
   

 

 

 

ฉบับท่ี 8 วันท่ี 11 มกราคม 2563  เวลา 17.30 น. 

1. สถานการณในตางประเทศ 

วันท่ี 11 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานจํานวนผูปวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส

ท้ังสิ้น 59 ราย โดย 41 ราย มีผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม ในจํานวนนี้เสียชีวิต  

1 ราย อาการรุนแรงอยูในภาวะวิกฤต 7 ราย อาการดีข้ึนออกจากโรงพยาบาลแลว 2 ราย พบผูสัมผัสท่ีอยูภายใต

การสังเกตอาการ 739 ราย เปนบุคลากรทางการแพทย 419 ราย 

วันท่ี 11 มกราคม 2563 เขตการปกครองพิเศษฮองกงพบผูเดินทางจากเมืองอูฮ่ันเขาไดกับเกณฑท้ังหมด 

61 ราย อาการดีข้ึนออกจากโรงพยาบาลแลว 46 ราย ยังรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 15 ราย ผลตรวจทาง

หองปฏิบัติการของผูปวย 44 ราย พบเชื้อ เชน  Influenza A, Human Rhinovirus/Enterovirus, Respiratory 

Syncytial Virus (RSV), Parainfluenza, RSV/Coronavirus 229E, Human metapneumovirus เปนตน  

วันท่ี 10 มกราคม 2563 ประเทศสิงคโปร พบผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 

1 ราย อยูระหวางรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ขณะนี้รักษาตัวอยูในโรงพยาบาลเพ่ือสังเกตอาการอยางใกลชิด  

วันท่ี 8 มกราคม 2563 สาธารณรัฐเกาหลี พบผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 

1 ราย อยูระหวางรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และติดตามอาการผูสัมผัสจํานวน 29 ราย 

2. มาตรการในตางประเทศ 

ประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา เขตการปกครองพิเศษฮองกง ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม 

เกาหลีใต และฟลิปปนส ใชมาตรการเฝาระวังคัดกรองผูท่ีมีอาการไขรวมกับอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน 

และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอูฮ่ัน (Wuhan) มณฑลหูเปย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมท้ังแจง

เตือนประชาชนใหระมัดระวังและปองกันตนเองจากการติดเชื้อ  

3. สถานการณภายในประเทศ 

กรมควบคุมโรคไดดําเนินการเฝาระวังคัดกรองผูโดยสารเครื่องบินในเสนทางท่ีบินตรงมาจากเมืองอูฮ่ัน 

ประเทศจีน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหมและทาอากาศยานภูเก็ต  

ตั้งแตวันท่ี 3 – 11 มกราคม 2563 จํานวน 49 เท่ียวบิน ผูเดินทางและลูกเรือไดรับการคัดกรอง ท้ังสิ้น 7,713 ราย 

พบผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยาม 6 ราย นอกจากนี้มีผูปวยท่ีมีอาการเขาตามนิยามไปรับการตรวจรักษา 

ท่ีโรงพยาบาลเอกชน 3 ราย (จ.ชลบุรี จ.ระยอง และกรุงเทพมหานคร) และสถาบันบําราศนราดูร 1 ราย รวม 10 ราย 

ไมพบผูปวยอาการรุนแรง ผูปวยอาการดีข้ึนและไดกลับบานแลวจํานวน 7 ราย ผูปวย 9 รายท่ีทราบเชื้อท่ีเปน

สาเหตุและไดรับการวินิจฉัยสุดทายประกอบดวย Influenza A 5 ราย, Influenza B 1 ราย, Influenza C 1 ราย, 

Haemophilus influenzae 1 ราย และ Coronavirus OC43 1 ราย  รายละเอียดดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2   

 



   

 

 
 

 

 

ตารางท่ี 1 สรุปสถานการณการคัดกรองผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม ในประเทศไทย 

สถานการณ จํานวนผูปวย PUI สะสม 

จํานวนผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยาม 10 ราย 

● คัดกรองพบท่ีสนามบิน 6 ราย 

● เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลดวยตนเอง  4 ราย 

เสียชีวิต 0 ราย 

อาการรุนแรง 0 ราย 

อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแลว 7 ราย 

 

ตารางท่ี 2 ผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยาม ผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม ท่ียัง 

     รักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาล 

ลําดับ วันท่ี สัญชาติ อายุ ชนิดของผูปวย อาการปวย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
สถานะ 

ปจจุบัน 

1 8 ม.ค. 63 

13.05 น. 

จีน 61 ป คัดกรองจาก

สนามบินสุวรรณภมู ิ

(China Sothern 

Airline 8343) สง

มา สถาบันบําราศ

นราดูร 

- ไข ไอ เจ็บ

คอ  

มีนํ้ามูก 

- อุณหภูมิ    

  38.6 oC 

Detected : (sputum) 

• Haemophilus influenzae 

• Staphylococcus aureus 
 

Coronavirus family : 

Coronavirus family: พบ PCR 

product  อยูระหวางรอ 

sequencing 

ยังอยูรพ./

ติดตามผู

สัมผัส 41 

คน 

 

 

2 9 ม.ค. 63 จีน 33 ป Walk in มา รพ.

เอกชน ใน จ.ระยอง 

- ไข ไอ  

มีนํ้ามูก  

ปวดเมื่อย 

ตามรางกาย 

ปวดศีรษะ 

- อุณหภูมิ  

  38 oC 

Detected : 

• Influenza A 

• Klebsiella pneumoniae 

• Adenovirus 

• Haemophilus influenzae 
 

Coronavirus family: not 

detected 

Definite 

Diagnosis: 

Influenza A 

 

ยังอยูรพ. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

ลําดับ วันท่ี สัญชาติ อายุ ชนิดของผูปวย อาการปวย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
สถานะ 

ปจจุบัน 

3 10 ม.ค. 

63 

ไทย 29 ป Walk in มา รพ.

เอกชน ใน กทม. 

- ไข ไอ  

- อุณหภูมิ  

  38 oC 

Detected : 

• Influenza A (H1N1) 2009 

• Klebsilla pneumoniae 
 

Coronavirus family: not 

detected 

Definite 

Diagnosis: 

Influenza A 

 

ยังอยูรพ. 

 

4. ส่ิงท่ีไดดําเนินการไปแลว  

● หารือกับสายการบิน Thai AirAsia ณ สนามบินดอนเมือง และสายการบิน China Southern Airlines  

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเด็นการคัดกรองผูเดินทางกอนข้ึนเครื่อง และการทําความสะอาด การฆาเชื้อ

ภายในเครื่องบินทุกเท่ียวบินท่ีมาจากเมืองอูฮ่ัน 

● ประสานงานกับสถานทูตจีนเพ่ือขอความรวมมือใหเปนสื่อกลางในการดูแลสุขภาพนักเดินทางชาวจีน 

● เผยแพรคูมือแนวทางในการเฝาระวัง สอบสวนโรค และแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) กรณีผูปวยสงสัยโรคปอด

อักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม พรอมท้ังแจงชองทางการสงตอขอมูลผูปวยและผูปวยสงสัยโรค

ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม ไปรณียอิเล็กทรอนิกสกลุมภารกิจตระหนักรูสถานการณ

สาธารณสุข (viralpneumoniasat@ddc.mail.go.th) 

● เผยแพรสถานการณโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม กับสาธารณชน 

● สํารวจความพรอมของหองแยกความดันลบ (Negative Pressure Room) เวชภัณฑยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา  

● จัดทําเว็บไซตและฐานขอมูลผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 

5. ส่ิงท่ีกําลังดําเนินการ 

● ติดตามอาการผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงสูง รวม 41 ราย และรวบรวมขอมูลสําหรับการติดตามผูสัมผัสท่ีมี

ความเสี่ยงต่ํา จํานวน 143 ราย 

● ติดตามสถานการณขาวสารผูปวยในตางประเทศอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

● ดําเนินการเฝาระวัง สงตอผูปวย PUI จากดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศไปยังโรงพยาบาลท่ีกําหนด 

6. ประเด็นท่ีตองดําเนินการในระยะตอไป 

● ประชุมหารือ แนวทาง การเตรียมการและการดําเนินงานในระดับนโยบายระหวางผูบริหารระดับสูงของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการ

ตางประเทศ  



   

 

 

 
 

● สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ

เฝาระวังและเตรียมรับสถานการณ และติดตามความพรอมของการจัดเตรียมหองแยกความดันลบ 

(Negative Pressure Room) ของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไปทุกแหง 

● กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทําหนังสือแจงโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก เพ่ือใหปฏิบัติตามแนวทาง 

มาตรการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 

ทีมตระหนักรูสถานการณในภาวะฉุกเฉิน  

กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเช้ือไวรัส (Viral Pneumonia) 

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 


