การเตรียมความพรอมเฝาระวังผูปวยกลุมอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรง
จากเชือ้ โคโรนาสายพันธุ*ใหม 2019 ประเทศจีน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ*
ขอมูล ณ วันเสาร*ที่ ๒๕ มกราคม 256๓ เวลา ๑๒.00 น.
1. สถานการณ* วันที่ 25 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานสถานการณจํานวนผูป!วยโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม- 2019 จํานวน 830 คน เป2นบุคลากรทางการแพทย 15 ราย มีผูเสียชีวิตแลว 26

ราย ส-วนใหญ-มีประวัติเกี่ยวของกับ South China Seafood Wholesale Market นอกจากนี้ไดประกาศแลวว-าเชื้อนี้
สามารถติดต-อจากคนสู-คนได
นอกจากสาธารณรั ฐประชาชนจี น แล ว ยัง พบว- ามีผูป! วยโรคปอดอั กเสบจากเชื้ อไวรัส โคโรนาสายพั นธใหม- ใน
ประเทศฮ-องกง 2 ราย ญี่ปุ!น 2 ราย สิงคโปร 3 ราย มาเกNา 2 ราย เกาหลีใต 2 ราย เวียดนาม 2 ราย ไตหวัน 1 ราย และ
สหรัฐ 1 ราย
ภายในประเทศไทย กรมควบคุมโรคไดมีการเฝQาระวังคัดกรองผูโดยสารจากเมืองอู-ฮั่น มณฑลหูเป!ย ประเทศจีน ณ

ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท-าอากาศยานดอนเมือง ท-าอากาศยานเชียงใหม-และท-าอากาศยานภูเก็ต ตั้งแต-วันที่ 3– 24
มกราคม 2563 จํานวน 137 เที่ยวบิน รวมจํานวน 21,522 ราย พบผูป!วยที่มีอาการเขาไดตามนิยามสะสม 60
ราย โดย 22 รายคัดกรองไดที่สนามบิน เป2นผูป!วยที่มีอาการเขาตามนิยามไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอง 37
ราย และโรงแรมรายงานผูป!วย 1 ราย ไม-พบผูป!วยอาการรุนแรง ผูป!วยอาการดีขึ้นและไดกลับบานแลวจํานวน 37
ราย และรักษาตัวในโรงพยาบาล 23 ราย พบผูป!วยยืนยันเชื้อไวรัสโคโลนา สายพันธใหม- 5 ราย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดมีการคัดรองที่สนามบินหัวหิน โดยคัดกรองในเที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย จํานวนสะสม ๑,๘๕๑ ราย ไม)พบผูป-วย
2. การดําเนินงานในระบกระทรวงสาธารณสุข นายแพทยสุขม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดมีขอสั่ง
การศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม- 2019 ใน
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ดังนี้
2.1 กระทรวงสาธารณสุขเป]ดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม- 2019 และใหกรม/กอง/สํานักที่เกี่ยวของ / สํานักงานเขตสุขภาพ / สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เป]ดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพรอมในดานบุคลกร
ทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ และช-องทางการประสานงานและเฝQาระวัง และการรายงานขอมูล
2.2 ดําเนินการเฝQาระวัง การใหบริการทางการแพทยและสาธารสุข ใหดําเนินงานตามาตรการควบคุมโรค
อย-างเคร-งครัด เช-น การสอบสวนโรค การคัดกรองโรค และการเก็บสิ่งส-งตรวจทางหองปฏิบัติงาน
2.3 ในสถานที่ที่มีสนามบิน และจังหวัดท-องเที่ยว ใหบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่ และประสานการทํางาน
กับหน-วยงานอื่นอย-างใกลชิด
2.4 จัดระบบเฝQาระวัง ใหมีการรายงานระบบขอมูล 24 ชั่วโมง หรือใหรายงานทันที เมื่อพบผูป!วย โดยให
ประสานงานกับ EOC แต)ละระดับ
2.5 หากมีความจําเป2น ตองสื่อสาร หรือใหข-าว ขอใหปรึกษามายังส-วนกลาง เพื่อใหขอมูลในทางเดียวกัน
3. การดํ าเนิ นการของสํา นั ก งานสาธารณสุข จั งหวั ดประจวบคีรี ขันธ* นายแพทยสุ ริย ะ คู ห ะรั ต น นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน กรณี จากเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธใหม- 2019 ไดมีการดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ เป]ดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข ตั้งแต-วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อ
ติดตามสถานการณ และ
๓.๒ กําหนดแนวทางการดําเนินการหากพบผูป!วยสงสัยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม- โดย
ใหหน-วยบริการสาธารณสุข หรือหน-วยงานที่เกี่ยวของนําไปถือปฏิบัติ และ

๓.๓ วางแนวทางการสื่อสารความเสี่ยงในกรณีนี้ ใหกับเจาหนาที่ ประชาชน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อ
ร-วมกันเฝQาระวังการแพร-กระจายของเชื้อ โดยเนนใหตระหนักถึงอันตรายของการระบาดมากกว-าการทําใหตื่นตระหนก และ
3.4 สํารวจและเตรียมความพรอมของเวชภัณฑ อุปกรณปQองกันการแพร-กระจายเชื้อ อุปกรณสําคัญในการ
ควบคุมเชื้อ ของหน-วยบริการทุกแห-งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ และ
๓.๕ กําหนดใหทุกโรงพยาบาลมีการซักซอมแผนการควบคุมโรค หากพบผูป!วยสงสัยโรคปอดอักเสบจาก
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม- ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมถึงแผนการส-งต-อ และแผนการทําลายเชื้อที่อาจแพร-ระบาด
3.6 ประสานงานใหทุกอําเภอเฝQาระวังนักท-องเที่ยวที่มาจากประเทศจีน ที่มีอาการป!วย
3.7 ตรวจเยี่ ย มความพร อมในหน-ว ยบริก ารของรั ฐ โรงพยาบาลปราณบุ รี โรงพยาบาลค- ายธนะรั ช ต
โรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลเอกชน คือ โรงพยาบาลซานเปาโล และ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หัวหิน

4. ผลการดําเนินงาน
วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดรับรายงาน
จากโรงพยาบาลเอกชนแห-งหนึ่ง ว-ามีผูป!วยผูป!วยเขานิยามการเฝQาระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธุใหม- 2019
จํานวน 1 ราย ผูป!วยเพศหญิง อายุ 73 ปh สัญชาติจีน เชื้อชาติจีน เดินทางมาจากเมืองอู-ฮั่น ประเทศจีน เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2563 ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต-อ (CDCU) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ร-วมกับทีม
CDCUอําเภอหัวหิน สํานักงานปQองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี และทีมสอบสวน กองระบาดวิทยา จึงร-วม
สอบสวนโรคในพื้นที่ อําเภอหัวหิน ในวันที่ 24 มกราคม 2563
ผลการสอบสวน ผูป!วยเพศหญิง อายุ 73 ปhอาชีพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเอกชนในเมืองอู-ฮั่น มณฑล
หูเป!ย ประเทศจีน (America maidige (Wuhan) international เดินทางมาพรอมกับเพื่อนจํานวน 3 คน (มาจากหูหนาน 1
คน อีก 2 คน มาจากอู-ฮั่น) ถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย ในวันที่ 19 มกราคม 2563 และไดเช-าเหมารถแท็กซี่จาก
สนามบิ นดอนเมือง มาเขาพักที่ โรงแรมแห-งหนึ่ งในอําเภอหัวหิ น จังหวั ดประจวบคี รีขั นธ มี อาการเริ่มป! วยในวันที่ 21
มกราคม 2563 มีอาการไข ไอ ปวดศีรษะและใหประวัติว-า มีอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อตั้งแต-วันที่เดินทางมาอําเภอหัวหิน
(วันที่ 19 มกราคม 2563) เขามารักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาลเอกชน ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ดวยอาการไข 38.6 –
38. 9 °C ไอ และปวดศีรษะ ความดันโลหิต 134/79 mmHgP ชีพจร 89 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 18 ครั้ง/นาที เขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลในหองจํากัดโรค Negative pressure ไดการเก็บตัวอย-างส-งตรวจทางหองปฏิบัติการวันที่ 24
มกราคม 2563 ขณะนี้ยังรอยืนยันผลทางหองปฏิบัติการ
ผูปวยมีประวัติการเดินทาง :
วันที่ 19 มกราคม 2563 ผูป!วยเดินทางโดยเครื่องบิน มาถึงสนามบิน ร-วมกับเพื่อนชาวจีน 3 คนเช-าเหมา
รถแท็กซี่ จากสนามบินดอนเมืองมายังอําเภอหัวหิน พักที่ โรงแรมในอําเภอหัวหิน
วันที่ 20 มกราคม 2563 เที่ยวตลาดโตรุ-งหัวหิน
วันที่ 21 มกราคม 2563 เล-นน้ําทะเลชายหาดหัวหิน
วันที่ 22 มกราคม 2563 ไปไหวพระในอําเภอหัวหิน
วันที่ 23 มกราคม 2563 ไปไหวพระในอําเภอหัวหิน และไปพบแพทยที่ โรงพยาบาลเอกชน ใหประวัติ
ปวดกลามเนื้อก-อนมา 4 วัน ไอแหง
ผูสัมผัสกลุมผูปวย
1. เพื่อนที่มาดวยจํานวน 3 คน (ติดตามทางโทรศัพท ไม-อยู-ที่พัก เดินทางไปเที่ยวในอําเภอหัวหิน)
2. บุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 6 คนซึ่งสวมชุดปQองกัน PPE ไม-ครบถวน
3. ผูโดยสารที่นั่ง 2 แถว หนา หลัง และพนักงานบนเครื่องบิน (กองระบาดวิทยาดําเนินการติดตามต-อไป)

การดําเนินงานควบคุมและปองกันโรคที่ดําเนินการแลว
1. ทบทวน มาตรการดูแลรักษาผูป!วยในโรงพยาบาล
2. ดูแลผูป!วยตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข
3. ใหผูป!วยเขารับการรักษาในหองจํากัดโรค Negative pressure
4. ใหความรูแก-บุคลกรสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
5. ประเมินความพรอมดานหองแยกโรค และการเตรียมความพรอมรับมือการระบาด
6. ติดตามการดําเนินงานผ-านระบบ ศูนยปฏิบัติงานฯ ทุกวัน
5. ขอเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรดําเนินการตอไปเพื่อการปองกัน ควบคุม หรือลดผลกระทบ
5.1 เนนการปQองกันบุคลากรสาธารณสุข เป2นอันดับแรก เคร-งครัดการสวมและถอดชุด PPE และ
มาตรการแพร-กระจายเชื้อ
5.2 ใหการรักษาผูป!วยที่โรงพยาบาลก-อน เพื่อปQองกันการแพร-กระจายเชื้อ
5.3 ใหทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดตามเฝQาระวังและคนหาผูป!วยรายใหม- ต-อเนื่อง 14 วัน
5.4 คนหาและติดตามผูสัมผัสผูป!วยมาตรวจร-างกาย
5.5 เร-งรัดการเฝQาระวังโรคในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห-ง
5.6 ปฏิบัติตามขอสั่งการของศูนยปฏิบัติการฯ โดยเคร-งครัด
5.7 ร-วมวางแผนในการเตรียมรับผูป!วยที่อาจมีหลายคนในจังหวัด
5.6 ประชาสัมพันธการปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร)กระจายของเชื้อก็เป7นสิ่งสําคัญ หลักการ “กินรอน
ชอนกลาง ลางมือ และเมื่อมีไอจามใหสวมหนากากอนามัยทุกครั้ง” และหากพบผูที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง คือ
ประเทศจีน หรือประเทศที่พ บผูป-วยแลวภายใน ๑๔ วัน แลวมีอาการไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก หอบเหนื่อย ใหแจง
เจาหนาที่หรือแนะนําใหไปพบแพทย เพื่อตรวจสอบอาการอย)างละเอียดต)อไป

ผูรายงาน นายเลิศเชาว สุทธาพานิช
ประชาสัมพันธ ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ

