ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.
สถานการณตางประเทศ
27 ธ.ค.2562 - 5 ม.ค.2563 พบผูปวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจากเมืองอูฮั่น จำนวน 59 ราย อาการวิกฤติ 7 ราย
ไมมีรายงานผูเสียชีวิต มีผูที่ใกลชิดผูปวยแตยังไมมีอาการและอยูในการเฝาสังเกต จำนวนเพิ่มขึ้นเปน 163 คน
ฮองกง พบผูเดินทางจากอูฮั่น ปวยมีอาการทางเดินหายใจ 16 คน เปนชาวฮองกงที่เพิ่งเดินทางไปเยือนเมืองอูฮั่นมาเมื่อ
เร็วๆนี้ การตรวจรางกายในเบื้องตนพบวา 10 คนในจำนวนนี้ ติดเชื้อเกี่ยวกับทางเดินหายใจทั้งเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ไขหวัด
โดยทั่วไป(ไรโนไวรัส) พาราอินฟลูเอนซา ไวรัสโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอารเอสวี (RSV) และอื่นๆ
สิงคโปร พบผูปวยสงสัยรายแรก เด็กหญิงอายุ 3 ป เดินทางไปเมืองอูฮั่น กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร รายงานสาเหตุ
อาการปวยของเด็กหญิงคนดังกลาวเกิดจากเชื้อไวรัสอารเอสวี ซึ่งเปนสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในเด็ก
ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 ไดมีพบผูปวยเขาเกณฑสงสัยตองเฝาระวังรายที่ 5 โดย ไดรับรายงานวา มีสายการบินจาก
อูฮั่น ที่บินตรงมาลงยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อชวงเที่ยงของวันที่ 8 ม.ค. ซึ่งดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ได
คัดกรองพบหญิงชาวจีนรายหนึ่งมีอาการไข เขาเกณฑสอบสวนโรค จึงไดแยกออกมาเพื่อไมใหสัมผัสกับผูอื่น และสงมายัง
หองแยกโรคที่สถาบันบำราศฯ เพื่อทำการรักษา สอบสวนโรค ซักถามประวัติ เก็บสิ่งสงตรวจทางแล็บ ซึ่งตองรอผลการ
สอบสวนโรคอีกครั้งหนึ่ง
ผูที่เดินทางมาไฟลทเดียวกัน โดยเฉพาะผูที่นั่งอยูดานขาง ดานหนา และดานหลังของผูปวยรายนี้ จะมีการติดตาม
วามีอาการไขหรือไม ใหคำแนะนำแกผูโดยสารทั้งหมดวาหากมาอยูในประเทศไทยแลวเกิดมีอาการไขใหรีบติดตอเขามา ซึ่ง
ในการเฝาระวังนั้นจะยึดตามระยะเวลาการฟกตัวของโรคนานที่สุด คือ 14 วัน
สำหรับผูปวยเขาเกณฑสงสัยตองเฝาระวังกอนหนานี้ 4 ราย ขณะนี้ใหกลับบานไดแลว 2 รายเพราะไมไดเปนเชื้อ
ไวรัสที่เกี่ยวของกับการระบาดที่อูฮั่น โดยเปนรายของ ด.ช.ชาวจีน พบเชื้อไขหวัดใหญ อาการดีขึ้น ไมมีไขใหกลับบาน และ
รายที่เปนนักศึกษาหญิงไทย ผลตรวจแล็บครั้งที่สองเปนไขหวัดใหญสายพันธุ C อาการดีขึ้น 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.
เอกชนไดรายงานวาผูปวยมีอาการดีขึ้น อยางไรก็ตาม ยังตองรอผลตรวจแล็บที่ครบถวนอีกครั้งหนึ่ง

ประจวบคีรีขันธ
ขอมูลการเฝาระวังโรค สนามบินหัวหิน มีไฟลเที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย อาทิตยละ 4 วัน
จันทร พุธ ศุกร อาทิตย เวลา 11.00 -12.00 น. สายการบิน AIR ASIA 180 ที่นั่ง จำนวนผูเดินทางแตละเที่ยวบินประมาณ
100-180 คน สวนใหญเปนสัญชาติมาเลเซีย ขอมูลการคัดกรองผานเทอรโมสแกน
วันที่ 5 ม.ค.63 จำนวน 140 คน ไมมีสัญชาติจีน ไมพบผูปวย
วันที่ 6 ม.ค.63 จำนวน 145 คน ไมมีสัญชาติจีน ไมพบผูปวย
วันที่ 8 ม.ค.63 จำนวน 145 คน ไมมีสัญชาติจีน ไมพบผูปวย
สถานการณโรคทางเดินหายใจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ไขหวัดใหญ
ตั้งแตวันที่ 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
อำเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด 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 (รูปที่ 2)
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รูปอดบวม
ปที่ 1 จำนวนผูปวยไขหวัดใหญป 63 เปรียบเทียบ ป 62 และ คามัธยฐาน 58-62

0.00

รูปที่ 2 อัตราปวยไขหวัดใหญสะสมรายอำเภอ ป 2563 จ.ประจวบคีรีขันธ

ปอดบวม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 ไดรับรายงานผูปวยโรคปอดบวม จำนวน 48 ราย อัตรา
ปวย 8.82 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต จำนวนผูปวยต่ำกวาปที่ผานมาและคามัธยฐาน (รูปที่ 3)
อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศหญิง เทากับ 1.53:1 กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 55.99 ตอประชากร
แสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 65 ป ขึ้นไป 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 (รูปที่ 4)
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รูปที่ 3 จำนวนผูปวยปอดบวมป 63 เปรียบเทียบ ป 62 และ คามัธยฐาน 58-62

0.00

รูปที่ 4 อัตราปวยปอดบวมสะสมรายอำเภอ ป 2563 จ.ประจวบคีรีขันธ

คำแนะนำประชาชนในการเตรียมพรอมปองกันควบคุมโรคปอดอักเสบรุนุแรงจากเชื้อไวรัส (Viral Pneumonia)
ผูที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีรายงานผูต ิดเชื้อปอดอักเสบ ตองหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มี
มลภาวะที่เปนพิษ ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอื่น เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ำ ผาเช็ดตัว รักษา รางกายใหอบอุนอยูเสมอ สวนผูที่
เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเด็กเล็กและผูสูงอายุ หากมีอาการเริ่มปวย เชน มีไข ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ใหรีบพบแพทย
หรือเจาหนาที่สาธารณสุขทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดโรคแทรกซอน ปอดบวมได

ทีมตระหนักรูสถานการณ สสจ.ประจวบคีรีขันธ

