
 
สถานการณ์ต่างประเทศ 

ล าดับเหตุการณ์ โรคปอดอักเสบจากเช้ือโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

31 ธ.ค. 62 องค์การอนามัยโลกได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากจีน ถึง

การพบโรคปอดบวดรุนแรงในหลายกรณี ซึ่งเกิดในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมือง

ท่ีมีประชากร 11 ล้านคน ทางตอนกลางประเทศต้ังแต่ต้น เดือนธันวาคม 

1 ม.ค. 63 ทางการจีนเริ่มกักตัวผู้ป่วย และเริ่มมีการสอบสวนเพื่อระบุ

แหล่งท่ีมาของโรค โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา 

(CDC) ระบุถึงตลาดค้าอาหารทะเลแห่งหนึ่งในเมือง ท่ีอาจเป็นศูนย์กลาง

ต้นก าเนิดของโรคระบาด โดยจีนส่ังปิดตลาดดังกล่าวแล้ว 

7 ม.ค.63 นักไวรัสวิทยาชาวจีน สูเจ้ียนกว๋อ ซึ่งรับผิดชอบในการระบุชนิด

ไวรัสได้ประกาศว่าเช้ือโรคนั้นเป็นไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ ซึ่งเป็นผลจาก

การทดสอบตัวอย่างเลือดและสารคัดหล่ังในคอจากผู้ป่วย 15 ราย ส่ิงนี้

ได้รับการยืนยันในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลก ในวันท่ี 9 ม.ค. 63 

9 ม.ค.63 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของไวรัสชนิดใหม่อย่างเป็นทางการโดยเกิดจากเช้ือไวรัสประเภท

ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นไวรัสท่ีอยู่ในจ าพวกเดียวกับโรคท่ีเกี่ยวข้องกับหวัดและปอดในหลากหลายโรค ต้ังแต่ไข้หวัดใหญ่        

ไปจนถึงโรคร้ายแรงอย่างโรคซาร์ส ซึ่งเคยระบาดอย่างรุนแรงเมื่อ 17 ปีก่อน 

11 ม.ค.63 สาธารณสุขจีนยืนยันว่า พบผู้เสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นรายแรก เป็นชายวัย 61 ปี 

13 ม.ค.63 พบผู้ติดเช้ือนอกจีนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นนักท่องเท่ียวหญิงชาวจีนวัย 74 ปี 

16 ม.ค.63 ญี่ปุ่นพบผู้ติดเช้ือรายแรกเป็นชายวัย 30 ปี จากจังหวัดคานากาวะ ประวัติเคยพ านักในอู่ฮั่นในต้นเดือนมกราคม 

17 ม.ค.63 พบเหยื่อรายท่ีสองเสียชีวิต เป็นชายชาวเมืองอู่ฮั่นวัย 69 ปี 

20 ม.ค.63 พบผู้เสียชีวิตรายท่ีสาม พร้อมๆกับพบตัวเลขของผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพบผู้ติดเช้ือกระจายตาม       

เมืองใหญ่ของจีนต้ังแต่กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ ไปจนถึงนครเซินเจ้ินในทางตอนใต้ โดยพบผู้ติดเช้ือกว่า 200 ราย 

 

 

ฉบับที่ 11 ประจ าวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 

น. 



ในวันเดียวกันนี้เอง พบตัวเลขผู้ติดเช้ือในต่างประเทศเป็นชาติท่ี 3 ท่ีเกาหลีใต้ โดยเป็นชาวจีนท่ีเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น 

รวมถึงเจ้าหน้าท่ีทางการจีนได้ยอมรับผ่านส่ือว่า พบผู้ติดเช้ือ 2 รายในมณฑลกวางตุ้งของจีน ท่ีติดเช้ือติดต่อจากคนสู่คน 

สถานการณ์จ านวนผู้ป่วย ณ วันท่ี 23 มค.63 พบจ านวนผู้ป่วยยืนยัน ใน 8 ประเทศ ดังนี้ 

  

 

ประเทศ ยืนยันว่าติด
เชื้อ 

เสียชีวิต 

จีน เมืองท่ีพบผู้ป่วย 25 
เมือง  
เมืองอู่ฮั่น 444 ราย  
เสียชีวิต 17 ราย 

627 17 (2.7%) 

ไทย  4 0 
ฮ่องกง 2 0 
มาเก๊า 2 0 
ญี่ปุ่น 1 0 
เกาหลีใต้ 1 0 
ไต้หวัน 1 0 
สหรัฐ 1 0 
รวม 639 17 
ทีม่า : https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_outbreak_of_novel_coronavirus_(2019-nCoV)#cite_note-1 



มาตรการในต่างประเทศ 

23 มกราคม 2563 รัฐบาลจีนส่ังให้ปิดเมือง 3 เมือง คืออู่ฮั่น,หวงกังและเมืองอี้

เซี่ยว ในมณฑลหูเป่ย จะมีการหยุดให้บริการรถไฟและรถประจ าทางต้ังแต่หลังเท่ียง

คืนวันนี้ซึ่งตรงกับเวลา 23.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) เป็นต้นไป แนะน า

ประชาชนไม่ให้เดินทางออกไปนอกพื้นท่ีต้ังแต่หลังเท่ียงคืนของวันนี้เป็นต้นไป เพื่อ

ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส 

ประเทศไทย 

กรมควบคุมโรคได้ด าเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินใน

เส้นทางท่ีบินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และ           

ท่าอากาศยานกระบี่ (เริ่มคัดกรองวันท่ี 17 มกราคม 2563) ต้ังแต่วันท่ี 3–22 

มกราคม 2563 จ านวน 130 เท่ียวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรองท้ังส้ิน 

20,630 ราย โดยในวันท่ี 22 มกราคม 2563  พบผู้ป่วยอาการเข้าได้ตามนิยาม

เพิ่มขึ้น จ านวน 8 ราย  ท าให้รวมพบผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าได้ตามนิยามท้ังหมด      

46 ราย โดย 22 ราย คัดกรองได้ท่ีสนามบิน นอกจากนี้มีผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าตาม

นิยามไปรับการตรวจรักษาท่ี โรงพยาบาลเอกชน 15 ราย โรงพยาบาลรัฐ 6 ราย 

และสถาบันบ าราศนราดูร  3 ราย และในจ านวนนี้ได้พักรักษา ตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลรัฐ 8 ราย (นครปฐม กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 

ชลบุรี และภูเก็ต) สถาบันบ าราศนราดูร 6 ราย และ โรงพยาบาลเอกชน 2 ราย รวม 16 ราย ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง 

ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและได้กลับบ้านแล้วจ านวน 30 ราย พบผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย ส่วนผู้ป่วยรายอื่นท่ีทราบเช้ือท่ีเป็นสาเหตุ 

และได้รับการวินิจฉัยสุดท้าย ประกอบด้วย Influenza A 9 ราย, Influenza B 7 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 ตรวจพบ Coronavirus family 4 ราย และรอผลตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องปฏิบัติการ 15 ราย 

 

มาตรการในประเทศไทย กรณีมีผู้เดินทางมาจากเมือง wuhan และ 4 เมือง ดังนี้  

1. Huanggang หวงกัง   2. Ezhou อี้เซ่ียว    3. Chibi ชื่อปี้     4. Zhijiang เจ้อเจียง 

ซึ่งเป็นเมืองท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศเป็นพิ้นท่ีควบคุมการเดินทาง หากพบว่ามีอาการ ขอให้ปรึกษา

เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ โทร. 1422 ส่วนในเมืองอื่นๆ ของประเทศจีน ยังไม่มีการควบคุมการเดินทาง

และไม่มีการคัดกรอง 



ประจวบคีรีขันธ์  ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สนามบินหัวหิน มีไฟล์เท่ียวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย      

อาทิตย์ละ 4 วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ เวลา 11.00 -12.00 น. สายการบิน AIR ASIA 180 ท่ีนั่ง ข้อมูลการคัดกรองดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางการคัดกรองผู้โดยสารโดยเคร่ืองบิน สนามบินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วันท่ี จ านวนผู้โดยสาร สัญชาติจีน/หรือประวัติเส่ียง จ านวนท่ีได้รับการคัดกรอง ผู้มีอาการตามนิยาม 
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 

รวม 1670 4 1670 0 
 

วันพุธท่ี 22 ม.ค.63 คัดกรองผู้โดยสารเท่ียวบิน AK830 สนามบินหัวหิน จ านวน 165 ราย คัดกรองผู้โดยสาร      

ทุกราย ผ่านกล้องเทอร์โมสแกน ไม่พบผู้มีอาการไข้ พบชาวจีนเดินทางจากเมือง เซิ่นเจิน ประเทศจีน จ านวน 3 ราย 

เดินทางมาถึง สนามบินประเทศมาเลเซีย วันท่ี 21 ม.ค.2563 และเดินทางมาถึงไทยวันท่ี 22 ม.ค 63 เวลา 11.00 น. ดังนี้ 

1 Mr.wu jzngxuz อายุ 57 ปี   

2 Mrs. Yang jingling อายุ 60 ปี 

3 Ms. Heilongjiang อายุ 34 ปี 

ท้ัง 3 คน เป็น พ่อ แม ่ลูก เดินทางมาพักผ่อนท่ี victor guesthouse อ.หัวหิน เป็นเวลา 8 วัน ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองได้

แจ้งชาวจีนท้ัง 3 คน เข้าตรวจวัดไข้อีกครั้งท่ีเจ้าหน้าท่ีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ไม่พบผู้มีอาการไข้ จึงได้ให้

ค าแนะน า หากมีอาการไข้ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีทันที 

และชาวจีน อาศัยในมาเลเซีย 1 ราย ท างานเป็นแม่บ้าน เดินทางจากมาเลเซียมาเท่ียวกับครอบครัวชาวมาเลเซีย ดังนี้ 

4. Mrs. Zheng Yingying อายุ 25 ปี 

พักท่ี Resort de Paskani อ.หัวหิน โดยจะพักเป็นเวลา 5 วัน ก าหนดกลับมาเลเซีย วันท่ี 26 ม.ค. 63 

 

 



  สถานการณ์โรคทางเดินหายใจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  ตารางที่ 2 ผลการเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ของ รพ.ในจังหวัดประจวบฯ ปี 2563 สัปดาห์ที่ 1-2 

สัปดาห์ จ านวน รพ.
ส่งข้อมูล 
(แห่ง) 

ผู้ป่วย ILI  จ านวน
ผู้ป่วยนอก
ท้ังหมด  

ร้อยละ 
ILI 

รพ.ท่ีมีสัดส่วน 
 ILI 5-10% 

(แนวโน้มเพิ่มข้ึน) 

รพ.ท่ีมีสัดส่วน 
 ILI >10% 

(พิจารณามาตรการฉุกเฉิน) 

สัปดาห์ท่ี 1 8 994 35,525 2.80 - - 
สัปดาห์ท่ี 2 8 1,054 34,388 3.06 - - 

  

 ตารางที่ 3 รายงานการเฝ้าระวัง ILI สัปดาห์ที่ 3 ของ รพ.ในจังหวัดประจวบฯ ระหว่างวันที่ 19–25 มกราคม 2563 

วันท่ี จ านวน สัดส่วนผู้ป่วย 
ILI รายวัน (%) สถานพยาบาลท่ีส่ง ผู้ป่วย ILI (ครั้ง) ผู้ป่วยนอกท้ังหมด (ครั้ง) 

19 มกราคม 2563 7 51 1,098 4.64 
20 มกราคม 2563 6 88 3,476 2.53 
21 มกราคม 2563 4 58 2,927 1.98 
22 มกราคม 2563 4 51 2,853 1.79 
23 มกราคม 2563 3 27 1,883 1.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

มัธยฐาน 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 162
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 ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 24 มกราคม 2563 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 162 ราย       

คิดเป็นอัตราป่วย 29.78 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จ านวนผู้ป่วยต่ ากว่าปีท่ีผ่านมาแต่สูงกว่า     

ค่ามัธยฐาน (รูปท่ี 1) อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.22:1 กลุ่มอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 

69.16 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่ม 5-9 ปี, 10-14 ปี อัตราป่วย 61.60 และ 54.69 ต่อประชากรแสนคน 

อ าเภอท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ อ าเภอปราณบุรี อัตราป่วย 78.80 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อ าเภอ        

สามร้อยยอด, อ าเภอหัวหิน, อ าเภอเมือง, อ าเภอบางสะพาน, อ าเภอบางสะพานน้อย, อ าเภอกุยบุรี และอ าเภอทับสะแก 

อัตราป่วย  51.18,  39.15,  15.32,  10.44,  10.03,  6.68 และ 4.00 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ (รูปท่ี 2) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 จ านวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ป ี63 เปรียบเทียบ ปี 62 และ ค่ามัธยฐาน 58-62  รูปที่ 2 อัตราป่วยไขห้วัดใหญ่สะสมรายอ าเภอ ปี 2563 จ.ประจวบคีรีขันธ์  



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

มัธยฐาน 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 175
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ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 24 มกราคม 2563 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคปอดบวม จ านวน 175 ราย อัตรา

ป่วย 32.17 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จ านวนผู้ป่วยต่ ากว่าปีท่ีผ่านมาแต่สูงกว่าค่ามัธยฐาน (รูปท่ี 3) 

อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ 1.03:1 กลุ่มอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 181.13 ต่อประชากร

แสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป และ 55-64 ปี อัตราป่วย 122.67 และ 19.55 ต่อประชากรแสนคน 

อ าเภอท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ อ าเภอบางสะพาน อัตราป่วย 50.90 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อ าเภอ        

หัวหิน, อ าเภอปราณบุรี, อ าเภอทับสะแก, อ าเภอสามร้อยยอด, อ าเภอกุยบุรี, อ าเภอบางสะพานน้อย และอ าเภอเมือง 

อัตราป่วย  44.37,  42.63,  40.04,  24.57,  20.04,  15.04 และ 5.47 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ (รูปท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าแนะน าประชาชนในการเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ ามูกไหล หายใจเหนื่อย ภายใน 14 วัน หลังกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน 

โปรดไปพบแพทย์และยื่นบัตรค าแนะน าด้านสุขภาพส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย กับแพทย์ผู้ท าการรักษาพร้อม

แจ้งประวัติการเดินทาง ท่านอาจได้รับเช้ือโรคก่อนเดินทางมายังประเทศไทย กรุณาแจ้งรายละเอียดต่างๆ กับแพทย์         

ผู้ท าการรักษา เช่น อาการป่วย วันท่ีเริ่มมีอาการป่วย วันเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานท่ีพัก เพื่อแพทย์จะได้วินิจฉัยได้

ถูกต้องและรักษาได้ทันท่วงที แพทย์ผู้ท าการรักษาจะรายงานต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีหรือส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อด าเนินการป้องกันควบคุมโรคโดยเร็ว หากมีข้อสงสัยสามารถ

สอบถามรายละเอียดได้ท่ีสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422   

 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

รูปที่ 3 จ านวนผู้ป่วยปอดบวมปี 63 เปรียบเทียบ ปี 62 และ ค่ามัธยฐาน 58-62  รูปที่ 4 อัตราป่วยปอดบวมสะสมรายอ าเภอ ปี 2563 จ.ประจวบครีีขันธ์  


