
 
สถานการณ์ต่างประเทศ  

พบผู้ป่วยยืนยัน ใน 18 ประเทศ ดังนี้  

 
 จีน พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจายเกือบ ทุกเมือง (ยกเว้นเมือง Xizang) 

จ านวน 4,515 ราย อาการรุนแรง 976 ราย เสียชีวิต 106 ราย  

บุคลากรทางการแพทย์ เสียชีวิต 1 ราย 

UPDATE รายงานการพบผู้ป่วย 28 มกราคม 2563 

ประเทศที่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม ได้แก่ กัมพูชา และ ศรีลังกา ประเทศละ 1 ราย 

เยอรมัน 4 ราย  

ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นติดเช้ือ 2019-nCoV เพิ่มจาก 4 เป็น 6 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด  

นาระและจังหวัดไอจิ ท่ีน่าสนใจมากคือ 1 ใน 2 รายท่ีพบใหม่จากจังหวัด       

นาระเป็นการติดเช้ือในผู้ป่วยชายอายุ 60 ปีท่ีไม่ได้เดินทางไปท่ี Wuhan อาชีพ 

bus driver รับลูกทัวร์คนจีนจาก Wuhan ท่ีมาเท่ียวในจังหวัดนาระ เริ่มมีไข้

วันท่ี 14 ไปตรวจวันท่ี 17 admit วันท่ี 25 ผลยืนยัน nCoV วันท่ี 28 เช่ือว่าเป็น

เคสแรกของญี่ปุ่นที่เป็นการติดเช้ือจาก คน สู่ คน human-to-human transmission 

 

 

 

 

 

ประเทศ ยืนยัน เสียชีวิต 
จีน  4,515 106 (2.3%) 
ไทย                14 0 
ออสเตรเลีย 5 0 
ฝรั่งเศส 4 0 
สหรัฐ 5 0 
มาเลเซีย 4 0 
สิงคโปร์ 7 0 
เวียดนาม 2 0 
ฮ่องกง 8 0 
มาเก๊า 7 0 
ญี่ปุ่น 7 0 
เกาหลีใต้ 4 0 
ไต้หวัน 8 0 
แคนาดา 2 0 
เนปาล 1 0 
กัมพูชา 1 0 
เยอรมัน 4 0 
ศรีลังกา 1 0 
รวม 4,599 106(2.3%) 

ฉบับที่ 16 ประจ าวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. 



มาตรการในต่างประเทศ 

จีน 27 มกราคม 2563 ได้มีการประกาศปิดเมืองเพิ่มเป็น 13 เมืองในมณฑลหูเป่ย ได้แก่ อู่ฮั่น จือเจียง เอ้อโจว ช่ือปี้     

หวงกัง ลีฉวน จ่ินโจว เฉียนเจียง เซียนเถา หวงสือ เสียนหนิง เส้ียวก่าน และเอินซือ และให้ประชาชนสวมหน้ากาก 

อนามัยเมื่ออยู่ในท่ีชุมชน และรวมถึงเมืองกว่างโจว นอกจากนั้นมีประกาศปิดเมืองเพิ่ม ได้แก่ มณฑลเทียนจิน 

 

ประเทศไทย 

วันที่ 3–25 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรคได้ด าเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางท่ีบินตรงมาจาก

เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

และท่าอากาศยานกระบี่ จ านวน 137 เท่ียวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง ท้ังส้ิน 21,522 ราย  

วันที่ 24-28 มกราคม 2563 ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่    

ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คัดกรองผู้โดยสารจากสายการบินของกว่างโจวและฉางชุน          

60 เท่ียวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง จ านวน 5,825 ราย 

 วันที่ 28 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยอาการเข้าได้ตามนิยามเพิ่มขึ้น จ านวน 22 ราย ท าให้รวมพบผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าได้

ตามนิยามท้ังหมด 158 ราย คัดกรองได้ท่ีสนามบิน จ านวน 29 ราย นอกจากนี้มีผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าตามนิยามไปรับการ

ตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล 125 ราย แบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน 82 ราย โรงพยาบาลรัฐ 43 ราย อื่นๆ จ านวน 4 ราย และ

ในจ านวนนี้ได้พักรักษาตัวรวม 76 ราย อยู่ท่ีโรงพยาบาลรัฐ 54 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 22 ราย และสังเกตอาการห้อง

แยก 20 ราย ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและได้กลับบ้านแล้วจ านวน 62 ราย พบผู้ป่วยยืนยันติดเช้ือ Novel Coronavirus 2019 

จ านวน 14 ราย ส่วนผู้ป่วยรายอื่นท่ีทราบเช้ือท่ีเป็นสาเหตุจากห้องปฏิบัติการ และรอสรุปผลตรวจวินิจฉัย  102 ราย 

ผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก 6 ราย (หญิง 2 ราย ชาย 4 ราย) โดยท้ังหมดเดินทางมาจากเมือง   

อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ของจีน และเป็นการติดต่อกันในครอบครัว 5 ราย ส่วนอีก 1 รายเดินทางมาในกรุ๊ปเดียวกัน โดยมีอายุ

ต้ังแต่ 6-60 ปี ท าให้ปัจจุบันไทยพบผู้ติดเช้ือรวม 14 ราย ซึ่งขณะนี้ทุกรายอาการดีขึ้น กลับบ้านได้แล้ว 5 ราย ยังอยู่

โรงพยาบาล 9 ราย 

 

มาตรการในประเทศไทย  

วันท่ี 22 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 เพื่อ

ติดตามสถานการณ์โรคท้ังในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสท่ีมาจากต่างประเทศ  

วันท่ี 23 มกราคม 2563 ได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทาง เป็นระดับ 3 ให้หลีกเล่ียงการเดินทางไปยังพื้นท่ีท่ีมีการ

ระบาด 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 ช่ือปี ้  Chibi  (เริ่ม 23 ม.ค. 63) 

o เอ้อโจว  Ezhou  (เริ่ม 23 ม.ค. 63) 

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

o อู่ฮั่น  Wuhan  (เริ่ม 23 ม.ค. 63) 

ผู้ท่ีมีประวัติเดินทางไปในพื้นท่ีข้างต้น และ เมืองกว่างโจว (Guangzhou) หากมีไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ 

เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและ         

รีบปรึกษาเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และสาธารณสุขทันที ส าหรับเมืองอื่นๆ ยังไม่มีการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก 

27 มกราคม 2563 ประเทศไทยได้ยกระดับการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ป่วยสงสัยฯ จากพื้นท่ีแพร่ระบาดของโรค ครอบคลุมท้ัง 

สนามบิน สถานพยาบาลรัฐ/เอกชน และในชุมชน ให้โรงแรมท่ีพักเป็นจุดเฝ้าระวังด้วย 

ประจวบคีรีขันธ์  ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สนามบินหัวหิน มีไฟล์เท่ียวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย      

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

ตารางการคัดกรองผู้โดยสารโดยเคร่ืองบิน สนามบินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วันท่ี จ านวนผู้โดยสาร สัญชาติจีน/หรือประวัติเส่ียง จ านวนท่ีได้รับการคัดกรอง ผู้มีอาการตามนิยาม 
สัปดาห์ท่ี 2 604 0 604 0 
สัปดาห์ท่ี 3 606 0 606 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 
27 ม.ค.63 174 1 174 0 

รวม 2,200 7 2,200 0 



 

จ านวนคัดกรอง ต้ังแต่วันท่ี 5-27 ม.ค.2563 จ านวนผู้โดยสารท้ังส้ิน 2,200 ราย เป็นชาวจีนท้ังหมด 7 ราย         

ในจ านวนนี้เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศจีน เมืองกวางโจว จ านวน 1 ราย เมืองเซิ่นเจิน จ านวน 3 ราย อีก 3 ราย เป็นชาว

จีนท่ีอาศัยในมาเลเซีย คัดกรองทุกรายไม่พบผู้มีอาการไข้  

 

การติดตามผู้สัมผัสในผู้ป่วยพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผู้สัมผัส ความสัมพันธ์ status วันสัมผัส Follow up 14 day เก็บ

ตัวอย่าง 
  

ผลตรวจ  

High 
risk 

Low 
risk Total Com. Following Sick รอผล 

Not 
Detect 

Detect 

ผู้สัมผัส
ใกล้ชิด 

ญาติ 2   2 23/01/63   2   27/01/63 1 1  
แท็กซี่ 1   1 20/01/63 กระทรวงติดตาม 
ครอบครัวจีน
ที่โรงแรม 

4   4 23/01/63 เดินทางกลับประเทศ 25 ม.ค.63 

นักธุรกิจจีน 2   2 22/01/63   2   27/01/63 2    
แม่บ้าน 1  1 22/01/63  1  27/01/63 1   
เพ่ือนชาว
ไทยแม่ลูก 

2   2 22/01/63   2   27/01/63 2   
 

เจ้าหน้าท่ี
โรงแรม 

  15 15 23/01/63   15   
 

    
 

บุคลากร
ทาง

การแพทย์ 

แพทย์ 1 
 

1 23/01/63   1   27/01/63 
 

1  
พยาบาล 5 1 6 23/01/63   6   27/01/63 

 
5  

จนท. 6 1 7 23/01/63   7   27/01/63   6  
รวม 24 17 41   36   6 13  

 

1. ผู้สัมผัส High risk จ านวน 24 ราย 

2. สัมผัส Low risk จ านวน 17 ราย 

3. เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

วันท่ี 25 มกราคม 2563 จ านวน 8 ราย (บุคลากรทางการแพทย์ 8 ราย) ผลการตรวจ Not Detect  

วันท่ี 26 มกราคม 2563 จ านวน 5 ราย (บุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย ญาติชาวจีน 1 ราย) Not Detect 

วันท่ี 27 มกราคม 2563 จ านวน 6 ราย (ญาติชาวจีน 1, แม่บ้าน 1, เพื่อนชาวไทยแม่ลูก 2, นักธุรกิจ 2) รอผล 

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

3 ราย เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2563)  

 

 



 

ค าแนะน าประชาชนในการเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 

• ข้อแนะน าประจ าวันในการป้องกันตนเองจากโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

- ประชาชนควรหลีกเล่ียงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นและเมืองท่ีมีการระบาดตามค าประกาศของทางการจีน 

- ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเล่ียงการอยู่ในสถานท่ีแออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ

จาม  แนะน าควรสวมหน้ากากอนามัย 

- หลีกเล่ียงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย 

และหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี 

- หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดย   

ไม่จ าเป็น 

- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเช้ือก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ

สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหล่ังของผู้ติดเช้ือ 

- รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 

• หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก 

หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทันที พร้อมท้ังแจ้งประวัติการ

เดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 


