
 
สถานการณตางประเทศ พบผูปวยยืนยัน ใน 10 ประเทศ ดังนี้ 

ประเทศ ยืนยันติดเช้ือ เสียชีวิต 

จีน เมืองที ่พบผู ปวย 28 เมือง ของจีน

แผนดินใหญ จำนวน 830 ราย เสียชีวิต 

26 ราย เปนผูปวยยืนยันในมณฑลหูเปย 

549 ราย   (เปนบุคลากรทางการแพทย 

15 ราย) เส ียช ีว ิต 25 ราย และพบ

ผูเสียชีวิตในมณฑล    เหอเปย 1 ราย  

สวนใหญเปนเพศ หญิง อายุ 25–89 ป มี

ไข ไอ แนนหนาอก และเหนื่อยหอบ โดย

ผู ปวยสวนใหญมีประวัติเกี ่ยวของกับ 

South China Seafood Wholesale Market 

เชื้อนี้สามารถติดตอจากคนสูคนได 
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26 (3.1%) 

ไทย  

รายที่ 1 นักทองเที ่ยวหญิงชาวจีน อายุ 61 ป จากเมืองอู ฮั ่น คัดกรองไดที ่สนามบินสุวรรณภูมิ       

เขารับการรักษาท่ีสถาบันบำราศนราดูร กลับประเทศแลว 

รายที่ 2 นักทองเที ่ยวหญิงชาวจีน อายุ 74 ป จากเมืองอู ฮั ่น คัดกรองไดที่สนามบินสุวรรณภูมิ       

เขารับการรักษาท่ีสถาบันบำราศนราดูร กลับประเทศแลว 

รายที่ 3 หญิงไทย อายุ 73 ป ติดเชื้อหลังจากเดินทางกลับมาจากอูฮั่น มีอาการไข หายใจเหนื่อย     

จึงไดเขารับการรักษาท่ี รพ.นครปฐม กลับบานแลว 

รายที่ 4 นักทองเที่ยวชายชาวจีน อายุ 64 ป จากเมืองอูฮั่น คัดกรองไดที่สนามบินสุวรรณภูมิ ยัง

รักษาอยูท่ีสถาบันบำราศนราดูร 

รายที่ 5 นักทองเที่ยวหญิงชาวจีน อายุ 33 ป จากเมืองอูฮั่น วันที่ 21 ม.ค 63 ผานการคัดกรองท่ี

สนามบินดวยอาการปกติ ตอมามีไข ไอเล็กนอย ไมมีน้ำมูก ปวดกลามเนื้อ มา รพ.วันที่ 23 ม.ค.63 

ดวยตนเอง ยังรักษาอยูท่ี รพ.ราชวิถี    
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ฉบับท่ี 13 ประจำวันท่ี 26 มกราคม 2563 เวลา 09.00 

 



สิงคโปร 3 0 

เวียดนาม 2 0 

ฮองกง 2 0 

มาเกา 2 0 

ญี่ปุน 2 0 

เกาหลีใต 2 0 

ไตหวัน 1 0 

สหรัฐ 1 0 

รวม 850 26 

 

มาตรการในตางประเทศ 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ประเทศจีนเผยแพร genome ของเชื้อ“novel coronavirus 2019” หรือ“nCoV-

2019” ลงใน GenBank® ตอมาวันที่ 21 มกราคม 2563 ประเทศจีนมีมาตรการคัดกรองโรคที่สนามบิน สถานีรถไฟ และ

ทาเรือ วันที่ 23 มกราคม 2563 เพิ่มมาตรการลดการแพรกระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 โดยประกาศปด

เมืองอูฮ่ัน มีการยกเลิกเท่ียวบินขาออก ประกอบดวย แอรไชนา 28 เท่ียวบิน ไชนาอีสเทิรน 78 เท่ียวบิน และไชนาเซาเทิรน 

108 เที่ยวบิน สายการบินของเซินเจิ ้นทุกสายการบินถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2563 และทุกสายการบินของ Cathay 

Dragon จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 รวมถึงการเดินทางดวยรถไฟ และวันท่ี 24 มกราคม 2563 ไดมีการประกาศปด

เมืองเพ่ิมเปน 11 เมืองในมณฑลหูเปย ไดแก อูฮ่ัน หวางกาง เออโจว จือเจียง ชื่อป เซียนเถา เซียนเจียง เอินซ่ี หวงนี่ เซียว

กิน และจิงเหมิน และใหประชาชนในเมืองอูฮ่ันสวมหนากากอนามัยเม่ืออยูในท่ีชุมชน 

ประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา เขตการปกครองพิเศษฮองกง ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใต ฟลิปปนส 

อินโดนีเซีย ญี่ปุน และออสเตรเลียใชมาตรการเฝาระวังคัดกรองผูท่ีมีอาการไขรวมกับอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน 

และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอูฮ่ัน (Wuhan) มณฑลหูเปย (Hubei) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมท้ังแจงเตือนประชาชนใหระมัดระวังและปองกันตนเองจากการติดเชื้อ  

สิงคโปร แนะนำใหประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองอูฮ่ัน หากไมจำเปน พรอมใหความระมัดระวังและดูแลสุขอนามัย

สวนบุคคล เม่ือเดินทางไปยังสวนท่ีเหลือของจีนพรอมสวมหนากากอนามัยเพ่ือปองกัน 

ไตหวัน ออกประกาศใหโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ใหเปนโรคติดเชื้อทางกฎหมายประเภทที่ 5 อยู

รวมกับโรคไขเหลือง ไขลาสซา ไขหวัดใหญ MERS และโรคติดเชื้อไวรัสมารบวรก และออกคำเตือนประชาชนเรื่องมาตรการ

การปองกันตนเองจากการติดเชื้อ โดยวันท่ี 22 มกราคม 2563 ยกระดับการเตือนภัยเปนระดับ 3 เพิ่มมาตรการคัดกรอง     

ผูเดินทาง ณ สนามบิน และทาเรือ 



ญี่ปุน ประเทศไดขอความรวมมือใหโรงพยาบาลรายงานผูปวยปอดอักเสบทุกรายที่มีประวัติเดินทางไปเมืองอูฮั่น จัดทำ

มาตรการดูแลรักษาผูปวย และติดตามผูสัมผัส 

วันที่ 18 มกราคม 2563 นักวิจัยจาก Imperial College London ประมาณการวาจะมีประชาชนจากเมืองอูฮั่นบินออก

นอกประเทศ 3,300 คน ตอวัน และคาดการณพบโรค 1 ราย ตอประชากรอูฮ่ัน 600 ราย ท่ีเดินทางออกนอกประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ไดเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองที่ 5 สนามบินหลักที่มีผูเดินทาง มาจากอูฮั่น ไดแก ซานฟรานซิสโก นิวยอรก 

ลอสแองเจลิส แอตแลนตา และ ชิคาโก โดยยกระดับเปน Immediate Health Risk พรอมจัดตั้ง Emergency Response 

System พัฒนาแนวทางการจัดการโรค และการตรวจวินิจฉัยเพ่ือคนหาเชื้อไวรัส 

 

ประเทศไทย 

ตั้งแตวันท่ี 3 – 24 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรคไดด าเนินการเฝาระวัง

คัดกรองผูโดยสารเครื่องบินในเสนทางท่ีบินตรงมาจากเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน ณ ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศ ยานเชียงใหม ทาอากาศ

ยานภูเก็ต และทาอากาศยานกระบี่ (เริ่มคัดกรองวันท่ี 17 มกราคม 2563) จำนวน 

137 เที่ยวบิน ผูเดินทางและลูกเรือไดรับการคัดกรอง ทั้งสิ้น 21,522 ราย โดยใน

วันที่ 24 มกราคม 2563 พบผูปวยอาการเขาไดตามนิยามเพิ่มขึ้น จำนวน 7 ราย  

ทำใหรวมพบผูปวยที่มีอาการเขาไดตามนิยามทั้งหมด 60 ราย โดย 22 ราย คัด

กรองไดท่ีสนามบิน นอกจากนี้มีผูปวยท่ีมีอาการเขาตามนิยามไปรับการตรวจรักษา

ที่โรงพยาบาลเอกชน 26 ราย โรงพยาบาลรัฐ 8 ราย และสถาบันบ าราศนราดูร    

3 ราย รวมทั้งมีโรงแรมรายงาน ผูปวย 1 ราย และในจำนวนนี้ไดพักรักษาตัวอยูที ่โรงพยาบาลรัฐ 12 ราย (นครปฐม 

กรุงเทพฯ เชียงใหม ภูเก็ต และสงขลา) สถาบันบำราศนราดูร 9 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 2 ราย รวม 23 ราย ไมพบ

ผูปวยอาการรุนแรง ผูปวยอาการดีขึ้นและไดกลับบานแลวจำนวน 37 ราย พบผูปวยยืนยันติดเชื้อ Novel Coronavirus 

2019 จำนวน 5 ราย สวนผูปวยรายอ่ืนท่ีทราบเชื้อท่ีเปนสาเหตุ และรอผลตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ 22 ราย 

 

มาตรการในประเทศไทย  

วันที่ 22 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดยกระดับศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เปนระดับ 3 เพ่ือ

ติดตามสถานการณโรคทั้งในประเทศและตางประเทศอยางใกลชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสรางความเขมแข็ง

ของระบบการเฝาระวังคนหาผูปวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากตางประเทศ วันที่ 23 มกราคม 2563 ไดยกระดับ

การแจงเตือนโรคในผูเดินทาง เปนระดับ 3 ใหหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด 14 เมือง  

o เอินซือ  Enshi  (เริ่ม 24 ม.ค. 63) 

o เสี้ยวกาน  Xiaogan  (เริ่ม 24 ม.ค. 63) 



o เสียนหนิง  Xianning (เริ่ม 24 ม.ค. 63) 

o หวงสือ  Huangshi (เริ่ม 24 ม.ค. 63) 

o เซียนเถา Xiantao (เริ่ม 24 ม.ค. 63) 

o เฉียนเจียง Qianjiang (เริ่ม 24 ม.ค. 63) 

o จิ่นโจว  Jingzhou (เริ่ม 24 ม.ค. 63) 

o ลีฉวน  Lichuan (เริ่ม 24 ม.ค. 63) 

o หวงกัง  Huanggang (เริ่ม 23 ม.ค. 63) 

o ชื่อป  Chibi  (เริ่ม 23 ม.ค. 63) 

o เออโจว  Ezhou  (เริ่ม 23 ม.ค. 63) 

o จือเจียง  Zhījiāng (เริ่ม 23 ม.ค. 63) 

o อูฮ่ัน  Wuhan  (เริ่ม 23 ม.ค. 63) 

ผูท่ีมีประวัติเดินทางไปในพ้ืนท่ีขางตน และ เมืองกวางโจว (Guangzhou) หากมีไขและอาการระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ 

เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ขอใหสวมหนากากอนามัยและ         

รีบปรึกษาเจาหนาที่ทางการแพทยและสาธารณสุขทันทีหรือ โทร.1422 สำหรับเมืองอื่นๆ ยังไมมีการควบคุมการเดิน

ทางเขา-ออก 

 

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 



22 ม.ค.63 165 4 165 0 

24 ม.ค.63 181 1 181 0 

รวม 1,851 5 1,851 0 

 

จำนวนคัดกรอง ตั้งแตวันที่ 5-24 ม.ค.2563 จำนวนผูโดยสารทั้งสิ้น 1,851 ราย เปนชาวจีนทั้งหมด 5 ราย ใน

จำนวนนี้เปนผูเดินทางมาจากประเทศจีน (เมืองเซ่ินเจิน) จำนวน 3 ราย อีก 2 ราย เปนชาวจีนท่ีอาศัยในมาเลเซีย คัดกรอง

ทุกรายไมพบผูมีอาการไข มาตรการการดำเนินงานท่ีดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ คัดกรองผูปวยทุกรายผานกลอง

เทอรโมสแกน หากเปนสัญชาติจีน จะแยกใหมาพบเจาหนาที่ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เพื่อซักประวัติ คัด

กรองซ้ำดวยเครื่องวัดอุณหภูมิ บันทึกชื่อกับเลข Passport ใหคำแนะนำหากมีการเจ็บปวย มีไข ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล 

หายใจหอบเหนื่อย ใหรบีพบแพทย 

วันที ่ 23 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดรับรายงานจาก

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง วามีผูปวยผูปวยเขานิยามการเฝาระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

จำนวน 1 ราย เปนผูปวยเพศหญิง อายุ 73 ป อาชีพ ผูอำนวยการโรงพยาบาลเอกชนในเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย ประเทศจีน 

เดินทางมาพรอมกับเพื่อน 1 คน ถึงประเทศไทย สนามบินดอนเมือง วันที่ 19 มกราคม 2563 ไดเชาเหมารถแท็กซี่มาเขา

พักที่โรงแรมแหงหนึ่งในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในชวงเชามืดวันที่ 20 มกราคม 2563 เริ่มมีอาการปวยวนัท่ี 

21 มกราคม 2563 ดวยอาการไข ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื ่อยกลามเนื ้อ เขามารักษาครั ้งแรกที ่โรงพยาบาล ในวันท่ี              

23 มกราคม 2563 ดวยอาการไข 38.6–38.9 องศาเซลเซียส ไอ และปวดศีรษะ ความดันโลหิต 134/79 มิลลิเมตรปรอท 

ชีพจร 89 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 18 ครั้ง/นาที โรงพยาบาลรักษาและแยกผูปวยในหองแยกโรค Negative Pressure 

และเก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ วันที่ 24 มกราคม 2563 ขณะนี้ยังรอยืนยันผลทางหองปฏิบัติการ ซึ่งตองประกาศ

ผลโดยผูเชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข 

    ผูปวยท่ีเขาเกณฑการสอบสวนโรค (PUI) เนื่องจากเขาเกณฑท้ัง 3 สวน คือ มีไข อาการทางเดินหายใจ และมาจากอูฮ่ัน 

โดยผูปวยมาขอรับบริการท่ีโรงพยาบาลเนื่องจากมีไข โรงพยาบาลเมื่อตรวจสอบคัดกรองไดจึงแจงเขามา และไดนำผูปวย

เขาหองแยกโรค Negative Pressure ตามปกติ และเก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ สวนการจะบอกวาผูปวยแตละราย

ยืนยันวาเปนปวยจากเชื้อ หรือไม ตองพิจารณาขอมูล 3 ดาน  คือ 1.อาการทางคลินิกวานอยมากรุนแรงแคไหน 2.ขอมูล

ทางระบาดวิทยา ติดเชื้อจากไหน สัมผัสกับใคร และ 3. ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ขอมูลท้ัง 3 ดาน และคณะผูเชี่ยวชาญ

ดานไวรัส ดานระบาดวิทยา และดานคลินิก พิจารณารวมกัน หากยืนยันจึงจะแจงใหทราบตอไป 

การติดตามผูสัมผัส 

1. ผูสัมผัส High risk จำนวน 8 ราย (บุคลากรทางการแพทย 8 ราย) เก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ติดตามวัดไข

ทุกวัน ไมพบผูมีไข 

2. ผูสัมผัส Low risk จำนวน 21 ราย (บคุลากรทางการแพทย 6 ราย, พนักงานโรงแรม 15 ราย) อาการปกติ 



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 9 1,127 36,955 3.05 11.11 - 

สัปดาหท่ี 2 9 1,202 35,647 3.37 - 11.11 

  

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

วันท่ี จำนวน สัดสวนผูปวย 

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

19 มกราคม 2563 8 63 1,160 5.43 

20 มกราคม 2563 8 124 4,191 2.96 

21 มกราคม 2563 7 78 3,677 2.12 

22 มกราคม 2563 7 61 3,710 1.64 

23 มกราคม 2563 7 66 3,392 1.95 

24 มกราคม 2563 7 73 2,984 2.45 

25 มกราคม 2563 3 34 349 9.74+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 174
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สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2563 ไดรับรายงานผูปวยโรคไขหวัดใหญ จำนวน 174 ราย       

คิดเปนอัตราปวย 31.99 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต จำนวนผูปวยต่ำกวาปที ่ผานมาแตสูงกวา     

คามัธยฐาน (รูปที่ 1) อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศหญิง เทากับ 1.23:1 กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 5-9 ป อัตราปวย 

73.33 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุม 0-4 ป, 10-14 ป อัตราปวย 72.45 และ 54.69 ตอประชากรแสนคน 

อำเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ อำเภอปราณบุรี อัตราปวย 82.68 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอ        

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

อัตราปวย  57.32,  43.50,  15.32,  12.53,  10.44,  6.68 และ 4.00 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 188
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ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 26 มกราคม 2563 ไดรับรายงานผูปวยโรคปอดบวม จำนวน 188 ราย อัตรา

ปวย 34.56 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต จำนวนผูปวยต่ำกวาปท่ีผานมาแตสูงกวาคามัธยฐาน (รูปท่ี 3) 

อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศหญิง  เทากับ 1.04:1 กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 194.30 ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 65 ป ข้ึนไป และ 55-64 ป อัตราปวย 129.68 และ 21.18 ตอประชากรแสนคน 

อำเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ อำเภอบางสะพาน อัตราปวย 56.12 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอ        

หัวหิน, อำเภอปราณบุรี, อำเภอทับสะแก, อำเภอสามรอยยอด, อำเภอกุยบุรี, อำเภอบางสะพานนอย และอำเภอเมือง 

อัตราปวย  49.59,  45.21,  40.04,  24.57,  20.04,  17.55 และ 5.47 ตอประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำประชาชนในการเตรียมพรอมปองกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

 

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  


