
 
สถานการณตางประเทศ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11 มกราคม 2563 รายงานจำนวนผูปวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ทั้งสิ้น 59 ราย โดย 

41 ราย มีผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 ราย อาการรุนแรงอยู       

ในภาวะวิกฤต 7 ราย อาการดีข้ึนออกจากโรงพยาบาลแลว 2 ราย พบผูสัมผัสท่ีอยูภายใต การสังเกตอาการ 739 ราย เปน

บุคลากรทางการแพทย 419 ราย ขณะนี้ยังไมพบหลักฐานการแพรเชื้อ จากคนสูคน   

เขตการปกครองพิเศษฮองกง 12 มกราคม 2563 พบผูเดินทางจากเมืองอูฮั่นเขาไดกับเกณฑทั้งหมด  67 ราย อาการดีข้ึน

ออกจากโรงพยาบาลแลว 52 ราย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวย 48 ราย พบเชื้ออื่น ที่ไมใชเชื ้อไวรัสโคโรนา      

สายพันธุใหม    

ประเทศสิงคโปร วันที่ 10 มกราคม 2563 พบผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 1 ราย อยู

ระหวางรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ขณะนี้รักษาตัวอยูในโรงพยาบาลเพ่ือสังเกตอาการ อยางใกลชิด   

ประเทศไตหวัน วันที่ 9 มกราคม 2563 พบผูปวยเขาไดกับเกณฑการเฝาระวัง 13 ราย อาการดีขึ้น ออกจากโรงพยาบาล

แลว 11 ราย ยังรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 2 ราย อยูระหวางรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการ                 

สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 8 มกราคม 2563 พบผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม  1 ราย อยู

ระหวางรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และติดตามอาการผูสัมผัสจำนวน 29 ราย  

ประเทศไทย 

กรมควบคุมโรคไดดำเนินการเฝาระวังคัดกรองผูโดยสารเครื่องบินในเสนทางท่ีบินตรงมาจากเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน 

ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหมและทาอากาศยานภูเก็ต  ตั้งแตวันที่ 3–12 

มกราคม 2563 จำนวน 58 เที่ยวบิน ผูเดินทางและลูกเรือไดรับการคัดกรอง ทั้งสิ้น 9,122 ราย พบผูปวยที่มีอาการเขาได

ตามนิยาม 8 ราย นอกจากนี้มีผูปวยท่ีมีอาการเขาตามนิยามไปรับการตรวจรักษา ท่ีโรงพยาบาลดวยตนเอง 4 ราย รวม 12 

ราย ไมพบผูปวยอาการรุนแรง ผูปวยอาการดีข้ึนและไดกลับบานแลว จำนวน 8 ราย ผูปวย 9 ราย ท่ีทราบเชื้อท่ีเปนสาเหตุ

และไดรับการวินิจฉัยสุดทายประกอบดวย Influenza A  5 ราย, Influenza B 1 ราย, Influenza C 1 ราย, H. influenzae 

1 ราย และ Coronavirus OC43 1 ราย รายละเอียดดังตาราง   

 

ฉบับท่ี 5 ประจำวันท่ี 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. 



ตารางท่ี 1 สถานการณการคัดกรองผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม ในประเทศไทย 

สถานการณ ผูปวย PUI สะสม 

จำนวนผูปวยท่ีเขาไดกับนิยาม 

• คัดกรองพบท่ีสนามบิน 

• เขารับการรักษาโรงพยาบาลดวยตนเอง 

เสียชีวิต 

อาการรุนแรง 

อาการดีข้ึนออกจากโรงพยาบาลแลว 

12 ราย 

8 ราย 

4 ราย 

0 ราย 

0 ราย 

8 ราย 

 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดผูปวยสงสัย พบเชื้อไวรัสโคโรนา  

ลำดับ วันท่ี สัญชาต ิ อาย ุ ชนิดของผูปวย อาการปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ สถานะปจจุบัน 

1 8 ม.ค.63 

13.05 น. 

จีน 61 คัดกรองจาก 

สนามบินสุวรรณ

ภูมิ (China 

Sothern Airline 

8343) สง มา 

สถาบันบำราศ 

นราดูร 

- ไข ไอ เจ็บ คอ     

มีน้ำมูก  

- อุณหภูมิ 38.6 C 

Detected : (sputum)            

• Haemophilus 

influenzae • 

Staphylococcus aureus  

Coronavirus family: พบ 

PCR product 

Coronavirus OC43 อยู

ระหวางรอ sequencing 

ต ิ ด ต า ม อ า ก า รผู

สัมผัสที่มีความเสี่ยง

สูง รวม 40 ราย และ

ร ว บ ร ว ม ข  อ มู ล

สำหรับการติดตามผู

สัมผัส ท่ีมีความเสี่ยง

ต่ำ จำนวน 145 ราย 

 

ประจวบคีรีขันธ  ขอมูลการเฝาระวังโรค สนามบินหัวหิน มีไฟลเที ่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย      

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

แตละเท่ียวบินประมาณ 100-180 คน สวนใหญเปนสัญชาติมาเลเซีย ขอมูลการคัดกรอง ดังนี้ 

วันท่ี จำนวนผูโดยสาร สัญชาติจีน/หรือ

ประวัติเสี่ยง 

จำนวนท่ีไดรับการ       

คัดกรอง 

พบผูมีอาการไข 

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 



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 41
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รูปการคดักรองอุณหภูมิผูเดินทางจากไฟลเท่ียวบินตรงจากกัวลาลมัเปอร สนามบินหัวหิน 

 

สถานการณโรคทางเดินหายใจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ไขหวัดใหญ 

 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 ไดรับรายงานผูปวยโรคไขหวัดใหญ จำนวน 41 ราย       

คิดเปนอัตราปวย 7.54 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต จำนวนผูปวยต่ำกวาปที่ผานมาและคามัธยฐาน   

(รูปที่ 1) อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศหญิง เทากับ 1.56:1 กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 26.35 ตอ

ประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุม 5-9 ป, 15-24 ป อัตราปวย 17.60 และ 11.85 ตอประชากรแสนคน 

อำเภอท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ อำเภอหัวหิน อัตราปวย 12.18 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอปราณบุรี, 

อำเภอสามรอยยอด อำเภอบางสะพาน, อำเภอบางสะพานนอย, อำเภอกุยบุรี, อำเภอเมือง และ อำเภอทับสะแก       

อัตราปวยเทากับ  10.33,  8.19,  7.83,  7.52,  6.68,  3.28 และ 0.00 ตอประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปท่ี 2) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ปอดบวม 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 79
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ปอดบวม 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 ไดรับรายงานผูปวยโรคปอดบวม จำนวน 79 ราย อัตรา

ปวย 14.52 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต จำนวนผูปวยต่ำกวาปที่ผานมาและคามัธยฐาน (รูปที่ 3) 

อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศหญิง  เทากับ 1.19:1 กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 85.62 ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 65 ป ข้ึนไป และ 55-64 ป อัตราปวย 54.32 และ 11.41 ตอประชากรแสนคน 

อำเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ อำเภอปราณบุรี อัตราปวย 21.96 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอ      

ทับสะแก, อำเภอหัวหิน, อำเภอบางสะพาน, อำเภอกุยบุรี, อำเภอสามรอยยอด, อำเภอบางสะพานนอย  และอำเภอเมือง 

อัตราปวย  20.02,  20.01,  18.27,  13.36,  10.24,  5.01 และ 2.19 ตอประชากรแสนคน ตามลำดับ (รูปท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำประชาชนในการเตรียมพรอมปองกันควบคุมโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเช้ือไวรัส  

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  


