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รายงานประเมินสถานการณ์โรคโคโรนาไวรสัสายพันธุ ์2012 ในแถบตะวันออกกลาง 
ประจําสัปดาห์ที่ 41 (วันท่ี 13 - 19 ตุลาคม ๒๕๕๗) 

 

๑. สถานการณ์ในต่างประเทศ 
 ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศซาอุดิอาระเบีย (ข้อมูลถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2557) พบผู้ป่วย
โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ยืนยัน 766 ราย เสียชีวิต 326 ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ 42) ขณะน้ีกําลัง
รักษาอยู่ 10 ราย เฉพาะในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2557 พบผู้ป่วยยืนยันรวม 23 คน ใน 8 เมือง (ดังรูปที่ 1)  
 

รูปท่ี 1 แผนที่ผู้ป่วยยืนยัน MERS-CoV ประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 กันยายน - 18 ตุลาคม 2557 (23 ราย) 

 
 2. สถานการณ์ในประเทศไทย 
     ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ตุลาคม 2557 การเฝ้าระวังโรคโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุ 2012 ในผู้ที่เดินทางกลับจาก
การประกอบพิธีฮัจจ์พบผู้ป่วยอาการปอดอักเสบทั้งสิ้น 14 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเช้ือโคโรนา
ไวรัสสายพันธ์ุ 2012 รวม 10 ราย ในจํานวนน้ีพบ Influenza A (H3) 4 ราย และยังรอผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 4 ราย รายละเอียดดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผู้ป่วยปอดอักเสบที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ประเทศไทย 11 - 19 
ตุลาคม 2557 
ลําดับท่ี จังหวัด เพศ อายุ(ปี) วันรับแจ้ง วันเริ่มป่วย ผลการรักษา ผลการตรวจทางห้อง

ปฏิบติการ 
1 นราธิวาส หญิง 73 13 ต.ค. 57 5 ต.ค. 57 รักษาอยู่ Flu A (H3) 
2 นราธิวาส ชาย 74 14 ต.ค. 57 10 ต.ค. 57 รักษาอยู่ ผลลบ 
3 ยะลา ชาย 54 16 ต.ค. 57 12 ต.ค. 57 รักษาอยู่ Flu A (H3) 
4 ปัตตาน ี ชาย 78 17 ต.ค. 57 15 ต.ค. 57 รักษาอยู่ ผลลบ
5 ราชบุรี ชาย 62  17 ต.ค. 57 13 ต.ค. 57 รักษาอยู่ ผลลบ
6 นราธิวาส ชาย 72 17 ต.ค. 57 18 ต.ค. 57 รักษาอยู่ ผลลบ
7 สงขลา ชาย 29 17 ต.ค. 57 15 ต.ค. 57 รักษาอยู่ ผลลบ
8 พัทลุง หญิง 47 17 ต.ค. 57 15 ต.ค. 57 รักษาอยู่ รอผล
9 ปัตตาน ี ชาย 67 18 ต.ค. 57 16 ต.ค. 57 เสียชีวิต Flu A (H3) 

10 ชลบุรี ชาย 60 18 ต.ค. 57 14 ต.ค. 57 รักษาอยู่ ผลลบ 
11 ตาก ชาย 58 19 ต.ค. 57 9 ต.ค. 57 รักษาอยู่ Flu A (H3N2) 
12 ปัตตาน ี หญิง 65 19 ต.ค. 57 10 ต.ค. 57 รักษาอยู่ รอผล 
13 ปัตตาน ี ชาย 78 19 ต.ค. 57 9 ต.ค. 57 รักษาอยู่ รอผล
14 ปัตตาน ี ชาย 76 19 ต.ค. 57 10 ต.ค. 57 รักษาอยู่ รอผล

 

 เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2557 ประเทศไทยมีผู้เดินทางที่ลงทะเบียนไปประกอบพิธีฮัจจ์รวม 10,199 
คน จํานวนผู้แสวงบุญท่ีจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานไทยในสัปดาห์ที่จะถึงน้ี (20 – 26 ตุลาคม 2557) รวม
18 เท่ียวบิน 727 คน ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 เที่ยวบินโดยสารของผู้ที่จะเดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจจ์ 20 – 26 ตุลาคม 2557 

วันท่ี สนามบิน จํานวนเท่ียวบิน จํานวนผู้โดยสาร 
20 ต.ค. 57 สุวรรณภูมิ 

ภูเก็ต 
หาดใหญ ่

5 
1 
1 

170 
47 
45 

21 ต.ค. 57  สุวรรณภูมิ 
ภูเก็ต 

1 
1 

45 
44 

22 ต.ค. 57  สุวรรณภูมิ 
ภูเก็ต 

2 
1 

74 
45 

23 ต.ค. 57  สุวรรณภูมิ 
ภูเก็ต 

1 
1 

40 
45 

24 ต.ค. 57  สุวรรณภูมิ 
ภูเก็ต 

1 
2 

42 
85 

26 ต.ค. 57  ภูเก็ต 1 45 
รวม 18 727 
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3. ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงของประเทศไทย 
 การระบาดในประเทศซาอุดิอาระเบียขณะน้ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สถานการณ์การระบาดใน พ.ศ. 2556 - 
2557 ในแถบตะวันออกกลางพบว่าการระบาดเกิดข้ึน 2 ช่วงของปี คือ เดือนเมษายน - มิถุนายน และ สิงหาคม 
- กันยายน ขณะน้ีจึงอาจถือได้ว่าเข้าฤดูกาลระบาดของโรค โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจําตัว 
นอกจากน้ีพ้ืนที่ระบาดตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นมา พบว่าอยู่ใกล้กับเมือง Mecca ที่ประกอบพิธีฮัจจ์ 
คือเมือง Taif และ Raniah ซึ่งตั้งอยู่ใน Mecca province และเมือง Madinah ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีการประกอบพิธี
ส่วนหน่ึงด้วย โดยที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมีการคัดกรองผู้ป่วยที่สนามบินตอนขาเข้าประเทศแต่ไม่มีการคัดกรอง
ซ้ําในขณะเข้าร่วมพิธีฮัจจ์ มีเพียงคําแนะนําสําหรับผู้เดินทางเรื่องสุขอนามัยและการให้ไปพบแพทย์เมื่อมีอาการ
ป่วย ผู้ที่ไปร่วมแสวงบุญจึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ นอกจากน้ีการเฝ้าระวังผู้ป่วยปอดอักเสบที่เดินทางกลับมา
จากการไปร่วมพิธีฮัจจ์พบว่าสาเหตุจากเช้ือ Influenza A (H3) 4 รายจากทั้งหมดท่ีมีผลการตรวจ 10 ราย แสดง
ว่ามีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้แสวงบุญขณะน้ี โดยเฉพาะผู้เดินทางส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีโรค
ประจําตัวจะทําให้มีอาการรุนแรงเสียชีวิตได้ 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
   1. การระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุ 2012 ในซาอุดิอาระเบียยังมีรายงานเกือบทุกวัน หน่วย
แพทย์ที่ไปกับผู้เดินทางต้องติดตามผู้ป่วยปอดอักเสบชาวไทยทุกรายที่ไปรับการรักษาในโรงพยาบาลเพ่ือทราบ
สาเหตุของการเกิดโรค 
 2. ขณะน้ีมีไข้หวัดใหญ่ระบาด ผู้ท่ีเดินทางกลับมาแล้วมีอาการปอดอักเสบควรพิจารณาให้ยาต้านไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ได้ก่อน ขณะที่รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 3. ผู้เดินทางไปร่วมพิธีฮัจจ์หรืออุมเราะห์ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังและผู้สูงอายุ ควรพิจารณา
ให้เป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีถัดๆ ไป 
 4. โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ เฝ้าระวังผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจที่มีประวัติเดินทางกลับจาก
ประเทศท่ีเกิดโรค (ปัจจุบัน ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย)  
 5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมความพร้อมในการประสานการส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งวันธรรมดาและวันหยุดราชการ 
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นิยามผู้ป่วยที่ต้องดําเนินการสอบสวนโรค (Patients to be investigated): 

1. ผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ไข้ ไอ นํ้ามูก เจ็บคอ ที่มีอุณหภูมิกายมากกว่าหรือเท่ากับ 
38 องศาเซลเซียส หรือ หอบเหนื่อย และมีประวัติเดินทางมาจากตะวันออกกลางในช่วง 14 วันก่อนเร่ิมป่วย 

2. ผู้ป่วยปอดบวมที่มีประวัติเสี่ยง หมายถึง ผู้ป่วยปอดบวมท่ีมีประวัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ีในช่วงเวลา 
14 วันก่อนวันเริ่มป่วย ได้แก่  
 อาศัยหรือเดินทาง หรือเป็นผู้สัมผัสของผู้ท่ีเดินทางจากประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลาง 
 เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยปอดบวม หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ตรวจตัวอย่างจากระบบ

ทางเดินหายใจ 
 ผู้สัมผัสใกล้ชิด “ผู้ป่วยเข้าข่าย” หรือ “ผู้ป่วยยืนยัน” ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 
 ผู้ป่วยปอดบวมท่ีเกิดเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนหรือที่ทํางานเดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา  
ในผู้ป่วยทั้ง 4 กลุ่มน้ีถ้าตรวจพบเชื้อสาเหตุอ่ืนๆ แล้ว แต่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเชื้อดังกล่าวก็ต้องส่ง
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า  

3. ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง หรือ ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ARDS (Acute Respiratory 
Distress Syndrome) ท่ีไม่ทราบเชื้อสาเหตุ (ปอดบวมรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยปอดบวมท่ีต้องใส่เครื่องช่วย
หายใจ) ถึงแม้ไม่มีประวัติเสี่ยงก็ตาม 


