ฉบับที่ 8 วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น.
1. สถานการณในตางประเทศ
วันที่ 11 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานจํานวนผูปวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
ทั้งสิ้น 59 ราย โดย 41 ราย มีผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม ในจํานวนนี้เสียชีวิต
1 ราย อาการรุนแรงอยูในภาวะวิกฤต 7 ราย อาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลแลว 2 ราย พบผูสัมผัสที่อยูภายใต
การสังเกตอาการ 739 ราย เปนบุคลากรทางการแพทย 419 ราย
วันที่ 11 มกราคม 2563 เขตการปกครองพิเศษฮองกงพบผูเดินทางจากเมืองอูฮั่นเขาไดกับเกณฑทั้งหมด
61 ราย อาการดี ขึ้น ออกจากโรงพยาบาลแลว 46 ราย ยังรักษาตัว อยูในโรงพยาบาล 15 ราย ผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการของผูปวย 44 ราย พบเชื้อ เชน Influenza A, Human Rhinovirus/Enterovirus, Respiratory
Syncytial Virus (RSV), Parainfluenza, RSV/Coronavirus 229E, Human metapneumovirus เปนตน
วันที่ 10 มกราคม 2563 ประเทศสิงคโปร พบผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม
1 ราย อยูระหวางรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ขณะนี้รักษาตัวอยูในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการอยางใกลชิด
วันที่ 8 มกราคม 2563 สาธารณรัฐเกาหลี พบผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม
1 ราย อยูระหวางรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และติดตามอาการผูสัมผัสจํานวน 29 ราย
2. มาตรการในตางประเทศ
ประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา เขตการปกครองพิเศษฮองกง ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม
เกาหลีใต และฟลิปปนส ใชมาตรการเฝาระวังคัดกรองผูที่มีอาการไขรวมกับอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอูฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเปย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมทั้งแจง
เตือนประชาชนใหระมัดระวังและปองกันตนเองจากการติดเชื้อ
3. สถานการณภายในประเทศ
กรมควบคุมโรคไดดําเนินการเฝาระวังคัดกรองผูโดยสารเครื่องบินในเสนทางที่บินตรงมาจากเมืองอูฮั่น
ประเทศจีน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหมและทาอากาศยานภูเก็ต
ตั้งแตวันที่ 3 – 11 มกราคม 2563 จํานวน 49 เที่ยวบิน ผูเดินทางและลูกเรือไดรับการคัดกรอง ทั้งสิ้น 7,713 ราย
พบผู ป ว ยที่ มีอาการเข า ได ตามนิ ย าม 6 ราย นอกจากนี้มีผูปว ยที่มีอาการเขาตามนิย ามไปรับ การตรวจรักษา
ที่โรงพยาบาลเอกชน 3 ราย (จ.ชลบุรี จ.ระยอง และกรุงเทพมหานคร) และสถาบันบําราศนราดูร 1 ราย รวม 10 ราย
ไมพบผูปวยอาการรุนแรง ผูปวยอาการดีขึ้นและไดกลับบานแลวจํานวน 7 ราย ผูปวย 9 รายที่ทราบเชื้อที่เปน
สาเหตุและไดรับการวินิจฉัยสุดทายประกอบดวย Influenza A 5 ราย, Influenza B 1 ราย, Influenza C 1 ราย,
Haemophilus influenzae 1 ราย และ Coronavirus OC43 1 ราย รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 สรุปสถานการณการคัดกรองผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม ในประเทศไทย
สถานการณ

จํานวนผูปวย PUI สะสม

จํานวนผูปวยที่มีอาการเขาไดตามนิยาม
● คัดกรองพบที่สนามบิน
● เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลดวยตนเอง
เสียชีวิต
อาการรุนแรง
อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแลว

10 ราย
6 ราย
4 ราย
0 ราย
0 ราย
7 ราย

ตารางที่ 2 ผูปวยที่มีอาการเขาไดตามนิยาม ผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม ที่ยัง
รักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล
ลําดับ

วันที่

1

8 ม.ค. 63

สัญชาติ อายุ
จีน

13.05 น.

ชนิดของผูปวย

9 ม.ค. 63

จีน

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

- ไข ไอ เจ็บ Detected : (sputum)
• Haemophilus influenzae
สนามบินสุวรรณภูมิ คอ
• Staphylococcus aureus
(China Sothern
มีน้ํามูก

61 ป คัดกรองจาก

Airline 8343) สง

2

อาการปวย

- อุณหภูมิ

Coronavirus family :
มา สถาบันบําราศ
38.6 oC Coronavirus family: พบ PCR
product อยูระหวางรอ
นราดูร
sequencing
33 ป Walk in มา รพ.
- ไข ไอ
Detected :
• Influenza A
เอกชน ใน จ.ระยอง มีน้ํามูก
• Klebsiella pneumoniae
ปวดเมื่อย
ตามรางกาย • Adenovirus
• Haemophilus influenzae
ปวดศีรษะ
Coronavirus family: not
- อุณหภูมิ
detected
38 oC

สถานะ
ปจจุบนั
ยังอยูรพ./
ติดตามผู
สัมผัส 41
คน

Definite
Diagnosis:
Influenza A
ยังอยูรพ.

ลําดับ

วันที่

3

10 ม.ค.
63

สัญชาติ อายุ
ไทย

ชนิดของผูปวย

29 ป Walk in มา รพ.
เอกชน ใน กทม.

อาการปวย
- ไข ไอ
- อุณหภูมิ
38 oC

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

สถานะ
ปจจุบนั

Detected :
• Influenza A (H1N1) 2009
• Klebsilla pneumoniae

Definite
Diagnosis:
Influenza A

Coronavirus family: not
detected

ยังอยูรพ.

4. สิ่งที่ไดดําเนินการไปแลว
● หารื อ กั บ สายการบิ น Thai AirAsia ณ สนามบิ น ดอนเมื อ ง และสายการบิ น China Southern Airlines
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเด็นการคัดกรองผูเดินทางกอนขึ้นเครื่อง และการทําความสะอาด การฆาเชื้ อ
ภายในเครื่องบินทุกเที่ยวบินที่มาจากเมืองอูฮั่น
● ประสานงานกับสถานทูตจีนเพื่อขอความรวมมือใหเปนสื่อกลางในการดูแลสุขภาพนักเดินทางชาวจีน
● เผยแพรคูมือแนวทางในการเฝาระวัง สอบสวนโรค และแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) กรณีผูปวยสงสัยโรคปอด
อักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม พรอมทั้งแจงชองทางการสงตอขอมูลผูปวยและผูปวยสงสัยโรค
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม ไปรณียอิเล็กทรอนิกสกลุมภารกิจตระหนักรูสถานการณ
สาธารณสุข (viralpneumoniasat@ddc.mail.go.th)
● เผยแพรสถานการณโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม กับสาธารณชน
● สํารวจความพรอมของหองแยกความดันลบ (Negative Pressure Room) เวชภัณฑยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
● จัดทําเว็บไซตและฐานขอมูลผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม
5. สิ่งที่กําลังดําเนินการ
● ติดตามอาการผู สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง รวม 41 ราย และรวบรวมขอมูล สําหรับการติ ดตามผูสัมผั สที่ มี
ความเสี่ยงต่ํา จํานวน 143 ราย
● ติดตามสถานการณขาวสารผูปวยในตางประเทศอยางใกลชิดและตอเนื่อง
● ดําเนินการเฝาระวัง สงตอผูปวย PUI จากดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศไปยังโรงพยาบาลที่กําหนด
6. ประเด็นที่ตองดําเนินการในระยะตอไป
● ประชุมหารือ แนวทาง การเตรียมการและการดําเนินงานในระดับนโยบายระหวางผูบริหารระดับสูงของ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง เช น กระทรวงการทองเที่ย วและกี ฬา กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการ
ตางประเทศ

●

●

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
เฝ าระวั งและเตรี ย มรั บ สถานการณ และติ ดตามความพรอมของการจั ดเตรีย มหองแยกความดัน ลบ
(Negative Pressure Room) ของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปทุกแหง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทํ าหนังสือแจงโรงพยาบาลเอกชนและคลินิ ก เพื่อใหปฏิบัติตามแนวทาง
มาตรการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ทีมตระหนักรูสถานการณในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส (Viral Pneumonia)
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

