
 
สถานการณตางประเทศ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 5 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานจํานวนผูปวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อ

ไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม ท้ังสิ้น 59 ราย โดย 41 ราย มีผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม วันท่ี 

21 มกราคม 2563 มีผูปวยยืนยันทั้งสิ้น 258 ราย มีผูเสียชีวิตเพิ่มเปน 6 ราย อาการรุนแรงอยูในภาวะวิกฤต 12 ราย       

มี อาการปวยรุนแรง 51 ราย รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 164 ราย อาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลแลว 25 ราย ซึ่งใน 

จํานวนนี้มีรายงานพบเชื้อในบุคลากรทางการแพทย 15 ราย พบผูสัมผัสที่อยูภายใตการสังเกตอาการทั้งหมด 988 ราย     

จบการติดตามอาการ 739 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25–89 ป มีไข ไอ แนนหนาอก และเหนื่อยหอบ โดยผูปวย 

สวนใหญมีประวัติเก่ียวของกับ South China Seafood Wholesale Market มีบางรายท่ีปฏิเสธการ เขาตลาด นอกจากนี้

ทางการประเทศจีนไดประกาศวาเชื้อนี้สามารถติดตอจากคนสูคนได  

วันที่ 19 มกราคม 2563 ผูปวยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ที่ประเทศจีน นอกเมืองอูฮ่ัน        

ในเมืองปกก่ิง จํานวน 2 ราย และเมืองเซินเจิ้น จํานวน 1 ราย  

วันท่ี 20 มกราคม 2563 พบผูปวย ยืนยันเพ่ิมเติมในเมืองปกก่ิง 3 ราย และในเมืองกวางตุง 14 ราย รวมท้ังสิ้น 20 ราย 

เขตการปกครองพิเศษฮองกง วันที่ 21 มกราคม 2563 เขตการปกครองพิเศษฮองกงพบผูเดินทางจากเมืองอูฮั่นเขาไดกับ

เกณฑท้ังหมด 118 ราย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวย 81 ราย พบเชื้ออ่ืนท่ีไมพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

ประเทศญ่ีปุน วันท่ี 15 มกราคม 2563 รายงานผูปวยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ ใหม 1 ราย เปน

ชายอายุ 30 ป เริ่มปวย 3 มกราคม 2563 เขารับการรักษาในวันที่ 10 มกราคม 2563 หรือ 1 สัปดาห หลังจากกลับมา     

ที่ญี่ปุน ดวยอาการไข และไอ ปจจุบันอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแลว ยังไมพบรายงาน การติดเชื้อของสมาชิก    

ในครอบครัวและบคุลากรทางการแพทย 

ประเทศสิงคโปร วันท่ี 21 มกราคม 2563 พบผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 7 ราย ผลตรวจ

ทางหองปฏิบัติการตรวจไมพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 6 ราย 

ประเทศเวียดนาม วันที่ 16 มกราคม 2563 ประเทศเวียดนามรายงานผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา   

สายพันธุใหม 2 ราย  ขณะนี้รักษาตัวอยูในโรงพยาบาลเพ่ือสังเกตอาการ อยูระหวางการติดตามผูสัมผัส 

ประเทศไตหวัน วันที่ 17 มกราคม 2563 พบผูปวยเขาไดกับเกณฑการเฝาระวังรายใหม 4 ราย ยังไมทราบผลตรวจทาง

หองปฏิบัติการ 

ฉบับท่ี 10 ประจำวันท่ี 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 

 



สาธารณรัฐเกาหลี  วันที่ 20 มกราคม 2563  พบผูปวยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 1 ราย มี

ประวัติเดินทางไปเมืองอูฮ่ัน 

เนปาล วันท่ี 19 มกราคม 2563 พบผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 1 ราย อยูระหวางรอผล

ตรวจทางหองปฏิบัติการ และติดตามอาการผูสัมผัสจำนวน 29 ราย 

มาตรการในตางประเทศ 

ประเทศจีนเผยแพร genome ของเชื้อ“novel coronavirus 2019” หรือ “nCoV-2019” ลงใน GenBank® 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งขณะนี้ (วันที่ 14 มกราคม) Wuhan City health committee ได จัดทำ Q&A  โดยตอบ

คำถามเรื่องการติดตอจากคนสูคนวา “ถึงแมวาจะไมมีหลักฐานจากคนสูคน แตชองทางการ ติดตอนี้ยังไมสามารถตัดออกไป

ได แตอัตราการติดตอยังอยูในสถานะต่ำ” ซึ่งลักษณะการติดเชื้อในผูปวยทั้ง 41 ราย สวนใหญเปนเพศชาย อยูในวัย

กลางคนจนถึงวัยชรา โดยผูปวยสวนใหญมีประวัติเกี่ยวของกับ South China Seafood Wholesale Market มีบางรายท่ี

ปฏิเสธการเขาตลาด แตอยางไรก็ตามยังไมพบการเกิด Community transmission   

ประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา เขตการปกครองพิเศษฮองกง ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใต 

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และญี่ปุน ใชมาตรการเฝาระวังคัดกรองผูท่ีมีอาการไขรวมกับอาการระบบทางเดิน หายใจเฉียบพลัน 

และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอูฮั ่น (Wuhan) มณฑลหูเปย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมทั้งแจงเตือน

ประชาชนใหระมัดระวังและปองกันตนเองจากการติดเชื้อ   

วันท่ี 15 มกราคม 2563 ประเทศไตหวันออกประกาศใหโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม ใหเปน

โรคติดเชื้อทางกฎหมายประเภทที่ 5 อยูรวมกับโรคไขเหลือง ไขลาสซา ไขหวัดใหญ MERS และโรคติด เชื้อไวรัสมารบวรก 

และออกคำเตือนประชาชนเรื่องมาตรการการปองกันตนเองจากการติดเชื้อ  

วันที่ 16 มกราคม 2563 ประเทศญี่ปุนไดขอความรวมมือใหโรงพยาบาลรายงานผูปวยปอดอักเสบทุกราย ที่มี

ประวัติเดินทางไปเมืองอูฮ่ัน  จัดทำมาตรการดูแลรักษาผูปวย และติดตามผูสัมผัส  

วันที่ 17 มกราคม 2563 สหรัฐอเมริกาไดเริ่มมาตรการตรวจคัดกรองผูท่ีมีอาการไขรวมกับอาการระบบ ทางเดิน

หายใจเฉียบพลันนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจาก เมืองอูฮั ่น ณ สนามบินสามแหง ไดแก ซานฟรานซิสโก นิวยอรก และ     

ลอสแองเจลิส   

วันที่ 18 มกราคม 2563 นักวิจัยจาก Imperial College London ประมาณการวาจะมีประชาชนจาก เมืองอูฮ่ัน

บินออกนอกประเทศ 3,300 คน ตอวัน และคาดการณพบโรค 1 ราย ตอประชากรอูฮั่น 600 ราย ที่เดินทางออกนอก

ประเทศ 

ประเทศไทย 

กรมควบคุมโรคไดดําเนินการเฝาระวังคัดกรองผูโดยสารเครื่องบินในเสนทางท่ีบินตรงมาจากเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน 

ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานภูเก็ต  และทาอากาศยาน



กระบี่ (เริ่มคัดกรองวันท่ี 17 มกราคม 2563) ตั้งแต วันท่ี 3–21 มกราคม 2563 จํานวน 123 เท่ียวบิน ผูเดินทางและลูกเรือ

ไดรับการคัดกรอง ทั้งสิ้น 19,480 ราย โดยในวันที่ 21 มกราคม 2563  พบผูปวยอาการเขาไดตามนิยามเพิ่มขึ้นจํานวน      

6 ราย ทําใหรวมพบผูปวยที่มีอาการเขาไดตามนิยามทั้งหมด  38 ราย โดย 20 ราย คัดกรองไดที่สนามบิน นอกจากนี้        

มีผูปวยท่ีมีอาการเขาตามนิยามไปรับการตรวจรักษาท่ี โรงพยาบาล 18 ราย และในจํานวนนี้ไดพักรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาล

รัฐ 10 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 1 ราย รวม 11 ราย ไมพบผูปวยอาการรุนแรง ผูปวยอาการดีขึ้นและไดกลับบานแลว

จํานวน 27 ราย พบผูปวยยืนยัน 2 ราย สวนผูปวยรายอื ่นที ่ทราบเชื ้อที ่เปนสาเหตุและไดร ับการวินิจฉัยสุดทาย 

ประกอบดวย Influenza A 9 ราย, Influenza B 6 ราย, Influenza C 1 ราย, Adenovirus 1 ราย Coronavirus OC43   

1 ราย Streptococcus pneumoniae 1 ราย Bronchitis 3 ราย Pharyngitis 2 ราย Common cold 1 ราย RSV 

infection 1 ราย และรอผลตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ 12 ราย 

 

ประจวบคีรีขันธ  ขอมูลการเฝาระวังโรค สนามบินหัวหิน มีไฟลเที ่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย      

อาทิตยละ 4 วัน จันทร พุธ ศุกร อาทิตย เวลา 11.00 -12.00 น. สายการบิน AIR ASIA 180 ท่ีนั่ง ขอมูลการคัดกรองดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ตารางการคัดกรองผูโดยสารโดยเครื่องบิน สนามบินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

วันท่ี จำนวนผูโดยสาร สัญชาติจีน/หรือประวัติเสี่ยง จำนวนท่ีไดรับการคัดกรอง ผูมีอาการตามนิยาม 

5 ม.ค.63 140 0 140 0 

6 ม.ค.63 145 0 145 0 

8 ม.ค.63 147 0 147 0 

10 ม.ค.63 172 0 172 0 

12 ม.ค.63 142 0 142 0 

13 ม.ค.63 153 0 153 0 

15 ม.ค.63 148 0 148 0 

17 ม.ค.63 163 0 163 0 

19 ม.ค.63 145 0 145 0 

20 ม.ค.63 150 0 150 0 

รวม 1505 0 1505 0 

 

 

 

 



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 119
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สถานการณโรคทางเดินหายใจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ตารางท่ี 2 ผลการเฝาระวังกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ของ รพ.ในจังหวัดประจวบฯ ป 2563 สัปดาหท่ี 1-2 

สัปดาห จำนวน รพ.

สงขอมูล 

(แหง) 

ผูปวย ILI  จำนวน

ผูปวยนอก

ท้ังหมด  

รอยละ 

ILI 

รพ.ท่ีมีสัดสวน 

 ILI 5-10% 

(แนวโนมเพ่ิมข้ึน) 

รพ.ท่ีมีสัดสวน 

 ILI >10% 

(พิจารณามาตรการฉุกเฉิน) 

สัปดาหท่ี 1 8 994 35,525 2.80 - - 

สัปดาหท่ี 2 8 1,054 34,388 306 - - 

ตารางท่ี 3 รายงานการเฝาระวัง ILI สัปดาหท่ี 3 ของ รพ.ในจังหวัดประจวบฯ ระหวางวันท่ี 19–25 มกราคม 2563 

วันท่ี จำนวน สัดสวนผูปวย 

ILI รายวนั (%) สถานพยาบาลท่ีสง ผูปวย ILI (ครัง้) ผูปวยนอกท้ังหมด (ครั้ง) 

19 มกราคม 2563 7 51 1,098 4.64 

20 มกราคม 2563 6 88 3,476 2.53 

21 มกราคม 2563 2 35 1,771 1.98 

 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563 ไดรับรายงานผูปวยโรคไขหวัดใหญ จำนวน 119 ราย       

คิดเปนอัตราปวย 21.88 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต จำนวนผูปวยต่ำกวาปที ่ผานมาแตสูงกวา     

คามัธยฐาน (รูปที่ 1) อัตราสวนเพศหญิง ตอ เพศชาย เทากับ 1.43:1 กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 

62.57 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุม 5-9 ป, 10-14 ป อัตราปวย 49.87 และ 40.30 ตอประชากรแสนคน 

อำเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ อำเภอปราณบุรี อัตราปวย 62.01 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอ        

สามรอยยอด, อำเภอหัวหิน, อำเภอบางสะพาน, อำเภอบางสะพานนอย, อำเภอเมือง, อำเภอกุยบุรี และอำเภอทับสะแก 

อัตราปวย  30.71,  26.97,  10.44,  10.03,  9.85,  6.68 และ 2.00 ตอประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 จำนวนผูปวยไขหวัดใหญป 63 เปรียบเทียบ ป 62 และ คามัธยฐาน 58-62  รูปที่ 2 อัตราปวยไขหวัดใหญสะสมรายอำเภอ ป 2563 จ.ประจวบคีรีขันธ  



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 58-62 171 193 184 130 138 168 176 249 268 210 189 184

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

ปี 2563 160
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ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 22 มกราคม 2563 ไดรับรายงานผูปวยโรคปอดบวม จำนวน 160 ราย อัตรา

ปวย 29.41 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต จำนวนผูปวยต่ำกวาปที่ผานมาและคามัธยฐาน (รูปที่ 3) 

อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศหญิง  เทากับ 1.05:1 กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 158.08 ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 65 ป ข้ึนไป และ 55-64 ป อัตราปวย 117.41 และ 19.55 ตอประชากรแสนคน 

อำเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ อำเภอบางสะพาน อัตราปวย 46.99 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอ        

ปราณบุรี, อำเภอหัวหิน, อำเภอทับสะแก, อำเภอสามรอยยอด, อำเภอกุยบุรี, อำเภอบางสะพานนอย และอำเภอเมือง 

อัตราปวย  40.05,  40.02,  36.03,  20.47,  20.04,  15.04 และ 4.38 ตอประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำประชาชนในการเตรียมพรอมปองกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

หากทานมีอาการไข ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย ภายใน 14 วัน หลังกลับมาจากเมืองอูฮั่นประเทศจีน 

โปรดไปพบแพทยและยื่นบัตรคำแนะนำดานสุขภาพสำหรับผูเดินทางเขามาในประเทศไทย กับแพทยผูทำการรักษาพรอม

แจงประวัติการเดินทาง ทานอาจไดรับเชื้อโรคกอนเดินทางมายังประเทศไทย กรุณาแจงรายละเอียดตางๆ กับแพทย         

ผูทำการรักษา เชน อาการปวย วันที่เริ่มมีอาการปวย วันเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานที่พัก เพื่อแพทยจะไดวินิจฉัยได

ถูกตองและรักษาไดทันทวงที แพทยผูทำการรักษาจะรายงานตอหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการปองกันควบคุมโรคโดยเร็ว หากมีขอสงสัยสามารถ

สอบถามรายละเอียดไดท่ีสายดวนกรมควบคุมโรค 1422   

 

ทีมตระหนักรูสถานการณ สสจ.ประจวบคีรีขันธ 

 

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


