
 
สถานการณตางประเทศ 

27 ธ.ค.2562 - 5 ม.ค.2563 พบผูปวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจากเมืองอูฮั่น จำนวน 59 ราย อาการวิกฤติ 7 ราย    

ไมมีรายงานผูเสียชีวิต มีผูท่ีใกลชิดผูปวยแตยังไมมีอาการและอยูในการเฝาสังเกต จำนวนเพ่ิมข้ึนเปน 163 คน 

ฮองกง พบผูเดินทางจากอูฮั่น ปวยมีอาการทางเดินหายใจ 16 คน เปนชาวฮองกงที่เพิ่งเดินทางไปเยือนเมืองอูฮั่นมาเม่ือ

เร็วๆนี้ การตรวจรางกายในเบื้องตนพบวา 10 คนในจำนวนนี้ ติดเชื้อเก่ียวกับทางเดินหายใจท้ังเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ไขหวัด

โดยท่ัวไป(ไรโนไวรัส) พาราอินฟลูเอนซา ไวรัสโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอารเอสวี (RSV) และอ่ืนๆ  

สิงคโปร พบผูปวยสงสัยรายแรก เด็กหญิงอายุ 3 ป เดินทางไปเมืองอูฮั่น กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร รายงานสาเหตุ

อาการปวยของเด็กหญิงคนดังกลาวเกิดจากเชื้อไวรัสอารเอสวี ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในเด็ก  

ประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 ไดมีพบผูปวยเขาเกณฑสงสัยตองเฝาระวังรายที่ 5 โดย ไดรับรายงานวา มีสายการบินจาก   

อูฮ่ัน ท่ีบินตรงมาลงยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เม่ือชวงเท่ียงของวันท่ี 8 ม.ค. ซ่ึงดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  ได

คัดกรองพบหญิงชาวจีนรายหนึ่งมีอาการไข เขาเกณฑสอบสวนโรค จึงไดแยกออกมาเพื่อไมใหสัมผัสกับผูอื่น และสงมายัง

หองแยกโรคที่สถาบันบำราศฯ เพื่อทำการรักษา สอบสวนโรค ซักถามประวัติ เก็บสิ่งสงตรวจทางแล็บ ซึ่งตองรอผลการ

สอบสวนโรคอีกครั้งหนึ่ง 

           ผูท่ีเดินทางมาไฟลทเดียวกัน โดยเฉพาะผูท่ีนั่งอยูดานขาง ดานหนา และดานหลังของผูปวยรายนี้ จะมีการติดตาม

วามีอาการไขหรือไม ใหคำแนะนำแกผูโดยสารท้ังหมดวาหากมาอยูในประเทศไทยแลวเกิดมีอาการไขใหรีบติดตอเขามา ซ่ึง

ในการเฝาระวังนั้นจะยึดตามระยะเวลาการฟกตัวของโรคนานท่ีสุด คือ 14 วัน  

            สำหรับผูปวยเขาเกณฑสงสัยตองเฝาระวังกอนหนานี้ 4 ราย ขณะนี้ใหกลับบานไดแลว 2 รายเพราะไมไดเปนเชื้อ

ไวรัสท่ีเก่ียวของกับการระบาดท่ีอูฮ่ัน โดยเปนรายของ ด.ช.ชาวจีน พบเชื้อไขหวัดใหญ อาการดีข้ึน ไมมีไขใหกลับบาน และ

รายท่ีเปนนักศึกษาหญิงไทย ผลตรวจแล็บครั้งท่ีสองเปนไขหวัดใหญสายพันธุ C อาการดีข้ึน ไมมีไข จึงใหผูปวยกลับบานใน

วันที่ 8 ม.ค. สวนรายที่ 3 เปนนักศึกษาหญิงไทย ผลตรวจแล็บทั้ง 2 ครั้ง พบวาเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไดใหยาปฏิชีวนะ 

อาการดีขึ้นตามลำดับ คาดวาภายในวันที่ 9 ม.ค.สามารถกลับบานได สวนรายที่ 4 ที่รักษาตัวอยูที่ รพ.เอกชน ทางรพ.

เอกชนไดรายงานวาผูปวยมีอาการดีข้ึน อยางไรก็ตาม ยังตองรอผลตรวจแล็บท่ีครบถวนอีกครั้งหนึ่ง 

ฉบับท่ี 3 ประจำวันท่ี 9 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. 



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มธัยฐาน 58-62 57 57 38 22 27 41 83 295 277 193 190 85

ปี 2562 326 367 265 168 378 299 563 455 314 263 259 138

ปี 2563 35
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ประจวบคีรีขันธ  

 ขอมูลการเฝาระวังโรค สนามบินหัวหิน มีไฟลเที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย อาทิตยละ 4 วัน 

จันทร พุธ ศุกร อาทิตย เวลา 11.00 -12.00 น. สายการบิน AIR ASIA 180 ท่ีนั่ง  จำนวนผูเดินทางแตละเท่ียวบินประมาณ 

100-180 คน สวนใหญเปนสัญชาติมาเลเซีย ขอมูลการคัดกรองผานเทอรโมสแกน  

วันท่ี 5 ม.ค.63 จำนวน 140 คน ไมมีสัญชาติจีน ไมพบผูปวย  

วันท่ี 6 ม.ค.63 จำนวน 145 คน ไมมีสัญชาติจีน ไมพบผูปวย 

วันท่ี 8 ม.ค.63 จำนวน 145 คน ไมมีสัญชาติจีน ไมพบผูปวย 

สถานการณโรคทางเดินหายใจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ไขหวัดใหญ 

 ตั ้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 ไดรับรายงานผูปวยโรคไขหวัดใหญ จำนวน 35 ราย       

คิดเปนอัตราปวย 6.43 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต จำนวนผูปวยต่ำกวาปที่ผานมาและคามัธยฐาน   

(รูปที่ 1) อัตราสวนเพศหญิง ตอ เพศชาย เทากับ 1.92:1 กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 5-9 ป อัตราปวย 17.60 ตอ

ประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุม 0-4 ป, 15-24 ป อัตราปวย 16.47 และ 10.54 ตอแสนประชากร  

อำเภอท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ อำเภอหัวหิน อัตราปวย 12.18 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอปราณบุรี, 

อำเภอกุยบุรี อำเภอบางสะพาน, อำเภอบางสะพานนอย, อำเภอสามรอยยอด, อำเภอเมือง และ อำเภอทับสะแก อัตรา

ปวยเทากับ  9.04,  6.68,  5.22,  5.01,  4.09,  3.28 และ 0.00 ตอแสนประชากร ตามลำดับ (รูปท่ี 2) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ปอดบวม 

 

 

รูปที่ 1 จำนวนผูปวยไขหวัดใหญป 63 เปรียบเทียบ ป 62 และ คามัธยฐาน 58-62  รูปที่ 2 อัตราปวยไขหวัดใหญสะสมรายอำเภอ ป 2563 จ.ประจวบคีรีขันธ  
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มธัยฐาน 58-62 171 193 184 130 138 168 176 249 268 210 189 184

ปี 2562 270 203 231 174 168 168 178 216 270 224 224 226

ปี 2563 48
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ปอดบวม 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 ไดรับรายงานผูปวยโรคปอดบวม จำนวน 48 ราย อัตรา

ปวย 8.82 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต จำนวนผูปวยต่ำกวาปที ่ผานมาและคามัธยฐาน (รูปที่ 3) 

อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศหญิง  เทากับ 1.53:1 กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 55.99 ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 65 ป ข้ึนไป และ 55-64 ป อัตราปวย 29.79 และ 9.78 ตอแสนประชากร 

อำเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ อำเภอทับสะแก อัตราปวย 16.01 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอ      

บางสะพาน, อำเภอหัวหิน, อำเภอปราณบุรี, อำเภอสามรอยยอด, อำเภอกุยบุรี, อำเภอบางสะพานนอย  และอำเภอเมือง 

อัตราปวย  13.05,  11.63,  10.44,  8.19,  6.68,  2.51 และ 1.09 ตอประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำประชาชนในการเตรียมพรอมปองกันควบคุมโรคปอดอักเสบรุนุแรงจากเช้ือไวรัส (Viral Pneumonia)  

ผูที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีรายงานผูติดเชื้อปอดอักเสบ ตองหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มี

มลภาวะท่ีเปนพิษ ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอ่ืน เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ำ ผาเช็ดตัว รักษา รางกายใหอบอุนอยูเสมอ สวนผูท่ี

เดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กเล็กและผูสูงอายุ หากมีอาการเริ่มปวย เชน มีไข ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ใหรีบพบแพทย

หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดโรคแทรกซอน ปอดบวมได   

 

 

 

 

ทีมตระหนักรูสถานการณ สสจ.ประจวบคีรีขันธ 

รูปที่ 3 จำนวนผูปวยปอดบวมป 63 เปรียบเทียบ ป 62 และ คามัธยฐาน 58-62  รูปที่ 4 อัตราปวยปอดบวมสะสมรายอำเภอ ป 2563 จ.ประจวบคีรีขันธ  


