
การประเมินเบื ,องต้นแบบเรียลไทม์ของลักษณะทางระบาดวทิยาของการตดิเชื ,อไวรัส Novel 

coronavirus เมืองหวู่ฮัEนประเทศจีน ณ วันทีE 22 มกราคม 2020 

 

เชื $อไวรัส Novel coronavirus (2019-nCoV) เป็นเชื $อสาเหตทํุาให้เกิดโรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุนแรงทีKเพิKง

เกิดขึ $นในเมืองหวูฮ่ัKนประเทศจีน ข้อมลูจากการรายงานเคสผู้ ป่วยบง่ชี $วา่มีการแพร่กระจายจากคนสูค่น ความรุนแรงของโรค

โดยรวมอาจจะมีการเปลีKยนแปลงเนืKองจากมีรายงานเคสผู้ ป่วยทีKมีอาการไมรุ่นแรงมากขึ $น และข้อมลูลา่สดุจากการเฝา้ระวงั 

Eurosurveillance ได้ประเมินความเสีKยงตอ่การเสยีชีวิตของผู้ ป่วยในโรงพยาบาลทีK VW% (ชว่งความเชืKอมัKน YZ%: \.Y–\_%) 

 

เป็นทีKทราบกนัดีวา่มีการแพร่กระจายของเชื $อ Coronaviruses สีKสายพนัธุ์ในมนษุย์ทําให้เกิดโรคทางเดนิหายใจ

เฉียบพลนัรุนแรงทีKเรียกกนัวา่โรคหวดั [1] มีการตรวจพบ coronaviruses จํานวนมากในสตัว์โดยเฉพาะในค้างคาว แตไ่มพ่บ

ในมนษุย์ [2] ก่อนเดือนธนัวาคม 2562 เมืKอกลุม่ผู้ ป่วยโรคปอดบวมทีKไมท่ราบสาเหตถุกูค้นพบในหวูฮ่ัKนประเทศจีนมีเพียง 

coronaviruses อีกสองสายพนัธุ์เทา่นั $นทีKทําให้เกิดการแพร่กระจายของโรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุนแรงทัKวโลก [3] ในปี 

2546 การตดิเชื $อ coronavirus (SARS-CoV) ในจีนแผน่ดนิใหญ่ ฮอ่งกง และอีกหลายแหง่มีผู้ ป่วยมากกวา่ 8,000 รายและ

ผู้ เสยีชีวติ 774 ราย [4] ตั $งแตปี่ 2555 มีการระบาดของโรคตดิเชื $อในระบบทางเดนิหายใจตะวนัออกกลางโคโรนาไวรัส 

(MERS-CoV) ทีKเกิดขึ $นในตะวนัออกกลาง [5] และในปี 2558 มีการแพร่ระบาดครั $งใหญ่ในเกาหลีใต้ [6,7] ซึKงการ

แพร่กระจายของโรคอยา่งรวดเร็วมีสว่นทําให้เกิดการระบาดใหญ่ของ SARS-CoV และ MERS-CoV 

เมืKอวนัทีK Y มกราคม _Zh\, ไวรัส Novel coronavirus, 2019-nCoV ได้รับการระบอุยา่งเป็นทางการวา่เป็นสาเหตุ

ของการระบาดของโรคปอดอกัเสบจากไวรัสในเมืองหวูฮ่ัKนประเทศจีน [VV] หวูฮ่ัKนเป็นเมืองใหญ่มีประชากรมากกวา่ VV ล้านคน

ตั $งอยูใ่นภาคกลางของจีน ประมาณ V,_ll กิโลเมตรทางใต้ของกรุงปักกิKง ณ วนัทีK __ มกราคม 25h\ มีการยืนยนัการตดิเชื $อ 

2019-nCoV จํานวน WWl ราย ใน V\ จงัหวดัและเทศบาลในจีนแผน่ดนิใหญ่และอีกห้าประเทศและภมูิภาคในตา่งประเทศ (รูป

ทีK V) ในรายงานฉบบันี $ได้อธิบายถงึลกัษณะทางระบาดวิทยาเบื $องต้นของการตดิเชื $อ _lVY-nCoV จากข้อมลูทีKเปิดเผยตอ่

สาธารณชน (รวมถงึรายงานของสืKอบางสว่น)  



Figure 1 การเพิ'มขึ+นของผูป่้วยที'ไดร้บัการยืนยนัจากหอ้งปฏิบติัการในปี 2019-nCoV ณ วนัที' 21 มกราคม 2563 

 

nCoV: Novel coronavirus  

a หมายถงึการตดิเชื $อ _lVY-nCov นอกประเทศจีนแผน่ดนิใหญ่ 

รูปตามวนัทีKประกาศคณะกรรมการสขุภาพแหง่หวูฮ่ัKนและคณะกรรมาธิการสขุภาพแหง่ชาต ิ

 

การระบาดของโรคปอดบวมจากไวรัสไม่ทราบเชื ,อสาเหตุ ณ วันทีE 9 มกราคม 2563 

ในวนัทีK 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาตหิวูฮ่ัKนประกาศกลุม่ผู้ ป่วยโรคปอดอกัเสบจากไวรัสสาเหตทีุKไมท่ราบ
สาเหต ุโดยคาดวา่ตลาดขายสง่อาหารทะเลทางตอนใต้ของจีนในหวูฮ่ัKนมีความเกีKยวข้องกบัผู้ ป่วยโรคปอดบวม 27 รายแรก 
โดยยงัไมท่ราบเชื $อสาเหตกุ่อโรคทีKระบวุา่มีรายงานเมืKอปลายเดือนธนัวาคม 2562 [12] โดยมีรายงานวา่ผู้ ป่วยสว่นใหญ่เป็น
เจ้าของร้านค้าในเขตตะวนัตกของตลาดค้าสง่อาหารทะเล หรือผู้ ทีKไปตลาดก่อนมีอาการ ซึKงตลาดนี $เป็นศนูย์รวมขนาดใหญ่ทีKมี
ขนาด 50,000 ตารางเมตร รวมถงึสว่นทีKจําหนา่ยอาหารทะเล เนื $อสด สนิค้าทีKเนา่เสยีงา่ยอืKนๆ และสตัว์ป่าทีKมีชีวิตหลากหลาย
ชนิด ในขณะทีKตลาดสดทีKขายผลติภณัฑ์อาหารทีKเนา่เสยีงา่ยทีKอืKนๆในประเทศจีนจะไมมี่การขายสนิค้าประเภทสตัว์ป่าในตลาด
เมืKอวนัทีK 30 ธนัวาคม 2562 ได้มีการฆา่เชื $อโรคด้านสิKงแวดล้อมของตลาดขายสง่อาหารทะเลแหง่นี $ และปิดทําการในวนัทีK 1 
มกราคม 2563 [13] ได้มีการตดิตามเฝา้ระวงัผู้ ทีKสมัผสัใกล้ชิดตั $งแตว่นัทีK 5 มกราคม 2563 เป็นจํานวนมากกวา่ 160 ราย แต่
ไมพ่บวา่มีผู้ตดิเชื $อไวรัสในกลุม่นี $ [14] 

 

ข้อมูลเบื ,องต้นเกีEยวกับการตดิเชื ,อ KLMN-nCoV ณ วันทีE MK มกราคม 

เมืKอวนัทีK Y มกราคม _Zh\, Novel coronavirus, 2019-nCoV ได้รับการระบอุยา่งเป็นทางการวา่เป็นสาเหตขุองการระบาด
ของโรคปอดบวมในหวูฮ่ัKน ตามประกาศอยา่งเป็นทางการของลาํดบัทางพนัธกุรรมของไวรัสเมืKอวนัทีK VV มกราคมทีKผา่นมามี
รายงานผู้ ป่วย WV รายจากการตดิเชื $อปอดอกัเสบปอดบวมจากเชื $อ _lVY-nCov ในหวูฮ่ัKน [VZ] ในขณะทีKคําจํากดัความของ



ผู้ ป่วยทีKได้รับการยืนยนัในห้องปฏิบตักิารยงัไมไ่ด้ประกาศอยา่งเป็นทางการ อยา่งไรก็ตามคําจํากดัความของผู้ ป่วยขั $นต้นนั $น
จําเป็นต้องมี (i) ไข้ (ii) หลกัฐานเอก็ซ์เรย์ของโรคปอดบวม (iii) จํานวนเซลล์เมด็เลอืดขาวตํKา, (iv) การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
เป็นเวลา \ วนัโดยอาการไมด่ีขึ $น และ (v) ประวตักิารเดนิทางไปเมืองหวูฮ่ัKนอยา่งน้อยหนึKงครั $งหรือมากกวา่นั $นหรือการสมัผสั
โดยตรงหรือโดยอ้อมไปยงัตลาดสดในหวูฮ่ัKน และ (vi) ได้รับการยืนยนัในห้องปฏิบตักิารวา่เป็น _lVY-nCoV โดยการหาลาํดบั
จีโนมทั $งหมด จากข้อมลูพบวา่วนัแรกทีKผู้ ป่วยมีอาการคือวนัทีK t ธนัวาคม _Zh_ 

ณ วนัทีK VV มกราคม 2563 มีการเฝา้ระวงัผู้ ทีKมีการสมัผสัใกล้ชิดผู้ ป่วยมากกวา่ ull คน มากกวา่ครึKงหนึKงเป็นพนกังาน
สาธารณสขุและโดยไมมี่การตดิเชื $อใดๆ [VZ] ในบรรดาผู้ ป่วย WV รายแรกทีKได้รับการยืนยนัแล้วประมาณ ul% รายงานวา่มี
การสมัผสักบัตลาดขายสง่อาหารทะเลจีนใต้ตอนใต้ [Vh] หากใช้หลกัการทีKอธิบายโดย Cauchemez และคณะ [Vu] ซึKงมี
สมมตฐิานวา่ตลาดเป็นแหลง่เดียวของการตดิเชื $อจากสตัว์สูค่นเราประเมินวา่ Rl จะเทา่กบั l.\ (ชว่งความเชืKอมัKน YZ% (YZ% 
CI): 0.17–0.44) 

 

ข้อมูลเกีEยวกับกรณีผู้ป่วยนอกประเทศจนีแผ่นดนิใหญ่ ณ วันทีE MS มกราคม 2563 

 

เมืKอวนัทีK V\ มกราคม _Zh\ เจ้าหน้าทีKสาธารณสขุของไทยรายงาน เคสผู้ ป่วยตา่งประเทศ อาย ุhl ปีทีKเดนิทางจากหวูฮ่ัKน 
ผู้ ป่วยเริKมมีอาการป่วยทางเดนิหายใจสว่นบนในวนัทีK Z มกราคม h\ และมาถงึทีKกรุงเทพฯเมืKอวนัทีK t มกราคม h\ และตรวจ
พบเบื $องต้นการคดักรองจากเครืKองสแกนความร้อนทีKสนามบนิ ผู้ ป่วยไมไ่ด้เยีKยมชมตลาดขายสง่อาหารทะเลทางตอนใต้ของจีน 
แตมี่ประวตัไิปทีKตลาดสดอืKนในหวูฮ่ัKน เมืKอวนัทีK Vh มกราคม h\  

เจ้าหน้าทีKสาธารณสขุญีKปุ่ นรายงานชาวตา่งชาต ิอาย ุ\l ปีทีKเดนิทางจากหวูฮ่ัKนและมาถงึคานากาวา่ เมืKอวนัทีK h มกราคม h\ 
เริKมมีอาการป่วยเมืKอวนัทีK \ มกราคม h\ และอาการป่วยดีขึ $นแล้ว ผู้ ป่วยไมเ่คยมีประวตัไิปตลาดสดในหวูฮ่ัKน แตไ่ปเยีKยมญาติ
สนิททีKอยูใ่นโรงพยาบาลในหวูฮ่ัKนด้วยโรคปอดบวม  

กรณีทีKสามถกูรายงานโดยเจ้าหน้าทีKสาธารณสขุไทยเมืKอวนัทีK Vu มกราคม h\ ผุ้ ป่วยรายนี $มีอาย ุul ปีและเดนิทางมากรุงเทพ
เมืKอวนัทีK V\ มกราคม h\ มีอาการป่วยเมืKอวนัทีK h มกราคม h\ และมีประวตัทีิKไมช่ดัเจนเกีKยวกบัการสมัผสัตลาดในหวูฮ่ัKน เมืKอ 

วนัทีK _l มกราคม h\ ผู้ ป่วยรายทีK 4 อาย ุ\l ปีทีKไปประเทศเกาหลีใต้ ทีKกรุงโซล ผู้ ป่วยรายนี $ไมมี่ประวตักิารเดนิทางไปตลาดสด
ในหวูฮ่ัKนก่อนหน้านี $หรือตดิตอ่กบัผู้ ป่วยอืKนๆ ภายใน _ สปัดาห์ก่อนเริKมมีอาการป่วย จากช้อมลูของผู้ ป่วย 2 ใน 4 รายทีKไมมี่
ประวตัเิดนิทางไปตลาดสดเป็นข้อมลูบง่ชี $วา่อาจมีจํานวนผู้ ป่วยอีกจํานวนมากทีKไมไ่ด้มีการตรวจยืนยนัเชื $อในเมืองหวูฮ่ัKน  

 

มีการรายงานกลุม่ครอบครัวสองกลุม่ทีKเกีKยวข้องกบัผู้ ป่วยจํานวน 5 ราย ตั $งแตว่นัทีK VZ ถงึ Vh มกราคม กลุม่แรกเป็นญาตสินิท
ทีKเริKมมีอาการป่วยเกิดขึ $นในวนัเดียวกนั ซึKงอาจจะได้รับเชื $อโรคจากแหลง่เดียวกนัเนืKองจากทั $งสามคนอาศยัอยูด้่วยกนัและ



ทํางานทีKเดียวกนัในตลาดขายสง่อาหารทะเลจีนใต้ และอีกกลุม่เป็นคูส่ามี ภรรยา ซึKงอาจเกิดการตดิเชื $อทีKแพร่กระจายจากคนสู่
คน [Vt] 

 

ข้อมูลเกีEยวกับผู้ป่วยหลังการจดัตั ,งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตเิมืEอวันทีE MX มกราคม 2563 

 

เมืKอวนัทีK 19 มกราคม 2563 คณะทํางานภายใต้คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิก่อตั $งขึ $นเมืKอวนัทีK 18 มกราคม h\ ได้เดนิทาง
ไปหวูฮ่ัKน เมืKอวนัทีK 20 มกราคม h\ มีรายงานการตดิเชื $อใหม ่136 ราย โดยมีผู้ ป่วยอาการเลก็น้อย 100 ราย ผู้ ป่วยหนกั 33 
ราย และผู้ ป่วยวกิฤต ิ3 ราย และมีนกัทอ่งเทีKยวจากหวูฮ่ัKน จํานวน 3 รายป่วย ทีKปักกิKงและเซนิเจิ $นด้วย ซึKงอาจเป็นไปได้วา่มีผู้
ตดิเชื $อจํานวนมากในหวูฮ่ัKน อยา่งไรก็ตามข้อมลูเพิKมเตมิเกีKยวกบัการตดิเชื $อ 2019-nCoV ทีKได้รับการยืนยนัลา่สดุนั $นมีความ
จําเป็นในการพิจารณาการแพร่เชื $อของไวรัสและระดบัความรุนแรงของการตดิเชื $อ 

ในวนัทีK 20 มกราคม h\ มีรายงานการแพร่เชื $อจากมนษุย์สูม่นษุย์สามราย เมืKอพบวา่มีคนในครอบครัวทีKไมเ่คยเดนิทางไปยงัหวู่
ฮัKน ได้รับการยืนยนัทางห้องปฏิบตักิารด้วยการตดิเชื $อ 2019-nCoV หลงัจากทีKมีสมาชิกในครอบครัวคนอืKนทีKเพิKงกลบัมา
จากหวูฮ่ัKนและป่วยด้วยการตดิเชื $อ 2019-nCoV นอกจากนั $นยงัพบวา่มีบคุลากรทางการแพทย์ตดิเชื $อนี $อีกจํานวน 15 ราย ณ 
วนัทีK 20 มกราคม 2563 [20] เมืKอวนัทีK 21 มกราคม 2563 มีรายงานผู้ ป่วยนอกประเทศจีนเพิKมเตมิในไต้หวนัและ
สหรัฐอเมริกาโดยเริKมมีอาการป่วยเมืKอวนัทีK 11 และ 19 มกราคม h\ ตามลาํดบั 

 

ความเสีEยงต่อการเสียชีวติในผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

มีการประเมินความเสีKยงตอ่การเสยีชีวิตในโรงพยาบาล เชน่ความเสีKยงของการเสยีชีวิตในผู้ ป่วยทีKเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล [_V] โดยใช้สตูร (ผู้ ป่วยเสยีชีวิต) / (ผู้ เสยีชีวิต + ผู้ ป่วยทีKหายจากโรค) ซึKงให้การประเมินความเสีKยงถกุต้อง
มากกวา่การคํานวณโดยใช้สตูร  (ผู้ ป่วยเสยีชีวิต) / (ผู้ ป่วยทกุกรณี) [__] จากการอพัเดทเมืKอวนัทีK _V มกราคม 2563 เมืKอมีการ
รายงานข้อมลูการเสยีชีวติและการฟื$นตวั มีผู้ ป่วย 4 รายเสยีชีวิตในขณะทีK _Z รายอาการดีขึ $น และการประเมินความเสีKยงตอ่
การเสียชีวิตในโรงพยาบาลจงึเทา่กบั VW% (คา่ความเชืKอมัKน YZ%: 3.9-32.0%) การประเมินความเสีKยงตอ่การเสยีชีวิตของ
โรงพยาบาลยงัคงคอ่นข้างคงทีKตลอดระยะเวลา Vl วนันบัตั $งแตมี่การประกาศการเสยีชีวิตครั $งแรกในวนัทีK VV มกราคม (รูปทีK 



_) หากรายงานการเสยีชีวิตยงัคงดําเนินตอ่ไป โดยไมมี่การเพิKมขึ $นของการฟื$นตวัจากโรค สตูรนี $จะประเมินคา่ความเสีKยงของ
การเสียชีวิตสงูเกินความเป็นจริง 

  

Figure 2 การเปลี'ยนแปลงชั'วคราวในการประเมินความเสี'ยงต่อการเสียชีวิตในผูป่้วยที'ไดร้บัการยืนยนัจากหอ้งปฏิบติัการในปี 2019-nCoV เขา้

รบัการรกัษาในโรงพยาบาลหวู่ฮั'นประเทศจีน ณ วนัที' 21 มกราคม 2563 

 

การเปรียบเทียบสถานการณ์สมมตสิองสถานการณ์: 

จนถงึปัจจบุนั ณ วนัทีK __ มกราคม 2563 ข้อมลูของทางการยงัไมเ่พียงพอทีKจะระบแุหลง่ทีKมาของการตดิเชื $อและความเสีKยง
ของการแพร่เชื $อจากคนสูค่นสําหรับการตดิเชื $อ _lVY-nCoV ดงันั $นจงึมีการเสนอสมมตุฐิานสองข้อและเปรียบเทียบเป็น
คําอธิบายทีKเป็นไปได้สาํหรับลกัษณะของการแพร่ระบาดของการตดิเชื $อ _lVY-nCoV ในปัจจบุนัและนอกประเทศจีน
แผน่ดนิใหญ่ สถานการณ์ทีK V ประกอบด้วยเหตกุารณ์ข้อมลูเกีKยวกบัการแพร่กระจายของโรคจากสตัว์สูค่น ซึKงเริKมตั $งแตต้่น
เดือนธนัวาคม _Zh_ อาจใช้เวลาหลายวนัหรือหลายสปัดาห์และมีข้อมลูทีKจํากดัเกีKยวกบัการแพร่เชื $อจากคนสูค่น สถานการณ์ทีK 



_ อาจจะเกีKยวข้องกบัการแพร่กระจายจากคนสูค่น หลกัฐานทีKสอดคล้องกนัหรือไมส่อดคล้องกบัแตล่ะสถานการณ์ทั $งสองนี $ได้
อธิบายไว้ในตาราง 

 

หลกัฐานการแพร่กระจายของการตดิเชื $อในมนษุย์ด้วย _lVY-nCoV ณ วนัทีK __ มกราคม _Zh\ 

การสังเกต วันทีE การแปลผล สนับสนุน 
สถานการณ์ทีE 

1 

สนับสนุน 
สถานการณ์ทีE 

2 

ภายในวนัทีK 20 มกราคม ผู้ ป่วยทีKได้รับการยืนยนั
ห้องปฏิบตักิาร 198 รายเสยีชีวิต 3 ราย 25 รายอาการ
หายเป็นปกต ิ[28] 

20 Jan 
2020 

 
ความเสีKยงตอ่การเสยีชีวิตในผู้ ป่วย

ในโรงพยาบาลคือ 11% 

ใช ่ ใช ่

ไมมี่การตดิเชื $อในหมูค่นมากกวา่ 700 คนภายใต้การดแูล
ของแพทย์รวมถงึบคุลากรทางการแพทย์ [28] 

20 Jan 
2020 

การแพร่กระจายจากคนสูค่นตํKา ใช ่ ไมใ่ช ่ 

มีเพียงกลุม่คนกลุม่เดียวนา่จะมีการแพร่กระจายจากคนสู่
คน ในจํานวนผู้ ป่วย 41 ราย [18] 

20 Jan 
2020 

การแพร่กระจายจากคนสูค่นตํKา
มาก (R0 of 0.02) 

ใช ่ ไมใ่ช ่ 

มีเพียงประมาณ 70% ของผู้ ป่วย 41 รายแรกทีKสมัผสั
ตลาดค้าสง่อาหารทะเลจีนใต้ตอนใต้[16] 

15 Jan 
2020 

การแพร่กระจายจากคนสูค่นตํKา 
(R0 of 0.3) 

ใช ่ ไมใ่ช ่ 

ผู้ ป่วยรายใหมที่Kมีประวตักิารเดนิทางไปหวูฮ่ัKนก่อนเริKมมี
อาการได้รับการยืนยนัในเมืองอืKน ๆ ในประเทศจีน[29] 

20 Jan 
2020 

บง่ชี $วา่ผู้ ป่วยมีอาการไมรุ่นแรง
ในหวุฮ่ัKน (ไมจํ่าเป็นต้องเข้ารักษา

ตวัในโรงพยาบาล) 

ใช ่ ใช ่

มีผู้ ป่วยจําวน 4 ราย ทีKได้รับการวินิจฉยัจากตา่งประเทศ 
ซึKงทั $งหมดมีอาการป่วยเพียงเลก็น้อย 
 [30,31] 

12–20 
Jan 

2020 

บง่ชี $วา่ผู้ ป่วยมีอาการไมรุ่นแรง
ในหวุฮ่ัKน (ไมจํ่าเป็นต้องเข้ารักษา

ตวัในโรงพยาบาล) 

ใช ่ ใช ่

จากผู้ ป่วย 4 ราย ทีKตรวจพบทีKตา่งประเทศ อยา่งน้อย
จํานวน 3 ราย ไมมี่ประวตัเิดนิทางไปตลาดค้าสง่อาหาร
ทะเลจีนใต้ตอนใต้  
 [30,31] 

12–20 
Jan 

2020 

อาจมีการแพร่กระจายจากคนสูค่น
บ้าง  

ใช ่ ใช ่

กลุม่ครอบครัวสองกลุม่ในมณฑลกวางตุ้งพร้อมสมาชิกใน
ครอบครัวทีKไมไ่ด้เดนิทางไปหวูฮ่ัKน แตต่ดิเชื $อหลงัจาก
สมาชิกครอบครัวคนอืKน ๆ ทีKเดนิทางกลบัจากหวูฮ่ัKนยืนยนั
การตดิเชื $อด้วยเชน่กนั [29] 

20 Jan 
2020 

อาจมีการแพร่กระจายจากคนสูค่น
บ้าง 

ใช ่ ใช ่

บคุลากรทางการแพทย์จํานวน 15 ราย ตดิเชื $อ 2019-
nCoV (ไมช่ดัเจนวา่การตดิเชื $อนั $นมาจากผู้ ป่วยรายเดียว
หรือหลายราย) [20] 

20 Jan 
2020 

อาจเป็นการกระจายของโรคอยา่ง
รวดเร็ว แตย่งัคงมีข้อมลูทีKจํากดั

เกีKยวกบัการแพร่กระจายจากคนสู่
คน 

ใช ่ ใช ่

 
พบผู้ ป่วยในตา่งประเทศ ในไต้หวนัและสหรัฐอเมริกาทีKมี
อาการเจ็บป่วยเมืKอวนัทีK 11 และ 19 มกราคม [32,33] 

22 Jan 
2020 

ข้อมลูอาจเกิดความลาํเอียงจาก
ระบบการเฝา้ระวงั แตมี่ข้อมลู
ตอ่เนืKองวา่จํานวนผู้ ป่วยใหม่

เกิดขึ $นเรืKอยๆ  

ไมใ่ช ่ ใช ่



 

 

ในบทความนี $ ได้อธิบายการประเมินเบื $องต้นของการระบาดของการตดิเชื $อด้วย _lVY-nCoV ทีKเพิKงค้นพบใหม ่การประเมินนี $ใช้
ข้อมลูได้รายงานจากหนว่ยงานด้านสขุภาพในหวูฮ่ัKนแล้วในระดบัชาตเิชน่เดียวกบัสืKอในประเทศจีนและประเทศอืKน ๆ หนึKงใน
ความสาํคญัเร่งดว่นทีKสดุคือการประเมินระดบัการแพร่กระจากของโรคจากคนสูค่น การพิจารณาลกัษณะการสมัผสัเชื $อสาเหตุ
จากผู้ ป่วยทีKได้รับการยืนยนัการตดิเชื $อจะชว่ยให้การประเมินดงักลา่วถกูต้องมากขึ $น ข้อมลูเพิKมเตมิเกีKยวกบัวธีิการระบตุวัตน
ของผู้ ป่วยและรูปแบบการทดสอบในห้องปฏิบตักิารในหวูฮ่ัKนและในเมืองอืKน ๆ ในประเทศจีนจะเป็นข้อมลูทีKสาํคญัเชน่กนั การ
ระบแุหลง่รังโรคในสตัว์ และโฮสต์ตวักลางอืKนๆ ทีKเกีKยวข้องก็มีความสาํคญัทีKต้องเร่งศกึษาเชน่กนั 

จากข้อมลูปัจจบุนัยงัคงไมเ่พียงพอทีKจะประเมินระดบัความรุนแรงของการตดิเชื $อ นกัวิจยัได้ประเมินความเสีKยงตอ่การเสยีชีวิต
ของผู้ ป่วยในโรงพยาบาลประมาณ VW% (รูปทีK _) สาํหรับทั $งการตดิเชื $อ SARS-CoV และ MERS-CoV ความเสีKยงของการเกิด
โรครุนแรงเพิKมขึ $นอยา่งมากตามอายแุละประวตัขิองการมีโรคประจําตวั [_\-_Z]  

ในรายงานนี $มีมีข้อจํากดัหลายอยา่งสาํหรับการวิเคราะห์ สิKงสาํคญัทีKสดุคือข้อมลูเหลา่นี $ประเมินจากข้อมลูทีKเผยแพร่ทาง
สาธารณะจนถงึปัจจบุนั ข้อมลูรายละเอียดยงัไมไ่ด้รับการเปิดเผยจากแหลง่ข้อมลูทีKเชืKอถือได้ 
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