สถานการณผูปวยโรคปอดอักเสบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม" ๒๐๑๙
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ขอมูล ณ วันจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๑. สถานการณ วันจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ สาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานสถานการณจํานวนผู!ป"วยโรคปอด
อักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม. ๒๐๑๙ จํานวน ๑,๙๗๕ คน เป3นบุคลากรทางการแพทย ๑๕ ราย มีผู!เสียชีวิตแล!ว
๕๖ ราย โดยเป3นบุคลากรทางการแพทย ๑ ราย อาการรุนแรง ๓๒๔ ราย นอกจากนี้ได!ประกาศแล!วว.าเชื้อนี้สามารถติดต.อ
จากคนสู.คนได! ซึ่งมาตรการการควบคุมโรคของประเทศจีน ในขณะนี้ คือ ได!มีการประกาศป>ดเมืองที่พบว.ามีการติดเชื้อ
๑๑ เมือง ในมณฑลหูเป"ย เพื่อควบคุมการแพร.ระบาด นอกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล!ว ยังพบว.ามีผู!ป"วยโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม. ยืนยัน แล!ว ๑๕ ประเทศ
ภายในประเทศไทย กรมควบคุมโรคได!มีการเฝBาระวังคัดกรองผู!โดยสารจากเมืองอู.ฮั่น มณฑลหูเป"ย ประเทศจีน ณ
ท.าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม. ภูเก็ต และกระบี่ ตั้งแต.วันที่ ๓–๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ จํานวน ๒๑,๕๒๒ ราย
และคัดกรองเที่ยวบินจากประเทศจีนอื่นๆเพิ่มเติม เช.น กว.างโจว และฉางฉุน พบผู!ป"วยที่มีอาการเข!าได!ตามนิยามสะสม ๑๐๒
ราย โดย ๒๔ รายคัดกรองได!ที่สนามบิน เป3นผู!ป"วยที่มีอาการเข!าตามนิยามไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอง ๗๕ ราย
และคัดกรองพบจากสถานที่อื่นๆ รวม ๓ ราย พบผู!ป"วยอาการรุนแรง ๑ ราย ผู!ป"วยอาการดีขึ้นและได!กลับบ!านแล!ว จํานวน
๕๖ ราย และรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔๐ ราย พบผู!ป"วยยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม. ๘ ราย รอสรุปผลการวินิจฉัย
จํานวน ๕๔ ราย โดยยังไม.พบการติดต.อคนสู.คนในประเทศไทย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ได!มีการคัดรองที่สนามบินหัวหิน โดยคัดกรองในเที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย จํานวนสะสม ๒,๐๒๖ ราย ไม.พบผู!ป"วยที่มีอาการตามนิยาม
๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข นายแพทยสุขม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได!มีข!อสั่งการ
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินด!านการแพทยและสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม. 2019 วันพุธที่
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ และให!ทุกหน.วยปฏิบัติอย.างเคร.งครัด
๓. การดํ าเนิ นการของสํา นั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ดประจวบคี รีขัน ธ นายแพทยสุ ริย ะ คู ห ะรั ต น นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ได!มีการดําเนินการตามมาตรการที่ได!สั่งการไว! และเพิ่มเติม ดังนี้
๓.๑ ประชุมศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข สรุปและติดตามสถานการณ ทุกวัน
๓.๒ กํ าหนดจัด ประชุ ม คณะกรรมการโรคติดต. อจั งหวัดประจวบคีรี ขันธ ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห! อ งประชุ ม ชั้ น ๕ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ โดยเชิ ญ ผู! ที่ เ กี่ ย วข! อ ง
นอกเหนือจากกรรมการเข!าร.วมรับฟRงและร.วมมือในการเฝBาระวังโรคร.วมกัน
๓.๓ หน. วยบริ การทุ กแห.งในจังหวัด ประจวบคีรีขัน ธ เตรีย มพร!อ มด!านการรัก ษา และอุป กรณปBองกั น
เจ!าหน!าที่ และให!จัดหาอุปกรณปBองกันเพิ่มเติม คือ การจัดทําหน!ากากอนามัยชนิดผ!า และแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ
๔. ผลการดําเนินงานในการติดตามอาการผูปวย
ผู!ป"วยเพศหญิง อายุ ๗๓ ปS ที่ได!รับการยืนยันผลทางห!องปฏิบัติการ ว.าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม. ๒๐๑๙
ได!รับการรักษาในห!องแยกโรค Negative pressure ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และมีอาการของโรคไม.รุนแรง
ได!มีการติดตามผู!สัมผัสกับผู!ป"วย ในกลุ.มที่มีความเสี่ยงสูง ๑๗ ราย เป3นบุคลากรทางการแพทย ๑๒ ราย
และ นักท.องเที่ยวจีน ๕ ราย พร!อมเก็บตัวอย.างส.งห!องปฏิบัติการ ทั้งหมดมีอาการไข! ๑ ราย และได!รับการกักตัวที่ด.านตรวจ
คนเข!าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ ในกลุ.มที่มีความเสี่ยงต่ํา จํานวน ๑๗ ราย คือ บุคลากรทางการแพทย ๒ ราย และ พนักงาน
โรงแรม ๑๕ ราย ทุกคนมีอาการปกติ
อย.างไรก็ตาม สถานการณในขณะนี้ ประชาชนต!องร.วมกันลดการแพร.กระจายเชื้อไม.ว.าจะเป3นเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธใหม. ๒๐๑๙ หรือไม.ก็ตามโดยหลักการ “กินร!อน ช!อนกลาง ล!างมือ และเมื่อมีไอจามให!สวมหน!ากากอนามัยทุกครั้ง”
และหากพบผู!ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง คือ ประเทศจีน หรือประเทศที่พบผู!ป"วยแล!วภายใน ๑๔ วัน แล!วมีอาการไข! ไอ เจ็บ
คอ มีน้ํามูก หอบเหนื่อย ให!แจ!งเจ!าหน!าที่หรือแนะนําให!ไปพบแพทย เพื่อตรวจสอบอาการอย.างละเอียดต.อไป
ประชาสัมพันธ ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด!านการแพทยและสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ

