
 
สถานการณตางประเทศ  

พบผูปวยยืนยัน ใน 18 ประเทศ ดังนี ้ 

จีน พบผูปวยยืนยันในประเทศจีนกระจายเกือบ ทุกเมือง (ยกเวนเมือง Xizang) 

จำนวน 5,974 ราย อาการรุนแรง 1,239 ราย เสียชีวิต 132 ราย (2.2%)  

บุคลากรทางการแพทย เสียชีวิต 1 ราย 

UPDATE รายงานการพบผูปวย 29 มกราคม 2563 

ประเทศท่ีพบผูปวยเพ่ิมเติม ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส จำนวน 1 ราย  

จีน พบ "ผูตองสงสัยวาติดเชื้อโคโรนาชนิดใหมรายแรกในทิเบต" เปนชาวมณฑล

หูเปย เดินทางดวยรถไฟจากอูฮ่ันกอนวันท่ีจะปดเมือง : นับไดวาเปนพ้ืนท่ี

สุดทายในจีนท่ีอาจจะมีผูติดเชื้อ ทำใหตอนนี้จีนยกระดับการรับมือแพรระบาด

ไวรัสโคโรนาชนิดใหมระดับสูงสุดในทิเบตแลว เปนชายชาวเมืองสุยโจว มณฑล  

หู เปย อายุ  34 ป  เดินทางดวยรถไฟ จากเขตอูซาง เมืองอู ฮ่ัน เม่ือวัน ท่ี          

22 มกราคม จุดหมายปลายทางคือ เมืองลาซา ทิเบต โดยถึงลาซา วันท่ี       

24 มกราคม วันท่ี 25 มกราคม ไดไปพบแพทยเพ่ือตรวจอาการ ซ่ึงเม่ือวันท่ี    

28 มกราคม 2563 ท่ีผานมา ผลวินิจฉัยออกมาวา "ตองสงสัย" ซ่ึงตองรอยืนยัน

ผลตอไป  

นายกเทศมนตรีเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย ประเทศจีน นายโจว เซียนหวัง ยอมรับวาไมไดเปดเผยขอมูลการแพรระบาดใน

ชวงแรกอยางครบถวน ทำใหชาวอูฮ่ันประมาณ 5 ลานคน ออกจากเมืองกอนท่ีจะมีการประกาศปดเมือง ซ่ึงชาวอูฮ่ัน 5 ลาน

คนท่ีออกไปมีจุดหมายปลายทางไปท่ี กทม. ประเทศไทยมากเปนอันดับ 1 

ประเทศ ยืนยัน เสียชีวิต 

จีน  5,974 132 (2.2%) 

ไทย                14 0 

ออสเตรเลีย 6 0 

ฝรั่งเศส 4 0 

สหรัฐ 5 0 

มาเลเซีย 7 0 

สิงคโปร 7 0 

เวียดนาม 2 0 

ฮองกง 10 0 

มาเกา 7 0 

ญี่ปุน 7 0 

เกาหลีใต 4 0 

ไตหวัน 8 0 

แคนาดา 3 0 

เนปาล 1 0 

กัมพูชา 1 0 

เยอรมัน 3 0 

ศรีลังกา 1 0 

สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส 
1 0 

รวม 6,065 132(2.2%) 

ฉบับท่ี 17 ประจำวันท่ี 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. 



มาตรการในตางประเทศ 

จีน วันท่ี 27 มกราคม 2563 ไดมีการประกาศปดเมืองเพ่ิมเปน 13 เมืองในมณฑลหูเปย ไดแก อูฮ่ัน จือเจียง เออโจว ชื่อป

หวงกัง ลีฉวน จิ่นโจว เฉียนเจียง เซียนเถา หวงสือ เสียนหนิง เสี้ยวกาน และเอินซือ และใหประชาชนสวมหนากากอนามัย

เม่ืออยูในท่ีชุมชน และเมืองกวางโจว นอกจากนั้นมีประกาศปดเมืองเพ่ิม ไดแก มณฑลเทียนจิน พรอมระดมทีมเจาหนาท่ี

ทางการแพทยจากท้ังประเทศประมาณ 6,000 คน ลงไปชวยเหลือควบคุมการระบาดและรักษาผูปวยในมณฑลหูเปย 

หลายประเทศ มีการวางแผนหรือดำเนินการอพยพพลเมืองของประเทศออกจากเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน รวมถึงลดเท่ียวบิน

ของสายการบินท่ีจะเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สหรัฐอเมริกา ยกระดับเปน Immediate Health Risk พรอมจัดตั้ง Emergency Response System พัฒนาแนวทางการ

จัดการโรค และการตรวจวินิจฉัยเพ่ือคนหาเชื้อไวรัส 

 

ประเทศไทย 

วันท่ี 29 มกราคม 2563 พบผูปวยอาการเขาไดตามนิยามเพ่ิมข้ึน จำนวน 44 ราย ทำใหรวมพบผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตาม

นิยามท้ังหมด 202 ราย คัดกรองไดท่ีสนามบิน จำนวน 31 ราย  

มีผูปวยท่ีมีอาการเขาตามนิยามไปรับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล 165 ราย แบงเปนโรงพยาบาลเอกชน 105 ราย และ

โรงพยาบาลรัฐ 60 ราย  

รวมท้ังมีโรงแรม ศูนยเอราวัณ มหาวิทยาลัย และมัคคุเทศก จำนวน 6 ราย  

พักรักษาตัวรวม 109 ราย อยูท่ีโรงพยาบาลรัฐ 69 รายโรงพยาบาลเอกชน 40 ราย  

สังเกตอาการหองแยก 27 ราย ผูปวยอาการดีข้ึนและไดกลับบานแลวจำนวน 66 ราย  

พบผูปวยยืนยันติดเชื้อ Novel Coronavirus 2019 จำนวน 14 ราย และรอสรุปผลตรวจวินิจฉัย 144 ราย 

 

มาตรการในประเทศไทย  

วันท่ี 22 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดยกระดับศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เปนระดับ 3    

เพ่ือติดตามสถานการณโรคท้ังในประเทศและตางประเทศอยางใกลชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสรางความ

เขมแข็งของระบบการเฝาระวังคนหาผูปวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสท่ีมาจากตางประเทศ  

วันท่ี 23 มกราคม 2563 ไดยกระดับแจงเตือนโรคในผูเดินทาง เปนระดับ 3 ใหหลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด  

วันท่ี 27 มกราคม 2563 ยกระดับการเฝาระวัง คัดกรองผูปวยสงสัยฯ จากพ้ืนท่ีแพรระบาดของโรค ครอบคลุมท้ัง 

สนามบิน สถานพยาบาลรัฐ/เอกชน และในชุมชน ใหโรงแรมท่ีพักเปนจุดเฝาระวังดวย 

วันท่ี 29 มกราคม 2563 ยกระดับการเฝาระวังจาก 14 เมือง มณฑลหูเปย เปน สาธารณรัฐประชาชนจีน ท้ังประเทศ  

ผูท่ีมีประวัติเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือพ้ืนท่ีเสี่ยง หากมีไขและอาการระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ เจ็บคอ     

มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ขอใหสวมหนากากอนามัย ลางมือ และรีบ

ปรึกษาเจาหนาท่ีทางการแพทยและสาธารณสุขทันทีหรือโทร.1422 



 

ประจวบคีรีขันธ  ขอมูลการเฝาระวังโรค สนามบินหัวหิน มีไฟลเท่ียวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย      

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

ตารางการคัดกรองผูโดยสารโดยเครื่องบิน สนามบินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

วันท่ี จำนวนผูโดยสาร สัญชาติจีน/หรือประวัติเสี่ยง จำนวนท่ีไดรับการคัดกรอง ผูมีอาการตามนิยาม 

สัปดาหท่ี 2 604 0 604 0 

สัปดาหท่ี 3 606 0 606 0 

สัปดาหท่ี 4 641 5 641 0 

26 ม.ค.63 175 1(กวางโจว) 175 0 

27 ม.ค.63 174 1 174 0 

29 ม.ค.63 151 0 151 0 

รวม 2,351 7 2,351 0 

จำนวนคัดกรอง ตั้งแตวันท่ี 5-29 ม.ค.2563 จำนวนผูโดยสารท้ังสิ้น 2,351 ราย เปนชาวจีนท้ังหมด 7 ราย ในจำนวนนี้เปน

ผูเดินทางมาจากประเทศจีน เมืองกวางโจว จำนวน 1 ราย เมืองเซ่ินเจิน จำนวน 3 ราย อีก 3 ราย เปนชาวจีนท่ีอาศัยใน

มาเลเซีย คัดกรองทุกรายไมพบผูมีอาการไข  

การติดตามผูสัมผัสในผูปวยพบเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผูสัมผสั ความสัมพันธ status วันสัมผสั Follow up 14 day เก็บ

ตัวอยาง 

  

ผลตรวจ Detect 

High 

risk 

Low 

risk 

Total Com. Following Sick รอผล Not 

Detect 

ผูสัมผสั

ใกลชิด 

ญาต ิ 2   2 23/01/63   2   27/01/63 1 1  

แท็กซี ่ 1   1 20/01/63  1  29/01/63 1   

ครอบครัวจีน

ท่ีโรงแรม 
4   4 23/01/63 เดินทางกลับประเทศ 26 ม.ค.63 

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

แมบาน 1  1 22/01/63  1  27/01/63 1   

เพ่ือนชาว

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

 

เจาหนาท่ี

โรงแรม 
  15 15 23/01/63   15        

 

บุคลากร

ทาง

การแพทย 

แพทย 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   37   7 13  

 



 

1. ผูสัมผัส High risk จำนวน 24 ราย อาการปกติ 

2. สัมผัส Low risk จำนวน 17 ราย อาการปกติ 

3. เก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ  

วันท่ี 25 มกราคม 2563 จำนวน 8 ราย (บุคลากรทางการแพทย 8 ราย) ผลการตรวจ Not Detect  

วันท่ี 26 มกราคม 2563 จำนวน 5 ราย (บุคลากรทางการแพทย 4 ราย ญาติชาวจีน 1 ราย) Not Detect 

วันท่ี 27 มกราคม 2563 จำนวน 6 ราย (ญาติชาวจีน 1, แมบาน 1, เพ่ือนชาวไทยแมลูก 2, นักธรุกิจ 2) รอผล 

วันท่ี 29 มกราคม 2563 จำนวน 1 ราย (แท็กซ่ี 1 ราย) รอผล 

จบการติดตามผูสัมผัส High risk จำนวน 4 ราย (เดินทางกลับประเทศจีน เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2563)  

มาตรการ 

คำแนะนำประชาชนในการเตรียมพรอมปองกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

• ขอแนะนำประจำวันในการปองกันตนเองจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

- ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอูฮ่ันและเมืองท่ีมีการระบาดตามคำประกาศของทางการจีน 

- ระหวางเดินทางในตางประเทศขอใหหลีกเลี่ยงการอยูในสถานท่ีแออัด หรือมีมลภาวะ และไมอยูใกลชิดผูปวยไอจาม  

แนะนำควรสวมหนากากอนามัย 

- หลีกเลี่ยงการเขาไปตลาดคาสัตวมีชีวิต การสัมผัสหรืออยูใกลชิดกับสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวท่ีปวย หรือตาย และ

หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตวท่ีไมสุกดี 

- หม่ันลางมือใหสะอาดอยูเสมอดวยน้ำ และสบู หรือแอลกอฮอลเจลลางมือ ไมนำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไมจำเปน 

- ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอ่ืน (เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ำ ผาเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อกอโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถ

เขาสูรางกายไดทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูติดเชื้อ 

- รักษารางกายใหอบอุนอยูเสมอและนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ 

• หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถามีอาการไข มีอาการระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก 

หายใจเหนื่อยหอบ ใหสวมหนากากอนามัย และรีบไปพบแพทยหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขทันที พรอมท้ังแจงประวัติการ

เดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงข้ันเสียชีวิตได 

 

ทีมตระหนักรูสถานการณ สสจ.ประจวบคีรีขันธ 


