OSIR, June 2020, Volume 13, Issue 2, p.38-47

การติดตามผูสัมผัสและมาตรการเพื่อสรางความตระหนักใหแกผูที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยจากพื้นที่
เสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19): กลุมผูติดเชื้อจากประเทศอิตาลี เดือน
มีนาคม 2563
ศุภณัฐ วงศานุพัทธ1*, ชรัฐพร จิตรพีระ1, ดวงใจ คงลาภอำนวย2, จุฑาวรรณ นิลเพ็ชร1, สุปยา จันทรมณี1, ระพีพงศ สุพรรณไชย
มาตย1,3
1 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
2 โรงพยาบาลแหลมฉบัง กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
3 สำนักงานพัฒนานโยบาลสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
* ผูรับผิดชอบบทความ อีเมล: suphanat.wong@gmail.com
Translated version of “Contact tracing and awareness-raising measures for travelers arriving in
Thailand from high risk areas of Coronavirus Disease (COVID-19): a cluster of imported COVID19 cases from Italy, March 2020. OSIR. 2020 Jun;13(2):38-47”.
The article is translated by Suphanat Wongsanuphat and reviewed by Dr. Nitaya Chanruang Mahabhol.

บทคัดยอ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม กอนที่ทางองคการอนามัยโลกจะประกาศวาเปนโรค
ระบาด หลายประเทศไดดำเนินการมาตรการคัดกรองที่เขมงวดสำหรับผูที่เดินทางมาจากตางประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นไดมีการแจก 'บัตร
คำแนะนำดานสุขภาพ' (Health Beware Card) ใหกับผูที่เดินทางทุกคนที่เดินทางเขาดานของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ไดรับแจงวามีผูปวยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเดินทางจากภูมิภาคลอมบารเดีย ประเทศอิตาลี ทีมสอบสวนดำเนินการ
สอบสวนเพื่ออธิบายลักษณะทางระบาดวิทยา คนหาผูสัมผัสและแหลงติดเชื้อที่เปนไปได ผลการสอบสวนพบผูปวยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทั้งหมด 3 รายและผูติดเชื้อที่ไมแสดงอาการจำนวน 1 ราย โดยผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน (Index case) เปนชายไทย อายุ 41 ป โดยผูปวยไดแจง
บุคลากรทางการแพทยที่เขาเขารับการรักษาทันทีตั้งแตวันแรกที่มีอาการตามคำแนะนำของบัตรคำแนะนำดานสุขภาพ การติดตามผูสัมผัสทำใหพบ
ผูปวยเพิ่มเติมอีก 3 ราย ในจำนวนนี้ 2 รายเปนเพื่อนที่รวมเดินทางไปประเทศอิตาลีพรอมกับผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน และอีก 1 รายเปนเพื่อน
สนิทของผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน โดยพบวาอัตราปวยในกลุมผูที่เดินทางไปยังประเทศอิตาลีเทากับ รอยละ 50 ทั้งนี้การติดตามผูสัมผัสเปน
มาตรการควบคุมที่สำคัญที่ชวยหยุดการแพรกระจายของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการการสรางความตระหนักยังชวยจำกัดการแพร
ระบาดของเชื้อภายในประเทศจากผูติดเชื้อที่เดินทางกลับจากตางประเทศ สำหรับผูที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการรายงานของผูปวยติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ควรมีการบังคับใชมาตรการกักตัวและการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, COVID-19, การคนหาผูสัมผัส

บทนำ
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ศูนยควบคุมและปองกันโรคของจีน ไดแจง
องคการอนามัยโลก วา พบกลุมผูปวยโรคปอดบวมที่ไมทราบแหลงที่มาใน
เมื อ งอู ฮั่ น มณฑลหู เ ป ย 1 ต อ มาได นิ ย ามโรคนี้ ว า เกิ ด จากเชื้ อ Novel
Coronavirus และภายหลังไดมีการตั้งชื่ออยางเปนทางการวา โรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ ่ ง เกิ ด จากเชื ้ อ Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)2,3 หลังจากนั้น

การติ ด เชื ้ อ ภายในประเทศจี น ได ก ระจายไปยั ง หลายประเทศรวมถึ ง
ประเทศไทยดวย4 ดวยเหตุนี้ในวันที่ 3 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทย ไดเริ่มมาตรการคัดกรองการติ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหมูนักเดินทางในทุกเที่ยวบินตรงที่มาจากเมือง
อูฮั่น ประเทศจีน ตอมา มาตรการเหลานี้ไดขยายไปยังทุกเที่ยวบินจาก
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ ไมวาประเทศใด ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ
25635-7 เปนตนมา
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มาตรการเฝาระวังที่สนามบินนานาชาติทุก แหงดำเนินการโดยคัดกรอง
อุณหภูมิรางกายดวยเครื่องเทอรโมสแกน นอกจากนี้ ยังมีการแจกบัตร
คำแนะนำดานสุขภาพ (Health Beware Card; HBC) และใหคำแนะนำ
ดานสุขภาพแกผูที่เดินทางมายังที่สนามบินทุกคนโดยเจาหนาที่ ตั้งแตวันที่
3 มกราคม 2563 บัตรคำแนะนำดานสุขภาพประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับ
การแยกกักตนเอง การเฝาระวังการติดเชื้อและแสดงตนเมื่อมีอาการและ
เดินทางไปเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล (รูปที่ 1)
ในชวงเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2563 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แพรกระจายไปทั่วยุโรปและประเทศอิตาลีก ็เปนหนึ่ง ในประเทศที่ไ ดรั บ
ผลกระทบมากที่สุดในภูมิภาคยุโรป8 จำนวนผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในประเทศอิตาลีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนมีจำนวนผูปวยสะสม 4,500
รายภายในไมกี่สัปดาหหลังจากที่พบผูปวยรายแรกในกลางเดือนกุมภาพันธ
25639 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือภูมิภาคลอมบารเดียและเวเนโต
ในตอนเหนือของประเทศอิตาลี10,11 สำหรับประเทศไทยนั้น ในชวงตนเดือน

มีนาคม 2563 มีผูปวยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประมาณ 40 ราย
ซึ ่ ง ส ว นใหญ เ ป น นั ก ท อ งเที ่ ย วชาวจี น และคนไทยที ่ ม ี ป ระวั ต ิ ส ั ม ผั สกับ
นักทองเที่ยวที่ติดเชื้อ ณ ขณะนั้น ยังไมมีการรายงานผูปวยที่ติดเชื้อมาจาก
ประเทศในยุโรปหรือภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากเอเชีย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 กรมควบคุมโรค ไดรับแจงจากสำนักปองกันและ
ควบคุมโรคที่ 6 วาพบผูปวยยืนยันโรคติด เชื้อ ไวรั สโคโรนา 2019 ซึ่ง มี
ประวัติเดินทางจากภูมิภาคลอมบารเดีย ประเทศอิตาลีและเดินทางกลับ
บานพัก ในจังหวัดชลบุรี ทีมสอบสวนรวมที่ประกอบไปดวยทีมจากกอง
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคและเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ไดรวมกัน
สอบสวน ในชวงระหวางวันที่ 5 ถึง 10 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ออธิบายลักษณะทางคลินิกและระบาดวิทยาของผูปวยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 คนหาผูสัมผัสและคนหาแหลงติดเชื้อที่เปนไปได และให
ขอเสนอแนะเพื่อการควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 1 บัตรคำแนะนำดานสุขภาพทีม่ อบใหกับผูที่เดินทางกลับมาจากตางประเทศโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 2563

วิธีการศึกษา
การศึกษาเชิงพรรณนา
การศึกษาเปนรูปแบบเชิงพรรณนาระหวางวันที่ 5 ถึง 10 มีนาคม 2563
ทั ้ ง นี ้ ตามแนวทางการสอบสวนโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ของ
ประเทศไทย ไดระบุวา ผูปวยยืนยัน หมายถึงผูปวยที่อยูในเกณฑเขาขาย
การสอบสวนและมีผลตรวจทางพันธุกรรมเปนบวกตอเชื้อ SARS-CoV-2
ดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) จากหองปฏิบัติการอ า งอิ ง
สองแห ง หรื อ โดยเทคนิ ค หาลำดั บ พั น ธุ ก รรมทางไวรั ส หรื อ การเพาะ
เชื้อ นอกจากนี้ มีการคนหาผูสัมผัสคือผูที่มีประวัติสัมผัสกับผูปวยรายแรกที่
ไดรับรายงาน (Index case) หลังจากเริ่มมีอาการ12 ผูสัมผัสแบงออกเปน 2
กลุม: ผูสัมผัสเสี่ยงสูงและผูสัมผัสเสี่ยงต่ำ ผูสัมผัสเสี่ยงสูงคือ (i) ผูที่มีการ
สัมผัสทางกายหรือพูดคุยกับผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน ภายในระยะ 1
เมตร เปนระยะเวลามากกวา 5 นาทีหรือ (ii) ผูที่อาศัยอยูกับผูปวยรายแรก
ที่ไดรับรายงาน หรืออยูกับผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน ในรัศมี 1 เมตรใน

สถานที่ปดหรือ (iii) ผูที่เปนบุคลากรทางการแพทย (Heath care worker;
HCW) ที่ดูแลผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน และไมไดสวมอุปกรณปองกัน
ตามมาตรฐาน (Personal protective equipment; PPE)13 ผูสัมผัสเสี่ยง
ต่ำคือ (i) ผูที่เปนบุคลากรทางการแพทยที่ดูแลผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน
และสวมใสอุปกรณป องกั นตามมาตรฐานหรื อ (ii) ผูที่เดินทางโดยสาร
ยานพาหนะคันเดียวกับผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน เปนระยะเวลาสั้น ๆ
และไมเขาตามเกณฑของผูสัมผัสเสี่ยงสูง (รูปที่ 2) สำหรับผูปวยที่นาจะเปน
แหลงที่มาของเชื้อคือผูสัมผัสที่มีไขหรืออาการทางระบบหายใจส วนต น
ภายใน 2 สัปดาหกอนที่ผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานจะเริ่มมีอาการ
การศึกษานี้ใชแบบสอบถามกึ่งโครงสรางเพื่อสัมภาษณผูปวยรายแรกที่
ไดรับรายงาน โดยรวบรวมขอมูลลัก ษณะทางประชากร การเจ็บปวยใน
ปจจุบันและการเจ็บปวยในอดีต ปจจัยเสี่ยง ผูปวยที่นาจะเปนแหลง ที่มา
ของเชื้อและผูสัมผัส สัมภาษณผูสัมผัสทุกรายเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ย วกับ
ขอมูลประชากร โรคประจำตัวและอาการทางคลินิก อีกทั้งทบทวนเวช
ระเบียนของผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานและผูสัมผัส
T-2
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การตรวจทางหองปฏิบัติการ

เก็บสิ่งสงตรวจจากการปายลำคอ (Throat swab) และเก็บสิ่งสงตรวจจาก
การปายโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) ของผูสัมผัสเสี่ยงสูง ในวันที่
5 นับจากวันที่สัมผัสกับผูปวยยืนยันวันสุดทาย เพื่อสงศูนยปฏิบัติการสอง
แหง ไดแก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข (National Institute of
การจำแนกผูสัมผัส

ผูสัมผัส
เสี่ยงสูง

Health; NIH) และศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม สภากาชาดไทย
(Thai Red Cross Emerging Infectious Disease Health Science
Centre, TRC-EID) โดยหองปฏิบัติการทั้งสองแหงใชการทดสอบ Reverse
Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) เพื่อยืนยันเชื้ อ
SARS-CoV-2 ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก

นิยามผูสัมผัส

แนวทางการปฏิบัติ

ผูสัมผัสใกลชิดซึ่งมีการสนทนากับผูปวยรายแรก
ที่ไดรับรายงาน (Index case) ในระยะ 1 เมตร
นานมากกวา 5 นาที หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่ง
ทางการหายใจ
ผูสัมผัสรวมบาน
บุคลากรทางการแพทยที่ไมได
ใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสม
2 แถวหนาและหลังนับจาก
ที่นั่งของ Index case

ผูสัมผัสรวมยานพาหนะใน
ขณะที่ Index case มีอาการ

พนักงานตอนรับที่ปฏิบัติงาน
ในโซนที่ Index case นั่งโดยสาร

เครื่องบิน

การติดตาม
ผูสัมผัส
ยานพาหนะอื่น ๆ
(พื้นที่ปด, ใชเวลา
รวมกับ Index case
มากกวา 15 นาที
ในระยะ 1 เมตร)

ผูสัมผัส
เสี่ยงต่ำ

คนที่เดินทางรวมกลุมกับผูปวย
Index case
พนักงานขับ
ผูโดยสารที่โดยสาร
รวมกับ Index case

บุคลากรทางการแพทยที่
ใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสม
ผูสัมผัสรวมยานพาหนะใน
ขณะที่ Index case มีอาการ

เก็บสิ่งสงตรวจวันที่ 5 นับจากวันสุดทาย
ที่มีประวัติสัมผัสกับ Index case และ
กักตัวจนครบ 14 วัน นับตั้งแตวันสุดทาย
ที่สัมผัสกับ Index case หากผลตรวจ
ไมพบเชื้อ SAR-CoV-2

ผูสัมผัสที่ไมไดจัดอยูใน
ผูสัมผัสเสี่ยงสูง

ติดตามอาการจนกวาจะครบ 14 วัน
นับจากวันสุดทายที่สัมผัสกับ Index case

รูปที่ 2 การจำแนกผูสัมผัส นิยามผูสัมผัสและแนวทางปฏิบัติที่แตกตางตามชนิดผูสัมผัส

ขอพิจารณาดานจริยธรรม
การศึกษานี้ไดรับขอยกเวนของการพิจารณาดานจริยธรรม เนื่องจากเปน
สวนหนึ่งของการสอบสวนโรคซึ่งเปนหนึ่งในแนวทางการตอบสนองเมื่อเกิด
การระบาดของโรคติดเชื้อในประเทศ

ผลการศึกษา
จากการสอบสวนและการติดตามผูสัมผัสพบวา มีผูยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ทั้งหมด 3 รายและผูติดเชื้อที่ไมแสดงอาการ 1 ราย ประกอบไป
ดวย ผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานและผูสัมผัสใกลชิด 3 ราย (นาย C, นาย
D และนางสาว F) ผูปวยสวนใหญ (3/4: รอยละ 75) มีประวัติเดินทางไป
ทางตอนเหนือของอิตาลี และอัตราการปวยในหมูคนที่เดินทางไปอิ ตาลี
เทากับรอยละ 50 (3/6)
รายละเอียดของผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน
ผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานเปนชายไทย อายุ 41 ป ทำงานเปนผูจัดการ
โครงการในพื้นที่ก อ สรางในอำเภอศรีร าชา จัง หวัดชลบุรี ประเทศไทย
ผูปวยและเพื่อนรวมงานอีก สองคน (นาย A และนาย B) เดินทางไปยั ง
ภูมิภาคลอมบารเดียทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ระหวางวันที่ 22
กุมภาพันธถึง 2 มีนาคม 2563 เพื่อประกอบธุรกิจ ในระหวางที่ผูปวยอยูใน
ประเทศอิตาลี ประมาณวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 ผูปวยเริ่มมีอาการปวด

กลามเนื้อ แตไมมีไขหรืออาการทางเดินหายใจ ผูปวยไมไดไปรักษาขณะอยู
ที่ประเทศอิตาลี เมื่อผูปวยเดินทางมาถึง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยนั้น ผูปวยสามารถผานการตรวจคัดกรอง
อุณหภูมิดวยเครื่องเทอรโมสแกนไปได แตผูปวยกักตัวเองที่อะพารตเมนต
ของผูปวยตามคำแนะนำของบัตรคำแนะนำดานสุขภาพที่ผูปวยไดรับเมื่อ
เดินทางมาถึงที่ดานสนามบิน15 วันที่ 3 มีนาคม 2563 ผูปวยเริ่มมีไขต่ำ ๆ
และเจ็ บ คอ ผู  ป  ว ยจึง ไปโรงพยาบาลเอกชนที่ อยู ใ กล ก ั บ ที่ พ ัก และแจง
บุคลากรทางการแพทยถึงประวัติการเดินทางของเขา แลวสงตัวไปยังคลินิก
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในโรงพยาบาลแหงนั้นทันที วัดอุณหภูมิ
ได 37.8 องศาเซลเซียสและอัตราการหายใจเทากับ 20 ตอนาที ผูปวยไมมี
อาการหายใจขัดหรือหายใจลำบาก ซึ่งผูปวยมีอาการและประวัติเขาไดกับ
“ผู  ป  ว ยที ่ เ ข าเกณฑ ก ารสอบสวน (Patient Under Investigation; PUI)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” และไดเก็บสิ่งสงตรวจจากการปายคอและ
โพรงจมูกที่คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สงไปยังหองปฏิบัติการสองแหง
คือ NIH และ TRC-EID พบผลบวกตอเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้งสองตัวอย าง
ผูปวยรายนี้จึงเปนผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการเดินทางไป
ประเทศอื่นนอกเหนือจากการเดินทางไปประเทศในทวีปเอเชียรายแรกของ
ประเทศไทย
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วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 ผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน นาย A และนาย
B เดินทางมาถึงเมืองมิลานในภูมิภาคลอมบารเดีย ประเทศอิตาลี พวกเขา
ไมไดสังเกตเห็นวามีใครมีอาการแสดงทางเดินหายใจสวนบนในระหวางอยู
บนเครื่องบินขณะโดยสารมายังประเทศอิตาลี วันที่ 23 กุมภาพันธ 2563
และไดพบกับเพื่อนรวมงานชาวไทยอีก 3 คน (นาย C, นาย D และนาย E)
ซึ่งเดินทางมายังประเทศอิตาลีตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 โดยนาย C,
นาย D และนาย E ไดเดินทางไปยังเมืองปอาเชนซา (Piacenza) ซึ่งอยูหาง
จากมิลานประมาณ 70 กิโลเมตรโดยรถตูสว นตัวในระหวางวันที่ 19 ถึง 21
กุมภาพันธ 2563 (รูปที่ 3)

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2563 ผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน และนาย B ไดไป
เที่ยวชมเมืองมิลาน ตอมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 ทั้งหกคนเขาเยี่ยม
ชมโรงงานในมิลาน โดยมีพนักงานในพื้นที่ไมกี่คนพาเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งนี้
ไมมีพนักงานคนใดในโรงงานดูมีอาการปวยระหวางการเยี่ยมชม ในวันที่ 25
ถึง 29 กุมภาพันธ 2563 พวกเขาทั้ ง หมดเดิ น ทางไปยัง เมืองแบร ก าโม
(Bergamo) ในภู ม ิ ภ าคลอมบาร เ ดี ย ซึ ่ ง อยู  ห  า งจากมิ ล านประมาณ 70
กิโลเมตรและถูกจัดวาเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงของการติดเชื้อโรค COVID19 โดยกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอิตาลี

F

รูปที่ 3 รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเวลาของกลุม ชาวไทยทีเ่ ดินทางไปประเทศอิตาลี (นาย A, B, C, D และ D)
พรอมกับผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน และผูสัมผัสเพิ่มเติมอีกหนึ่งราย (นางสาว F)

ตลอดระยะเวลาที่พวกเขาพักอยูในประเทศอิตาลี พวกเขาเดินทางดวยรถตู
สวนตัวที่มีพนักงานขับรถเปนคนทองถิ่น ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทของพวก
เขา ผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน นั่งถัดจากนาย C และนาย D ที่ดานหลัง
ของรถตู พวกเขาทั้งหมดแยกพักกันคนละหองขณะอยูโรงแรม พวกเขา
ทั้งหมดใหประวัติวาไมไดเดินทางไปยังสถานที่แออัดหรือใชระบบขนสง
สาธารณะในชวงเวลาเรงดวนหรือติดตอใกลชิดกับคนในทองถิ่นที่มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจสวนบนขณะอยูในประเทศอิตาลี นอกจากนี้ย ังให
ประวัติวาผูคนในพื้นที่สวนใหญไมไดสวมหนากาก

(จำนวน 60 คน) และเจาหนาที่บนเที่ยวบิน ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 (1
วั น หลั ง จากได รั บ แจ ง ) ทางที ม สอบสวนได แ จ ง บริ ษั ท ของสายการบิ น
เกี่ย วกับผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน อยางไรก็ตามเนื่องดวยขอจำกัด
ของการสงตอขอมูล ขอมูลการติดตอของผูโดยสารที่มีความเสี่ยงสูงและ
เจาหนาที่ บ นเที่ย วบิ น ทางทีมสอบสวนจึง ไมส ามารถระบุผู สั มผั ส และ
ติดตามผูสัมผัสยอนหลัง ได นอกจากนี้ ไดคัดกรองเจาหนาที่สนามบิน 4
คนที่ ท ำงานที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ แ ละผลการตรวจ ไม พ บการติ ด เชื้อ
SARS-CoV-2 (รูปที่ 4)

การติดตามผูสัมผัส

มีการติดตามผูสัมผัสและพบวามีผูสัมผัสใกลชิดจำนวน 1 รายในระหวางที่
ผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานกักตัวเอง โดยผูปวยไดพบกับนางสาว F ที่
อะพารตเมนตของเขาเพื่อมอบของฝากใหเปนเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ใน
วั น ที่ 2 มี น าคม 2563 ทั้ ง คู ส วมหน า กากในระหว า งการพบปะพู ด คุ ย

บนเที่ยวบินจากประเทศอิตาลีสูประเทศไทยโดยตอเครื่องที่ประเทศดูไบ
มีผูโดยสารอยูประมาณ 500 คน ทีมสอบสวนไดพยายามติดตอ ผูโดยสาร
ที่มีความเสี่ยงสูง ที่นั่งอยูในระยะ 2 แถวจากผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน
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ในชวงเวลานั้น ผูปวยรูสึกเหมือนมีไขต่ำ ๆ นางสาว F จึงหยิบขวดน้ำและ
ยาใหกับผูปวย แตนางสาว F จำไมไดวาเธอไดใชขวดน้ำอีกหรือไม
สำหรับโรงพยาบาลเอกชนที่ผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานไปในวันที่ 3
มีนาคม 2563 พบวามีผูสัมผัสใกลชิดจำนวน 12 รายซึ่งเปนบุคลากรทาง

การแพทยที่บริเวณคัดกรองและคลินิกโรคทางเดินหายใจ ซึ่งทั้งหมดถูกจัด
อยู ใ นกลุ มผูสัม ผัส เสี่ย งสูง ในวั น ที่ 4 มี น าคม 2020 ผู ป ว ยถูก ส ง ไปยัง
โรงพยาบาลของรัฐ โดยไมพบผูสัมผัสเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลแหงนี้

รูปที่ 4 แผนภูมแิ สดงผูสัมผัส

จากการสอบสวน พบวามีผูสัมผัสโดยประมาณ 550 คน (รวมผูโดยสารที่
โดยสารเที่ยวบินเดียวกับผูปวย) พบวา 76 คน (รอยละ 13.8) นั้นมีความ
เสี่ยงสูง อยางไรก็ตาม ทีมสอบสวนสามารถติดตาม ผูสัมผัสไดเพียง 48
คน (รอยละ 9) จาก 550 คน กลุมที่ไมสามารถติดตามไดนั้นทั้งหมดเปน

ผูโดยสารและเจาหนาที่สายการบินในเที่ยวบินเดียวกันของผูปวยรายแรกที่
ไดรับรายงานและคนขับรถแท็กซี่ ในบรรดาผูสัมผัสจำนวน 48 คน เปนผู
สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 23 คน (รอยละ 48) และไดรับการเก็บสิ่งสงตรวจจาก
การปายลำคอ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ประเภท จำนวนทั้งหมด สัดสวนของผูสัมผัสและอัตราปวย
จำนวนผูปวย อัตราปวยจาก
ประเภทของผูสัมผัส
จำนวน
จำนวนผูสัมผัส
จำนวนผูสัมผัสที่ติดตามได
ยืนยัน
ผูสัมผัส
ผูสัมผัส
เสี่ยงสูง
(รอยละจาก
(รอยละจาก
ทัง้ หมด
ทั้งหมด
(รอยละจาก
ผูสัมผัสทั้งหมด) ผูสัมผัสเสี่ยงสูง
ทั้งหมด)
ผูสัมผัสทั้งหมด)

ผูปวย

Index case

เพื่อนรวมงาน
ผูโดยสารบนเครื่องบิน (มิลาน - ดูไบ)
ผูโดยสารบนเครื่องบิน (ดูไบ-กรุงเทพ)

นาย C

นาย D

นางสาว F

5

5 (รอยละ 100)

5 (รอยละ 100)

5 (รอยละ 100)

2

40

~250
~250

~25 (รอยละ 10)
~25 (รอยละ 10)

0 (รอยละ 0)
0 (รอยละ 0)

0 (รอยละ 0)
0 (รอยละ 0)

-

-

พนักงานสายการบิน (ภาคพื้นดิน)

4

2 (รอยละ 50)

4 (รอยละ 100)

2 (รอยละ 100)

0

0

เพื่อน

1

1 (รอยละ 100)

1 (รอยละ 100)

1 (รอยละ 100)

1

100

โรงพยาบาล-A

12

3 (รอยละ 25)

12 (รอยละ 100)

3 (รอยละ 100)

0

0

โรงพยาบาล-B

0

-

-

-

-

-

ครอบครัว
โรงพยาบาล-C

4
12

4 (รอยละ 100)
4 (รอยละ 33)

4 (รอยละ 100)
12 (รอยละ 100)

4 (รอยละ 100)
4 (รอยละ 100)

0
0

0
0

โรงพยาบาล-D

0

-

-

-

-

-

คนขับรถแท็กซี่โดยสาร-A

1

1 (รอยละ 100)

0 (รอยละ 0)

0 (รอยละ 0)

-

-

ครอบครัว

2

2 (รอยละ 100)

2 (รอยละ 100)

2 (รอยละ 100)

0

0

พนักงานโรงแรม

2

2 (รอยละ 100)

2 (รอยละ 100)

2 (รอยละ 100)

0

0

คนขับรถแท็กซี่โดยสาร-B

1

-

0 (รอยละ 0)

0 (รอยละ 0)

-

-

เพื่อนรวมงาน

2

2 (รอยละ 100)

2 (รอยละ 100)

2 (รอยละ 100)

0

0

ลูกคา

4

4 (รอยละ 100)

4 (รอยละ 100)

4 (รอยละ 100)

0

0

550

76 (รอยละ 13.8)

48 (รอยละ 8.7)

23 (รอยละ 30.2)

3

6.3

จำนวนทั้งหมด

จากการตรวจผูสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 23 คน พบผูที่มีผลตรวจเปนบวกตอ
เชื้อ SARS-CoV-2 ไดแก นาย C นาย D และนางสาว F อัตราปวยของผู
สัมผัสเสี่ยงสูงที่ติดตามไดเทากับรอยละ 13 (3/23) และรอยละ 6 (3/48)
ในกลุมผูสัมผัสทั้งหมด อัตราปวยในกลุมผูที่เดินทางไปประเทศอิตาลีกับ
ผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานเทากับ รอยละ 40 (2/5) ผูปวยสวนใหญใน
การศึก ษานี้ (3/4) มีอาการไมรุนแรงและมีเพีย งรายเดีย วที่ไมมีอาการ
(ตารางที่ 2)
นาย C ให ป ระวั ติว ามี อาการปวดกลา มเนื้ อตั้ง แตวั น ที่ 27 กุ ม ภาพันธ
2563 เมื่ อ มาถึ ง ประเทศไทยเขาพั ก อยูก ั บภรรยาและลูก 3 คน เขาให
ผูปวย

อายุ เพศ

ประวัติวาเขากัก ตัวเองอยูภายในหอ งของเขาและสวมหนากากอนามัย
เกือบตลอดเวลา วันที่ 4 มีนาคม 2563 เขาเริ่มมีไขโดยไมมีอาการทางเดิน
หายใจรวม ในวันตอมาเขาไปรัก ษาโรงพยาบาลเอกชนอีกแหง หนึ่ง โดย
บุ ค ลากรทางการแพทย จ ำนวน 12 คนถู ก จั ด ว า เป น ผู  ส ั ม ผั ส เสี ่ ย งสู ง
เนื่องจากสวมใสเพีย งหนากากอนามัย ขณะใหก ารรัก ษานาย C และวัน
ต อ มา ผลตรวจของนาย C พบผลบวกต อ เชื ้ อ SARS-CoV-2 ทาง
โรงพยาบาลสงตัวนาย C ไปรักษาตอยังโรงพยาบาลของรัฐอีกแหงหนึ่ง ซึ่ง
ไมพบผูสัมผัสเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลแหงนี้

ตารางที่ 2 คุณลักษณะของผูปวยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จำนวน 4 คน)
โรคประจำตัว วันที่เริ่มมีอาการ
อาการ
ความรุนแรง

Index case

41

ชาย

-

28 ก.พ. 2563

นาย C

40

ชาย

ไขมันในเลือดสูง

นาย D

39

ชาย

นางสาว F

41

หญิง

การรักษา

เล็กนอย

27 ก.พ. 2563

ปวดเมื่อยกลามเนื้อ,
ไข, เจ็บคอ
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ, ไข

เล็กนอย

Oseltamivir, Chloroquine และ
Lopinavir/Ritonavir
รักษาตามอาการ: ไมมียาปฏิชีวนะและยาตานไวรัส

-

6 มี.ค. 2563

ไอ, คอแหง

เล็กนอย

รักษาตามอาการ: ไมมียาปฏิชีวนะและยาตานไวรัส

-

-

ไมมีอาการ

ไมมีอาการ

รักษาตามอาการ: ไมมียาปฏิชีวนะและยาตานไวรัส

สำหรับนาย D นั้น หลังจากเดินทางถึงบานไดพูดคุยสั้น ๆ กับภรรยาและ
หลานชายของเขาประมาณ 10 นาที พวกเขาทั ้ ง หมดสวมหน า กาก
ตลอดเวลา จากนั้นนาย D ก็ขับรถไปที่โรงแรมเพื่อกักตัว พนักงานโรงแรม
2 คนถูกจัดวาเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง หลังจากที่นาย C ทราบเกี่ยวกับผูปวย
รายแรกที ่ ไ ด ร ั บ รายงาน นาย C ได ไ ปเก็ บ สิ ่ ง ส ง ตรวจเพื ่ อ คั ด กรองที่

หนวยงานของกรมควบคุมโรคและเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ
หลังจากทราบวาผลตรวจเปนบวกตอเชื้อ SARS-CoV-2
นางสาว F หลังจากพบกับผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน ไดเดินทางกลับไป
ที่บานเกิดของเธอที่อยูอีกจังหวัด วันที่ 5 มีนาคม 2563 เธอไดพบกับเพื่อน
รวมงาน 2 คนและลูกคาอีก 4 คน นางสาว F ใหประวัติวาเธอสวมหนากาก
T-6
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เสมอเมื่อพบปะผูคน ผูที่ทำกิจกรรมรวมกับนางสาว F ทั้ง 6 คนถูกจัดเปน
ผูสัมผัสเสี่ยงสูงและผลตรวจไมพบเชื้อ SARS-CoV-2

อภิปรายผล
จากการศึกษา พบผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด 4
รายในเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ผูปวยรายแรกที่ไดรายงาน เปนผูปวยราย
แรกของประเทศไทยที่มีประวัติกลับมาจากประเทศอิตาลีนับตั้งแตมีการ
คนพบและการระบาดของโรคนี้ สวนของผูติดเชื้อที่พบเพิ่มเติมอีก 3 ราย
นั้น พบวา 2 รายเปนผูที่เดินทางไปประเทศอิตาลีพรอมกับผูปวยรายแรกที่
ไดรับรายงาน และอีก 1 รายเปนผูที่เสี่ยงที่จะติดเชื้อจากผูปวยรายแรกที่
ไดรับรายงานเมื่อกลับมายังประเทศไทย 3 ใน 4 ของผูปวยยืนยันมีประวัติ
เดินทางไปทางตอนเหนือ ของประเทศอิตาลี ซึ่ง ในขณะนั้นภูมิภาคลอม
บารเดียถูกจัดวาเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อ SARS-CoV-2 แต
ถึงกระนั้นผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานแจงวามีเพียงไมกี่คนที่สวมหนากาก
ในสถานที่สาธารณะ นอกจากนี้ผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานและนาย C
เริ ่ ม มี อ าการหลั ง จากที ่ พ วกเขาเดิ น ทางถึ ง ประเทศอิ ต าลี ม า 5 วั น ซึ่ ง
สอดคลองกับระยะเวลาการฟก ตัวของโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 201916
ดังนั้นจึงเปนไปไดวาผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานและเพื่อนรวมงานของ
เขาอาจไดรับเชื้อ SARS-CoV-2 ขณะอยูในภูมิภาคลอมบารเดียของประเทศ
อิตาลี
จากหลัก ฐานในปจ จุบันระบุวา SARS-CoV-2 สามารถแพรก ระจายจาก
ผูติดเชื้อที่ไมมีอาการหรือผูปวยที่มีอาการไมรุนแรง ซึ่ง เรีย กวา “presymptomatic”17,18 เราไมสามารถสรุปวานาย C และ นาย D นั้นติดเชื้อ
จากเพื่อนรวมงานของเขาหรือจากแหลงที่มาเดียวกัน สำหรับนางสาว F นั้น
ถึงแมวาเธอจะใชเวลาเพียงสองชั่วโมงกับผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานและ
สวมหนากากในระหวางการพบปะกัน แตเธอก็ยังติดเชื้อ ทั้งนี้ลักษณะการ
ติดตอที่เปนไปไดอาจจะเกิดจากการสัมผัสทางออมจากพื้นผิวสิ่งของที่
ปนเปอนเชื้อ เชน ขวดน้ำหรือของที่ระลึกจากอิตาลี มีขอมูลจากการศึกษา
ที่แสดงวา เชื้อ SARS-CoV-2 สามารถอยูรอดไดนานถึง 4 ชั่วโมงสำหรับ
วัสดุชนิดทองแดง มีชีวิตอยูรอดไดถึง 24 ชั่วโมงบนกระดาษแข็งและมีชีวิต
อยู  ไ ด 2-3 วั น สำหรั บ พลาสติ ก และสแตนเลส 19,20 นอกจากนี ้ การใส
หนากากอยางเดียวอาจไมเพียงพอที่จะปองกันเชื้อไวรัสโดยตรงไดอยาง
สมบูรณ หากไมมีพฤติกรรมที่ถูกสุขอนามัยอื่น ๆ ควบคูไปดวย (เชน การ
เวนระยะหางทางสังคม)
การศึกษานี้เนนถึงประโยชนของบัตรคำแนะนำดานสุขภาพและวิธีการที่ใช
เปนมาตรการเสริมที่ทำควบคูกับการตรวจคัดกรองดวยเทอรโมสแกนเพื่อ
สรางความตระหนักในหมูนักเดินทาง ทั้งนี้ขอมูลบนบัตรคำแนะนำดา น
สุขภาพนั้นไมเพียงจะชวยสรางความตระหนักใหแกหมูนักเดินทางเทานั้น
ยังชวยในการตรวจจับโรคในกลุมที่มีโอกาสจะติดเชื้อและกลุมผูสัมผัสที่
เกี่ยวของกับการระบาดไดอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้บัตรคำแนะนำดานสุขภาพ ยังชวยใหบุคลากรทางการแพทยรับรู
ถึงความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการดูแลพยาบาลผูปวย และนำไปสูการใส
อุปกรณปองกันอยางเหมาะสม15,21,22 เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อในบุคลากร
ทางการแพทยนั้น การจัดการผูปวยที่ไดรับการยืนยันวาติดเชื้อและบุคคลที่

สงสัยวาเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตองจัดการอยางเปนระบบ ซึ่ง
รวมถึงระบบการคัดแยกที่เหมาะสม การมีอุปกรณปองกันอยางเพียงพอ
และเหมาะสมแกผูปฏิบัติงานหนางานและมีการฝกซอมการสงตอผูปวยจาก
โรงพยาบาลเอกชนไปยังโรงพยาบาลรัฐที่มีสถานที่และอุปกรณในการกัก
ตัวอยางเหมาะสม กิจ กรรมทั้งหมดเหลานี้จ ะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความ
รวมมือระหวางหนวยงานสวนกลางอยางกรมควบคุมโรค และหนวยบริการ
ทางสุขภาพ23

การติดตามผูสั มผัสเป นการตอบสนองด านสาธารณสุข ที ่ส ำคัญ ต อ การ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201924,25 เราสามารถพบผูติดเชื้อเพิ่มเติม
อีก 3 รายจากผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานและทั้งหมดเปนผูรวมงานและผู
ที่สัมผัสใกลชิด ผลการศึกษานี้ชวยสนับสนุนวาเจาหนาที่สาธารณสุขควรให
ความสนใจกับการติดตามผูสัมผัสโดยไมตองคำนึงวาผูปวยหรือผูสัมผัสจะมี
อาการหรือไม26 การศึกษาครั้ง นี้พบวาไมมีก ารติดเชื้อในกลุมผูสัมผัส ใน
ครอบครัว ซึ่งเกิดจากความรวมมือในการปฏิบัติตามบัตรคำแนะนำดา น
สุขภาพของผูติดเชื้อและสมาชิกในครอบครัวที่สนับสนุนในการกักตัวของ
ผูติดเชื้อเหลานี้เพื่อลดการแพรกระจายของการแพรเชื้อ27
การศึก ษานี้มีขอจำกัดบางประการ ประการแรกทีมสืบสวนไมสามารถ
ติดตามผูสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 62 คน ประกอบไปดวยคนขับแท็กซี่ 2 คน
ผูโดยสารและลูกเรือบนเที่ยวบินจากมิลานไปยังดูไบและดูไบไปยังกรุงเทพฯ
เนื่องจากความยากลำบากในการขอรายชื่อผูโดยสารจากสายการบิน ทำให
อาจพลาดโอกาสในการติดตามผูที่จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ซึ่งอาจจะ
เปนสาเหตุของการแพรก ระจายเชื้อ อยางไรก็ตามทางทีมสอบสวนได
แนะนำให ส ายการบิ น แจง พนั ก งานและผู โ ดยสารในเที่ ย วบิ น เหล านั้น
เกี่ยวกับผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงาน ประการที่สองผูใหสัมภาษณบางคน
อาจจะไมเปดเผยประวัติการเดินทางหรือประวัติดานสุขภาพอยางเต็มที่
เนื่องจากกลัวการถูกตีตรา อยางไรก็ตามทางทีมสอบสวนไดเนนย้ำวาการ
สัมภาษณนี้เปนการดำเนินการเพื่อประโยชนในการควบคุมการระบาดและ
เก็บขอมูลทั้งหมดเปนความลับ ประการที่สาม อาจมีอคติในการจดจำขอมูล
ในการเดินทาง อยางไรก็ตามอคตินี้อาจเกิดขึ้นไดนอย เพราะระยะเวลาของ
การสัมผัสกับโรคนั้นเกิดขึ้นภายในสองสัปดาห

ขอเสนอแนะดานสาธารณสุข
ประการแรก ตองเสริมมาตรการการติดตามผูสัมผัสในการสอบสวนใหมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อหยุดยั้งการแพรกระจายของโรคตอไป แมวาตามหลักการแลว
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติโรคติดตอในป 2558 ที่ไดใหอำนาจในการ
ควบคุมโรคเพื่อชวยใหเขาถึงรายชื่อผูโดยสารจากสายการบิน แตในทาง
ปฏิบัตินั้นมีขอจำกัดในการปฏิบัติงาน เพื่อแกไขปญหานี้ควรสนับสนุนการ
พัฒนากลไกทางกฎหมาย เชนแนวทางการปฏิบัติแ ละขอตกลงร ว มกั น
ระหวางเจาหนาที่กรมควบคุมโรคและสายการบิน เพื่อใหสามารถเขาถึง
ขอมูลเพื่อการควบคุมโรคไดอยางรวดเร็ว ประการที่สอง สำหรับหนวยงาน
ควบคุมโรคควรใหความรูดานสุขภาพผานบัตรคำแนะนำดานสุขภาพที่ดาน
ควบคุมโรคใหกับผูโดยสารทุกคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยไมคำนึงถึง
วา เขาจะมีอาการหรือไม ประการสุดทาย อีกไมนาน หลังจากเหตุการณนี้
รัฐบาลไดก ำหนดมาตรการที่เขมงวดมากขึ้นสำหรับผูเดินทางเขามาใน
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ประเทศทุกคนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยทุกคนจะตองกักตัวและ
ไดรับการตรวจเพื่อหาเชื้อ SARS-CoV-2 ควรดำเนินมาตรการเหลานี้ตอไป
รวมถึงการลดเที่ยวบินขาเขาระหวางประเทศและเขมงวดเที่ยวบินเปลี่ย น
เครื่องยิ่งขึ้น

สรุปผล
บทความชิ้นนี้เกี่ยวกับการสอบสวนการระบาดของกลุมผูปวยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี ซึ่งมีอัตราปวยรอยละ
50 ผูปวยรายแรกที่ไดรับรายงานนั้นใหประวัติการเดินทางและอาการของ
เขาอยางรวดเร็ว แลวเขารับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมตามคำแนะนำ
ของบั ต รคำแนะนำด า นสุ ข ภาพซึ ่ ง เป น มาตรการที ่ เ พิ ่ ม ความตระหนั ก
เกี่ยวกับโรค และการติดตาม ผูสัมผัสอยางรวดเร็วชวยลดการแพรกระจาย
ของโรค การคัดกรองและระบบการรัก ษาที่เหมาะสมเพื่อดูแ ลผูปวย???
ควรมีการเสริมสรางระบบคัดกรองและการจัดการดานสุขภาพสำหรับผูปวย
ที่อยูในเกณฑเขาขายการสอบสวนและผูสัมผัสเสี่ยงสูงในสถานพยาบาล

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ เจ า หน า ที ่ จ ากสำนั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที ่ 6 และ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือในการ
สอบสวนโรค
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