
การเตรียมความพร�อมเฝ�าระวังผู�ป�วยกลุ�มอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรง 
 จากเชือ้โคโรนาสายพันธุ*ใหม� 2019 ประเทศจีน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ* 
ข�อมูล ณ วันเสาร*ที่  ๒๕  มกราคม  256๓  เวลา ๑๒.00 น. 

 

 1. สถานการณ* วันที่ 25 มกราคม 2563  สาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานสถานการณ�จํานวนผู ป!วยโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ�ใหม- 2019 จํานวน 830 คน เป2นบุคลากรทางการแพทย� 15 ราย มีผู เสียชีวิตแล ว 26 
ราย ส-วนใหญ-มีประวัติเก่ียวข องกับ South China Seafood Wholesale Market นอกจากนี้ได ประกาศแล วว-าเชื้อนี้
สามารถติดต-อจากคนสู-คนได  
   นอกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล ว ยังพบว-ามีผู ป!วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ�ใหม- ใน
ประเทศฮ-องกง 2 ราย ญี่ปุ!น 2 ราย สิงคโปร� 3 ราย มาเกNา 2 ราย เกาหลีใต  2 ราย เวียดนาม 2 ราย ไต หวัน 1 ราย และ
สหรัฐ 1 ราย  

 ภายในประเทศไทย กรมควบคุมโรคได มีการเฝQาระวังคัดกรองผู โดยสารจากเมืองอู-ฮั่น มณฑลหูเป!ย� ประเทศจีน ณ 
ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท-าอากาศยานดอนเมือง ท-าอากาศยานเชียงใหม-และท-าอากาศยานภูเก็ต ต้ังแต-วันที ่3– 24
มกราคม 2563 จํานวน 137 เท่ียวบิน รวมจํานวน 21,522 ราย พบผู ป!วยที่มีอาการเข าได ตามนิยามสะสม 60 
ราย โดย 22 รายคัดกรองได ท่ีสนามบิน เป2นผู ป!วยที่มีอาการเข าตามนิยามไปรับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลเอง 37 
ราย และโรงแรมรายงานผู ป!วย 1 ราย ไม-พบผู ป!วยอาการรุนแรง ผู ป!วยอาการดีข้ึนและได กลับบ านแล วจํานวน 37 
ราย และรักษาตัวในโรงพยาบาล 23 ราย พบผู ป!วยยืนยันเชื้อไวรัสโคโลนา สายพันธ�ใหม- 5 ราย  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ได�มีการคัดรองที่สนามบินหัวหิน โดยคัดกรองในเที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร� 
ประเทศมาเลเซีย จํานวนสะสม ๑,๘๕๑ ราย ไม)พบผู�ป-วย 

2. การดําเนินงานในระบกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย�สุขม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได มีขอสั่ง
การศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉินด านการแพทย�และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม- 2019 ใน
วันพุธท่ี 22 มกราคม 2563 ดังน้ี 

  2.1 กระทรวงสาธารณสุขเป]ดศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉินด านการแพทย�และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม- 2019 และให กรม/กอง/สํานักที่เก่ียวข อง / สํานักงานเขตสุขภาพ / สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� เป]ดศูนย�ปฏิบัติการฉุกเฉินด านการแพทย�และสาธารณสุข เพ่ือเตรียมความพร อมในด านบุคลกร  
ทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ� และช-องทางการประสานงานและเฝQาระวัง และการรายงานข อมูล 

  2.2 ดําเนินการเฝQาระวัง การให บริการทางการแพทย�และสาธารสุข  ให ดําเนินงานตามาตรการควบคุมโรค
อย-างเคร-งครัด เช-น การสอบสวนโรค การคัดกรองโรค และการเก็บสิ่งส-งตรวจทางห องปฏิบัติงาน 

  2.3 ในสถานที่ที่มีสนามบิน และจังหวัดท-องเที่ยว ให บูรณาการทรัพยากรในพื้นท่ี และประสานการทํางาน
กับหน-วยงานอ่ืนอย-างใกล ชิด 

  2.4 จัดระบบเฝQาระวัง ให มีการรายงานระบบข อมูล 24 ชั่วโมง หรือให รายงานทันที เม่ือพบผู ป!วย โดยให 
ประสานงานกับ EOC แต)ละระดับ 

  2.5 หากมีความจําเป2น ต องสื่อสาร หรือให ข-าว ขอให ปรึกษามายังส-วนกลาง เพื่อให ข อมูลในทางเดียวกัน 
3. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ*  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�

สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ� ได มีการเตรียมความพร อมเพื่อรองรับสถานการณ�ฉุกเฉิน กรณี จากเชื้อไวรัสโคโรนา    
สายพันธ�ใหม- 2019 ได มีการดําเนินการ ดังน้ี 

  ๓.๑ เป]ดศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย�และสาธารณสุข ตั้งแต-วันพุธท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อ
ติดตามสถานการณ� และ 

  ๓.๒ กําหนดแนวทางการดําเนินการหากพบผู ป!วยสงสัยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ�ใหม- โดย
ให หน-วยบริการสาธารณสุข หรือหน-วยงานท่ีเก่ียวข องนําไปถือปฏิบัติ และ 



 
  ๓.๓ วางแนวทางการสื่อสารความเสี่ยงในกรณีน้ี ให กับเจ าหน าท่ี ประชาชน และเจ าหน าที่ท่ีเก่ียวข อง เพื่อ

ร-วมกันเฝQาระวังการแพร-กระจายของเชื้อ โดยเน นให ตระหนักถึงอันตรายของการระบาดมากกว-าการทําให ตื่นตระหนก และ 
  3.4 สํารวจและเตรียมความพร อมของเวชภัณฑ� อุปกรณ�ปQองกันการแพร-กระจายเชื้อ อุปกรณ�สําคัญในการ

ควบคุมเชื้อ ของหน-วยบริการทุกแห-งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� และ 
 ๓.๕ กําหนดให ทุกโรงพยาบาลมีการซักซ อมแผนการควบคุมโรค หากพบผู ป!วยสงสัยโรคปอดอักเสบจาก

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ�ใหม- ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ� รวมถึงแผนการส-งต-อ และแผนการทําลายเชื้อที่อาจแพร-ระบาด 
 3.6 ประสานงานให ทุกอําเภอเฝQาระวังนักท-องเที่ยวที่มาจากประเทศจีน ที่มีอาการป!วย 
 3.7 ตรวจเย่ียมความพร อมในหน-วยบริการของรัฐ โรงพยาบาลปราณบุรี โรงพยาบาลค-ายธนะรัชต� 

โรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลเอกชน คือ โรงพยาบาลซานเปาโล และ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หัวหิน 
4. ผลการดําเนินงาน 
 วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ� ได รับรายงาน 

จากโรงพยาบาลเอกชนแห-งหน่ึง ว-ามีผู ป!วยผู ป!วยเข านิยามการเฝQาระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธุ�ใหม- 2019 
จํานวน 1 ราย ผู ป!วยเพศหญิง อายุ 73 ปh สัญชาติจีน เชื้อชาติจีน เดินทางมาจากเมืองอู-ฮั่น ประเทศจีน เม่ือวันท่ี 19 
มกราคม 2563  ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต-อ (CDCU) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ� ร-วมกับทีม
CDCUอําเภอหัวหิน สํานักงานปQองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี และทีมสอบสวน กองระบาดวิทยา จึงร-วม
สอบสวนโรคในพื้นท่ี อําเภอหัวหิน ในวันท่ี 24 มกราคม 2563  
  ผลการสอบสวน ผู ป!วยเพศหญิง อายุ 73 ปhอาชีพ ผู อํานวยการโรงพยาบาลเอกชนในเมืองอู-ฮั่น มณฑล   
หูเป!ย ประเทศจีน (America maidige (Wuhan) international เดินทางมาพร อมกับเพื่อนจํานวน 3 คน (มาจากหูหนาน 1 
คน อีก 2 คน มาจากอู-ฮั่น) ถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย ในวันที่ 19 มกราคม 2563 และได เช-าเหมารถแท็กซ่ีจาก
สนามบินดอนเมือง มาเข าพักที่โรงแรมแห-งหน่ึงในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� มีอาการเร่ิมป!วยในวันที่ 21 
มกราคม 2563 มีอาการไข  ไอ ปวดศีรษะและให ประวัติว-า มีอาการปวดเม่ือยกล ามเนื้อตั้งแต-วันท่ีเดินทางมาอําเภอหัวหิน 
(วันท่ี 19 มกราคม 2563) เข ามารักษาคร้ังแรกที่โรงพยาบาลเอกชน ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ด วยอาการไข  38.6 –  
38. 9 °C  ไอ และปวดศีรษะ ความดันโลหิต 134/79 mmHgP  ชีพจร 89 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 18 คร้ัง/นาที เข ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลในห องจํากัดโรค  Negative pressure  ได การเก็บตัวอย-างส-งตรวจทางห องปฏิบัติการวันที่ 24 
มกราคม 2563 ขณะนี้ยังรอยืนยันผลทางห องปฏิบัติการ 
  ผู�ป�วยมีประวัติการเดินทาง :   
  วันที่ 19 มกราคม 2563 ผู ป!วยเดินทางโดยเคร่ืองบิน มาถึงสนามบิน ร-วมกับเพื่อนชาวจีน 3 คนเช-าเหมา
รถแท็กซ่ี จากสนามบินดอนเมืองมายังอําเภอหัวหิน พักที่ โรงแรมในอําเภอหัวหิน  
  วันที่ 20 มกราคม 2563 เที่ยวตลาดโต รุ-งหัวหิน 
  วันที่ 21 มกราคม 2563 เล-นนํ้าทะเลชายหาดหัวหิน  
  วันที่ 22 มกราคม 2563 ไปไหว พระในอําเภอหัวหิน 
  วันที่ 23 มกราคม 2563 ไปไหว พระในอําเภอหัวหิน และไปพบแพทย�ท่ี โรงพยาบาลเอกชน ให ประวัติ 
ปวดกล ามเนื้อก-อนมา 4 วัน ไอแห ง 
  ผู�สัมผัสกลุ�มผู�ป�วย  
  1. เพื่อนที่มาด วยจํานวน 3 คน (ติดตามทางโทรศัพท� ไม-อยู-ท่ีพัก เดินทางไปเที่ยวในอําเภอหัวหิน)   
  2. บุคลากรทางการแพทย�ของโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 6 คนซ่ึงสวมชุดปQองกัน PPE ไม-ครบถ วน  
  3. ผู โดยสารที่น่ัง 2 แถว หน า หลัง และพนักงานบนเคร่ืองบิน (กองระบาดวิทยาดําเนินการติดตามต-อไป) 
 
 



 
  การดําเนินงานควบคุมและป�องกันโรคที่ดําเนินการแล�ว  
   1. ทบทวน มาตรการดูแลรักษาผู ป!วยในโรงพยาบาล 

          2. ดูแลผู ป!วยตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข  
            3.  ให ผู ป!วยเข ารับการรักษาในห องจํากัดโรค Negative  pressure 
          4. ให ความรู แก-บุคลกรสาธารณสุขที่เก่ียวข อง  
          5. ประเมินความพร อมด านห องแยกโรค  และการเตรียมความพร อมรับมือการระบาด 
          6. ติดตามการดาํเนินงานผ-านระบบ ศูนย�ปฏิบัติงานฯ ทุกวัน  

 5. ข�อเสนอแนะหรือส่ิงที่ควรดําเนินการต�อไปเพ่ือการป�องกัน ควบคุม หรือลดผลกระทบ 
  5.1 เน นการปQองกันบุคลากรสาธารณสุข เป2นอันดับแรก เคร-งครัดการสวมและถอดชุด PPE และ

มาตรการแพร-กระจายเชื้อ  
  5.2 ให การรักษาผู ป!วยที่โรงพยาบาลก-อน เพื่อปQองกันการแพร-กระจายเชื้อ   
  5.3 ให ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดตามเฝQาระวังและค นหาผู ป!วยรายใหม- ต-อเนื่อง 14 วัน  
  5.4 ค นหาและติดตามผู สัมผัสผู ป!วยมาตรวจร-างกาย 
  5.5 เร-งรัดการเฝQาระวังโรคในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห-ง  
  5.6 ปฏิบัติตามข อส่ังการของศูนย�ปฏิบัติการฯ โดยเคร-งครัด   
  5.7 ร-วมวางแผนในการเตรียมรับผู ป!วยที่อาจมีหลายคนในจังหวัด  
  5.6 ประชาสัมพันธ�การปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร)กระจายของเชื้อก็เป7นสิ่งสําคัญ หลักการ “กินร�อน 

ช�อนกลาง ล�างมือ และเม่ือมีไอจามให�สวมหน�ากากอนามัยทุกคร้ัง” และหากพบผู�ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง คือ 
ประเทศจีน หรือประเทศที่พบผู�ป-วยแล�วภายใน ๑๔ วัน แล�วมีอาการไข� ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก หอบเหน่ือย ให�แจ�ง
เจ�าหน�าท่ีหรือแนะนําให�ไปพบแพทย� เพื่อตรวจสอบอาการอย)างละเอียดต)อไป  

 
 

 
   ผู รายงาน นายเลิศเชาว�  สุทธาพานิช  

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


