สรุปผลการดําเนินงาน
4 เดือนกับการรับมือไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1 เอ็น1
ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

รวบรวมโดย กองวิชาการ สํานักการแพทย

2

สารบัญ
หนา
ตอนที่ 1

สถานการณของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
ชนิดเอ เอช1 เอ็น 1

3–7

ตอนที่ 2

ความรูทั่วไปของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
ชนิดเอ เอช1 เอ็น 1

8 – 10

ตอนที่ 3

มาตรการรับมือกับการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใหมฯ ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 4

ผลการดําเนินงานรับมือกับการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใหมฯ ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

12 - 21

ตอนที่ 5

ภาพประกอบกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อรับมือกับ
การระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมฯ
ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

22 – 26

11

3

ตอนที่ 1
สถานการณของโรคไขหวัดใหญ สายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1เอ็น1
นับตั้งแตเริ่มมีการการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ซึ่งเปนโรคที่
แพรติดตอระหวางคนสูคน เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2552 ในทวีปอเมริกาเหนือและประเทศเม็กซิโก ตอมาได
กระจายเกิดการแพรระบาดขยายไปทั่วโลก(Pandemic)
องคการอนามัยโลกเปดเผยวา กวา 160 ประเทศ
ทั่วโลก ไดมีการรายงานผูปวยไขหวัดใหญสายพันธุใหม สําหรับประเทศไทยพบผูปวยรายแรก เมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2552 และตอมาพบการระบาดภายในประเทศ โดยเริ่มประมาณตนเดือนมิถุนายน 2552
เปนกลุมนักเรียนใน โรงเรียนหลายแหงในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมุทรปราการ ปทุมธานี และใน
คายทหารแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ในผับเขตพัทยา และในชุมชนตางๆของจังหวัดชลบุรี รวมทั้งการระบาด
ยอยอีกในเขตปริมณฑลและในจังหวัดใกลเคียงภาคกลางหลายแหง ทําใหประเทศไทยไดผานระยะแรกของ
การคุมสกัดการปองกันเขาสูระยะการระบาดภายในประเทศ
ขอมูลสถานการณจากตางประเทศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2552 ซึ่งองคการอนามัยโลกรายงาน
จํานวนผูปวยยืนยันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H1N1) รวมจํานวนผูปวยยืนยันโรคไขหวัดใหญสาย
พันธุใหม มากกวา 254,206 ราย และเสียชีวิต จํานวนอยางนอย 2,837 ราย (ที่มา : http:/www.who.int –
Update 64) (ทั้งนี้ องคการอนามัยโลกแจงการยกเลิกรายงานเฉพาะรายและจํานวนสะสม(Conferm Case)
เนื่องจากขอมูลดังกลาวไมสะทอนความจริง ซึ่งการระบาดไดขยายไปสูประเทศตางๆทั่วโลก)
ขอมูลสถานการณในประเทศไทย รายงานจํานวนผูปวยยืนยันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
ชนิดA (H1N1) แบบจํานวนสะสม(Conferm Case)ครั้งสุดทาย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 โดยมีจํานวน
ผูปวยยืนยันโรค จํานวน 14,976 ราย เสียชีวิต 119 ราย(ที่มา : http:/www.epid.moph.go.th) หลังจากนั้นใน
สั ป ด า ห ถั ด ไ ป จึ ง ย ก เ ลิ ก ร า ย ง า น เ ฉ พ า ะ ร า ย แ ล ะ จํ า น ว น ส ะ ส ม ( C o n f e r m C a s e )
เนื่องจากขอมูลดังกลาวไมสะทอนความจริง ซึ่งการระบาดไดขยายไปสูชุมชนตางๆเปนวงกวาง และใชวิธีการ
Monitoring) โดยมีการรายงานในลักษณะอัตราปวยตอแสน
ทางระบาดวิทยาติดตามแทน (Epidemic
ประชากรในกลุมอายุตางๆ พรอมมีการรายงานความหนาแนน การกระจาย และแนวโนมการระบาดโดยมี
หนวยรอยละในพื้นที่ตางๆแทน ตอมาวันที่ 16 กันยายน 2552 มีรายงานจํานวนผูปวยเสียชีวิตสะสม จํานวน
153 ราย
ขอมูลสถานการณของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 16 กันยายน 2552 สํานักอนามัยรายงาน
จํานวนผูปวยยืนยันสะสมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดA (H1N1)ในกรุงเทพมหานคร รวมจํานวน 4,656
ราย และ เสียชีวิต จํานวน 22 ราย(ที่มา : http:/www.bmadcd.go.th )

4
ขอมูลสถานการณของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 16 กันยายน 2552
กองวิชาการ รายงานจํานวนผูปวยยืนยันสะสมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดA (H1N1)ของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย ทั้ง 9 แหง รวมจํานวน 236 รายและเสียชีวิต จํานวน 4 ราย ซึ่งขอมูลนี้รวมอยูในขอมูล
สถานการณโรคฯของสํานักอนามัย (ที่มา : http:/www.msd.bangkok.go.th )
จํานวนผูปวยยืนยันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H1N1)
ขอมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2552
โรงพยาบาล
1. วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล
2. โรงพยาบาลกลาง
3. โรงพยาบาลตากสิน
4. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
5. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทศิ
6. โรงพยาบาลหนองจอก
7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน
9. โรงพยาบาลสิรินธร
รวม

จํานวนผูปวยยืนยัน
สะสม (ราย)
101

จํานวนผูปวยที่
เสียชีวิต (ราย)
1

12
33
40
1
1
6
11
31
236

2
1
4

ลําดับเหตุการณสําคัญของสถานการณโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1เอ็น1
Influenza A (H1N1)
2 มีนาคม 2552

พบผูปว ยรายแรกในเม็กซิโก

18 มีนาคม 2552

เกิดการระบาดในเม็กซิโก

24 เมษายน 2552

องคการอนามัยโลก(WHO) ประกาศเตือนภัยระดับ 3

27 เมษายน 2552

องคการอนามัยโลก(WHO) ประกาศเตือนภัยระดับ 4

29 เมษายน 2552

องคการอนามัยโลก(WHO) ประกาศเตือนภัยระดับ 5

5 พฤษภาคม2552

พบผูปวยรายแรกในประเทศไทย
ทําใหสถานการณเขาสูระดับ A

5
10 มิถุนายน 2552

พบผูปว ยรายแรกในโรงเรียนเอกชนแหงหนึง่
โดยไมมีประวัติเดินทางไปตางประเทศ

12 มิถุนายน 2552

มีการระบาดภายในโรงเรียนหลายแหงในเขตกรุงเทพมหานคร
สถานการณ เขาสูระดับ B และ C

12 มิถนุ ายน 2552

องคการอนามัยโลก(WHO) ประกาศเตือนภัยระดับ 6

ลําดับเหตุการณสําคัญของสถานการณโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1เอ็น1
ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2552 สํานักการแพทยเชิญประชุมดวน เพื่อหารือกําหนดมาตรการเตรียมความพรอม
รองรับสถานการณโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
21 พฤษภาคม 2552 กระทรวงสาธารณสุขเชิญสํานักการแพทยเขารวมประชุมกับศูนยปฏิบัติการตอบ
โตภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข (War Room) เวลา 09.00 น. ของทุกวัน
22 พฤษภาคม 2552 ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสินเปนผูแทนเขารวมประชุมเพือ่ ติดตามผลการ
ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและแนวทางการจัดระบบการแพทยในการตรวจคัดกรองโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
ชนิดA (H1N1)ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
7 มิถุนายน 2552 โรงพยาบาลสิรนิ ธรรายงานผูปว ยยืนยันติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด A
(H1N1) รายที่ 11 ของประเทศไทย
10 มิถุนายน 2552 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข(นายวิทยา แกวภราดัย) เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ของโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อสํารวจความพรอมในการรองรับการสงตอผูปวยหรือผูสงสัย
ติดเชื้อไขหวัดใหญฯจากสนามบินสุวรรณภูมิ
6 กรกฏาคม 2552 วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลรายงานผูปว ยเสียชีวิต
รายแรกจากโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม (ผูปวยเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 21 ป ตั้งครรภ 5 เดือน มีโรคไทรอยด
เปนพิษเปนโรคประจําตัว)
8 กรกฏาคม 2552 ผูบริหารกรุงเทพมหานครมอบนโยบายใหโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ทัง้
9 แหง จัดบริการคลินกิ พิเศษไขหวัดใหญ (บริการแบบ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ)ตั้งแตวนั ที่ 9 กรกฏาคม 2552 เปนตนไป
13 กรกฎาคม 2552 โรงพยาบาลสิรินธรรายงานผูปว ยไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เสียชีวิต
นับเปนรายที่สองของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย (ผูปวยเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 74 ป
มีโรคประจําตัวเปนโรคหัวใจ)

13 กรกฎาคม 2552 รองปลัดกรุงเทพมหานคร(นายไกรจักร แกวนิล)มีนโยบายใหโรงพยาบาลของ
กรุงเทพมหานครจายยาตานไวรัส Oseltamivia ใหแกผูปวยหรือผูตองสงสัยติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม
2009 ภายใน 48 ชั่วโมงทันที โดยไมรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการยืนยัน
16 กรกฎาคม 2552 โรงพยาบาลตากสินรายงานผูปวยไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เสียชีวิต
นับเปนรายที่สามของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย (ผูปวยเพศชาย สัญชาติไทยอายุ 27 ป
มีประวัติติดสุราเรื้อรัง )
21 สิงหาคม 2552 โรงพยาบาลตากสินรายงานผูปว ยไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เสียชีวิต
นับเปนรายที่สขี่ องโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย (ผูปวยเพศหญิง สัญชาติพมา อายุ 33 ป
ไมมีโรคประจําตัว)

6

7

การดําเนินการเฝาระวังและรักษาผูปวยโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดA (H1N1)
ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

สถานการณปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2552)
ระดับ

องคการอนามัยโลก
(WHO.)

จํานวน
ผูปวยยืนยันสะสม
(ราย)

จํานวนผูป วยที่
เสียชีวิต
(ราย)

254,206

ไมนอยกวา 2,837

มากกวา

จํานวนผูป วย
เฝาระวังพิเศษ
(ราย)

หมายเหตุ

(ณ วันที่ 4 ก.ย. 52)

ประเทศไทย

ในชวง 14 วัน
(30ส.ค. – 12 ก.ย.52)
มีผูปวยเพิ่ม 596 ราย
(50 จังหวัด)
(ณ วันที่ 16 ก.ย. 52)

153

ในรอบสัปดาห
มีผูปวยเสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย

กรุงเทพมหานคร

4,656

22

ในรอบ 1 วัน
มีผูปวยติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

(ณ วันที่ 16 ก.ย.52)
ในจํานวนนี้รวม สนพ.

- สํานักการแพทย

236

(ร.พ. ทั้ง 9 แหง)

4

-

(ณ วันที่ 16 ก.ย.52)

(วพบ. 1)
( รพต. 2)
( รพส. 1)

(Admit)

หมายเหตุ
วพบ. : วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
รพต. : โรงพยาบาลตากสิน
รพส. : โรงพยาบาลสิรินธร

สังเกตอาการที่โรงพยาบาล
จํานวน 14 ราย

8

ตอนที่ 2
ความรูทั่วไปของโรคไขหวัดใหญ สายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1เอ็น1
Influenza A (H1N1)

เชื้อสาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1) ซึ่งเปนเชื้อไขหวัด
ใหญตัวใหม ที่ไมเคยพบมากอน เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมของเชื้อไขหวัดใหญของคน สุกร และนก

การแพรติดตอ
เชื้อไวรัสที่อยูในเสมหะ น้ํามูก น้ําลายของผูปวย แพรติดตอไปยังคนอื่น ๆ โดยการไอจามรด
กันโดยตรง หรือหายใจเอาฝอยละอองเขาไป หากอยูใกลผูปวยในระยะ 1 เมตร บางรายไดรับเชื้อทางออมผาน
ทางมือหรือสิ่งของเครื่องใชที่ปนเปอนเชื้อ เชน แกวน้ํา ลูกบิดประตู โทรศัพท ผาเช็ดมือ เปนตน เชื้อจะเขาสู
รางกายทางจมูก ตา ปาก
ผูปวยอาจเริ่มแพรเชื้อไดตั้งแต 1 วันกอนปวย ชวง 3 วันแรกจะแพรเชื้อไดมากสุด และระยะ
แพรเชื้อมักไมเกิน 7 วัน

อาการปวย
ผูปวยสวนใหญจะเริ่มมีอาการหลังจากไดรับเชื้อไวรัส 1 – 3 วัน นอยรายที่นานถึง 7 วัน อาการ
ปวยใกลเคียงกันกับโรคไขหวัดใหญที่เกิดขึ้นทั่วไป เชน มีไข ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย ไอ เจ็บ
คอ อาจมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน หรือทองเสียดวย
ผูปวยสวนใหญมีอาการไมรนุ แรง หายปวยไดโดยไมตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล อาการ
จะทุเลาและหายปวยภายใน 5 – 7 วัน แตบางรายทีม่ ีอาการปอดอักเสบ รุนแรง จะพบอาการหายใจเร็ว เหนื่อย
หอบ หายใจลําบาก ซึ่งอาจทําใหเสียชีวิตได

การรักษา
ผูปวยที่มีอาการรุนแรงตองรีบไปโรงพยาบาลทันที ซึง่ แพทยจะพิจารณาใหยาตานไวรัส คือ
ยาโอลเซลทามิเวียร (oseltamivir) เปนยาชนิดกิน หากผูป วยไดรับยาภายใน 2 วันหลังเริ่มปวย จะใหผลการ
รักษาดี
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แนวทางการดูแลรักษาผูปวยที่เขาขายสงสัยไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1 เอ็น1

ที่มา : คูมือแนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A H1N1
(Clinical Practice guideline) กระทรวงสาธารณสุข
ผูปวยที่มีอาการเล็กนอย เชน มีไขต่ํา ๆ และยังรับประทานอาหารได อาจไปพบแพทยที่
คลินิก หรือขอรับยาและคําแนะนําจากเภสัชกรใกลบาน และดูแลรักษากันเองที่บาน โดย
- รับประทานยารักษาตามอาการ เชน ยาลดไขพาราเซตามอล ยาละลายเสมหะ เปนตน และ
เช็ดตัวลดไขเปนระยะดวยน้ําสะอาดไมเย็น
- ดื่มน้าํ สะอาดและน้ําผลไมมาก ๆ งดดื่มน้ําเย็น
- พยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชนใหไดมากพอเพียง เชน โจก ขาวตม ไข ผัก ผลไม
เปนตน หากรับประทานอาหารไดนอย อาจตองไดรับวิตามินเสริม
- นอนหลับพักผอนมาก ๆ ในหองที่อากาศถายเทดี
- ไมจําเปนตองรับประทานยาปฏิชีวนะ ยกเวนติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน ซึ่งตองรับประทาน
ยาจนหมดตามแพทยสั่ง เพื่อปองกันไมใหเชื้อดื้อยา
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การปองกันไมใหติดเชื้อ
- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผูปวยไขหวัดใหญ
- หากตองดูแลผูปวย ควรสวมหนากากอนามัย เมื่อดูแลเสร็จ ควรรีบลางมือดวยน้ําและสบู
ใหสะอาดทันที
- ไมใชแกวน้ํา หลอดดูดน้ํา ชอนอาหาร ผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนารวมกับผูอื่น โดยเฉพาะผูปวย
ไขหวัดใหญ
- ใชชอนกลางทุกครั้ง เมื่อรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น
- หมั่นลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบูหรือเจลแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังไอ จาม
- รักษาสุขภาพใหแข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน รวมทั้งไข นม ผัก และ
ผลไม ดื่มน้ําสะอาดและนอนหลับพักผอนใหพอเพียง ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงบุหรี่และสุรา

การปองกันไมใหแพรเชื้อ
- หากปวยเปนไขหวัดใหญ ควรลาหยุดงาน หยุดเรียน เปนเวลา 3 - 7 วัน ซึ่งจะชวยลดการ
แพรระบาดไดมาก
- พยายามหลีกเลี่ยงการใกลชิดคลุกคลีกับคนอื่น ๆ
- สวมหนากากอนามัย เมื่ออยูกับผูอื่น หรือใชทิชชูปดจมูกปากทุกครั้งที่ไอจาม ทิ้งทิชชูลงใน
ถังขยะที่มีฝาปด แลวลางมือใหสะอาดดวยน้ําและสบู
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ตอนที่ 3
มาตรการรับมือกับการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใ หม 2009
ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
1. มาตรการดานการดูแลรักษาพยาบาล
1.) โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ทั้ง 9 แหง จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะผูปวยไขหวัด โดยแยกจุด
คัดกรองโรคไมใหปะปนกับผูปวยอื่น (เปนการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ) และถือปฏิบัติตามClinical Practice
guideline.
2.) ผูปวยหรือผูที่เขาขายสงสัยติดเชื้อจะไดรับยาตานไวรัสOseltamivir โดยเร็วที่สุด กลาวคือภายใน 48
ชั่วโมงที่เริ่มมีอาการ โดยไมตองรอผลตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ
3.) จัดเตรียมความพรอมของหองแยกผูปวย (Isolate Room) ที่เปนมาตรฐานใหครบทุกโรงพยาบาล
4.) จัดเตรียมหอผูปวยในเฉพาะโรคไขหวัดใหญที่แยกจากผูปวยอื่น
5.) จัดระบบการรายงานผูปวย เพื่อประเมินสถานการณโรคและวางแผนการรักษาและการบริหารจัดการ
2. มาตรการดานการบริหารจัดการ
1.) ประชุมหารือรวมกับกระทรวงสาธารณสุข (ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและ
สาธารณสุข) เพื่อเตรียมความพรอมปองกันและควบคุมแกไขสถานการณการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
2.) จัดเตรียมความพรอมของทีมบุคลากรผูปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน พรอมทั้ง
พิจารณาคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ โดยคํานึงถึงความพรอมและขวัญกําลังใจของบุคลากร
3. มาตรการเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณและเวชภัณฑยา
ดําเนินการสํารวจและเรงสํารองวัสดุ อุปกรณ อาทิ หนากาก(Mask) หนากาก N95 เจลทําความสะอาดมือ
ชุดทดสอบทางหองปฏิบัติการ และเวชภัณฑยาตานไวรัส Oseltamivir และยา Zanamivir กรณีดื้อยาใหมีความพรอม
กับจํานวนบุคลากรและผูรับบริการ
4. มาตรการใหสุขศึกษา การประชาสัมพันธและการรณรงค
1.) สํานักการแพทยผลิตสื่อแผนพับเรื่องการปองกันและการรักษาโรคไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009
จํานวน 50,000 แผน เพื่อประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนผูมารับบริการ
2.) จัดบริการสายดวน (Call center) ใหคําปรึกษาเรื่องความรูเกี่ยวกับโรค การดูแลสุขภาพอนามัย เพื่อ
ปองกันการติดเชื้อไขหวัดใหญ 2009 รวมกับบริการสายดวน 1555 โดยทีมบุคลากรทางการแพทย
3.) บูรณาการการทํางานเชิ งรุกร วมกับสํ านักอนามัย สํา นักงานเขต โดยการแบงโซน(Zonning)จัดทีม
บุคลากรบริการเชิงรุกใหความรูแกประชาชนในพื้นที่เขตตางๆ โรงเรียน สถานประกอบการ วัด ชุมชน เปนตน
4.) การประชาสัมพันธรณรงคปอ งกันโรคในพืน้ ที่สาธารณะ โดยเฉพาะสถานีรถไฟฟา BTS โดย ผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร ผูบริหารสํานักการแพทยรวกับผูบริหารบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพจํากัด(มหาชน) หรือ
รถไฟฟา BTS
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ตอนที่ 4
ผลการดําเนินงานรับมือกับการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
นับตั้งแตมีการเผยแพรขาวการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ในประเทศ
เม็กซิโกเมื่อวันเสาร ที่ 25 เมษายน 2552 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานครจึงเรงดําเนินการเชิญประชุม
คณะผูบริหาร แพทยและพยาบาลผูเ กี่ยวของจากโรงพยาบาลในสังกัดฯ ทัง้ 9 แหง เพื่อหารือแนวทางการ
เตรียมความพรอมรับสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาว ตอมาเมื่อสถานการณการแพรระบาดได
เริ่มมีมากขึน้ ในประเทศไทยและขยายวงกวางในเขตกรุงเทพมหานคร รองผูว าราชการกรุงเทพมหานคร
(พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ) จึงไดมอบนโยบายใหโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ ศูนยบริการ
สาธารณสุขทุกแหงจัดใหบริการคลินิกพิเศษไขหวัดใหญ เพื่อแยกคัดกรองโรคและใหการรักษาผูป วยหรือ
ผูปวยตองสงสัยติดเชื้อโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม
2552 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาที่มปี ระสิทธิภาพและปองกันไมใหมกี ารแพรกระจายของ
เชื้อโรคไปยังผูร ับบริการอื่นๆ
ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 เดือน นับตั้งแตวนั ที่ 9 กรกฏาคม 2552 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2552
พบวา มีจาํ นวนผูมารับบริการที่คลินกิ พิเศษไขหวัดใหญ ทั้งสิน้ จํานวน 45,259 ราย พบผูปว ยยืนยันติดเชื้อ
จํานวน 236 ราย เสียชีวิต 4 ราย โดยในจํานวนผูปว ยเสียชีวิต สวนใหญมีโรคแทรกซอนประจําตัว
ในการรับมือกับสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 นัน้ สํานัก
การแพทย กรุงเทพมหานครยังไดดําเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงตั้งรับ โดยการดําเนินการในเชิงรุกนัน้ คณะ
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารสํานักการแพทย กรุงเทพมหานครไดดําเนินการลงพื้นที่สาธารณะ เพื่อ
รณรงคปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค ณ จุดตางๆ ไดแก สถานีระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
หรือสถานีรถไฟฟา BTS โดยจัดรณรงคตามโครงการสวมหนากาก มือสะอาด ปลอดภัยจากไขหวัดใหญ 2009
การรณรงคปองกันเชิงรุกไปสูห างสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด โรงเรียน สถานประกอบการ วัด และชุมชนตางๆ
เปนตน ไมเพียงแตเทานี้สาํ นักการแพทยรว มกับสํานักอนามัยยังไดจัดงานมหกรรมสุขภาพ Bangkok Health
Fair 2009 ระหวางวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2552 ณ หองบางกอกคอนเวนชัน่ ชัน้ 4 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด
ลาดพราว โดยภายในงานไดบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ซึ่งประชาชนไดใหความสนใจ
มารับบริการฉีดวัคซีนกวา 3,000 ราย
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การดําเนินการตามสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
27 เมษายน 2552
สํานักการแพทยเชิญประชุมผูบ ริหารโรงพยาบาล แพทย พยาบาลและ
ผูเกีย่ วของ เพือ่ หารือกําหนดมาตรการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณโรคไขหวัดใหญสายพันธุใ หม 2009
พรอมรายงานผูบริหารกรุงเทพมหานครทราบ
21 พฤษภาคม 2552 กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือเชิญสํานักการแพทยเขารวมประชุมกับ
ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข (War Room) เวลา 09.00 น. ของทุกวัน
ตั้งแตวนั ที่ 21 พฤษภาคม 2552เปนตนไป โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นายไพจิตต วราชิต)เปนประธาน
ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการเฝาระวัง การควบคุมโรคในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
22 พฤษภาคม 2552

ผูอ ํานวยการสํานักการแพทยมอบผูอาํ นวยการโรงพยาบาลตากสินเปนผูแ ทน

เขารวมประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและแนวทางการจัดระบบการแพทยในการตรวจคัด
กรองโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดA (H1N1) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
7 มิถุนายน 2552

กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูป วยยืนยันติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม

ชนิดA (H1N1) รายที่ 11 ของประเทศไทย ซึ่งเขารับการรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลสิรนิ ธร และนับเปนผูป วยรายแรก
ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ซึง่ เปนผูปว ยหญิง สัญชาติไทย อายุ 20 ป เดินทางกลับมาจากมลรัฐ
นิวยอรค สหรัฐอเมริกา โดยเครื่องบินแวะพักทีส่ าธารณรัฐเกาหลีใต
10 มิถุนายน 2552

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข(นายวิทยา แกวภราดัย) พรอมดวย

คณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร และคณะผูบริหารสํานักการแพทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ของโรงพยาบาล
สิรินธร เพื่อสํารวจความพรอมของโรงพยาบาลในการรองรับการสงตอผูปวยหรือผูส งสัยติดเชื้อไขหวัดใหญฯ
จากสนามบินสุวรรณภูมิ
12 มิถนุ ายน 2552 รองปลัดกรุงเทพมหานคร(นายไกรจักร แกวนิล)เชิญผูแทนจากสํานักการแพทย
และสํานักอนามัยเขาประชุมหารือกําหนดมาตรการรับมือสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
2009ในเขตกรุงเทพมหานคร และสรุปรายงานการประชุมเวียนแจงโรงพยาบาล ทัง้ 9 แหง ดําเนินการในสวนที่
เกีย่ วของ
15 มิถนุ ายน 2552 ผูอํานวยการสํานักการแพทยอนุมตั ิใหดําเนินการจัดจางเหมาจัดพิมพแผนพับเรื่อง
การปองกันและรักษาโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1 เอ็น 1 จํานวน 50,000 แผน เพื่อประชาสัมพันธ
การปองกันและรักษาใหประชาชนผูมารับบริการยังโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
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29 มิถุนายน 2552 รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ) และ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร(นายไกรจักร แกวนิล) เชิญประชุม War Room ระหวางสํานักการแพทยและสํานักอนามัย
เพื่อหามาตรการในการควบคุมโรคไขหวัดใหญชนิด A (H1N1)ของกรุงเทพมหานคร ณ หองประชุมสุทัศน
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร1 สรุปมาตรการสําคัญ ดังนี้
1.) สายดวน 1555 รวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข สํานักอนามัยจะปฏิบัติหนาที่

ใหขอมูลดานสถานการณของโรคและใหคําปรึกษาเพื่อการควบคุมและปองกันโรคไขหวัดใหญ 2009 ตั้งแตวันที่
30 มิถุนายน 2552 เปนตนไป
2.) ทุกสํานักงานเขตรวมกับวิทยากรจากสํานักการแพทยและสํานักอนามัยจัดประชุม
กลุมใหความรู ความเขาใจในการควบคุมและปองกันโรคไขหวัดใหญ2009 โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหาร
/ครูพยาบาลและเครือขายผูป กครองของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและสถานประกอบการและสื่อมวลชน
30 มิถุนายน 2552 ผูอํานวยการสํานักการแพทยไดมอบใหรองผูอํานวยการสํานักการแพทย
(นายสราวุฒิ สนธิแกว)เชิญผูเกี่ยวของเขาหารือเพื่อแบงโซนพื้นที่รับผิดชอบรวมกับสํานักอนามัยและสํานักงาน
เขตในพื้นที่ในการเขาสนับสนุนทีมวิทยากรเพื่อใหความรู ความเขาใจเชิงรุกในการปองกันและควบคุมโรค
ดังกลาวใหกับผูบริหาร/ครูพยาบาล เครือขายผูปกครองของโรงเรียน ตลอดจนสถานประกอบการและ
สื่อมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสัปดาหนี้
2 กรกฎาคม 2552 ผูอํานวยการสํานักการแพทยมอบรองผูอํานวยการสํานักการแพทย (นายสราวุฒิ
สนธิแกว) เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรปองกันและแกไขสถานการณการระบาดใหญ
ของไขหวัดใหญ ครั้งที่ 1/2552 ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการประชุมใหทกุ หนวยงานที่
เกี่ยวของเสนอแผนงานและโครงการพรอมทั้งงบประมาณ เพื่อรวบรวมเสนอของบประมาณดําเนินการเปนกรณี
พิเศษผานคณะรัฐมนตรี
6 กรกฏาคม 2552 มีรายงานผูปว ยรายแรกของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยที่เสียชีวิตจาก
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ซึง่ เปนผูปวยเพศหญิง สัญชาติไทย ตั้งครรภ 5 เดือน มีโรคไทรอยดเปนพิษเปน
โรคประจําตัว เขารับการรักษาทีว่ ทิ ยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล รวมระยะเวลา 2 วัน
เสียชีวติ ดวยกลุมอาการ ARDS
8 กรกฏาคม 2552 รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ) พรอมดวยรองปลัด
กรุงเทพมหานคร(นายไกรจักร แกวนิล)เชิญประชุมเฉพาะกิจดวน โดยมีผูบริหารสํานักการแพทย สํานักอนามัย
และผูอาํ นวยการโรงพยาบาล ทัง้ 9 แหง เพื่อวางแผนรับมือไมใหเกิดการตืน่ ตระหนกตอสถานการณการระบาด
ของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใ หม 2009 ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ ไดประกาศนโยบายใหโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย ทัง้ 9 แหง และศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหงจัดบริการคลินกิ พิเศษไขหวัดใหญ (บริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ)

9 กรกฏาคม 2552 โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ทั้ง 9 แหง เปดใหบริการคลินิกพิเศษ
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ไขหวัดใหญเปนวันแรก โดยแยกจุดคัดกรองโรค ตรวจรักษา ไมใหปะปนกับผูมารับบริการทัว่ ไป พรอมทัง้
รายงานสถานการณโรคมายังกองวิชาการ สํานักการแพทย เพื่อสรุปรวบรวมนําเรียนผูบ ริหารกรุงเทพมหานคร
และผูบริหารสํานักการแพทยทราบ
10 กรกฏาคม 2552 รองปลัดกรุงเทพมหานคร(นายไกรจักร แกวนิล)ไดเขาตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานเพือ่ ใหบริการคลินิกพิเศษสําหรับผูปวยไขหวัดของโรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ
13 กรกฎาคม 2552 โรงพยาบาลสิรินธรรายงานผูปว ยไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เสียชีวิต
นับเปนรายที่สองของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ผูปวยทีเ่ สียชีวิตเปนเพศหญิง สัญชาติไทย
อายุ 74 ป มีโรคประจําตัวเปนโรคหัวใจ
13 กรกฎาคม 2552 รองปลัดกรุงเทพมหานคร(นายไกรจักร แกวนิล)ไดประชุมเพื่อระดมสมองจาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 4 แหง ไดแก วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
ไดขอสรุปรวมกันวา หากผูปว ยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครและสงสัยติดเชือ้ ไขหวัด
ใหญสายพันธุใ หม 2009 จะตองใหไดรบั ยาตานไวรัสOseltamivia ภายใน 48 ชั่วโมงทันที โดยไมรอผลตรวจ
ทางหองปฏิบตั ิการยืนยัน
16 – 19 กรกฎาคม 2552 สํานักการแพทยรวมกับสํานักอนามัยจัดงาน Bangkok Health Fair 2009
ครั้งที่ 2 โดยสวนหนึง่ ของงานไดมีการรณรงคการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลใหกับประชาชน
กลุมเสี่ยง จํานวน 3,500 Dose
16 กรกฎาคม 2552 โรงพยาบาลตากสินรายงานผูป วยไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เสียชีวิต
นับเปนรายที่สามของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ผูปวยทีเ่ สียชีวิตเปนเพศผูชาย สัญชาติไทย อายุ
27 ป มีประวัติติดสุราเรื้อรัง
16 กรกฎาคม 2552 ผูอํานวยการสํานักการแพทยลงนามในคําสัง่ สํานักการแพทย ที่ 953/2552
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรฐานหองแยกผูปวย(Isolate Room) ของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร โดยมอบรองผูอํานวยการสํานักการแพทย(นายสมพงษ วงศปญ
 ญาถาวร)
เปนผูรับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2552 ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ : โทร 1646) จัด
อบรมการเคลือ่ นยายรับสงตอผูปวยโรคไขหวัดใหญ 2009

21 กรกฎาคม 2552 รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ) รวมกับคณะ

16

ผูบริหารสํานักการแพทย คณะผูบริหารหางสรรพสินคาเช็นทรัลรณรงคการปองกันโรคไขหวัดใหญ 2009
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด
22 กรกฎาคม 2552 รองผูอํานวยการสํานักการแพทย (นายสมพงษ วงศปญญาถาวร) เชิญ
คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรฐานหองแยกผูปว ย(Isolate Room)ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย กรุงเทพมหานครเขาประชุมหารือ เพื่อกําหนดแผนการจัดทําหองแยกผูปวยที่เปนมาตรฐานให
ครบทุกโรงพยาบาล
23 กรกฎาคม 2552 กองวิชาการประสานขอคูมือแนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อหรืออาจ
ติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใ หม ชนิด A H1N1 (Clinical Practice guideline) จากกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 4,500 เลมใหกับบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ทัง้ 9 แหง
24 กรกฎาคม 2552 รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ)เชิญผูอํานวยการ
โรงพยาบาลในสังกัด ทัง้ 9 แหงเขาประชุม เรื่องมาตรการรับมือไขหวัดใหญ 2009 ณ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง
พรอมมอบนโยบายใหสํานักการแพทยจดั บริการสายดวน 10 คูสาย เพื่อทําหนาที่เปนCall Centerใหคําปรึกษา
เรื่องไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 รวมกับบริการสายดวน 1555 ของกรุงเทพมหานคร
30 กรกฎาคม 2552 รองผูอํานวยการสํานักการแพทย (นายสมพงษ วงศปญญาถาวร) นํา
คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรฐานหองแยกผูปว ย(Isolate Room)ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย กรุงเทพมหานครเขาศึกษาดูงานหองแยกผูปว ยชนิดความดันลบ(Negative Pressure Room)
ณ สถาบันบําราศนราดูร
5 สิงหาคม 2552 ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครเชิญสํานักการแพทยเขารวมประชุมเพื่อตรวจ
ติดตามผลการปองกันการแพรระบาดของไขหวัดใหญ 2009
6 สิงหาคม 2552 ผูอํานวยการสํานักการแพทยมอบรองผูอํานวยการสํานักการแพทย(นายสราวุฒิ
สนธิแกว)เขาประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรปองกันและควบคุมแกไขสถานการณการระบาด
ใหญของไขหวัดใหญของไขหวัดใหญ ครั้งที่ 2/2552 ณ หองประชุมประเมิน จันทวิมล กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาโครงการฯที่ผอู ํานวยการสํานักการแพทยเสนอ โดย
กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติโครงการฯในกรอบวงเงิน 4,986,000 บาท (ยังไมรวมคาเวชภัณฑที่จะจัดสรรให
ในภาพรวมตอไป)
6 สิงหาคม 2552 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักการแพทยและคณะ พรอมดวย
ทีมงานจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษจัดรณรงคตามโครงการสวมหนากาก มือสะอาด ปลอดภัยจาก
ไขหวัดใหญ 2009 รวมกับสถานีระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือสถานีรถไฟฟา BTS
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20 สิงหาคม 2552 ผูอํานวยการสํานักการแพทยมอบผูแ ทนเขาประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรปองกันและควบคุมแกไขสถานการณการระบาดใหญของไขหวัดใหญของไขหวัดใหญ ครั้งที่ 3/2552
ณ หองประชุมชัยนารทนเรนทร ตึกสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21 สิงหาคม 2552 โรงพยาบาลตากสินรายงานผูปว ยไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เสียชีวิต
นับเปนรายที่สขี่ องโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ผูปวยที่เสียชีวิตเปนผูห ญิง สัญชาติพมา อายุ 33ป
ไมมีโรคประจําตัว
จํานวนผูมารับบริการคลินกิ พิเศษโรคไขหวัดใหญของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2552
จํานวน
ผูมารับบริการ
(ราย)

จํานวนผูป วย
ยืนยันติดเชื้อ
(ราย)

จํานวนผูป วยที่
เสียชีวิต
(ราย)

8,244

101

1

4,056

12

-

5,946

33

2

4.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

11,761

40

-

5.โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ
6.โรงพยาบาลหนองจอก

2,136

1

-

2,160

1

-

7.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
8.โรงพยาบาลราชพิพัฒน

3,635

6

-

2,025

11

-

9.โรงพยาบาลสิรินธร

5,296

31

1

รวมทั้งสิ้น

45,259

236

4 (คงเดิม)

โรงพยาบาล
1.วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล (ปดคลินิก 28 ส.ค.52)
2.โรงพยาบาลกลาง
3.โรงพยาบาลตากสิน
(ปดคลินิก 28 ส.ค.52)
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จากนโยบายผูบ ริหารกรุงเทพมหานครที่ใหโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ทัง้ 9 แหง จัดบริการ
คลินิกพิเศษไขหวัดใหญ ตัง้ แตวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป พบวา ในระหวางวันที่ 9 – 17 กรกฏาคม 2552
มีจํานวนผูมารับบริการตรวจรักษาดวยกลุม อาการไขหวัดใหญมากที่สดุ โดยมีจํานวนมากถึง กวา 2,000 รายตอวัน
จากนัน้ ในสัปดาหตอไปหลังจากเปดคลินกิ เริม่ มีจาํ นวนผูม ารับบริการลดลงตามลําดับ ดังแผนภาพที่ 1
จํานวนผูมารับบริการคลินิกพิเศษไข หวัดใหญ ของโรงพยาบาลในสั งกัด
สํ านักการแพทย กรุ งเทพมหานคร (ตั้งแต วน
ั ที่ 9 กรกฏาคม – 9 กันยายน 2552)

จํานวนผูมารับบริการ

(ราย)

รวมทั้งสิ้น 44,190ราย

(วันที่)

แผนภาพที่ 1 แสดงจํานวนผูมารับบริการที่คลินิกพิเศษไขหวัดใหญของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย
ในจํานวนผูมารับบริการทีค่ ลินิกพิเศษไขหวัดใหญ พบวา โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ทัง้ 9 แหง
ไดสงแบบรายงานแจงผูปว ยที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ(ILI) มายังกองวิชาการ สํานักการแพทย จํานวน 537 ราย
ดังแผนภาพที่ 2
จํานวนผูปวยเฝาระวังตามแบบรายงานการสอบสวนโรคไขหวัดใหญ (ILI)
ที่โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยสงขอมูลมายังกองวิชาการ
ระหวางเดือนมิถ ุนายน - กันยายน 2552
ราย
180

165
147

150

รวมทั้งสิ้ น 537 ราย

120

82

90
60

จํานวนผูปว ย

59

30

18

0
วพบ.

รพก.

รพต.

รพจ.

2

6

รพท.

รพน.

23

35

รพล.

รพร.

รพส.

โรงพยาบาล

แผนภาพที่ 2

แสดงจํานวนผูปว ยเฝาระวังของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย

ทั้งนี้ พบวา หากจําแนกเพศของผูม ารับบริการของโรงพยาบาล ทัง้ 9 แหงแลว พบวาผูปว ยที่มอี าการ
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คลายไขหวัดใหญ ทัง้ เพศชายและเพศหญิงของโรงพยาบาลแตละแหงมีจํานวนที่ใกลเคียงกันมาก ดังแผนภาพที่ 3
จํานวนผูปวยเฝาระวังตามแบบสอบสวนโรคไขหวัดใหญ (ILI)
ที่โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยสงขอมูลมายังกองวิชาการ
ระหวางเดือนมิถุนายน - กันยายน 2552
ราย
180
150
ชาย

120

หญิง

90

80

74

67

60
30

91

38 44

28 31
8

10
2 0

0
วพบ.

รพก.

รพต.

รพจ.

รพท.

6

11

0

รพน.

12

รพล.

21

14

รพร.

รพส.

โรงพยาบาล

แผนภาพที่ 3 แสดงจํานวนผูมารับบริการโดยจําแนกเพศของผูมารับบริการของโรงพยาบาลทัง้ 9 แหง
หากจําแนกตามชวงอายุของผูมารับบริการที่คลินกิ พิเศษไขหวัดใหญ พบวาผูมารับบริการที่มอี าการคลาย
ไขหวัดใหญทมี่ ีชวงอายุระหวาง 0 – 5 ป มีจํานวนมากที่สุด รองลงมาเปนชวงอายุ 11 – 20 ป และ ชวงอายุ 21 –
30 ป ตามลําดับ ดังแผนภาพที่ 4
จํานวนผูปวยเฝาระวังตามแบบรายงานการสอบสวนโรคไขหวัดใหญ (ILI)
ที่โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยสงขอมูลมายังกองวิชาการ
ระหวางเดือนมิถุนายน - กันยายน 2552
จําแนกตามชวงอายุ

ราย
180
150
120
90
60

เพศชาย

91

เพศหญิง
65 64

60
28

30

29

22

40
18 23

16 21

31 - 40ป

41 - 50ป

9

16

15 18

0
0 - 5 ป

6 - 11ป

11 - 20ป

21 - 30ป

51 - 60ป

60ปขึ้นไป

ชวงอายุ

แผนภาพที่ 4 แสดงจํานวนผูม ารับบริการโดยจําแนกตามเพศและชวงอายุ
หากจําแนกตามกลุม อาการของผูม ารับบริการที่คลินกิ พิเศษไขหวัดใหญ สวนใหญ พบวาผูม ารับบริการ
มาโรงพยาบาลดวยอาการปอดบวม(Pneoumonia)มากที่สุด

รองลงมาเปนกลุม อาการไขหวัดใหญและอาการ

อื่นๆทั่วไป เชน มีไขอยางเดียว(Fever) ไขหวัดธรรมดา(Common Cool) คออักเสบ(Pharyngitis) เปนตน
ดังแผนภาพที่ 5
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ราย
240
210

จํานวนผูปวยเฝาระวังตามแบบรายงานการสอบสวนโรคไขหวัดใหญ (ILI)
ที่โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยสงขอมูลมาที่กองวิชาการ
ระหวางเดือนมิถุนายน - กันยายน 2552
จําแนกตามกลุมอาการ
217

219

180
150

จํานวนผูปวย

120

86

90
60
30
0
Influenza

Pnuemonia

8

6

1

Severe Pnuemonia

Pneumonia &
ARDS

Shock

Other

กลุมอาการ

แผนภาพที่ 5 แสดงจํานวนผูมารับบริการคลินกิ พิเศษไขหวัดใหญโดยจําแนกตามกลุมอาการ
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ขอมูลผูปวยที่เสียชีวิตโดยมีผลตรวจยืนยันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย จํานวน 4 ราย

โรงพยาบาล

รายที่ 1

วพบ.

รายที่ 2

รพส.

รายที่ 3

รพต.

ขอมูลผูปวย
หญิงไทย
อายุ 21 ป
อายุครรภ 5 เดือน
(ครรภที่ 3)
เขตดุสิต กทม.
หญิงไทย
อายุ 74 ป
เขตลาดกระบัง
กทม.

ชายไทย
อายุ 27 ป
ภูมิลําเนา
จ.ศรีษะเกษ

ระยะเวลาที่
เขารักษาในรพ.
(ระบุวันที่)

การวินิจฉัย
(Diagnosis)

สาเหตุ
การเสียชีวิต

โรคประจําตัว/
โรคแทรกซอน

Admit 05/07/52
Dead 06/07/52
(2 วัน)

- Ac. Pharyngitis
- Viral Pneumonia
( Throat swab
ผล Possitive)

ARDS

Toxic Goiter

Admit 08/07/52
Dead 13/07/52
( 6 วัน)

- Cardiogenic shock
- Septic shock
( Throat swab
ผล Possitive)

04/07/52
(รับยา/กลับบาน)

Admit 15/07/52
Dead 16/07/52
(2 วัน)

(ทํางานเขตจอมทอง)

รายที่ 4

รพต.

หญิง สัญชาติพมา
อายุ 33 ป
อาชีพ รับจาง

Admit 20/08/52
(เวลา 21.35 น.)
Dead 21/08/52
(เวลา 12.00 น.)
(15 ช.ม.)

- Acute Renal
- Severe ARDS &
failure
- Severe Pneumonia
- Severe
- R/O PCP ,
metabolic
Influenza
acidosis
( Throat swab
- Severe Liver
ผล Possitive)
damage
- Pneumonia ,
- Pneumonia ,
ARDS
ARDS
( Throat swab
ผล Possitive)

หมายเหตุ
วพบ. : วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
รพต. : โรงพยาบาลตากสิน
รพส. : โรงพยาบาลสิรินธร

- Atrial
Fibrillation
(AF)
- CHF

มีประวัติติดสุรา
เรื้อรัง

-

22

ภาพประกอบกิจกรรม
การดําเนินงานเพื่อรับมือสถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
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27 เมษายน 2552 สํานักการแพทยเชิญประชุมเตรียมความพรอมรองรับสถานการณการระบาด
ของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ณ หองประชุมชั้น 5 สํานักการแพทย

15 มิถุนายน 2552 กรุงเทพมหานครจัดประชุมเตรียมความพรอมรับสถานการณการระบาดของ
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเยี่ยมและใหกําลังใจผูปวยติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใ หม 2009
ณ หองแยกผูปวย โรงพยาบาลกลาง สํานักการแพทย

24

21 กรกฎาคม 2552 รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ)
รวมกับคณะผูบริหารสํานักการแพทย คณะผูบริหารหางสรรพสินคาเช็นทรัล
รณรงคการปองกันโรคไขหวัดใหญ 2009 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

30 กรกฎาคม 2552 รองผูอํานวยการสํานักการแพทย (นายสมพงษ วงศปญญาถาวร) นํา
คณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรฐานหองแยกผูปวย(Isolate Room)เขาศึกษาดูงานหองแยกผูปวย
ชนิดความดันลบ(Negative Pressure Room) ณ สถาบันบําราศนราดูร
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รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ)รณรงคการปองกันโรคและเขาเยี่ยม
ผูปวยโรคไขหวัดใหญฯ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

6 สิงหาคม 2552 จัดรณรงคตามโครงการสวมหนากาก มือสะอาด ปลอดภัยจากไขหวัดใหญ 2009
โดยกรุงเทพมหานครรวมกับสถานีระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือสถานีรถไฟฟา BTS

26

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ (โรงพยาบาลหนองจอก)จัดทีมบุคลากรใหความรูและสุขศึกษาแกครู
นักเรียนในโรงเรียนชุมชนตางๆ และสถานประกอบการในพืน้ ที่เขตหนองจอก

สํานักการแพทย จัดทําเอกสารแผนพับการปองกันและรักษาโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
จํานวน 50,000 แผน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหแกประชาชน

27

การประชุมสถานการณไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009
โดย
รพ.ราชพิพัฒนรวมกับสํานักงานเขตตลิง่ ชัน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
ณ หองประชุม สํานักงานเขตตลิ่งชัน

28

การประชุมสถานการณไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009
โดย รพ.ราชพิพัฒนรวมกับสํานักงานเขตตลิ่งชัน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
ณ หองประชุม สํานักงานเขตตลิ่งชัน

29

การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค
ไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009
โดย กลุมงานอนามัยชุมชน รพ.ราชพิพัฒน
วันที่ 5 สิงหาคม 2552
ณ หองประชุม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมสุวรรณสามัคคี กรุงเทพ

30

การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค
ไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009
โดย กลุมงานอนามัยชุมชน รพ.ราชพิพัฒน
วันที่ 5 สิงหาคม 2552
ณ หองประชุม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมสุวรรณสามัคคี กรุงเทพฯ

31

การประชุมสมาชิกศูนยผูสูงอายุ
โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น
โดย
กลุมงานอนามัยชุมชน รพ.ราชพิพัฒน
วันที่ 3 สิงหาคม 2552
ณ หองประชุม ท.ลดาวัลย รพ.ราชพิพัฒน

