคนาดา 13 ราย เยอรมนี 3 ราย อิสราเอล 2 ราย นิวซีแลนด 3 ราย
สเปน 4 ราย และ สหราชอาณาจักร 5 ราย ไมมีผูเสียชีวิต โดยขณะนี้ ประเทศเม็กซิโกมีมาตรการ
ตรวจคัดกรองโรคไขห วัดใหญสายพันธุ ใหมในผูโดยสารเครื่องบินขาออก ดังนั้น อาจมีผลใหการ
เดินทางของทานลาชาไปบาง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 52 องคการอนามัยโลกไดประกาศใหสถานการณโรคไขหวัดใหญที่
ระบาดในเม็กซิโก เปนภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health Emergency
of International Concern : PHEIC )
วันที่ 27 เมษายน 52 ไดประกาศปรับเตือนการระบาดจากเดิม ระดับ 3 เปนระดับ 4 พรอมทั้ง
แนะนํามาตรการวา ไมควรจํากัดการเดินทางหรือปดพรมแดน หากประชาชนมีอาการปวยคลายไขหวัด
ใหญ ควรเลื่อนการเดินทางระหวางประเทศและหากเริ่มปวยหลังจากการเดินทางระหวางประเทศ ควร
ไปพบแพทยทนั ที นอกจากนี้ การบริโภคเนื้อหมูหรือผลิตภัณฑจากหมูที่ปรุงสุก ไมมีความเสีย่ งในการ
ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ ประชาชนทัว่ ไปควรลางมือดวยสบูแ ละน้ํา บอยๆ และหากเริม่ มีอาการปวยคลาย
ไขหวัดใหญ ควรไปพบแพทย
ลาสุดวันที่ 29 เมษายน 2552 องคการอนามัยโลกไดประกาศยกระดับการเตือนการระบาด
เปนระดับ 5 และเนนย้าํ ใหทุกประเทศเริ่มปฏิบัติการตามแผนเตรียมความพรอมสําหรับการระบาด
ใหญของไขหวัดใหญ โดยเฉพาะอยางยิง่ มาตรการเฝาระวังโรคอยางเขมขน การคนหาโรคไดรวดเร็ว
การรักษาพยาบาล และการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุข
สถานการณในประเทศไทย จากการเฝาระวังโรคอยางเขมขนไดตรวจผูที่เดินทางมาจากพืน้ ทีท่ ี่มี
การระบาดโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา และไดตรวจสอบทางหองปฏิบัติการ
แลว 3 ราย ยังไมพบผูปว ยจากโรคนี้
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ใหญ มาตั้งแตปพ.ศ. 2547 และหนวยงานตางๆ กําลังดําเนินงานตามแผนเตรียมความพรอม
มาตรการสําคัญในระยะนี้ ไดแก
1. มาตรการสกัดกัน้ โรค มิใหแพรเขาประเทศไทย
- เรงรัดการเฝาระวังในผูทเี่ ดินทางมาจากตางประเทศ
- คัดกรองผูเดินทางมาจากตางประเทศ โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (เทอรโมสแกน) ที่
สนามบินนานาชาติทุกแหง
- แจกเอกสารคําแนะนําการดูแลตนเองและบอกแหลงขอมูลในการติดตอกับทางราชการ
(Health Beware Cards)
- ขอความรวมมือสายการบินจากตางประเทศแจกแบบฟอรม ใหผูเดินทางกรอกเพื่อการติดตาม
อาการ
- ขอความรวมมือบริษัททัวร โรงแรม สายการบินในการดูแล แนะนํา ปองกันโรคในผูเดินทาง
ระหวางประเทศ
2. มาตรการคนหาผูปวยและ แกไข หากพบผูปว ยในประเทศ
- เรงปรับระบบการเฝาระวังโรคคนหาผูป วยใหเร็วที่สดุ
- เรงเพิ่มระดับความพรอมระบบการดูแลผูปวย รวมทัง้ จัดหองแยก และเวชภัณฑ
3.มาตรการทั่วไป
- ใหคําแนะนํา เผยแพรความรู ใหกับประชาชน แจงเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไป
พื้นที่ทมี่ ีการระบาดของโรค
- ประสานองคการอนามัยโลก ขอใหประเทศที่มีการระบาด ตรวจสอบอาการของผูเดินทางกอน
ออกเดินทาง (Exit screening)
เนื่องจากในปจจุบัน ประเทศไทย ยังไมมโี รคนี้ ประชาชนทัว่ ไปยังไมจําเปนตองตระหนก และควร
ปฏิบัติเพื่อการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ ดังนี้
1. หากไมมีความจําเป น ควรชะลอการเดินทางไปยังประเทศที่เปน พื้นที่เกิดการ
ระบาดจนกวาสถานการณจะยุติลง แตถาจําเปนตองเดินทางไปพื้นที่เกิดการระบาด ใหหลีกเลี่ยงการ
ใกลชิดกับผูที่มีอาการไอ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หมั่นลางมือดวยน้ําและสบูบอย ๆ หรือเช็ดมือดวย
เจลแอลกอฮอล พรอมทั้งติดตามขอมูลที่เปนปจจุบัน และปฏิบัติตามขอแนะนําของทางการในพื้นที่นั้นๆ
อยางเครงครัด
2. ผูท ี่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เกิดการระบาด ถามีอาการของไขหวัดใหญ เชน มีไข
ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยเนื้อตัวมาก ฯลฯ ภายใน 7 วันหลังจากเดินทางกลับ ควรสวมหนากากอนามัย
หรือใชกระดาษทิชชูหรือผาเช็ดหนาปดปากจมูกทุกครั้งที่ไอจาม และรีบปรึกษาแพทย กรณีที่อาการ

-3ไมรุนแรง แพทยอนุญาตใหรักษาตัวที่บาน ควรหยุดงาน หยุดเรียน และงดไปในทีช่ มุ ชน เพื่อหลีกเลี่ยง
การแพรกระจายเชื้อใหกับผูอ ื่น
3. รักษาสุขภาพใหแข็งแรง โดย
3.1 รับประทานอาหารทีม่ ีประโยชน โดยเฉพาะผักและผลไม ดื่มน้าํ สะอาด
และนอนหลับพักผอนใหพอเพียง ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และสุรา
3.2 หมัน่ ลางมือบอยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังการไอ จาม
3.3 หากพบวามีผูปวยทีม่ ีอาการคลายโรคไขหวัดใหญภายในบานหรือ
สถานทีท่ ํางานเดียวกัน ตองรีบแจงสํานักงานสาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน
เพื่อเขาดําเนินการปองกันการแพรระบาดทันที
ติดตามขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th
และหากมีขอสงสัย สามารถติดตอไดที่ ศูนยปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท
0 2590 3333 และ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ หมายเลขโทรศัพท 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 เมษายน 2552

