
 
สถานการณตางประเทศ 

 โรค SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) หรือโรคทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง มี

สาเหตุมาจากเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัส (Coronavirus) เคยมีโรคซารสระบาดเมื่อป 2546 เริ ่มจากพื้นที่มณฑล

กวางตุงของประเทศจีน ทำใหมีผูเสียชีวิตจำนวน 349 ราย ตอมาพบวามีการกระจายไปหลายประเทศ รวมท้ังสิ้น 29 พ้ืนท่ี 

(ฮองกง มาเกา ไตหวัน นับแยกจากจีน) มีรายงานผูปวยทั่วโลก จำนวน 8,096 ราย เสียชีวิต 774 ราย (อัตราปวยตาย 

9.6%) เดิมพบการติดเชื้อนี้ไดเฉพาะในสัตวที ่มีขนาดเล็ก แตตอมามีการกลายพันธุ เกิดการติดเชื้อในมนุษยขึ ้นและ

แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว ในชวงแรกผูท่ีติดเชื้อจะมีอาการคลายกับไขหวัดใหญ เชน มีไขสูงกวา 38 องศาเซลเซียส หรือ

มีอาการติดเชื้อท่ีปอดและทางเดินหายใจ เชน ไอแหง หรือหายใจลำบาก เปนตน  

ประเทศไทยเริ่มดำเนินงานเฝาระวังผูปวย SARS ตั้งแตเดือนมีนาคม 2546 ผลการเฝาระวังพบวา ตั้งแตวันท่ี        

1 มีนาคม พ.ศ. 2546 ถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีผูปวยเฝาระวังโรค SARS (มีประวัติเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีระบาด) 

รวม 314 ราย จำนวนผูเขาขายเฝาระวังจำแนกตามวันรับแจง พบวา เปนผูปวยยืนยันตรวจพบเชื้อ SARS Corona virus   

1 ราย เปนแพทยชาวอิตาลี เดินทางมาจากเวียดนาม เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี ผูปวย

รายนี้ไดกระตุนใหประเทศไทยและท่ัวโลกเริ่มดำเนินการเฝาระวังโรค SARS อยางเขมแข็ง มีผูปวยสงสัย (มีอาการไขรวมกับ

อาการทางเดินหายใจ) จำนวน 31 ราย ไมมีผูปวยเสียชีวิตและมีผูปวยเขาขาย (ปอดอักเสบ) จำนวน 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย  

ป 2563 เมืองอูฮั ่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน    

มีประชากรทั้งหมด 11 ลานคน พบผูปวยโรคปอดอักเสบ

จากเชื้อไวรัส ที่อาจมีความ เชื่อมโยงกับ SARS (Severe 

Acute Respiratory Syndrome) ในเม ืองอู ฮ ั ่น มณฑล   

หูเปย ทางตอนกลางของ ประเทศจีน ในเดือนธันวาคมท่ี

ผานมา จำนวน 27 ราย ซึ่งมีอาการรุนแรงจำนวน 7 ราย 

โดยมีอาการไข บางรายมีอาการหายใจไมสะดวก ทุกรายมี

การแยกรักษา และยังไมมีรายงานการแพรเชื้อจากคนสูคน 

ซึ่งผูปวยมีความสัมพันธกันคือประวัติการไปตลาดอาหาร

ฉบับท่ี 2 ประจำวันท่ี 7 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. 



ทะเล ซึ่งนอกจากอาหารทะเลแลวยังมีการขายทั้งแมว สุนัข งู และสัตวปาอื่นดวย ทั้งนี้สาเหตุอยูระหวางการสอบสวนโรค 

ขณะเดียวกันมีรายงานขาวผูปวยโรคปอดอักเสบ ที่ยังไมสามารถระบุสาเหตุไดในฮองกงจำนวน 2 ราย ซึ่งเดินทางไปเมือง   

อู ฮั ่น รายแรกมีไข และอาการของทางเดินหายใจสวนบน ตรวจไมพบ SARS ไขหวัดใหญ หรือไขหวัดนก ไมมีประวัติ         

ไปตลาดสด รายท่ีสองไมมี ไข หรืออาการปอดอักเสบ 

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

โดยทั่วไป(ไรโนไวรัส) พาราอินฟลูเอนซา ไวรัสโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอารเอสวี (RSV) และอ่ืนๆ มีขาวชาวฮองกงตื่นโรค

ปอดอักเสบ แหซ้ือ N95 ขาดตลาด 

สิงคโปร พบผูปวยสงสัยรายแรก เด็กหญิงอายุ 3 ป เดินทางไปเมืองอูฮั่น กระทรวงสาธารรสุขสิงคโปร รายงานสาเหตุ

อาการปวยของเด็กหญิงคนดังกลาวเกิดจากเชื้อไวรัสอารเอสวี ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในเด็ก  

 

ประเทศไทย 

ถึงแมประเทศไทยสามารถปองกันการแพรกระจายของ SARS ไดสำเร็จเมื่อป 2546 แตเคยมีการ ระบาดของ

ไขหวัดนก และมีควบคุมโรคจนสำเร็จ และมีระบบเฝาระวังมาโดยตลอด แตในสถานการณ ปจจุบันประเทศจีนยังพบไขหวัด

นก และมีผูปวยสงสัย SARS และมีนักทองเที่ยวจีน หรือตางชาติที่เดินทาง ระหวางไทย จีน มีจำนวนมากขึ้น ทำใหมีความ

เสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อเขามาเมืองไทยไดงายกวาเมื่อการ ระบาดครั้งกอน และจากขอมูลสายการบินจากเมืองอูฮ่ัน 

มายังสนามบินสุวรรณภูมิ พบวามีหลายสายการบินที่ ทำการบินอยูทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ คือ China Southern Airline 

จำนวน 4 เที่ยวและ Maldivian จำนวน 1 เที่ยว ผูโดยสารประมาณ 170 คนตอเที่ยว  และสนามบินดอนเมือง คือ Thai 

Air Asia จำนวน 2 เท่ียว ผูโดยสารเท่ียวละ 160 คน สรุป มีผูโดยสารท่ีเสี่ยงจำนวน 1,170 คนตอวัน เม่ือนำมาเปรียบเทียบ

กับการพบ ผูปวยสงสัย SARS ในประเทศจีน และโอกาสพบผูปวยโรค SARS ในประเทศไทยจากการเดินทางเขามาทาง 

สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม และสุราษฎรธานี พบวามีโอกาสในการพบผูปวยเพียงรอยละ 2 (จากโปรแกรม 

Insight) แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงในการที่จะมีการแพรกระจายเชื้อ SARS เขามาได จึงควรกำหนด

มาตรการในการควบคุมอยางเขมขน 

 

 

 



ขอมูลการคัดกรองผูเดินทางจากพ้ืนท่ีเส่ียงโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเช้ือไวรัสเมือง Wuhun ประเทศจีน 

 
วันที่ 4 ม.ค. 2563 (PUI รายแรก) ดานฯ สุวรรณภูมิ สายการบิน: China Southern Airlines เที่ยวบิน CZ 3057 พบผู

เดินทางเด็กเพศชายชาวจีน อายุ 3 ป 4 เดือน เลขท่ีนั่ง 58K พักอาศัยกับบิดา มารดาท่ี The Room Sukhumvit 64 (37.6 

องศาเซลเซียส) สงตัวไปบำราศ ผลตรวจเบื้องตนพบเชื้อ AH3N2 รักษาท่ีหองแยกโรค อาการดีข้ึนตามลำดับ 

รายที่ 2 นักศึกษาไทย อายุ 24 ป ที่ไปศึกษาตอที่เมืองอูฮั่น มีไขไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ภายหลังรับทราบขอมูลวา   

มีการเปดรักษาอาการเสี่ยงดังกลาว จึงขอสงตัวมา รพ.บำราศ พบตรวจทางหองปฏิบัติการพบเชื้อ RSV 

รายที่ 3 นักศึกษาไทย อายุ 22 ป ศึกษาประเทศจีน เดินทางเขาประเทศไทยผานการคัดกรองสนามบินพบวามีไข ไมมี

อาการของโรคติดเชื้อรุนแรงของระบบทางเดินหายใจสวนลาง 

รายท่ี 4 อายุ 40 ป รักษาโรงพยาบาลเอกชน ไดรับเชื้อหวัดจากเดินทางไปทองเท่ียวจีนและมีความจำเปนตองไปตอ

เครื่องบินท่ีเมืองอูฮ่ัน เม่ือกลับมามีอาการเสี่ยงจึงไปพบแพทย อยูระหวางรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

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  

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

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

 



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 57-61 42 50 38 18 10 25 52 110 141 155 152 51

ปี 2561 134 175 109 35 75 41 83 295 348 193 302 190

ปี 2562 326 367 265 168 377 299 564 455 314 263 259 118
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สถานการณโรคทางเดินหายใจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ไขหวัดใหญ 

 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดรับรายงานผูปวยโรคไขหวัดใหญ จำนวน 3,775 ราย 

คิดเปนอัตราปวย 693.96 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต จำนวนผูปวยมากกวาปท่ีผานมาและคามัธยฐาน

ตลอดท้ังป จำนวนปวยสูงท่ีสุดในเดือน กรกฎาคม (รูปท่ี 1) อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศหญิง เทากับ 1.32:1 กลุมอายุท่ีพบ

สูงสุดคือกลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 1,880.45 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ  5-9 ป, 15-24 ป อัตราปวย 

1548. 75 และ 1255 ตอแสนประชากร  

อำเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ อำเภอปราณบุรี อัตราปวย 1,663.91 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอ   

หัวหิน, อำเภอบางสะพาน อำเภอ สามรอยยอด, อำเภอบางสะพานนอย, อำเภอเมือง, อำเภอกุยบุรี และ อำเภอ ทับสะแก 

อัตราปวยเทากับ  814.37,  811.81,  419.69,  368.45,  363.19,  264.99 และ 250.23 ตอแสนประชากร ตามลำดับ 

(รูปท่ี 2) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 จำนวนผูปวยไขหวัดใหญป 62 เปรียบเทียบ ป 61 และ คามัธยฐาน 57-61  รูปที่ 2 อัตราปวยไขหวัดใหญสะสมรายอำเภอ ป 2562 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 57-61 171 193 184 120 133 148 160 249 257 205 185 168

ปี 2561 298 225 240 177 170 175 264 347 304 210 185 184

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

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดรับรายงานผูปวยโรคปอดบวม จำนวน 2,529 ราย 

อัตราปวย 464.91 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต จำนวนผูปวยนอยกวาป 2561เกือบตลอดทั้งป ยกเวน

ในชวงปลายป (ต.ค.-ธ.ค.) จำนวนผูปวยมากกวาคามัธยฐาน จำนวนปวยสูงท่ีสุดในเดือน กรกฎาคม (รูปท่ี 3) อัตราสวนเพศ

ชาย ตอ เพศหญิง  เทากับ 1.26:1 กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 2,453.48 ตอประชากรแสนคน 

รองลงมาคือ กลุมอายุ 65 ป ข้ึนไป และ 55-64 ป อัตราปวย 1466.75 และ 441.61 ตอแสนประชากร 

อำเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ อำเภอปราณบุรี อัตราปวย 661.43 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอ      

หัวหิน, อำเภอบางสะพาน, อำเภอทับสะแก, อำเภอสามรอยยอด, อำเภอกุยบุรี, อำเภอบางสะพานนอย  และอำเภอเมือง 

อัตราปวย  649.93,  625.17,  526.48,  335.76,  269.44,  223.07 และ 168.47 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   

 

นายนิสิต บุญนาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ทีมตระหนักรูสถานการณ สสจ.ประจวบคีรีขันธ 

รูปที่ 3 จำนวนผูปวยปอดบวมป 62 เปรียบเทียบ ป 61 และ คามัธยฐาน 57-61  รูปที่ 4 อัตราปวยปอดบวมสะสมรายอำเภอ ป 2562 จ.ประจวบคีรีขันธ  


