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เรียน แขกผูม้ ีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน
กรณีที่มีรายงานข่าวการระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ใน
เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการ
เฝ้าระวังและควบคุมโรค ตามระบบมาตรฐานที่ใช้สาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยได้ คัดกรอง
ผู้โดยสารของสายการบิน ที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยาน 4 แห่ง
ได้ แ ก่ สุ ว ร ร ณ ภู มิ ท่ า อ า ก า ศ ย า น ด อ น เมื อ ง ท่ า อ า ก า ศ ย า น เชี ย งให ม่ แ ล ะ
ท่ า อากาศยานภู เก็ ต ตั้ งแต่ วั น ที่ 3 - 1๒ มกราคม 2563 รวมจ านวน ๕๘ เที่ ย วบิ น
ผู้โดยสารและลูกเรือได้รับการคัดกรอง ทั้งสิ้น ๙,๑22 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์การ
สอบสวน จานวน ๘ ราย นอกจากนี้มีผู้ป่วยไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน อีก 3
ราย (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร) และที่สถาบันบาราศนราดูร 1 ราย
รวมผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ การสอบสวน (Patient under investigation) รวม 1๒ ราย และมีผู้
สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างการติดตาม จานวน 4๐ ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล และหายแล้วได้ อนุญาตให้กลับบ้านแล้วจานวน 8 ราย แต่มีผู้ป่วย 1 รำยที่มีไข้สูง
จำกกำรคัดกรองที่สนำมบิน และผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรพบเชื้อไวรัสโคโรนำสำย
พันธุ์ใหม่ เป็นรำยแรกของประเทศไทยและมำจำกต่ำงประเทศ รับกำรรักษำที่สถำบัน
บำรำศนรำดู ร ขณะนี้ไม่ มี ไข้ ไม่ มี อ ำกำรทำงเดิ นหำยใจแล้ ว รอกลับ บ้ำน ส่ วนผู้ สั มผั ส
ใกล้ชิด 16 คน ไม่พบเชื้อไวรัสนี้
ข้อมูลเบื้องต้นจากประเทศจีน พบว่ามีผู้ป่วยด้วยอาการปอดอักเสบจานวน 59 ราย
เสียชีวิต 1 ราย ทุกรายมีประวัติสัมผัสกับตลาดค้าสัตว์และอาหารทะเลแหล่งใหญ่ในเมืองอู่
ฮั่น โดยเป็นคนงานหรือคนซื้ออาหารในตลาดดังกล่าว ไม่มีการติดต่อจากคนสู่คน
กระผมได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานตารวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภาพในการเฝ้ าระวังและควบคุ ม โรค รวมทั้ งการให้ การแนะนา ดูแล ผู้
เดินทางชาวจีนขณะพานักในประเทศไทย

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีศักยภาพและความพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งมาตรการ
เฝ้าระวังและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด สามารถเฝ้าระวังโรค คัดกรองและคัดแยก
ผู้ป่วย โดยมีการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
และท่าอากาศยานภูเก็ต รวมทั้งการเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดู แลรักษาที่โรงพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และการเฝ้าระวังในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

กำรปฏิบัติตัวของประชำชน
ยังสามารถเดินทางไปประเทศจีนได้ ไม่มีการจากัดการเดินทาง ซึ่งโรคนี้ส ามารถ
ป้อ งกัน การติด เชื้อ ได้ โดยการหลีก เลี ่ย งการไปตลาดที ่ข ายซากสัต ว์ป ่า หรือ ที ่ม ีช ีว ิต
หลีก เลี่ย งที่มีผู้ค นจานวนมาก และไม่สัม ผัส ใกล้ชิด กับ ผู้ป่ว ยที่มีอ าการไอ จาม หรือ มี
น้ ามูก เน้น ล้า งมือ บ่อ ย ๆ กิน อาหารปรุง สุก ส าหรับ ผู ้ที ่ม ีอ าการไข้ ร่ว มกับ อาการ
ทางเดิน หายใจ เช่น ไอจาม มีน้ามูก เหนื่อ ยหอบ และมีป ระวัติเดินทางไปยังเมือ งอู่ฮั่น
มณฑลหูเ ป่ย ประเทศจีน ภายใน 14 วัน ก่อ นเริ่ม มีอ าการป่วย ต้อ งรีบ ไปโรงพยาบาล
พร้อ มแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน ให้กับ แพทย์ทราบ เพื่อ รับการตรวจวินิจฉัย
และรักษาต่อไป
สงสัยสอบถาม สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422
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