
 
สถานการณ์ต่างประเทศ  

พบผู้ป่วยยืนยัน ใน 

15 ประเทศ ดังน้ี 

  

 

 

จีน พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจายเกือบ ทุกเมือง (ยกเว้นเมือง Xizang) 

จ านวน 1,975 ราย อาการรุนแรง 324 ราย เสียชีวิต 56 ราย บุคลากรทาง

การแพทย์พบเช้ือ 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย 

UPDATE รายงานการพบผู้ป่วย 26 มกราคม 2563 

แคนาดา พบผู้ป่วยยืนยัน จ านวน 1 ราย มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮ่ัน  

ประเทศจีน 

ฝร่ังเศส พบผู้ป่วยจ านวน 3 ราย มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮ่ัน โดยรายที่ 1 

เพศชาย อายุ 48 ปี อยู่ในเมืองบอร์โด ส่วนรายที่ 2 และ 3 เป็นบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกัน อยู่ในเมืองปารีส  

ออสเตรเลีย เมืองเมลเบิร์น พบชาวจีน เดินทางมาจากเมืองกว่างโจว อายุ 

50 ปี และรัฐ New South Wales พบผู้ป่วยติดเช้ือยืนยัน 3 ราย มีประวัติ

เดินทางไปยังเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน รวมผู้ป่วยยืนยัน จ านวน 4 ราย 

เนปาล พบผู้ป่วย จ านวน 1 ราย เป็นนักเรียนที่ไปเรียนเมืองอู่ฮ่ัน 

มาเลเซีย พบผู้ป่วย จ านวน 3 ราย มีความเช่ือมโยงกับผู้ป่วยยืนยันของประเทศสิงคโปร์ ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 

มาตรการในต่างประเทศ 

จีน 11 มกราคม 2563 เผยแพร่ genome ของเช้ือ“novel coronavirus 2019” หรือ“nCoV-2019” ลงใน GenBank®  

21 มกราคม 2563 ประเทศจีนมีมาตรการคัดกรองโรคท่ีสนามบิน สถานีรถไฟ และท่าเรือ  

23 มกราคม 2563 เพิ่มมาตรการลดการแพร่กระจายเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 โดยประกาศปิดเมืองอู่ฮ่ัน มีการ

ยกเลิกเท่ียวบินขาออก 

ประเทศ ยืนยัน เสียชีวิต 
จีน  1975 56 (2.8%) 
ไทย                8 0 
ออสเตรเลีย 4 0 
ฝรั่งเศส 3 0 
สหรัฐ 3 0 
มาเลเซีย 3 0 
สิงคโปร์ 3 0 
เวียดนาม 2 0 
ฮ่องกง 5 0 
มาเก๊า 5 0 
ญี่ปุ่น 4 0 
เกาหลีใต้ 3 0 
ไต้หวัน 3 0 
แคนาดา 1 0 
เนปาล 1 0 
รวม 2,023 56(2.7%) 

ฉบับท่ี 14 ประจ าวันท่ี 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 

น. 



24 มกราคม 2563 ได้มีการประกาศปิดเมืองเพิ่มเป็น 11 เมืองในมณฑลหูเป่ย ได้แก่ อู่ฮ่ัน หวางกาง เอ้อโจว จือเจียง ช่ือปี้ 

เซียนเถ่า เซียนเจียง เอินซี่ หวงน่ี เซียวกิน และจิงเหมิน และให้ประชาชนในอู่ฮ่ันสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 

25 มกราคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส ด าเนินการอพยพพลเมืองของ

ประเทศ ออกจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน 

อินเดีย แนะน าให้ประชาชนหลีกเล่ียงการเดินทางไปยังประเทศจีนหากไม่จ าเป็น 

เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮ่ัน เป็น

สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

ประเทศไทย 

ต้ังแต่วันที่ 3–25 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรคได้ด าเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินใน เส้นทางที่

บินตรงมาจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศ  ยานเชียงใหม่        

ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกระบี่ (เริ่มคัดกรองวันที่ 17 มกราคม 2563) จ านวน 137 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและ

ลูกเรือได้รับการคัดกรอง ทั้งส้ิน 21,522 ราย วันที่ 24-26 มกราคม 2563 ท่าอากาศยานเชียงราย เชียงใหม่ และสุวรรณ

ภูมิ คัดกรองผู้โดยสารจากสายการบินของกว่างโจว 11 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง จ านวน 1,501 ราย 

และท่าอากาศยานกระบี่ คัดกรองผู้โดยสารจากสายการบินของฉางฉุน 1 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง 

จ านวน 363 ราย วันที่ 26 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยอาการเข้าได้ตามนิยามเพิ่มขึ้น จ านวน 18 ราย ท าให้รวมพบผู้ป่วย     

ที่ม ีอาการเข้าได้ตามนิยามท้ังหมด 102 ราย โดย 24 ราย คัดกรองได้ที่สนามบิน นอกจากน้ีมีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าตามนิยาม   

ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน 45 ราย โรงพยาบาลรัฐ 23 ราย และสถาบันบ าราศนราดูร 7 ราย รวมทั้ง        

มีโรงแรม ศูนย์เอราวัณ และมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ราย และในจ านวนน้ีได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐ 22 ราย 

(นครปฐม กรุงเทพฯเชียงใหม่ ภูเก็ต นครสวรรค์อ่างทองสุราษฎร์ธานี และพิษณุโลก) สถาบันบ าราศนราดูร 12 ราย และ

โรงพยาบาลเอกชน 6 ราย รวม 40 ราย และ

สังเกตอาการห้องแยก 8 ราย มีอาการรุนแรง   

1 ราย ผู้ป่วย อาการดีขึ้นและได้กลับบ้านแล้ว 

จ านวน 56 ราย พบผู้ป่วยยืนยันติดเช้ือ Novel 

Coronavirus 2019 จ านวน 8 ราย และรอ

สรุปผลตรวจวินิจฉัย 54 ราย 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วย การเดินทาง สถานะ 
1.หญิงจีน อายุ 61 ปี มาจากอู่ฮั่น 8 ม.ค.63 กลับประเทศแล้ว 
2.หญิงจีน อายุ 74 ปี มาจากอู่ฮั่น 13 ม.ค.63 กลับประเทศแล้ว 
3.หญิงไทย อายุ 73 ปี เคยไปเที่ยวอู่ฮั่น  กลับบ้านแล้ว 
4.ชายจีน อายุ 68 ปี มาจากอู่ฮั่น กลับประเทศแล้ว 
5.หญิงจีน ภรรยาผู้ป่วยรายที่ 4 มาจากอู่ฮั่น กลับประเทศแล้ว 
6.หญิงจีน อายุ 33 ปี มาจากอู่ฮั่น รักษา รพ.ราชวิถี 
7.หญิงจีน อายุ 57 ปี มาจากอู่ฮั่น รักษารพ.เอกชน 
8.หญิงจีน อายุ 73 ปี มาจากอู่ฮั่น รักษารพ.เอกชน 

ผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ ุ์ใหม่ในไทย ข้อมูล 26 ม.ค. 2563 



มาตรการในประเทศไทย  

วันที่ 22 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 เพื่อ

ติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสที่มาจากต่างประเทศ วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้ยกระดับ

การแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทาง เป็นระดับ 3 ให้หลีกเล่ียงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด 14 เมือง  

o เอินซือ  Enshi  (เริ่ม 24 ม.ค. 63) 

o เส้ียวก่าน  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 จ่ินโจว  Jingzhou (เริ่ม 24 ม.ค. 63) 

o ลีฉวน  Lichuan (เริ่ม 24 ม.ค. 63) 

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

o ช่ือปี้  Chibi  (เริ่ม 23 ม.ค. 63) 

o เอ้อโจว  Ezhou  (เริ่ม 23 ม.ค. 63) 

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

o อู่ฮ่ัน  Wuhan  (เริ่ม 23 ม.ค. 63) 

ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ข้างต้น และ เมืองกว่างโจว (Guangzhou) หากมีไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ 

เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหน่ือยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและ          

รีบปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขทันที ส าหรับเมืองอ่ืนๆ ยังไม่มีการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก 

ประจวบคีรีขันธ์  ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สนามบินหัวหิน มีไฟล์เที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย      

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

ตารางที่ 1 ตารางการคัดกรองผู้โดยสารโดยเคร่ืองบิน สนามบินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ จ านวนผู้โดยสาร สัญชาติจีน/หรือประวัติเส่ียง จ านวนที่ได้รับการคัดกรอง 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 
24 ม.ค.63 181 1 181 0 
26 ม.ค.63 175 1(กวางโจว) 175 0 

รวม 2,026 6 2,026 0 
 

จ านวนคัดกรอง ต้ังแต่วันที่ 5-26 ม.ค.2563 จ านวนผู้โดยสารทั้งส้ิน 2,026 ราย เป็นชาวจีนทั้งหมด 6 ราย ใน

จ านวนน้ีเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศจีน เมืองกวางโจว จ านวน 1 ราย เมืองเซิ่นเจิน จ านวน 3 ราย อีก 2 ราย เป็นชาวจีน

ที่อาศัยในมาเลเซีย คัดกรองทุกรายไม่พบผู้มีอาการไข้  

26 มกราคม 2563 พบผู้โดยสารชาวจีน (กวางโจว) 1 ราย เดินทางมาต่อเครื่องที่มาเลเซีย มาพักที่ รีสอร์ทแห่ง

หน่ึงในอ าเภอหัวหิน ก าหนด 3 วัน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค วัดไข้ 36.8   ֯ C ไม่มีอาการป่วย และให้ทีม CDCU อ าเภอ     

หัวหินติดตามอาการ แจ้งทุกวัน 

การติดตามผู้สัมผัสในผู้ป่วยสงสัยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. ผู้สัมผัส High risk จ านวน 17 ราย (บุคลากรทางการแพทย์ 12 ราย นักท่องเที่ยวชาวจีน 5 ราย) เก็บตัวอย่าง

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

วันที่ 25 มกราคม 2563 จ านวน 8 ราย (บุคลากรทางการแพทย์ 8 ราย)  

วันที่ 26 มกราคม 2563 จ านวน 5 ราย (บุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย นักท่องเที่ยวชาวจีน 1 ราย) ติดตามวัดไข้  

ทุกวัน ไม่พบผู้มีไข้  

จบการติดตามผู้สัมผัส High risk จ านวน 4 ราย (อยู่ ตม.สุวรรณภูมิ 1 ราย เน่ืองจากมีไข้ เดินทางกลับประเทศจีน 

3 ราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563)  

2. ผู้สัมผัส Low risk จ านวน 17 ราย (บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย, พนักงานโรงแรม 15 ราย) อาการปกติ 

ค าแนะน าประชาชนในการเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 

 

 

 

 



หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ ามูกไหล หายใจเหน่ือย ภายใน 14 วัน หลังกลับมาจากเมืองอู่ฮ่ันประเทศจีน 

โปรดไปพบแพทย์และย่ืนบัตรค าแนะน าด้านสุขภาพส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย กับแพทย์ผู้ท าการรักษาพร้อม

แจ้งประวัติการเดินทาง ท่านอาจได้รับเช้ือโรคก่อนเดินทางมายังประเทศไทย กรุณาแจ้งรายละเอียดต่างๆ กับแพทย์         

ผู้ท าการรักษา เช่น อาการป่วย วันที่เริ่มมีอาการป่วย วันเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานที่พัก เพื่อแพทย์จะได้วินิจฉัยได้

ถูกต้องและรักษาได้ทันท่วงที แพทย์ผู้ท าการรักษาจะรายงานต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อด าเนินการป้องกันควบคุมโรคโดยเร็ว หากมีข้อสงสัยสามารถ

สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422                      

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 


