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วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ข่าวกรองพิเศษ  เลขที่ พิเศษ ๘/๒๕๕๘ 

กรณีพบผู้ป่วยตดิเช้ือโคโรนาไวรัส สายพันธุใ์หม่ ๒๐๑๒ ในประเทศเกาหลีใต ้ 
เรียบเรียงโดย สํานักโรคตดิตอ่อุบัติใหม ่กรมควบคุมโรค 

 

• สืบเนื่องจากในช่วง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  มีการรายงานข่าวจาก สื่อมวลชน ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัส            
โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒  ในประเทศเกาหลีใต้ และมีการแพร่กระจายของโรค โดย มีผู้ติดเชื้อแล้วจํานวนทั้งสิ้น      
๒๕ ราย และมี ผู้เสียชีวิต ๒ ราย  สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดพบว่า ณ วันท่ี        
๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ องค์การอนามัยโลกได้รายงานอย่างเป็นทางการ พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ 
๒๐๑๒ ที่ประเทศเกาหลีใต้จํานวน ๑๔ ราย และมีผู้ติดเชื้อในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ๑ ราย โดยเป็นประชาชนชาว
เกาหลีใต้ที่มีประวัติสัมผัสโรคจากแหล่งโรคเดียวกันในเหตุการณ์ครั้งนี้ และเดินทางมาที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งมี
รายละเอียดผู้ป่วย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๑ รายละเอียดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ในประเทศเกาหลีใต้ จากองค์การนามัยโลก 
 

รายที่ เพศ อายุ  อาชีพ วันเริ่มป่วย อาการ ประวัติการสัมผัสโรค วันยืนยัน
การติดเชื้อ 

สถานะ 

๑ ชาย ๖๘ ธุรกิจทาง
การเกษตร 

๑๑ พ.ค. ๕๘ 
 

มีไข้สูง 
และไอ 

มีประวั ติ เดิ นทาง ไปประ เทศ  
แถบตะวันออกกลาง คือประเทศ 
บาห์เรน สหรัฐอาหรับอิมิเรต และ
การ์ต้า ระหว่างวันที่ ๑๘ เม.ย.๕๘ 
ถึงวันที่ ๓ พ.ค.๕๘ และเดินทาง
กลับประเทศเกาหลีใต้โดยผ่านทาง
ประเทศการ์ต้าในวันที่ ๔ พ.ค.๕๘ 

๒๐ พ.ค.๕๘ กําลัง
รักษา 

๒ หญิง ๖๓ N/A ๑๘ พ.ค. ๕๘ 
 

มีไข้
เล็กน้อย 

ให้การดูแลผู้ป่วยรายที่ ๑  ซึง่เป็น
สามี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๘ 

๒๐ พ.ค.๕๘ กําลัง
รักษา 

๓ ชาย ๗๖ N/A ๒๐ พ.ค. ๕๘ มีไข้สูง มีประวัติพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
โ ด ยพั ก รั ก ษ า ตั ว ที่ ห อ ผู้ ป่ ว ย
เดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ ๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๘ 
 

๒๑ พ.ค.๕๘ กําลัง
รักษา 

๔ หญิง ๔๖ N/A ๒๕ พ.ค. ๕๘ มีไข้ 
๓๘๐C 

มีประวัติเข้าเย่ียมผู้ป่วยรายที่ ๓ 
ซึ่งเป็นบิดา ขณะที่พักรักษาตัวที่
หอผู้ป่วยเดียวกันกับผู้ป่วยรายท่ี 
๑ ในวันที่ ๑๖ – ๒๐ พ.ค. ๕๘ 

๒๕ พ.ค.๕๘ กําลัง
รักษา 

๕ ชาย ๕๐ บุคลากรทาง
การแพทย์ 

๒๕ พ.ค. ๕๘ มีไข้ มี ป ร ะ วั ติ ใ ห้ ก า ร รั กษาผู้ ป่ ว ย  ๒๖ พ.ค.๕๘ กําลัง
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รายที่ เพศ อายุ  อาชีพ วันเริ่มป่วย อาการ ประวัติการสัมผัสโรค วันยืนยัน
การติดเชื้อ 

สถานะ 

เล็กน้อย รายท่ี ๑ ในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๘ รักษา 
๖ ชาย ๗๑ N/A ๒๔ พ.ค. ๕๘ N/A มีประวัติพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

โ ด ยพั ก รั ก ษ า ตั ว ที่ ห อ ผู้ ป่ ว ย
เดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ ๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ – ๑๗ พ.ค.๕๘ 

๒๘ พ.ค.๕๘ กําลัง
รักษา 

๗ หญิง ๒๘ บุคลากรทาง
การแพทย์ 

๒๔ พ.ค. ๕๘ มีไข้
เล็กน้อย 

มี ป ระ วั ติ ใ ห้ ก า ร รั กษาผู้ ป่ ว ย  
รายท่ี ๑ ในวันที่ ๑๖-๑๗ พ.ค. ๕๘ 

๒๘ พ.ค.๕๘ กําลัง
รักษา 

๘ หญิง ๔๖ บุคลากรทาง
การแพทย์ 

๒๖ พ.ค.๕๘ มีไข้
เล็กน้อย 

มี ป ระ วั ติ ใ ห้ ก า ร รั กษาผู้ ป่ ว ย  
รายท่ี ๑ ในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ 

๒๙ พ.ค.๕๘ กําลัง
รักษา 

๙ ชาย ๕๖ N/A N/A N/A มีประวัติพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
โ ด ยพั ก รั ก ษ า ตั ว ที่ ห อ ผู้ ป่ ว ย
เดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ ๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ – ๑๗ พ.ค.๕๘ 

๒๙ พ.ค.๕๘ กําลัง
รักษา 

๑๐ หญิง ๗๙ N/A ๒๔ พ.ค. ๕๘ N/A มีประวัติพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
โ ด ยพั ก รั ก ษ า ตั ว ที่ ห อ ผู้ ป่ ว ย
เดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ ๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ – ๑๗ พ.ค.๕๘ 

๒๙ พ.ค.๕๘ กําลัง
รักษา 

๑๑ หญิง ๔๙ N/A ๒๑ พ.ค. ๕๘ N/A มีประวัติพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
โ ด ยพั ก รั ก ษ า ตั ว ที่ ห อ ผู้ ป่ ว ย
เดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ ๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ – ๑๗ พ.ค.๕๘ 
 
 
 

๒๙ พ.ค.๕๘ กําลัง
รักษา 

๑๒ ชาย ๔๙ N/A ๒๑ พ.ค. ๕๘ N/A มีประวัติให้การดูแลผู้ป่วยรายท่ี 
๑๑  ซึ่งเป็นภรรยา ที่โรงพยาบาล 
โ ด ยพั ก รั ก ษ า ตั ว ที่ ห อ ผู้ ป่ ว ย
เดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ ๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ – ๑๗ พ.ค. ๕๘ 

๒๙ พ.ค.๕๘ กําลัง
รักษา 

๑๓ ชาย ๓๕ N/A ๒๗ พ.ค. ๕๘ มีไข้ ไอ 
มีเสมหะ 

มีประวัติพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
โ ด ยพั ก รั ก ษ า ตั ว ที่ ห อ ผู้ ป่ ว ย
เดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ ๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ – ๑๗ พ.ค.๕๘ 

๒๙ พ.ค.๕๘ กําลัง
รักษา 

๑๔ ชาย ๓๕ N/A ๒๔ พ.ค. ๕๘ N/A มีประวัติเข้าเย่ียมมารดา ซึ่งเป็นผู้ป่วย ๓๐ พ.ค. ๕๘ กําลัง
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รายที่ เพศ อายุ  อาชีพ วันเริ่มป่วย อาการ ประวัติการสัมผัสโรค วันยืนยัน
การติดเชื้อ 

สถานะ 

โรคอื่ น  ที่หอผู้ ป่วยเดียวกันกับ
ผู้ป่วยรายที่ ๑ ในวันท่ี ๑๕ – ๒๑ พ.ค. 
๕๘ 

รักษา 

 

ตารางที่ ๒ รายละเอียดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๒ ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ จากองค์การอนามัยโลก 
(ผู้ป่วยรายนี้ประชาชนชาวเกาหลีใต้ที่มีประวัติสัมผัสโรคจากแหล่งโรคเดียวกันในเหตุการณ์ครั้งนี้ และเดินทางมาที่ประเทศจีน) 
รายที่ เพศ อายุ  อาชีพ วันเริ่มป่วย อาการ ประวัติการสัมผัสโรค วันยืนยัน

การติดเชื้อ 
สถานะ 

๑ ชาย ๔๔ นักธุรกิจ ๒๑ พ.ค.๕๘ มีไข้ 
๓๙.๕ ๐

C 

- มีประวัติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยรายท่ี ๓ ซ่ึงเป็น
บิดา ขณะที่พักรักษาอยู่ร่วมห้องกับผู้ป่วย
รายที่ ๑  
- เป็นน้องชายของผู้ป่วยรายที่ ๔ 
** ผู้ป่วยรายนี้เป็นประชาชนเกาหลีใต้ 
และได้เดินทางออกจากประเทศเกาหลีใต้
โดยเครื่องบินไปยังเขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง  และเดินทางด้วยรถโดยสารต่อไป
ยังประเทศจีน ในวันท่ี ๒๖ พ .ค . ๕๘ 
เจ้าหน้าท่ีจีนได้นําตัวเข้ารับการตรวจ
รักษา ในวันที ๒๗ พ.ค. ๕๘  

๒๙ พ.ค.๕๘ กําลังรักษา  
ณ ประเทศ

จีน 

 
 

• องค์การอนามัยโลก ยังไม่แนะนําให้มีการคัดกรองพิเศษบริเวณทางเข้า-ออกประเทศ และการจํากัดการเดินทางหรือ
การค้าแต่อย่างใด แต่เน้นยํ้าให้แต่ละประเทศดําเนินการเข้มงวดในระบบการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดิน
หายใจเฉียบพลัน (Acute Respiratory Infection) อย่างใกล้ชิด และเน้นยํ้าในมาตรการการดําเนินงานป้องกันการ
ติดเชื้อ และการแพร่กระจายของโรค 

• ทั้งนี้ สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้สืบค้นเพิ่มเติมจากสํานักข่าวต่างประเทศพบรายงานข่าวจากสื่อมวลชน           
ว่ากระทรวงสาธารณสุขของประเทศเกาหลีใต้ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ถึง วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  
พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ แล้วจํานวนทั้งสิ้น ๒๕ ราย ซึ่งมีผู้เสียชีวิต ๒ ราย โดย
ผู้เสียชีวิต รายที่ 1  เป็นเพศหญิง อายุ ๕๘ ปี เสียชีวิตด้วยอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ในวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ และผู้เสียชีวิต รายที่ ๒ เป็นเพศชาย อายุ ๗๑ ปี โดยผู้เสียชีวิตทั้ง ๒ ราย มีประวัติเป็นผู้ที่รับการ
รักษาอยู่ในหอผู้ป่วยเดียวกันกับ ผู้ป่วยรายที่ ๑ (Index case)  และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศเกาหลีใต้ได้ให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดของโรค ขณะนี้คาดว่ามีผู้ที่อาจสัมผัสเชื้อแล้วจํานวนประมาณ ๗๕๐ คน 
และขณะนี้ทุกคนกําลังอยู่ในขั้นตอนการกักตัวเพื่อติดตามอาการจากทางเจ้าหน้าที่ที่บ้านของแต่ละคน และกําลังอยู่
ในขั้นตอนการพิจารณาห้ามเดินทางออกนอกประเทศ   
**หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้จากสื่อมวลชน ถือว่า ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือยืนยันข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ จึงอาจมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ภายหลัง** 
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สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒  
• สถานการณ์ต่างประเทศ ตามที่ องค์การอนามัยโลก รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 

๒๐๑๒ ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่จากทั่วโลก ๒๐๑๒ แล้ว
จํานวน ๑,๑๕๔ ราย เสียชีวิต ๔๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ 37.34  โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมดจาก ๒๕ ประเทศ 
ดังนี้ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน โอมาน คูเวต อียิปต์ เยเมน เลบานอน อิหร่าน ตุรกี 
อังกฤษ เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาลี กรีซ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ตูนิเซีย แอลจีเรีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และจีนแผ่นดินใหญ่ โดยประเทศที่มีรายงานในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ใน ๖ ประเทศ 
คือ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อหิร่าน กาต้าร์ เกาหลีใต้ และจีนแผ่นดินใหญ่ 

• รายงานจากองค์การอนามัยโลก ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ หลังจากได้รับรายงานผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางมาจาก
ประเทศเกาหลีใต้ รัฐบาลของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ได้ทําการเฝ้าระวังโรค และดําเนินมาตรการในการควบคุม 
ดังนี้ ๑. ทําการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ๒. ทําการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย
และผู้สงสัยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือยืนยันการติดเชื้อ ๓. เพ่ิมมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษา ๔. สร้างระบบการติดตามอาการในผู้ที่มีประวัติสัมผัสโรค ๕.สร้าง
ความมั่นใจให้ประชาชนโดยใช้วิธีการสื่อสารความเสี่ยง 

• รายงานข่าวจากสื่อมวลชน ในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากท่ีมีรายงานพบผู้ป่วยในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน 
๒๕๕๘  ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของประเทศเกาหลีใต้ ได้มีการแยกผู้ที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ 
๒๐๑๒ เข้ารับการรักษาในห้องแยก และได้ทําการค้นหาผู้ท่ีมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย และทําการกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ 
และดําเนินการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการสงสัย   

• รายงานข่าวจากสื่อมวลชน ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ หลังจากมีรายงานพบผู้สัมผัส
ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ จากประเทศเกาหลีใต้ เดินทางด้วยเคร่ืองบินไปฮ่องกง และเดินทางโดยรถ
โดยสารต่อไปประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของประเทศจีนได้ทําการกักผู้สัมผัสรายน้ีไว้ที่โรงพยาบาล และ
ทําการตรวจหาเชื้อ ซึ่งในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้รับการยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ 
เจ้าหน้าที่ของประเทศฮ่องกง ได้ทําการกักผู้สัมผัสเชื้อที่เดินทางโดยเครื่องบินร่วมกับผู้ป่วยรายนี้ จํานวน ๑๘ คน ใน
ที่พักในเมือง  Sai Kung และเจ้าหน้าที่ของประเทศจีน ได้ทําการติดตาม และส่งผู้สัมผัสโรคขณะโดยสารรถบัสเข้า
รับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาล จํานวนทั้งสิ้น ๕๒ คน 

• สถานการณ์ในประเทศไทย ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคน้ี และจากรายงานการเฝ้าระวัง
ของทีมเฝ้าระวังเหตุการณ์ระบาดของโรคและภัยสุขภาพ (SAT) พบว่าในสัปดาห์ที่ ๒๐ (วันท่ี ๑๘ – ๒๔               
พฤษภาคม ๒๕๕๘) พบผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ที่ต้องสอบสวนโรค        
จํานวน ๒ ราย ดังนี้  
รายที่ ๑ เพศหญิง อายุ ๔๖ ปี อาชีพ รับราชการ อาศัยอยู่ จังหวัดปัตตานี ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางไปประกอบพิธี
ทางศาสนา ที่เมืองเมกกะเมืองมาดีนะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร่ิม
ป่วยเม่ือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่อยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยอาการไอ เจ็บคอ หลังกลับจากประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย อาการไอยังไม่ดีขึ้น เข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดปัตตานี               
วันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แพทย์วินิจฉัยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนส่งตรวจ Nasopharyngeal swab 
และThroat swab ตรวจ ไม่พบ สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๒ 
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รายที่ ๒  เพศชาย อายุ ๖๓ ปี อาศัยอยู่ จังหวัดปัตตานี มีประวัติการเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ และเดินทางกลับประเทศไทยวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เริ่มป่วยวันท่ี ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีอาการไอ หอบ ไข้สูงถ่ายเหลววันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มารักษาที่โรงพยาบาลชุมชน ใน
จังหวัดปัตตานี  แพทย์วินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุและ Pneumonia ได้รับยาต้านไวรัสตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ส่งตรวจ Sputum test วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผลพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธ์ุ H๑N๑ 

 
การวิเคราะห์จากศูนย์ข่าวกรองสํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
   การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๒ ที่ประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกแสดงว่า

เป็นการระบาดในกลุ่มผู้ป่วยที่ความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายแรก (Index case) จํานวนทั้งสิ้น ๑๔ ราย 
ประกอบด้วยญาติที่มาดูแลผู้ป่วย และผู้ท่ีรับการรักษาในหอผู้ป่วยเดียวกับผู้ป่วยรายแรกในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 
และพบว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ๓ ราย โดยเป็น แพทย์ ๑ ราย และ พยาบาล ๒ ราย ซึ่งเป็นการระบาดแบบ 
Super Spreader คือผู้ป่วยรายเดียว สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้เป็นจํานวนมาก  อย่างไรก็ตาม จากความ
เชื่อมโยงของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์คร้ังนี้ เป็นการเกิดขึ้นในโรงพยาบาลโดยมีการแพร่กระจายเชื้อไปยัง
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ท่ีอาศัยร่วมหอผู้ป่วยเดียวกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์การระบาดครั้งนี้คาดว่าเกิดจาก
ระบบการคัดกรองผู้ป่วยในขั้นตอนแรกของการเข้ารับการรักษายังไม่ครอบคลุมถึงประวัติเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
หรือไม่มีการป้องกันการติดเชื้อที่เพียงพอ ดังน้ัน จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จะต้อง
เข้มงวดในเรื่องของระบบเฝ้าระวังและการคัดกรองผู้ป่วย รวมถึงการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Infection Control) และจากการวิเคราะห์ ข้อมูลจากสื่อมวลชน ที่พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตจํานวน ๒ ราย ซึ่งเกิด
จากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการเสียชีวิต จําเป็นที่จะต้องมีความรวดเร็วใน
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ และเน้นยํ้าในเรื่องของการรักษาตามแนวทางที่               
กําหนดไว้ 

ประเทศไทย ยังคงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการระบาดของโรคนี้ได้ เนื่องจากมีชาวไทยได้เดินทางไปแถบ
ตะวันออกกลาง อย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ เช่น การเดินทางของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามไปประกอบพิธี
ทางศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี การเดินทางไปทํางาน รวมถึงการเดินทางของนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ เป็น
ต้น ซึ่งหากเกิดการติดเชื้อ และกลับเข้ามาแพร่เชื้อจนเกิดการระบาดภายในประเทศไทย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การระบาดของโรคในหลายๆ ด้าน คือ ผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การส่งออก สังคม และความมั่นคง ของ
ประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการเตรียมความพร้อมรับมือโรคนี้ โดยการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดิน
หายใจเฉียบพลัน (Acute Respiratory Infection) อย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจจับโรคได้อย่างรวดเร็ว (Early Detection) 
รวมทั้งเน้นย้ําในมาตรการการดําเนินงานป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายของโรค เพ่ือให้การป้องกันควบคุม
โรคในประเทศไทยมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

มาตรการควบคุมโรคที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  
 ๑. ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์โรคอย่างต่อเนื่องทั้งใน และต่างประเทศ 
 ๒. จัดทําหนังสือขอให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งเร่งรัดดําเนินการเตรียมพร้อมดําเนินการเฝ้าระวัง และ        
คัดกรองโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๒   
 ๓. เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ในการดําเนินการคัดกรอง และรักษาผู้ป่วย  
 ๔. ทบทวนแผนการดําเนินงาน การเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๒   
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๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความเสี่ยง และแนวทางการปฏิบัติตัวต่อการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส สาย
พันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ต่อประชาชน   

๖. ให้การดูแลประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาในพื้นที่เสี่ยง โดยส่งทีมแพทย์ให้การดูแลสุขภาพในช่วง
ก่อนเดินทางไป ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ และหลังจากกลับมาจากต่างประเทศ 

๗. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๒   
 
คําแนะนําโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
• แนวทางการเฝ้าระวัง และคัดกรองโรค 

๑. ติดตามการเจ็บป่วยของผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญขณะที่อยู่ในซาอุดิอาระเบีย หากพบผู้ป่วยด้วยโรคปอด อักเสบต้องส่ง
ตัวไปรับการรกัษาที่โรงพยาบาลควรติดตามอาการและผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุทุกราย  

๒. เตรียมความพร้อมที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลผู้เดินทางกลับ หากมี อาการป่วย
ในช่วง ๑๔ วันหลังจากกลับจากการไปแสวงบุญ ให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง  

๓. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเตรียมมาตรการติดตามผู้เดินทางหลังกลับจากการไปแสวงบุญ  
๔. แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ เฝ้าระวังผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจที่มีประวัติเดินทางกลับจาก ประเทศ           

ที่เกิดโรค   
๕. ประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมความพร้อมในการ ประสานการส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ  
๖. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส สาย

พันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒   
 

• แนวทางการป้องกัน ควบคมุการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการป้องกันการแพร่กระกระจายเชื้อ  
เนื่องจาก พบรายงานการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital Setting) ในครอบครัว และผู้สัมผัสใกล้ชิด 

(Family cluster and closed contact cluster) เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และการแยกผู้ป่วย (Isolation 
Precautions) องค์การอนามัยโลกแนะนําการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และแยกผู้ป่วย โดยใช้หลักการของ Standard 
precautions รวมถึง Hand hygiene, Respiratory hygiene and cough etiquette, Safe injection practices และข้อ
ปฏิบัติอ่ืนๆ โดยพบว่า โรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจโดย ทั่วไป ใช้ droplet precautions และ contact precautions 
เช่นเดียวกับโรค MERS - CoV infection ส่วนใหญ่เป็น droplet transmission ถ้าไอ จาม ในระยะ ๑ เมตร สามารถ 
แพร่กระจายเชื้อได้องค์การอนามัยโลกได้แนะนําวิธีการป้องกันแบบ droplet precautions อย่างไรก็ตาม airborne 
transmission มีความเป็นไปได้ขณะนี้พบว่าอัตราตายของโรค MERS - CoV ค่อนข้างสูง (ร้อยละ ๓๐ - ๕๐) ดังนั้น องค์การ
อนามัยโลก และ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติประเทศ สหรัฐอเมริกา (US CDC) จึงแนะนําให้ป้องกันการ
แพร่กระจายแบบ Airborne precautions โดยเฉพาะ ผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวม หรือไอมาก รวมทั้งหัตถการที่ก่อให้เกิดฝอย
ละอองขนาดเล็ก เช่น การใส่ท่อช่วย หายใจ การดูดเสมหะ การเก็บเสมหะ การพ่นยา เป็นต้น  
 
 
คําแนะนําสําหรับผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค 
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 จากข้อมูลที่มีในปัจจุบัน พบว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการป่วยรุนแรง ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคไตวาย 
หรือผู้ที่ภูมิต้านทานต่ํา ควรระมัดระวังเป็นพิเศษหากท่านเดินทางเข้าในประเทศที่มีการระบาด และเข้าเย่ียมชมฟาร์ม หรือ
สถานที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร และหรือในพื้นที่ตลาดที่มีอูฐอยู่ และควรปฏิบัติตน ดังนี้ 

• หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม 
• ผู้มีโรคประจําตัวที่เสี่ยงต่อการป่วย อาจพิจารณาสวมหน้ากากป้องกันโรค และเปลี่ยนบ่อยๆ เมื่อเข้าไปใน

สถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ 
• ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยสัมผัส 
• หลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสกับฟาร์มสัตว์หรือสัตว์ป่าต่างๆ หรือดื่มนมสัตว์ โดยเฉพาะอูฐ ซึ่งอาจเป็นแหล่งรัง

โรคของเชื้อได้ 
• ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ (มีอาการรุนแรงที่ส่งกระทบต่อกิจวัตรประจําวันปกติ) ควรหลีกเลี่ยงการ

สัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอ่ืนเพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อ เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษชําระปิดปากและจมูก
ทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชําระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ ควรไอหรือจามลงบนเสื้อผ้าบริเวณต้นแขน ไม่ควรจามรดมือและรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในพ้ืนที่ 

 
คําแนะนําสําหรับผู้เดินทางไปแสวงบุญในประเทศซาอุดิอาระเบีย 

เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ตลอดทั้งปี และพิธีฮัจญ์ในช่วงปลายปี ทําให้มีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อดังกล่าวได้ ดังนั้นผู้เดินทางไปแสวงบุญ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทาง ดังนี ้

ก่อนการเดินทาง 
• ควรตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ และพิธีฮัจญ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัว

เรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง (โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น) 
• ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่เสมอ เช่น การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และนํ้าหรือเจลล้างมือ 
• ส่งเสริมสุขภาพ โดยรับประทานอาหารสะอาดและปลอดภัยให้ครบห้าหมู่ ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ และ

พักผ่อนให้เพียงพอ  

ระหว่างการเดินทาง 
• หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม 
• ผู้มีโรคประจําตัวที่เสี่ยงต่อการป่วย อาจพิจารณาสวมหน้ากากป้องกันโรค และเปลี่ยนบ่อยๆ เมื่อเข้าไปใน

สถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ 
• ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคดัหลั่งของผู้ป่วยหรือสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยสัมผัส 
• หลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสกับฟาร์มสัตว์หรือสัตว์ป่าต่างๆ หรือดื่มนมสัตว์ โดยเฉพาะอูฐ ซึ่งอาจเป็นแหล่งรัง

โรคของเชื้อได้ 
• ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ (มีอาการรุนแรงที่ส่งกระทบต่อกิจวัตรประจําวันปกติ) ควรหลีกเลี่ยงการ

สัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอ่ืนเพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อ เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษชําระปิดปากและจมูก
ทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชําระที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
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ได้ ควรไอหรือจามลงบนเสื้อผ้าบริเวณต้นแขน ไม่ควรจามรดมือและรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในพ้ืนที่ 

• ปฏิบัติตามคําแนะนําด้านสาธารณสุขของประเทศนั้นๆ อย่างเคร่งครัด 
 

การปฏิบัติตัวหลังการเดินทาง 
• ในช่วงสองสัปดาห์ (๑๔ วัน) หลังเดินทางกลับแล้ว ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีนํ้ามูก เจ็บคอ ควรไปพบแพทย์พร้อม

แจ้งประวัติการเดินทาง  
 
คําแนะนําขององค์การอนามัยโลก 
• จากสถานการณ์และข้อมูลในปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกแนะนําให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศดําเนินการเฝ้าระวัง

โรค ในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (Acute Respiratory Infection) และติดตามรูปแบบความผิดปกติ
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด 

•  มาตรการควบคุมการติดเชื้อ มีความสําคัญในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๒ ในผู้ท่ี
ทําการดูแลผู้ป่วย หากต้องดูแลผู้ป่วยที่สงสัย หรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๒ ควรใช้
มาตรการท่ีเหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ บางรายมีอาการน้อยหรือไม่มี
อาการ ดังนั้น การตรวจพบผู้ป่วยตั้งแต่ระยะต้นๆ จึงเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่บุคลากรทางการ
แพทย์ควรปฏิบัติตามหลัก Standard Precautions กับผู้ป่วยทุกรายในระหว่างการปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยไม่
ต้องคํานึงถึงการวินิจฉัยโรค และในกรณีให้การดูแลผู้ป่วย Probable หรือ Confirmed การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สาย
พันธ์ุใหม่ ๒๐๑๒ ให้ใช้การป้องกันแบบ Contact Precautions และการป้องกันดวงตา ตลอดจนใช้การป้องกันแบบ 
Airborne Precautions เมื่อต้องทําหัตถการที่ทําให้เกิดฝอยละอองในอากาศ (Aerosol-Generating Procedures 

• ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคปอดเรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัส
ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอูฐ การเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ ตลาด หรือสถานที่เก็บผลผลิตทางการเกษตรที่อาจมีเชื้อ
ไวรัสปนเปื้อนอยู่ สําหรับคําแนะนําท่ัวไปที่ควรปฏิบัติ คือ ควรรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยการล้างมือเป็นประจํา
ก่อนและหลังสัมผัสสัตว์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วย และรับประทานอาหารที่เตรียมอย่างถูกหลักสุขอนามัย 

• ควรมีการดําเนินการตามข้อกําหนดวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะอาหาร (Food hygiene practices) โดยรับประทาน
เนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกและหลีกเลี่ยงการดื่มนมอูฐดิบ หรือปัสสาวะอูฐ  

• องค์การอนามัยโลก ยังไม่แนะนําให้มีการคัดกรองพิเศษบริเวณทางเข้า-ออกประเทศ และการจํากัดการเดินทางหรือการค้า
แต่อย่างใด 

 
ท่านสามารถติดตามแนวทาง คําแนะนํา และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค 

หมายเลข ๑๔๒๒ หรือเว็บไซต์สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค (http://beid.ddc.moph.go.th)  
 

*************************** 
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