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บทคัดยอ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคเฉพาะกิจ กองระบาดวิทยา ไดรับแจงจากศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินวามีชายชาวจีนติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันสอบสวนโรคในครั้งนี้
โดยทำการศึกษาเชิงพรรณนาประกอบดวย การสัมภาษณผูปวยเกี่ยวกับอาการ ประวัติการเดินทาง และไดทำการทบทวนเวชระเบียนของผูปวย
ติดตามผูสัมผัสใกลชิดซึ่งแบงเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูงและผูสัมผัสเสี่ยงต่ำ สงตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งดำเนินการตรวจ
ในผูสัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายและผูสัมผัสเสี่ยงต่ำที่มีอาการ ผูปวยเปนชายชาวจีนอายุ 30 ป ทำงานอยูมณฑลกวางซี ประเทศจีน วันที่ 18 มกราคม
2563 เดินทางมาที่เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย และอยูในเมืองนี้เปนเวลา 2 วัน วันที่ 20 มกราคม เดินทางตอไปยังเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง และอยู
ตออีก 2 วัน วันที่ 22 มกราคม เดินทางมาถึงประเทศไทย เขาเริ่มมีอาการไข ไอ และเจ็บคอ หลังจากมาถึงประเทศไทย 3 วัน จากขอมูลคามัธยฐาน
ระยะฟกตัวของเชื้อ SARS-CoV-2 ผูปวยนาจะติดเชื้อมาจากประเทศจีน ผูปวยสวมใสหนากากอนามัยตั้งแตเดินทางออกจากประเทศจีนและระหวาง
อยูในประเทศไทย จากการติดตามผูสัมผัสใกลชิดของผูปวยพบวาไมมีผูใดติดเชื้อ SARS-CoV-2 ดังนั้นจึงควรสงเสริมการสวมหนากากอนามัยทั่ว
ประเทศโดยเฉพาะในสถานการณที่ไมสามารถทำการรักษาระยะหางทางกายภาพได
คำสำคัญ: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ผูปวยนำเขา, การสอบสวนผูปวยเฉพาะราย, หนากากอนามัย, ประเทศไทย

บทนำ
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายงานผูปวยโรคปอดอักเสบไมทราบสาเหตุ
เปนกลุมกอนในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ของจีน ทางการจีนรายงานผานสื่อ
วาสาเหตุของโรคปอดอัก เสบเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ซึ่ ง
แตกตางจากไวรัสโคโรนาที่เคยคนพบในมนุษย1 วันที่ 7 มกราคม 2563
องคการอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ไดกำหนดชื่อ
วา 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ตอมาวันที่ 11 กุมภาพันธ
2563 องคก ารอนามัยโลก ไดตั้ง ชื่อโรคที่เกิดจากเชื้อ 2019-nCoV เปน
“โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease; COVID-19)” และ
International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ประกาศ

ใ ห  “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ( SARSCoV-2)” เปนชื่อของไวรัสนี้2-5
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 มีรายงานผูเสียชีวิตรายแรกและมีผูปวยยืนยัน
41 รายที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศจีน6 จนกระทั่งถึงวันที่ 22
มกราคม 2563 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดแพรระบาดไปยังเมืองใหญ
และจังหวัดตาง ๆ ในจีนโดยมีรายงานผูปวย 571 รายและผูเสียชีวิต 17
ราย นอกจากนี้ยังมีรายงานผูปวยยืนยันในประเทศอื่น ๆ รวมทั้ง ฮองกง
มาเกา ไตหวัน ไทย ญี่ปุน เกาหลีใตแ ละสหรัฐอเมริก า7 ตอมาวันที่ 23
มกราคม 2563 รัฐบาลกลางของจีนไดสั่งปดเมืองอูฮั่น และเมืองอื่น ๆ ใน
มณฑลหูเปย เพื่อกักกันผูปวยในศูนยกลางของการระบาดของโรคติดเชื้อ
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ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเรียกมาตรการนี้วา "Wuhan lockdown" ซึ่งเปน
ทางเลือกสุดทายที่จ ะควบคุมการแพรระบาดในขณะนั้ น6,8 นอกจากนี้
ทางการจีนไดก ำหนดขอจำกัดในการเดินทางและสั่ง ปดการดำเนินการ
ตาง ๆ ในเมืองธุรกิจใหญที่มีประชากรถึง 11 ลานคน เชน ที่เมืองอู ฮั่ น
หลังจากมาตรการปดเมืองนี้ อัตราการติดเชื้อในจีนมีแ นวโนมลดลง ใน
ขณะเดียวกันผูปวยสวนใหญถูกรายงานนอกประเทศจีนมากขึ้น9,10

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ทีมปฏิบัติก ารสอบสวนโรคเฉพาะกิจ กอง
ระบาดวิทยา ไดรับแจงจากศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินวามีชายชาวจีนติดเชื้อ
ไวรัส SARS-CoV-2 เขารับการรัก ษาในโรงพยาบาลเอกชนแหง หนึ ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร กองระบาดวิทยา สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช และสำนักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม รวมกันสอบสวนโรคในครั้งนี้

วิธีการศึกษา
การศึกษาเชิงพรรณนา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ไดสอบสวนโรคตามแนวทางของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับนิยามผูปวยไดอางอิงตาม
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ดังแสดงในตารางที่ 1
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูปวยรายแรกในระบบรายงานเกี่ยวกับอาการ
ประวัติการเดินทางและไดทบทวนเวชระเบียน นอกจากนี้ยังคนหาผูปวย
เพิ่มเติมในผูที่มีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยรายแรกในระบบรายงาน โดย
ไดดำเนินการในชวงวันที่ 30 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ 2563
การคนหาประกอบดวย การดูก ลองวงจรปดในโรงพยาบาลเอกชน การ
ประสานงานกั บ กองด า นที่ ส นามบิ น การประสานงานกั บ สายการบิ น

โรงแรม สหกรณแท็กซี่ และบริษัทรถโดยสาร เพื่อขอรายชื่อและชองทาง
ติดตอผูสัมผัสใกลชิดทั้งหมด สำหรับดำเนินการสอบสวนโรคตอไป
ผูสัมผัสใกลชิดหมายถึงผูที่มีประวัติสัมผัสกับผูปวยรายแรกในระบบรายงาน
ในขณะที่มีอาการ แบงผูสัมผัสใกลชิดเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูงและผูสัมผัสเสี่ยง
ต่ำตามนิยามของกรมควบคุมโรค ดังแสดงในตารางที่ 2
ขอมูลของผูสมั ผัสใกลชิดที่เปนชาวตางชาติจะถูกสงไปยังกลุมความรวมมือ
และประสานงานกฎอนามัยระหวางประเทศ (Thai International Health
Regulations; IHR) เพื่อแจง เตือนเครือขาย IHR ของประเทศตนทางให
รับทราบเพื่อดำเนินการปองกันและควบคุมโรคตอไป สำหรับผูสัมผัสใกลชิด
ที่เปนคนไทย ผูสอบสวนไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อติดตาม
อาการเปนเวลา 14 วัน หลังจากการสัมผัสผูปวยครั้งสุดทาย

การตรวจทางหองปฏิบัติการ
ผูสัมผัสทั้งเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ หากมีอาการเขาเกณฑผูปวยที่เขาเกณฑ
สอบสวนโรค (PUI) ที่นิยามไวในตารางที่ 1 ผูสัมผัสกลุมนี้จะไดรับการเก็บ
ตัวอยางโดยการปายในโพรงจมูก (nasopharyngeal swab; NPS) และ
การปายคอ (throat swab; TS) ควบคูกัน สำหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงที่ไมมี
อาการจะไดรับการเก็บตัวอยางโดยการปายคอ ตัวอยางจะถูก สง ไปยัง
หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการตรวจหาการติดเชื้อ SARCoV-2 โดยกรมวิทยาศาสตรก ารแพทยของประเทศไทย 2 แหง ไดแก
สถาบั น วิ จ ั ย วิ ท ยาศาสตร ส าธารณสุ ข กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
กระทรวงสาธารณสุข (National Institute of Health; NIH) และ ศูนย
วิ ท ยาศาสตร ส ุ ข ภาพโรคอุ บ ั ต ิ ใ หม ส ภากาชาดไทย (Thai Red Cross
Emerging Infectious Diseases: TRC-EID) เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรม

ตารางที่ 1 นิยามผูปวย (ณ วันที่ 28 มกราคม 2563)
ประเภทผูป วย
ผูปวยที่เขาเกณฑสอบสวนโรค
(Patients under investigated; PUI)

นิยาม
ผูที่มีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือใหประวัติวามีไข รวมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ ง
ดังตอไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก รวมกับมีประวัติอยางใดอยางหนึ่งในชวงเวลา 14 วัน กอนเริ่มมีอาการปวย ดังนี้
1) เดินทางมาจากหรืออาศัยอยูใ นสาธารณรัฐประชาชนจีน ไมรวม ฮองกง มาเกา และไตหวัน
2) มีประวัติใกลชิดหรือสัมผัสกับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3) สัมผัสสัตวที่เปนแหลงรังโรคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผูปวยเขาขาย (Probable)

ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 โดยวิธี rRT-PCR จากหองปฏิบัติการที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานการตรวจหาการติดเชื้อ SAR-CoV-2 โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย ของประเทศไทย 1 แหง

ผูปวยยืนยัน (Confirmed)

ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 โดยวิธี rRT-PCR ยืนยันจากหองปฏิบัติการที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานการตรวจหาการติดเชื้อ SAR-CoV-2 โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย ของประเทศไทย2 แหง

ของเชื ้ อ SARS-CoV-2 โดยวิ ธ ี ป ฏิ ก ิ ร ิ ย าลู ก โซ โ พลี เ มอเรส (real time
reverse-transcription polymerase chain reaction; rRT-PCR) แ น ว
ทางการสงตัวอยางแสดงไวในตารางที่ 3 สวนผูสัมผัสเสี่ยงต่ำที่ไมมีอาการ
จะไมไดรับการเก็บตัวอยาง แตจะมีการติดตามอาการของระบบทางเดิน
หายใจเพื่ อ เฝ าระวั ง โรคต อ ไปจนครบ 14 วั น หลั ง จากสั มผั สผูป วยครั้ง
สุดทาย

ผลการศึกษา
ผูปวยรายแรกในระบบรายงาน
ประวัติการเดินทาง
ผูปวยรายแรกในระบบรายงานเปนชายชาวจีนอายุ 30 ป ไมมีโรคประจำตัว
ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเปนประจำ บานเกิดอยูในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีอาชีพเปนวิศวกรสิ่งแวดลอม สถานที่ทำงานอยูใน
มณฑลกวางซี ซึ่งอยูทางใตของประเทศจีนสวนใหญผูปวยอาศัยอยูที่ทำงาน
เปนหลัก กลับบานเกิดที่เมืองอูฮั่น เปนครั้งคราว
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ตารางที่ 2 นิยามผูสัมผัสใกลชิด (ณ วันที่ 30 มกราคม 2563)
ผูสัมผัสเสี่ยงสูง
ผูสัมผัสในครัวเรือน

ผูสัมผัสเสี่ยงต่ำ

- สมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือผูที่ดูแลผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกในระบบรายงาน ขณะที่
มีอาการปวย
- ผูที่อยูในบานเดียวกับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกในระบบรายงาน
- บุคลากรทางการแพทย บุคลากรอื่น ๆ ในโรงพยาบาล หรือ ผูมาเยี่ยมผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายแรกในระบบรายงาน ในขณะที่อยูในโรงพยาบาลโดยไมไดใส Personal Protective Equipment (PPE)
ตามมาตรฐาน
- ผูปวยรายอื่น ๆ (ปวยดวยโรคอื่น) ที่รับการรักษาในชวงเวลาเดียวกันและอยูในหองเดียวกันกับผูปวยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกในระบบรายงาน และผูที่มาเยี่ยมผูปวยเหลานั้นในขณะที่ผูปวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ยังไมไดรับการรักษาในหองแยกโรค

ผูสัมผัสใน
สถานพยาบาล

บ ุ ค ล ากรในโรงพยาบาล เจ า หน า ท ี ่ ท าง
หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับผูปวยโรคติดเชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 รายแรกในระบบรายงาน
หรือผูมาเยี่ยมผูปวยรายแรกในระบบรายงานที่ใส
PPE ตามมาตรฐาน

- เจาหนาที่หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับสิ่งสงตรวจจากผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกในระบบ
รายงาน และไมไดใส PPE ตามมาตรฐาน
ผูสัมผัสในยานพาหนะ

เครื่องบิน
- ผูที่รวมเดินทางโดยเครื่องบินกับผูปวยรายแรกในระบบรายงาน
- ผูโดยสารที่นั่งใกลผูปวยรายแรกในระบบรายงาน ในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถวหนาและ 2 แถวหลัง
- พนักงานบริการบนเครื่องบินทุกรายในโซนเดียวกับที่ผูปวยรายแรกในระบบรายงานนั่ง
รถโดยสาร
- ผูที่รวมเดินทางกับผูปวยรายแรกในระบบรายงาน
- ผูโดยสารที่นั่งใกลผูปวยรายแรกในระบบรายงาน ในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถวหนาและ 2 แถวหลัง
- ผูโดยสาร หรือพนักงานที่สัมผัสสารคัดหลั่งจาก ทางเดินหายใจ หรือโดนละอองไอ จาม จากผูปวยรายแรกใน
ระบบรายงาน
รถแท็กซี่

ผูโดยสารทุกรายในยานพาหนะเดียวกันกับผูปว ย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกในระบบ
รายงานที่ไมเขาเกณฑผูสัมผัสเสี่ยงสูง

- คนขับรถแท็กซี่ที่รับผูปวยรายแรกในระบบรายงานไปยังสถานที่ตาง ๆ
ผูสัมผัสในโรงแรม

- พนักงานโรงแรมที่เสี่ยงตอการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผูปวยรายแรกในระบบรายงาน เชน พนักงานตอนรับ
พนักงานทำความสะอาดหองพักของผูปวย พนักงานขับรถโรงแรมที่รับ-สงผูปวยรายแรกในระบบรายงาน

ตารางที่ 3 การตรวจทางหองปฏิบตั ิการ (ณ วันที่ 30 มกราคม 2563)
ประเภท

ตำแหนงที่เก็บตัวอยาง

หองปฏิบตั ิการ

วิธีการตรวจ

ผูปวยที่เขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI)

ปายโพรงจมูก (NPS) และปายคอ (TS) ใส
ในหลอด UTM* 1 หลอดรวมกัน

rRT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARSCoV-2

ผูสัมผัสเสี่ยงสูงที่ไมมีอาการ

ปายคอ (TS) ใสในหลอด VTM** 1 หลอด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข (NIH) และศูนย
วิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหมสภากาชาดไทย
(TRC-EID) ทั้ง 2 แหง
สถาบั น วิ จ ั ย วิ ท ยาศาสตร ส าธารณสุ ข และศู น ย
วิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหมสภากาชาดไทย
ทั้ง 2 แหง

rRT-PCR เพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARSCoV-2

หมายเหตุ: *Universal transport media, ** Viral transport media

วันที่ 17 มกราคม 2563 ผูปวยนั่งรถไฟความเร็วสูงจากมณฑลกวางซี ไป
เมืองอูฮั่น ถึงวันที่ 18 มกราคม จากนั้นไดเขาทำงานในบริษัทที่สาขาเมืองอู
ฮั่น ตออีก 3 วัน (18-20 มกราคม) ทุกเย็นผูปวยและเพื่อน ๆ จะนัดสังสรรค
โดยไมมีผูใดสวมหนากากอนามัยปองกัน วันที่ 20 มกราคม ไดเดินทางจาก
เมืองอูฮั่น ไปยังเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง โดยรถไฟความเร็วสูง ผูปวยได
ทองเที่ยวคนเดียวในเมืองกวางโจว ผูคนในเมืองนี้ย ังไมไดสวมหน ากาก
อนามัยกันมากนักรวมถึงตัวผูปวยดวยและไมมีผูใดโดยรอบแสดงอาการ
ผิดปกติทั้ง ที่เมื องอู ฮั ่ น และเมืองกวางโจว วันที่ 22 มกราคม ผูป วยได
เดินทางมายังประเทศไทยโดยเครื่องบิน ถึงทาอากาศยานนานาชาติดอน
เมื องเวลาประมาณ 7.30 น. ใช เวลาเดิ นทางร วม 3 ชั ่ วโมง ที ่ สนามบิ น
นานาชาติดอนเมืองผูโดยสารที่มาจากเที่ยวบินจากเมืองอื่นที่ไมใชเมืองอูฮั่น
ไมถูกคัดกรอง การคัดกรองผูโดยสารที่มาจากเที่ยวบินจากเมืองอูฮั่น ดวย
การวัดอุณหภูมิกายโดยใชเครื่อง thermoscan แยกตัวผูโดยสารที่มีอุณหภูมิ
กายตั้งแต 38.0 องศาเซลเซียสขึ้นไปออกมาเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมว าเป น

ผู  ป  วยที ่ เข าเกณฑ ส อบสวนโรคหรื อ ไม ถ าเข าเกณฑ จ ะถู ก ส ง ตั ว ไปยั ง
โรงพยาบาลเพื่อเขารับการตรวจทางหองปฏิบัติการและกักตัวตามแนวทาง
ตอไป สำหรับการคัดกรองเที่ยวบินที่มาจากเมืองกวางโจว เริ่มเมื่อวันที่ 25
มกราคม 2563 ดังนั้นผูปวยจึงไมไดรับการคัดกรองที่สนามบินในวันที่ 22
มกราคม 2563
ในวันเดียวกันนั้น ผูปวยพบแฟนสาวและเขาพักชวงสั้นที่โรงแรม A ซึ่งตั้งอยู
ใกลสนามบินนานาชาติดอนเมือง ในวันเดียวกันทั้งสองเดินทางตอไปโดย
เครื่องบิน ถึงจังหวัดเชียงใหม เวลา 22.00 น. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นเขาพักที่โรงแรม B ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 1
คื น วั นที ่ 23 มกราคม ช วงเช าได ท  องเที่ ย ว ณ วั ดแห ง หนึ ่ ง ในตั วเมื อ ง
เชียงใหม จากนั้นชวงบายเดินทางไป อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน โดยรถ
โดยสารประจำทางและเขาพักที่โรงแรม C ระหวางวันที่ 23 ถึง 25 มกราคม
2563 ผูปวยและแฟนสาวไดทองเที่ยวยังสถานที่ตาง ๆ ในอำเภอปายโดยการ
เชาจักรยานยนต เชาวันที่ 25 มกราคม ผูปวยเริ่มมีอาการไขต่ำ ๆ ไอ และ
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เจ็ บ คอ วั ด อุ ณ หภู ม ิ ก ายด ว ยตนเองได 37.2 องศาเซลเซี ย ส ยั ง ไม ไ ด
รับประทานยาใด ๆ ในชวงบายของวันที่ 25 มกราคม ผูปวยและแฟนสาวให
รถของโรงแรม C ไปสงที่สถานีขนสง เพื่อขึ้นรถโดยสารกลับไปยังจัง หวั ด
เชียงใหม จากนั้นบินตรงสูจังหวัดภูเก็ตในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงที่หมาย
เวลาประมาณเที่ยงคืน จากนั้นนั่งรถตูของโรงแรม D จากสนามบินไปเขาพัก
ในโรงแรม D อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในวั นที่ 25 ถึง 27 มกราคม ใน
ระหวางที่อยูภูเก็ตผูปวยและแฟนสาวใชเวลาสวนใหญอยูชายหาดหน า
โรงแรม และเดินเที่ยวตามรานขายของที่อยูใกล ๆ โรงแรม เนื่องจากผูปวย

เริ่มมีอาการปวยจึงไมไดไปเกาะหรือดำน้ำแตอยางใด วันที่ 27 มกราคม
ผูปวยยังมีไข วัดอุณหภูมิรางกายได 38.0 องศาเซลเซียสและมีอาการปวด
กลามเนื้อ ตอนเย็นไดนั่งรถของโรงแรม D ไปสนามบินภูเก็ตเพื่อเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึงสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 21.00 น. ไมมีการคัดกรองอุณหภูมิผูโดยสารจาก
เที ่ ย วบิ นภายในประเทศในขณะนั ้น เนื ่ องจากผู ป วยมีอาการทรุดลงจึง
ตัดสินใจนั่งรถแท็กซี่จากสนามบินไปโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ
ลำดับเวลาการเดินทางของผูปวยแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ลำดับเวลาการเดินทางของผูปว ยระหวางวันที่ 1 ถึง 28 มกราคม 2563

ประวัติทางคลินิก
ที่โ รงพยาบาลเอกชน ผูปวยไดรับการวินิจฉัย จัดเปนผูปวยที่เขาเกณฑ
สอบสวนโรคของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยใชเกณฑดัง ต อ ไปนี้
อุณหภูมิกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ และมีประวัติอาศัยอยู
ในประเทศจีน หลังจากนั้นผูปวยไดถูกจัดใหอยูในหองความดันลบ ผลการ
ตรวจรางกายโดยแพทย พบวามีไข 38.0 องศาเซลเซีย ส หัวใจเตน เร็ ว
เล็กนอย ไมมีหายใจหอบเหนื่อย ไมมีอาการหายใจเร็วและความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนปกติ การตรวจทางหอ งปฏิบัติก ารพบสารพันธุก รรมของเชื้อ
SARS-CoV-2 จากหองปฏิบัติการที่กำหนดทั้ง 2 แหง ภาพรังสีทรวงอกพบ
ลักษณะที่นาสงสัยวามีหลอดลมอักเสบของปอดทั้ง 2 ขาง (minimal peribronchial interstitial infiltration at both lungs, suggested of
bilateral bronchitis) ผู  ป  ว ยได ร ั บ การรั ก ษาตามอาการ ไม ไ ด ร ั บ ยา
ปฏิชีวนะหรือยาตานไวรัสใด ๆ วันที่ 31 มกราคม อาการไขหายไปแตยังคง

เจ็บคอเล็ก นอย วันที่ 3 กุมภาพันธ อาการของผูปวยดีขึ้นแตเนื่องจาก
ปญหาทางการเงิน จึงยายมารักษาตอที่โรงพยาบาลรัฐบาลแหงหนึ่ง การ
ตรวจติดตามภาพรังสีทรวงอกเปนปกติ ผูปวยมีอาการเปนปกติเมื่อวันที่ 10
กุ ม ภาพั น ธ อย า งไรก็ต ามผู ป  ว ยยั ง ไม ส ามารถออกจากโรงพยาบาลได
เนื่องจากผลการตรวจทางหองปฏิบั ติก ารยัง พบสารพัน ธุก รรมของเชื้ อ
SARS-CoV-2 จากการเก็บตัวอยางแบบ NPS และ TS จนกระทั่งถึงวันที่
19 กุมภาพันธ เกณฑการจำหนายผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ
ผลตรวจด ว ยวิ ธ ี rRT-PCR ต อ งไม พ บเชื ้ อ 2 ครั ้ ง ติ ด ต อ กั น จาก 2
หองปฏิบัติการที่กำหนด วันที่ 27 กุมภาพันธ ผูปวยไดถูกจำหนายออกจาก
โรงพยาบาล การวินิจฉัยสุดทายคือ หลอดลมอักเสบจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19 bronchitis) รวมใช เ วลา 16 วั น นั บ จากเริ ่ ม มี
อาการจนถึงอาการหายเปนปกติและใชเวลา 32 วันนับจากเริ่มมีอาการ
จนถึงตรวจไมพบสารพันธุกรรมของเชื้อ 2 ครั้ง ลำดับเวลาอาการทางคลินิก
ของผูปวยแสดงไวในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ลำดับเวลาของผูปวยรายแรกในระบบรายงาน ตั้งแตเริม่ มีอาการจนถึงวันจำหนายออกจากโรงพยาบาล
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พฤติกรรมสุขภาพ สุขอนามัยและปจจัยเสี่ยง

14 วันกอนเดินทางมาประเทศไทย ผูปวยไมไดเดินทางไปตลาดสดไม ไ ด
สัมผัสกับสัตวปกใด ๆ ผูปวยสวมหนากากอนามัยเปนครั้งคราวขณะอยูบน
รถประจำทางหรือรถไฟ แตในขณะที่อยูกับเพื่อนหรือเพื่อนรวมงาน ไมได
สวมหนากาก ในระหวางการเดินทางทองเที่ย วในประเทศไทย ขาวการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 ไดเพิ่มมากขึ้ นในประเทศจี น
ผูปวยคอนขางตระหนักเกี่ยวกับโรคนี้ ดังนั้นหลังจากออกจากหองพักหรือ
ไปเที่ยวในที่สาธารณะผูปวยและแฟนสาวจึงสวมหนากากอนามัยและลาง
มือโดยใชแ อลกอฮอลเจลตลอด การสวมใสหนากากอนามัย ของผูป  ว ย
ยืนยันไดจากการสัมภาษณพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน พนักงานโรงแรม
และรถโดยสาร และการดูก ลองวงจรปดซึ่ง ไดขอมูลตรงกัน นอกจากนี้
หลังจากที่ผูปวยเริ่มมีอาการ นอกจากการใสหนากากและการลางมือแลว
ผูปวยและแฟนสาวยังไดรักษาระยะหางระหวางกันแมจะอยูในเวลาสวนตัว
การติดตามผูสัมผัสใกลชิด
ไดดำเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 1 เชียงใหม (ติดตามในจังหวัดเชียงใหม), สำนักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 11 นครศรีธรรมราช (ติดตามในจังหวัดภูเก็ต) และสถาบันปองกันควบคุม
โรคเขตเมือง (ติดตามในกรุงเทพฯ) ผูสัมผัสใกลชิดทั้งหมดมี 591 ราย โดย

114 รายเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูงและ 405 รายเปนผูสัมผัสเสี่ยงต่ำ ในกลุม
ผูสัมผัสเสี่ยงสูง 114 ราย จำแนกเปนผูสัมผัสในครัวเรือน 1 ราย (แฟนสาว)
ผูสัมผัสในสถานพยาบาล 13 ราย ผูสัมผัสบนเครื่องบิน 80 ราย คนขับแท็กซี่
1 ราย ผูสัมผัสบนรถโดยสาร 6 ราย และผูสัมผัสที่โรงแรม 13 ราย

แฟนสาวของผูปวยไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการครั้งแรกเมื่อวันที่ 30
มกราคม 2563 ซึ่งไมพบวาติดเชื้อ ตอมาวันที่ 2 กุมภาพันธ เริ่มมีอาการไข
และไอ จึงไดรับการรักษาแบบผูปวยในและตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 จาก
หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง 2 แหง ในวันที่ 3, 6 และ 8 กุมภาพันธ
(จำนวนครั้งในการตรวจขึ้นกับแพทยผูรักษา) ยังคงไมพบเชื้อ ภาพรังสีทรวง
อกปกติ แฟนสาวของผูปวยไดรั บการวินิจ ฉัย เปน หลอดลมอัก เสบจาก
สาเหตุอื่น และไดออกจากโรงพยาบาลวันที่ 9 กุมภาพันธ 2563
ผูสัมผัสเสี่ยงสูงในโรงพยาบาล 13 ราย ประกอบดวย เจาหนาที่เวชระเบียน
2 ราย พยาบาล 6 ราย เจาหนาที่หองปฏิบัติการ 1 ราย เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภั ย 3 รายและแม บ า นทำความสะอาด 1 ราย ในจำนวนนี้
ทั้งหมดสวมหนากากอนามัยไมเหมาะสมและสัมผัสกับของใชของผูปวยแลว
ไมไดลางมืออยางถูกตอง มีพยาบาล 1 ราย เขาเกณฑผูปวยที่เขาเกณฑ
สอบสวนโรค อยางไรก็ตามทุกรายไดรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 และ
ผลไมพบเชื้อทั้งหมด

ตารางที่ 4 จำนวนผูสัมผัสใกลชิดและผลตรวจทางหองปฏิบัติการจำแนกตามประเภทของผูสัมผัส
ผูสัมผัสเสี่ยงสูง
ผูสัมผัสเสี่ยงต่ำ
จำนวน (ราย) rRT-PCR (ราย)
ผล
จำนวน (ราย) rRT-PCR (ราย)

ผล

ผูสัมผัสในครัวเรือน

1

1

ไมพบเชื้อ (PUI)

-

-

-

ผูสัมผัสในสถานพยาบาล
- โรงพยาบาลเอกชน
- โรงพยาบาลรัฐบาล

13
0

13
0

ไมพบเชื้อ: 13 (PUI:1)
-

15
10

-

-

149

-

-

ผูสัมผัสในยานพาหนะ
# เครื่องบิน
- ผูโดยสาร (จำนวน=63)
- เที่ยวบิน ᵝCNX-ᵞHKT
- เที่ยวบิน HKT-ᵟBKK

21
42

0
0

สงขอมูลให IHR: 12 (ตางชาติ)
สงขอมูลให IHR: 30 (ตางชาติ)
ติดตามทางโทรศัพท: 2 (ไทย)

221

-

-

- ลูกเรือ (จำนวน=17)
- เที่ยวบิน CNX-HKT
- เที่ยวบิน HKT-BKK

4
13

4
13

ไมพบเชื้อ: 4
ไมพบเชื้อ: 13 (PUI:1)

-

-

-

# คนขับแท็กซี่
# ผูสัมผัสบนรถโดยสาร

1
6

1
2

ไมพบเชื้อ (PUI)
ไมพบเชื้อ: 2

10

-

-

ผูสัมผัสในโรงแรม
- โรงแรม C
- โรงแรม D

6
7

6
7

ไมพบเชื้อ: 6
ไมพบเชื้อ: 7

-

-

-

114

47

ไมพบเชื้อ: 47

405

-

-

รวม

หมายเหตุ: ᵝCNX; เชียงใหม, ᵞHKT; ภูเก็ต, ᵟBKK; กรุงเทพฯ

สำหรับผูสัมผัสบนเครื่องบิน จะเริ่มนับจากวันที่ผูปวยรายแรกในระบบ
รายงานเริ่มมีอาการ คือวันที่ 25 มกราคม 2563 ดังนั้นจึงมีสายการบิน
ภายในประเทศ 2 สายการบินที่เกี่ยวของ (ตารางที่ 4) แบงเปน ผูโดยสาร
63 รายที ่ เ ป น ผู  ส ั ม ผั ส เสี ่ ย งสู ง 50 จาก 63 ราย (ร อ ยละ 79.4) เป น

ชาวตางชาติ และ 13 ราย (รอยละ 20.6) เปนคนไทย ในกลุมผูโดยสาร
ตางชาติ 50 ราย มี 42 ราย (รอยละ 84.0) ที่มีขอมูลการติดตอ ดัง นั้น
ขอมูลของ 42 รายนี้จ ึง ถูก สง ไปยัง IHR เพื่อประสานงานกั บ IHR ของ
ประเทศตนทางนั้น ๆ สำหรับผูโ ดยสารชาวไทย 13 ราย มีเพีย ง 2 ราย
T-5
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เทานั้นที่มีขอมูลการติดตอและสามารถติดตอได สวนที่เหลือไมสามารถ
ติ ด ต อ ได ผู  ส อบสวนติ ด ตามอาการของผู  โ ดยสารชาวไทย 2 รายทาง
โทรศัพททุก วันเนื่องจาก ผูสัมผัสไมสะดวกที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อ เก็ บ
ตัวอยางได จากการติดตามจนครบ 14 วันไมมีผูใดมีอาการผิดปกติ สำหรับ
พนั ก งานต อ นรั บ บนเครื ่ อ งบิ น 17 รายเป น ผู  ส ั ม ผั ส เสี ่ ย งสู ง จากการ
สัมภาษณพบวาทุก รายสวมหนากากอนามัย และถุง มือตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงานบนเครื่องบินเพื่อปฏิบัติตามกฎการบินในชวงที่โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ระบาด ทั้งหมดไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการและผลไมพบ
การติ ด เชื ้ อ คนขั บ รถแท็ ก ซี ่ ท ี ่ พ าผู  ป  ว ยรายแรกในระบบรายงานไป
โรงพยาบาลเอกชนก็ถูก จัดเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูงเชนกันและยังมีอาการที่
เขาเกณฑผูปวยที่เขาเกณฑสอบสวนโรค แตผลตรวจทางหองปฏิบัติการไม
พบเชื้อ SAR-CoV-2 สำหรับผูโดยสารบนรถโดยสารเสนทางปาย-เชียงใหม
6 ราย เปนผูสัมผัสเสี่ยงสูงเชนกัน 2 รายไดรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV2 และผลไมพบเชื้อ สวนอีก 4 ราย ไมมีขอมูลการติดตอ
การติ ด ตามผู  ส ั ม ผั ส ในโรงแรม มี เ พี ย ง 2 โรงแรมเท า นั ้ น ที ่ เ กี ่ ย วข อ ง
(ตารางที่ 4) มีพนักงานโรงแรม 13 ราย ที่จัดอยูในกลุมผูสัมผัสเสี่ย งสูง
ไดแก พนักงานตอนรับ พนักงานขับรถและแมบานทำความสะอาด สวนผล
ตรวจไมพบเชื้อ SARS-CoV-2 ทุกราย
สำหรับผูสัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน 405 ราย ผูสอบสวนสามารถติดตามคน
ได 25 ราย (รอยละ 6.2) ซึ่งเปนผูสัมผัสในสถานพยาบาล ทีมสอบสวนได
ติดตามอาการทางโทรศัพท พบไมมีอาการผิดปกติใด ๆ 14 วันหลังจาก
สัมผัสผูปวยครั้งสุดทาย ผูสัมผัสเสี่ยงต่ำอื่น ๆ ไดแก ผูโดยสารบนเครื่องบิน
(รอยละ 91.3) ที่เดินทางออกจากประเทศไทยในชวงเวลาของการสอบสวน
และผูโดยสารบนรถบัส (รอยละ 2.5) ไมมีขอมูลการติดตอ รายละเอียด
เพิ่มเติมของผูสัมผัสใกลชิดแสดงในตารางที่ 4

อภิปรายผล
ผูปวยรายแรกในระบบรายงานนี้เปนชายชาวจีนและเปนหนึ่งในผูติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019ที่เปนผูปวยนำเขาในระยะตนของประเทศไทย (ลำดับที่
18) โดยเดินทางมาประเทศไทยกอนที่เมืองอูฮั่น จะถูกปดเมือง วันที่ 21
มกราคม 2563 องคการอนามัยโลกรายงานผูปวย 270 รายในเมืองอูฮั่น
และ 17 รายในมณฑลกวางตุง ซึ่งเปนสองเมืองที่มีการรายงานผูปวยมาก
ที่สุดในจีน แตยังไมมีรายงานผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในมณฑล
กวางซี ณ เวลานั้น11 องคการอนามัยโลกรายงานขอมูลคามัธยฐานของ
ระยะฟกตัวของ SARS-CoV-2 คือ 5.1 วัน (ชวงระหวาง 2.1-11.1 วัน)12,13
ดังนั้นผูปวยนาจะติดเชื้อมาจากเมืองอูฮั่น หรือเมืองกวางโจว มากกวาที่อื่น
เนื่องจากทั้ง 2 เมืองนี้มีการระบาดมากที่สุดในเวลานั้นและผูปวยยังไม ได
สวมหนากากอยางสม่ำเสมอ มีความเปนไปไดนอยที่ผูปวยจะติดเชื้อในไทย
เพราะชวงวันที่ 22 ถึง 24 มกราคม 2563 กอนที่ผูปวยจะเริ่มมีอาการนั้น
ในประเทศไทยมีผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพียง 5 รายและทุก
รายเปนผูปวยที่เดินทางมาจากเมืองอูฮั่น14 นอกจากนี้ในระหวางทองเที่ยว
ในไทย ผูปวยสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทางในที่สาธารณะ
ในสวนของดาน ในประเทศไทยมีการตั้งดานคัดกรองที่สนามบินตั้งแตวนั ที่
3 มกราคม 2563 ในเที่ยวบินที่มาจากเมืองอูฮั่น การคัดกรองเที่ยวบินจาก

เมื อ งกวางโจว เริ ่ ม เมื ่ อ วั น ที ่ 25 มกราคม 2563 ดั ง นั ้ น การคั ด กรองที่
สนามบินในชวงตนเดือนมกราคมจึงมิไดคัดกรองผูเดินทางจากประเทศจีนที่
อยูในเมืองอูฮั่น แตขึ้นเครื่องบินที่สนามบินในเมืองอื่น จึงเปนชองโหวใน
การตรวจพบผูปว ยที่เขาเกณฑสอบสวนโรคที่สนามบิน ในขณะเดียวกันการ
คัดกรองไดดำเนินการในเที่ยวบินระหวางประเทศเทานั้น ซึ่งถาหากมีการ
คัดกรองภายในประเทศแลว ผูปวยอาจถูกตรวจพบวาเปนผูปวยที่เขาเกณฑ
สอบสวนโรคตั้งแตสนามบินเชียงใหม สนามบินภูเก็ตหรือไมก็สนามบิ น
นานาชาติ ส ุ ว รรณภู ม ิ ซึ่ ง จะสามารถลดจำนวนผู  ส ั ม ผั ส ใกล ช ิ ด ทั ้ ง บน
เครื่องบิน โรงแรมและแท็กซี่ได ในชวงแรกของการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 การตรวจคัดกรองที่สนามบินเปนหนาที่ของดานควบคุม
โรค กรมควบคุมโรค ซึ่งมีจำนวนบุคลากรไมเพียงพอตอจำนวนเที่ยวบินที่
ตองทำในแตละวัน ดังนั้นจึงมีการประสานงานกับกระทรวงคมนาคมในการ
คัดกรองผูเดินทางขยายออกไปทั่วประเทศทั้งเที่ย วบิน ในประเทศและ
ตางประเทศภายในปลายเดือนมีนาคมที่ผานมา15,16

ผูปวยรายแรกในระบบรายงานเปนผูมีความตระหนักถึงการปองกันการ
แพรกระจายเชื้อทางละอองฝอยและสุขอนามัย สังเกตไดจากการที่ผูปวย
และแฟนสาวสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาในที่สาธารณะและแมแตใน
เวลาสวนตัวกับแฟนสาวหลังจากที่ทราบวาเขาอาจติดเชื้อ ผูสอบสวนไม
สามารถติ ด ตามผู  ส ั ม ผั ส ใกล ช ิ ด ได ท ั ้ ง หมด แต จ ากผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการในผูสัมผัสใกลชิดที่สามารถติดตามไดพบวาทุกรายไมติดเชื้อ
SARS-CoV-2 แมแตในผูสัมผัสที่ใกลชิดมากเชนแฟนสาวของผูปวยก็ตาม
ตามหลัก ฐานในปจจุบันละอองฝอยเปนหนึ่งในการแพรเชื้อของ SARSCoV-2 การแพรกระจายของละอองฝอยเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสัมผัสใกลชิด (ใน
ระยะ 1 เมตร) กับผูที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ17 ดังนั้นการสวม
หน า กากอนามั ย จึ ง มี ป ระโยชน ใ นการลดการแพร ก ระจายของเชื้ อ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่ไมสามารถรักษาระยะหางทางกายภาพ
ได สอดคลองกับการศึก ษาที่ ผ านมาแสดงใหเ ห็ น ถึง ประสิ ท ธิ ภาพของ
หนากากอนามัยในการดักจับไวรัสโคโรนาเปนผลใหจำนวนไวรัสในละออง
ฝอยและละอองลอยขนาดใหญที่ผานจากหนากากออกมาลดลง18 ยังมีอีก
การศึกษาหนึ่งที่พบวาการใชหนากากอนามัยในแหลงของการระบาดของ
โรคสามารถลดการปนเปอนของเชื้อในสิ่ง แวดลอมได หนากากอนามัย
สามารถดักจับอนุภาคเชื้อไดทั้งการหายใจแบบปกติและการไอ19 นี่เปนสิ่ง
สำคัญสำหรับการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหเห็นวาผูปวยที่
สวมหนากากอนามัย จะทำใหลดการแพรเชื้อไปสูบุคคลอื่นได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีที่การรักษาระยะหางทางกายภาพทำไดยากหรือไมสามารถ
ทำได

ขอจำกัดในการสอบสวนโรค
การสอบสวนโรคครั้งนี้มีขอจำกัดในการติดตามผูสัมผัสใกลชิดในเวลานั้น
องคการอนามัยโลกยังไมไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health Emergency
of International Concern; PHEIC) และประเทศไทยประกาศให โรคติด
เชื้อไวรั สโคโรนา 2019 เป น โรคติ ด ต อ อั น ตรายภายใต พ ระราชบัญ ญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 256320,21 เปนผลใหบาง
หนวยงานไมใหความรวมมือโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
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เนื่องจากไมมีก ฎหมายบังคับใชภายใตพระราชบัญญัติ อยางไรก็ตามใน
ผูสัมผัสใกลชิดที่สามารถติดตามได พบวาไมมีผูใดติดเชื้อ แมกระทั่งแฟน
สาวของผูปวยที่รวมเดินทางดวยตลอดก็ตรวจไมพบเชื้อ ดังนั้นจึงมีความ
เปนไปไดวาผูสัมผัสที่ไมสามารถติดตามไดมีโอกาสติดเชื้อนอยมากเชนกัน
ขอมูลการเดินทางของผูปวยอาจไมสมบูรณเนื่องจากเปนการถามยอนหลัง
นอกจากนี้แนวทางในการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ
ไทยรวมถึงนิยามของผูปวยที่เขาเกณฑสอบสวนโรคและผูสัมผัสใกลชิดมี
การเปลี่ยนแปลงบอยครั้งตามสถานการณโรคที่เปลี่ยนไปตามขอมูลใหม
ดังนั้นนิยามและแนวทางการสอบสวนโรคครั้งนี้จึงเปลี่ยนไปตามนิยามและ
แนวทางที่ประกาศในชวงเวลานั้น ๆ

ขอเสนอแนะ
การสวมหนากากอนามัย ในผูติดเชื้อมีแ นวโนมที่จะลดการแพรเชื้อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 ดัง นั้นมาตรการนี ้ ควรได รั บการสนั บสนุ น ให ดำเนิ น การ
ทั่วประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่การรักษาระยะหางทางกายภาพทำ
ไดยาก ผูสัมผัสใกลชิดควรรักษาสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดีและสังเกตอาการ
ทางคลินิก เปนเวลา 14 วันหลัง จากสัมผัสผูปวย การใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมสำหรับการติดตามปวยและผูสัมผัสจะเปนประโยชนในการไดรับ
ขอมูลที่ครบถวนและเปนประโยชนสำหรับการสอบสวนโรคทางระบาด
วิทยา
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