สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
เดลินิวส 12
มิถุนายน พ.ศ.
2558

สธ.ประกาศ เมอรส โรคติด ตอ อัน ตราย ใหอํา นาจจนท.สั่ง กัก ตัว
รักษา
"เมอรส" ถูกประกาศเปนโรคติดตออันตรายแลว สธ.
ระบุผูตอ งสงสัย เปน โรคตอ งแจง ตอ จนท.สาธารณสุข ฝา ฝน ปดบัง มีโทษปรับไมเกิน 2 พันบาท ระบุ จนท.มีอํานาจกักตัวสั่งรักษาไดโดยไมถือเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล พรอมตั้ง
ชื่อ เรีย กเปน ทางการวา "โรคทางเดิน หายใจตะวัน ออกกลาง"
ดานกรมควบคุมโรคคุมเขมงานประชุมเครื่องมือแพทยท่ีอิมแพ็ค
เมืองทองธานี มีเกาหลีใ ตมารว มงานเกือบ 5,000 คน ติด ตั้ง
เครื่อ งวัด อุณ หภูมิ หากพบมีไ ขกัน ออกนอกหอ งประชุม ทัน ที
น พ . ส ุร เ ช ษ ฐ  ส ถ ิต น ิร า ม ัย ร ัก ษ า ก า ร แ ท น
ปลัด กระทรวงสาธารณ สุข เปด เผยวา กระทรวงสาธารณสุข
เห็นชอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานไวรัสวิทยา ใหออก
ประกาศเรียกโรคเมอรสวา "โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง"
และถือเปนโรคติดตออันตรายที่ตองแจงตอเจาหนาที่สาธารณ
สุข ตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ. 2523 เทียบเทาโรคอหิวาตกโรค
ไขทรพิษ ไขเหลือง ไขก าฬโรค โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุน แรง (ซารส ) และโรคติด เชื ้อ ไวรัส อีโ บลา โดยจะเรง ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 1-2 วันนี้ ซึ่งหลังประกาศ
แลวเจาหนาที่สาธารณสุขจะมีอํานาจในการสั่งกักตัว สั่งรักษา
ตรวจสอบเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคไดตามกฎหมาย
โดยไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล

แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว

"ตอนนี ้ม ีก ารประชุม เตรีย มความพรอ มรว มกัน กับ
โรงเรียนแพทย รพ.เอกชน คลินิก และกรมตาง ๆ เพื่อซักซอมวิธี
ปฏิบ ัต ิด ูแ ล ควบคุม การแพรร ะบาดของโรคทางเดิน หายใจ
ตะวัน ออกกลาง ซึ่ง จริง ๆ ไมใ ชโ รคใหม ประเทศไทยมีแ นว
ทางการดูแ ลมานานแลว การตรวจหาเชื้อ ก็เ ปน แบบเรีย ลไทม
พีซีอารที่สามารถรูผลไดภายใน 12 ชั่วโมง" นพ.สุรเชษฐ กลาว
และวา มอบหมายใหก รมควบคุม โรคประสานกับ สายการบิน
โดยเฉพาะที ่ม าจากประเทศตะวัน ออกกลาง และเกาหลีใ ห
ประกาศแจง คํ า แนะนํา และการปฏิบ ัต ิต ัว ใหผูโ ดยสารทราบ
ตั้งแตอยูบนเครื่องบิน
ดาน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา
หลังจากออกประกาศไปแลวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
จะตองมาแจงความตอเจาหนาที่เพื่อเฝาระวังและติดตาม หากฝา
ฝนหรือไมยอมใหกักตัว ไมยอมรักษา หรือปดบังเจาหนาที่จะถือ
เปนความผิดมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท สําหรับไทยยังไมพบ
ผูติดเชื้อ แตใน 1 สัปดาหที่ผานมามีผูสมัครใจที่เดินทางกลับมา
จากเกาหลีใต มาขอตรวจเชื้อเองจํานวน 9 คน ไมพบเชื้อ 6 คน
อีก 3 คน อยูระหวางรอผลการตรวจสอบเชื้อ
สวน นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
กลาววา ในวันที่ 12-14 มิ.ย. นี้ จะมีการประชุมเครื่องมือแพทย
ภาคเอกชนที ่อ ิม แพ็ค เมือ งทองธานี ซึ ่ง มีผู เ ขา รว มประชุม
ประมาณ 20,000 คน ทั่ว โลก ในจํา นวนนี้มีช าวเกาหลีใ ต
ประมาณ 4,000-5,000 คน ดังนั้นจึงมีการวางมาตรการปองกัน
โรคเมอรส เบื้อ งตน ทางภาคเอกชนไดติด ตั้ง เครื่อ งวัด รา งกาย
หากมีไ ขจ ะขอความรว มมือ ไมใ หเ ขา รว มประชุม และจัด ทีม
แพทยป ระจํา ทั ้ง นี ้ไ มอ ยากใหก ัง วลเพราะที่เ กาหลีใ ตเ องก็มี
มาตรการจํากัดการเดินทางของผูปวยออกนอกประเทศอยูแลว
จึงวางใจไดระดับหนึ่ง

สํานักขาวตางประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลี
ใต วา กระทรวงสาธารณสุข ของเกาหลีใ ตร ายงานการพบผูติด
เชื ้อ ไวรัส โคโรนา กลุ ม โรคทางเดิน หายใจตะวัน ออกกลาง
(เมอรส ) รายใหมอีก 14 คน ในจํานวนนี้รวมถึงหญิงมีครรภอายุ
39 ป เพิ่มจํานวนผูปวยสะสมในประเทศเปนอยางนอย 122 คน
นับตั้งแตพบผูติดเชื้อคนแรกในประเทศเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ขณะที่
จํานวนผูเสียชีวิตอยูที่อยางนอย 10 ศพ.

