โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

Middle East Respiratory Syndrome

เรียบเรียงโดย
กลุมโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
31 ธันวาคม 2561

สถานการณทั่วโลก
องค ก ารอนามั ย โลก ภู มิ ภ าคทะเลเมดิ เ ตอร เรเนี ย นตะวั น ออก (Eastern Mediterranean Region)
รายงานขอมูลโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 พบวา ตั้งแตเดือน
กัน ยายน 2555 – 30 พฤศจิ กายน 2561 ทั่ ว โลกมีผูป ว ยรวมจํานวน 2,274 ราย เสี ย ชี วิต 806 ราย จาก 27
ประเทศ เปนผูปวยที่รายงานจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1,896 ราย เสียชีวิต 732 ราย ดังภาพที่ 1
สําหรับป 2561 ขอมูลตั้งแต 1 มกราคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561 พบผูปวยสะสม 152 ราย เสียชีวิต
ทั้งสิ้น 57 ราย

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการกระจายของผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
แหลงขอมูล: http://applications.emro.who.int/docs/EMROPub_2018_EN_20768.pdf?ua=1
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สถานการณในประเทศไทย
ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประเทศไทยพบผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
จํานวนทั้งสิ้น 3 ราย รายละเอียด ดังตอไปนี้
รายที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เปนชายชาวโอมาน อายุ 75 ป ไดรับการดูแลรักษาในหองแยก
โรคความดั นลบ ณ สถาบั นบํ าราศนราดูร ป จจุบั นได รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามมาตรฐานแล ว ซึ่ง
ผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อและดานการชันสูตร ไดพิจารณาวาพนจากการเปนผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง ขณะนี้ผูปวยไดเดินทางกลับประเทศโอมานแลว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
รายที่ 2 เปนชายอายุ 71 ป เดินทางเขาประเทศไทยวันที่ 22 มกราคม 2559 สงตัวเขามารับการรักษาที่
สถาบันบําราศนราดูรเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ผูปวยหายเปนปกติ และออกจากโรงพยาบาลวันที่ 11 กุมภาพันธ
2559 ขณะนี้ไดเดินทางกลับประเทศไปแลว
รายที่ 3 เปนชายชาวคูเวต อายุ 18 ป เขารับการรักษาที่สถาบันบําราศนราดูรเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดย
ได รั บ การรั ก ษาในห อ งแยกตามมาตรฐานจนหายเป น ปกติ ขณะนี้ ได เ ดิ น ทางกลั บ ประเทศแล ว เมื่ อ วั น ที่
4 สิงหาคม 2559
ขอมูลจากโปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประเทศไทยพบผูปวย
สงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จํานวนทั้งสิ้น 4 ราย ทั้ง 4 ราย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติไมพบเชื้อ
เมอรส ตั้งแต 25 - 26 สิงหาคม 2561
ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีผูปวยสงสัยโรคติด
เชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (PUI MERs) จํานวน 118 ราย เปนเพศชาย 64 ราย หญิง 54 ราย ตั้งแตป
2558 ประเทศไทยมีผูปวยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง สะสม 1,310 ราย

ขอมูลจาก : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
แหลงขอมูล : http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/report/publicreport/
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การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขทั้งหน วยงานในสวนกลาง และหนวยงานในสวนภู มิภ าค ไดมีมาตรการในการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1. จัดทําแนวทางการเฝาระวัง และสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง รวมทั้งระบบการติดตามผู
สัมผัส แนวทางการกักกันเพื่อสังเกตอาการ และไดกระจายคูมือดังกลาวไปยังหนวยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
2. จัดทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในสวนกลาง และสวนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเปนหนวย
ที่ลงควบคุมโรคไดอยางรวดเร็ว และทันเวลา ในกรณีที่มีผูสงสัยติดเชื้อ หรือผูติดเชื้อ
3. จัดทําขาวสารประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนเขาใจสถานการณ มีความรูเกี่ยวกับโรคที่ถูกตอง เผยแพร
ทางชองทางตางๆ เชน จัดทําเปนโปสเตอร แผนพับ ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต รวมถึงการจัดบริการสายดวน
กรมควบคุมโรค เบอรโทรศัพท 1422 เพื่อใหประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดไดตลอด 24 ชั่วโมง
4. จัดระบบเฝาระวัง คัดกรองผูที่เดินทางจากภูมิภาคที่มีการกระจายของโรคที่ชองทางเขาออกระหวาง
ประเทศรวมถึงมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เชน กองตรวจคนเขาเมือง เปนตน
5. จัดใหมีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมในการรองรับการตรวจหาเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางได
และกระจายใหครอบคลุมทั่วทุกภาคทั่วประเทศ
6. จั ดระบบการสนั บสนุ นวั สดุ อุปกรณ รวมถึ งเวชภั ณฑ ยา และที่ ไม ใชยา ให กั บหน วยงานสาธารณสุ ข
ทั่วประเทศ เพือ่ ใชในการปองกัน และควบคุมโรค
7. ออกมาตรการดานกฎหมาย โดยมีการออกพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเปนประโยชน
ในการอํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ในการดําเนินการปองกัน และควบคุมโรค
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8. จัดทําหนังสือถึงสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผูประกอบการบริษัททัวร เพื่อแจงเตือน
และขอความรวมมือ ในการเฝาระวังสถานการณอยางใกลชิด โดยเฉพาะผูที่เดินทางกลับมาจากไปประกอบพิธีทาง
ศาสนา และใหมีการปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง ของกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะพบผูปวยเมอรสอยูเปนระยะ และดวย
ระบบคัดกรองและ
9. จัดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อทบทวนแนวทางการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (เมอรส) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 และ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ กรมควบคุมโรค โดยเชิญ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคเมอรส ทั้งหนวยงานภายใน และภายนอก
กรมควบคุมโรค

การประเมินความเสี่ยง
ควบคุมโรคในปจจุบัน ยังมีความเปนไปไดที่อาจพบผูปวยที่แพรเชื้อไปแลวหลายระลอกกอนที่จะสามารถ
ตรวจจับและควบคุมโรคได โดยความเสี่ยงของการพบโรคเมอรสในคนของประเทศไทย ดังนี้
1. ผูป วยจากต างประเทศที่ เดิน ทางเข ามารับ การรักษาอย างต อเนื่ องในไทย ตามนโยบาย ศู น ย กลาง
บริการดานสุขภาพนานาชาติ (Medical hub)
2. ประชาชนชาวไทยเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา
3. นักทองเที่ยวที่เดินทางเขาพื้นที่ที่มีการระบาดและที่เดินทางเขาไทย

ขอมูลจาก: องคการอนามัยโลก , สํานักระบาดวิทยา , สํานักโรคติดตอทั่วไป

4

Avian Influenza

โรคไขหวัดนก
เรียบเรียงโดย
กลุมโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
31 ธันวาคม 2561

สถานการณทั่วโลก
สถานการณโรคไขหวัดนกในคน
• สถานการณโรคไขหวัดนกสายพันธุ H5N1
องคการอนามัยโลก สรุปสถานการณ ตั้งแต วันที่ 2 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561 มีรายงานพบ
ผูปวยโรคไขหวัดนก สายพันธุ A(H7N2) และ A(H9N2) ไมพบผูปวยโรคไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 รายใหม
โดยผูปวยโรคไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 ตั้งแตเริ่มการระบาดในป 2546 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2561 พบผูปวย
ติดเชื้อทั้งสิ้น 860 ราย เสียชีวิต 454 รายใน 16 ประเทศ ไดแก อาเซอรไบจาน บังกลาเทศ กัมพูชา แคนาดา
จีน จิบูตี อียิปต อินโดนีเซีย อิรัก ลาว พมา ไนจีเรีย ปากีสถาน ไทย ตุรกี และเวียดนาม
องคการอนามัยโลก ภาคพื้นแปซิฟกตะวันตก (WPRO) รายงานขอมูลตั้งแตมกราคม ป 2546 ถึง 28
ธันวาคม 2561 พบผูปวยโรคไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 ทั้งสิ้น 238 ราย เสียชีวิต 134 ราย ใน 4 ประเทศ
ไดแก กัมพูชา จีน ลาว และเวียดนาม โดยมีรายงานพบผูปวยรายลาสุดที่อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2560 และตั้งแตวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2561 ไมมีรายงานผูปวยโรคไขหวัดนก H5N1 รายใหม
• สถานการณโรคไขหวัดนกสายพันธุ H7N2
องคการอนามัยโลก รายงานสถานการณนับแตขอมูลครั้งลาสุดตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 พบ
ผูปวยยืนยันโรคไขหวัดนก สายพันธุ H7N2 ที่เกี่ยวของกับการระบาดของไขหวัดนก สายพันธุ H7N2 ในแมว เมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่สหรัฐอเมริกา จากวิธีทดสอบ Novel serologic testing methods 100 ตัวอยาง
ที่มีประวัติสัมผัสแมวที่ติดเชื้อ พบผูปวย 1 ราย อาการไมรุนแรง มีประวัติสัมผัสใกลชิดกับแมวที่ปวยในชวงการ
ระบาด นับวาเปนผูปวยโรคไขหวัดนก สายพันธุ H7N2 รายที่ 2 ที่ติดตอจากแมวสูคน
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• สถานการณโรคไขหวัดนกสายพันธุ H7N9
ขอมูลจาก องคการอนามัยโลก ภาคพื้นแปซิฟกตะวันตก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 รายงานว า
ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561 ไมพบผูปวยโรคไขหวัดนก สายพันธุ H7N9 รายใหม และตั้งแต
ป 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 มีผูปวยรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,567 ราย โดยพบผูปวยรายลาสุดเมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ 2561 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ รายงานสถานการณ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561
ไมพบผูปวยรายใหม นับเปนระลอกที่ 7 โดยสถานการณในภาพรวมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 พบผูปวย
ยืนยั นไขห วัด นกสายพั นธุ H7N9 ทั้งสิ้น 1,567 ราย เสีย ชีวิ ต 615 ราย พบการระบาดหลั กในประเทศจี น
รวมถึงเขตบริหารพิเศษ มีรายงานผูติดเชื้อที่เดินทางไปยังมาเลเซีย (1 ราย) และแคนนาดา (2 ราย) เมื่อป
2557 และป 2558 ตามลําดับ
องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) รายงานวา ยังคงพบโรคไขหวัดนก สายพันธุ H7N9 ใน
ประเทศจีน แตพบในระดับต่ํากวาปที่ผานมา ประเทศจีน มีการฉีดวัคซีนในสัตวปก ทั่วประเทศ ตั้งแตป 2560
การประเมินความเสี่ยงในภาพรวมยังไมเปลีย่ นแปลง
• สถานการณโรคไขหวัดนกสายพันธุ H9N2
รายงานสถานการณนับแตขอมูลครั้งลาสุดตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 องคการอนามัยโลกไดรับ
รายงาน พบผูปวยยืนยันโรคไขหวัดนก สายพันธุ H9N2 รายใหม 2 ราย ในประเทศจีน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2561 เปนเด็กอายุต่ํากวา 5 ป จากมณฑลกวางตุง และมณฑลกวางซี ผูปวยจากมณฑลกวางตุง มีประวัติสัมผัส
สัตวปกเลี้ยงหลังบาน ในขณะที่ผูปวยจากมณฑลกวางซี ไมมีประวัติสัมผัสสัตวปก ในระหวางการสอบสวนโรค
ไมพบผูป วยในครอบครั วเพิ่มเติม โรคไขหวั ดนก สายพันธุ A(H9N2) นับเปน โรคประจําถิ่น ในสั ตว ปก ของ
ประเทศจีน
แหลงขอมูล:
1. http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_in
terface_01_11_2018.pdf?ua=1
2. https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/2018_12_13_tableH5N1.pdf?ua=1
3. http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2018/
4. https://www.who.int/docs/default-source/wpro--documents/emergency/surveillance/avian-influenza/ai-20181228.pdf?sfvrsn=223ca73f_4
5. http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/H7N9/situation_update.html
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สถานการณโรคไขหวัดนกในสัตว
สํ า นั ก ควบคุ ม ป อ งกั น และบํ า บั ด โรคสั ต ว กรมปศุ สั ต ว ข อ มู ล วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 รายงาน
สถานการณโรคไขหวัดนกในตางประเทศ ชวงเดือนตุลาคม 2561 มีรายงานพบการระบาดของโรคไขหวัดนก
ชนิดรุนแรง HPAI ใน 2 ทวีป 6 ประเทศ ดังนี้ ทวีปเอเชีย 4 ประเทศ ไดแก ไตหวัน จีน ลาว และเวียดนาม
ทวีปยุโรป 2 ประเทศ ไดแก บัลกาเรีย และรัสเซีย โดยพบเชื้อโรคไขหวัดนก H5 ทั้งหมด 4 ชนิด คือ H5N1,
H5N2, H5N6, H5N8 รายละเอียดดังตาราง

สําหรับไขหวัดนก ชนิดไมรุนแรง ชวงเดือนตุลาคม 2561 มีรายงานพบการระบาดของโรคไขหวัดนก
ชนิดไมรุนแรง LPAI ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพบเชื้อโรคไขหวัดนกทั้งหมด 2 ชนิด คือ H5N2 และ H7N3
รายละเอียดดังตาราง

LPAI หมายถึงเชื้อที่ไมกอความรุนแรงในสัตวปก/ กอความรุนแรงอยางออน
HPAI หมายถึงเชื้อที่กอความรุนแรงในสัตวปก
แหลงขอมูล: ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังไขหวัดนก สํานักควบคุม ปองกัน และโรคระบาดสัตว
: file:///C:/Users/ACER-PC/Downloads/c74353a912034424cb50d7f4243b823f.pdf
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สถานการณในประเทศไทย
ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประเทศไทยพบผูปวยไขหวัดนก ตั้งแตป 2547 – 2549
จํานวน 25 รายเสียชีวิต 17 ราย หลังจากป 2549 เปนตนมา ไมพบรายงานผูปวยยืนยันโรคไขหวัดนก ในป
2561 ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง 31 พฤษภาคม จากโปรแกรมตรวจสอบการระบาดมีรายงานผูปวยสงสัยโรค
ไขหวัดนก 28 ราย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทุกรายไมพบสารพันธุกรรมของโรคไขหวัดนก
ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคไขหวัดนก สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว
กรมปศุสัตว ตั้งแตวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ไมมีรายงานสัตวปกปวยตาย ปจจุบันไมมีโรคไขหวัดนกเกิดขึ้น
ในประเทศไทย เปนเวลา 10 ป 1 เดือน (นับจากทําลายสัตวปกรายสุดทายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551)

การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
ติด ตามสถานการณ การระบาดของโรคไขห วัดในตางประเทศอยางใกลชิด รวมถึงเฝาระวังโรคใน
ประเทศทั้งในคนและในสัตวรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด
• แนวทางมาตรการเฝาระวังและปองกันควบคุมโรคจําเพาะ
1. ดําเนินมาตรการปองกันควบคุมโรคไขหวัดนกอยางเขมขน เสมือนวามีการระบาดของโรคไขหวัดนก
เกิดขึ้นในพื้นที่จนกวาจะมีผลทางหองปฏิบัติการยืนยันวาไมพบเชื้อไขหวัดนก
2. ประชาสัมพันธการปองกันโรคไขหวัดนกใหประชาชนและสถานศึกษา รับทราบอยางทั่วถึง และให
คําแนะนําแกผูเดินทางไปพื้นที่มีรายงานผูปวยหรือสัตวปกติดเชื้อ ตามคําแนะนําในการปองกันโรคไขหวัดนก
3. พิจ ารณาซอมแผนเตรี ย มความพรอมตอบโตภ าวะฉุกเฉิน กรณีโ รคไขหวัดนก ระดับจังหวัดใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 การรักษาในโรงพยาบาลและหองแยกโรค รวมทั้งการสงตอผูปวย
3.2 การสอบสวน ปองกัน และควบคุมโรค รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในทุกจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงสําหรับไขหวัดนก
4. พิจารณาใหยาตานไวรัสไขหวัดใหญ โอเซลทามิเวียร กรณีใชเพื่อการปองกันโรคไขหวัดนก มีขอบงชี้
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกรมการแพทย ดังนี้
4.1 เมื่อสัมผัสใกลชิดกับผูปวยไขหวัดนกใน 1 เมตร โดยไมมีเครื่องปองกันอยางเหมาะสม
4.2 เมื่อสัมผัสสัตวปกที่เปนไขหวัดนก โดยไมมีเครื่องปองกันอยางเหมาะสม
ขอมูลจาก: องคการอนามัยโลก, องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ, องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ, สํานัก
ควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสตั ว, สํานักระบาดวิทยา,สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
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เรียบเรียงโดย
กลุมโรคติดตออุบัติใหม สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
31 ธันวาคม 2561

สถานการณทั่วโลก
องคการอนามัยโลก รายงานสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ฉบับที่ 21
เมื่อวันที่ 27 ธันวมคม พ.ศ. 2561 พบวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีรายงานพบผูปวยจํานวน 585 ราย
(เปนผูปวยยืนยัน 537 ราย ผูปวยนาจะเปน 48 ราย) เสียชีวิต 356 ราย (เปนผูปวยยืนยัน 308 ราย ผูปวยนาจะเปน
48 ราย) ใน 16 จังหวัดของเขตสุขภาพ North Kivu และ Ituri โดยพบในเขตสุ ขภาพ North Kivu 12 จังหวัด
ได แ ก Beni, Biena, Butembo, Katwa, Kalunguta, kuondo, Mabalako, Masereka, Musienene, Mutwanga,
Vuhovi และ Oicha) และ ในเขตสุ ข ภ าพ Ituri 4 จั ง หวั ด ได แ ก Mandima Tchomia Komanda และ
Nyakunde ซึ่งเปนจังหวัดใหม โดยผูปวยอาจติดเชื้อมากจากจังหวัด Komanda จากรายงานลาสุดเมื่อวันที่ 17 – 25
ธันวาคม 2561 พบผูปวยยืนยันรายใหม 46 ราย ในจํานวนนี้เปนบุคลากรทางการแพทยจากจังหวัด Mabalako
มีผูเสียชีวิตเพิ่มอีก 41 ราย นับจากการรายงานครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ผูปวยยืนยันติดเชื้อไวรัส
อีโบลา ที่เปนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข มีจํานวนทั้งสิ้น 54 ราย เสียชีวิต 18 ราย

ภาพที่ 1 แสดงการกระจายของผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน North Kivu และ Ituri สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนปวย และเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในเขตสุขภาพ North Kivu และ Ituri

การดําเนินการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีรายงานจากดานชองทาง (PoEs) และจุดควบคุม (PoCs) 67 จุดจาก 74 จุด
พบวา จํานวนผูเดินทางที่ถูกคัดกรองทั้งสิ้น 23,449,694 คน มีการแจงเตือน 162 ครั้ง เปนผูปวยสงสัย 68 ราย และ
เปนผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 2 ราย รายงานผูไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา พบวา ผูสัมผัส
ใกลชิด 138 ราย ผูสัมผัสของผูสัมผัส 201 ราย และบุคลากรทางการแพทย 62 ราย ไดรับวัคซีนฯ ทําใหประชาชน
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ไดรับวัคซีน จํานวนทั้งสิ้น 53,610 คน
แหลงขอมูล : http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277405/SITREP-EVD-DRC-20181227eng.pdf?ua=1
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สถานการณในประเทศไทย
ในช วงที่ เริ่มมี การระบาด ประเทศไทยได มีการยกระดับ การคั ดกรองที่บ ริเวณด านควบคุมโรคติดต อ
ระหวางประเทศสุวรรณภูมิ ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2561 จัดทําระบบคัดกรองผูเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงตอการติด
โรคมาอยางตอเนื่อง จนถึงในขณะนี้ยังไมมีรายงานผูปวยสงสัยจากการคัดกรองผูเดินทาง และไมมีรายงานผูปวย
ยืนยันในประเทศ
มาตรการที่ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศสุวรรณภูมิดําเนินการ
1. ยกระดับการตรวจคัดกรอง โดยคัดกรองผูเดินทางที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทุกราย
(เปนกลุมที่ตองคัดกรองไขเหลืองดวย) โดยการตรวจวัด และลงบันทึกอุณหภูมิ ที่อยูที่ชัดเจนในประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท อีเมล วันเดือนปสุดทายที่ออกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ฯลฯ ในเอกสาร ต.8
2. สําหรับผูเดินทางที่ออกมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ตั้งแต 1-21 วัน ใหเขียนใบรายงานตัว
และแจกใบ Health Beware Card ทุกราย
3. ผูเดินทางที่ ออกมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ภายใน 21 วัน วัดอุณหภูมิรางกายแลว
เท ากั บ หรื อมากกวา 38 องศาเซลเซี ย ส มี อาการไข สู ง ปวดศรีษะ เจ็บ คอ ปวดกลามเนื้อ เหนื่อย เพลีย
รวมทั้งจากการซักประวัติ มีการสัมผัสกับผูปวยหรือผูสงสัยปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ใหแจงหัวหนาดานฯ
สุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาสงตอไปยังสถาบันบําราศนราดูร
4. เจาหนาที่ดาน (คุณสุมาลิน) สงขอมูลการคัดกรอง ผูเดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ให
กรรมการบริหาร สํานักโรคติดตอทั่วไป ทราบทุกสัปดาห
5. เพื่อความชัดเจนของการติดตาม (Follow up) ของทีม SRRT จึงใหเจาหนาที่ดานฯ ถายสําเนาหนา
พาสปอรต ที่ประทับตรา เขา และออก, Hotel Booking สําหรับผูเดินทางที่ออกมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก ภายใน 21 วัน
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การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีการดําเนินการตามมาตรการซึ่งสอดคลองกับคําแนะนําตามประกาศ
ขององคการอนามัยโลก
การเฝาระวังโรค
-.กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณจากองคการอนามัยโลกและประเทศตางๆ.ทั่วโลก เพื่อประเมินความ
เสี่ยงอยางตอเนื่อง
- ดานควบคุ มโรคติ ด ต อระหวางประเทศ คัดกรองผูเดิน ทางที่มีป ระวัติเดิน ทางกลับ มาจากประเทศ
ที่เกิดโรคโดยการซักประวัติ และวัดอุณหภูมิ
การดูแลรักษา
- กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ติดตามการใช และจัดหาชุดพรอมอุปกรณ ปองกันการติดเชื้อ
สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และในพื้นที่ โดยจัดสรรใหทุกสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพื่อกระจายตอใหกับโรงพยาบาล และจัดใหมีคลังในระดับเขตที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคทุกแหง พรอม
ทั้งตรวจสอบจํานวนอุปกรณปองกันตนเองที่มีอยูในแตละพื้นที่
- กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย สนับสนุนโรงพยาบาลที่มีหองแยกโรค ใหสามารถดูแลผูปวยโดย
ปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษาและควบคุมปองกันการติดเชื้อจากกรมการแพทย ทั้งนี้มีการใหคําปรึกษา
แก แพทย พยาบาลในการรักษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอมทั้งจัดโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สามารถ
รับสงตอผูปวย ไดแก สถาบันบําราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลเลิดสิน
- กรมวิทยาศาสตรการแพทยรวมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณและหนวยงานเครือขายทั่วประเทศ เตรียม
ความพรอมการตรวจทางห องปฏิ บั ติ การให เป น ไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการจัดทําคูมือทั้ งการตรวจทาง
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทั่ ว ไป และการเก็ บ ตั ว อย า งเพื่ อ ส ง ตรวจหาการติ ด เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลา รวมทั้ ง การตรวจทาง
หองปฏิบัติการหาสาเหตุอื่นๆ จากตัวอยางเลือดผูปวยดวย
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โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

Ebola Virus Disease: EVD

การประเมินความเสี่ยง
จากข อ มู ล ผู เดิ น ทางที่ เดิ น ทางมาจากสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยคองโก ผานทางดานฯ สุ ว รรณภู มิ มี
ประมาณ 50 คน/เดือน มาจาก 2 สายการบินหลัก คือ เอธิโอเปยแอรไลน (ET) และเคนยาแอรเวย (KQ) วันละ
2 เที่ยวบิน มีทุกวัน และบางสวนอาจจะมีการตอเครื่อง มาจากสายการบินจากตะวันออกกลางบาง แตมีจํานวน
นอย ในภาพรวม ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงที่จะพบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาได
อยางไรก็ตาม จะตองมีการติดตามสถานการโรคอยางตอเนื่อง ซึ่งการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
อาจมาสูประเทศไทยได 2 วิธี ไดแก จากการนําเขาสัตวท่ีอาจเปนแหลงรังโรค เชน สัตวปา ลิงชิมแฟนซี หรือการ
แพรเชื้อผานผูเดินทางเขา-ออกจากพื้นที่เสี่ยง

ขอมูลจาก: องคการอนามัยโลก , สํานักระบาดวิทยา , สํานักโรคติดตอทั่วไป
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