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22 ม.ค. 2563 

คมธ.สาธารณสุขมณฑลสา่นซปีระกาศ
รายชื่อ รพ. เพื่อเป็นจุดคัดกรอง ดูแล และ
รักษา 4 แห่ง ได้แก ่
(1) รพ.วิทยาลัยกองทัพอากาศ แห่งที่ 2 
(รพ.ถังตู) 
(2) รพ.ควบคุมโรคติดต่อมณฑลส่านซ ี
(รพ.ปาย่วน) 
(3) รพ.มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง แห่งที่ 1 
(4) รพ.มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง แห่งที่ 2 

คมธ.สาธารณสุขมณฑลกานซูประกาศ
รายชื่อ รพ. เพื่อเป็นจุดคัดกรอง ดูแล และ
รักษา 3 แห่ง ได้แก่ 
(1) รพ.มหาวิทยาลัยหลานโจว แห่งที่ 1 
(2) รพ.ทรวงอกนครหลานโจว 
(3) รพ.ประชาชนเขตเฉิงกวน 

- พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ชาย) 
- รบ.เขตฯ หนิงเซี่ยหุยตั้ง war room และ
สั่งการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ตลอด 24 ชม.  
- คมธ.สาธารณสุขเขตหนิงเซี่ยหุยประกาศ
รายชื่อ รพ. เพื่อเป็นจุดคัดกรอง ดูแล และ
รักษา 4 แห่ง ได้แก่ 
(1) รพ.วิทยาลัยแพทย์หนิงเซี่ย 
(2) รพ.ประชาชนเขตฯ หนิงเซี่ยหุย 
(3) รพ.ประชาชนเขตฯ หนิงเซี่ยหุย แห่งที่ 4 
(4) รพ.ประชาชนนครหยินชวน แห่งที่ 1 

 

23 ม.ค. 2563 พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (ชาย)   

24 ม.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (รวม 5 ราย) 
- บุคลากรทางการแพทย์ 143 ราย 
จาก รพ.ถังตู พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ 
เดินทางไปนครอู่ฮั่น เพื่อช่วยปอ้งกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (รวม 4 ราย) 
 
 
 
 
 
 

 
  

- พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (รวม 2 ราย) 
- รบ.เขตหนิงเซ่ียหุยประกาศ Public 
Health Emergency Response ระดับ 2 

ประกาศ สกญ. ณ นครซีอาน 
ที่ 1/2563 เร่ือง สถานการณ์เชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ในมณฑล
ส่านซี กานซู และเขตฯ หนงิเซี่ยหุย 
ขอให้ชาวไทยที่พำนักอยู่ในพื้นที่ 
และชาวไทยที่กำลังจะเดินทางมา 
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงาน
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  
หากต้องการติดต่อ สกญ. 
หมายเลข hotline คือ  
182 0292 1281 
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25 ม.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 10 ราย (ชาย 7 หญิง 3) 
(รวม 15 ราย) 
- รบ.มณฑลสา่นซปีระกาศ Public Health 
Emergency Response ระดับ 1 (ระดับ
สูงสุด) 
- นครซีอานประกาศหยุดให้บริการ Airport 
Bus 8 สาย 

- พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย (รวม 7 ราย) 
- รบ.มณฑลกานซูประกาศ Public Health 
Emergency Response ระดับ 1 (ระดับ
สูงสุด) 

รบ.เขตหนิงเซ่ียหุยประกาศ Public Health 
Emergency Response ระดับ 1 (ระดับ
สูงสุด) 

 

26 ม.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย (ชาย 2 หญิง 5) 
(รวม 22 ราย) 
- นครซีอานประกาศหยุดให้บริการ 
รถโดยสารระหว่างมณฑล/เมือง (inter-
province and inter-city) รถแท็กซี่ และ
รถเช่าสำหรับท่องเที่ยวทัง้หมด ตั้งแต่เวลา 
18.00 น. เป็นต้นไป 
- เมืองยวี่หลินประกาศหยุดให้บริการรถเมล์ 
21 สาย ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 
- ห่้างสรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่ง
ในนครซีอาน อาทิ Ole / G-Park / 
Momopark / 7Fresh / Intime / 
Kaiyuan ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว 
 

พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย (รวม 14 ราย)  - ประกาศ สอท. ณ กรุงปักก่ิง 
เร่ือง การแพร่ระบาดของ 
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้
คนไทยทีพ่ำนักอยู่ในจนีลงทะเบียน
แจ้งชื่อและข้อมูลการติดต่อทาง 
http://thaiconsulpek.mikecr
m.com/UP1YCSG 
- คนไทยในเขตอาณา 56 คน 
(มณฑลสา่นซี 47 คน / มณฑล
กานซู 9 คน) 



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
 

- 3 - 

วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

27 ม.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 13 ราย (ชาย 6 หญิง 7) 
(รวม 35 ราย) 
- รบ.มณฑลสา่นซปีระกาศแนวปฏิบัติตาม 
Public Health Emergency Response 
ระดับ 1 ใน 5 ด้าน ได้แก ่
(1) จัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการและ task force 
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดบัมณฑล-หมู่บ้าน 
(2) เพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดในที่สาธารณะ 
(3) เพิ่มความเข้มงวดการควบคมุการแพร่
ระบาด และจำกัดการคมนาคมขนส่ง 
(4) ใช้แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยอย่าง
ละเอียด ผู้ต้องสงสัยว่าตดิเชื้อและคนใกล้ชดิ
จะได้รับการเฝ้าระวัง และแยกรักษา 
(5) ควบคุมสถานการณ์ด้านอื่นๆ ให้่เป็นปกติ 
อาทิ การเสนอข่าวจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
และการควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย (รวม 19 ราย) - พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (รวม 4 ราย) 
- เขตฯ หนิงเซี่ยหุยประกาศหยุดให้บริการ
รถโดยสารระหว่างมณฑล/เมือง (inter-
province and inter-city) รถแท็กซี่ และ
รถเช่าสำหรับท่องเที่ยวทัง้หมด 

- รบ.จีนประกาศขยายวันหยุด
เทศกาลตรุษจีนถึงวนัที่ 2 ก.พ. 
2563 และปิดสถานศึกษาทุก
ระดับทั่วประเทศ วันเปิดจะ
ประกาศอีกครั้ง 
- คนไทยในเขตอาณา 44 คน 
(มณฑลสา่นซี 34 คน / มณฑล
กานซู 10 คน) 

28 ม.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย (ชาย 6 หญิง 5) 
(รวม 46 ราย) 
- ลธก.พคจ.มณฑลสา่นซีเปน็ประธาน 
กปช.คณะทำงานรับมือสถานการณ์ และ 

- พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย (รวม 24 ราย) 
- มณฑลกานซูประกาศปิดด่านเก็บค่าทางด่วน 
35 จุด และตั้งด่านตรวจ 144 จุดตลอดทาง 
- นครหลานโจวประกาศให้สถานีรถเมล์ทุกสาย

- พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย (รวม 11 ราย) 
- สำนักงานการต่างประเทศเขตฯ หนิงเซี่ยหุย
เผยแพร่ประกาศภาษาอังกฤษ สรุปสาระสำคัญ 
ดังนี ้
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รบ.มณฑลสา่นซีจัดแถลงข่าวการดำเนินงาน 
- มณฑลส่านซีประกาศยกเลิกรถไฟความเร็วสูง
ภายในมณฑล 55 เที่ยว ระหว่างวันที่ 28-30 
ม.ค. 2563 
- นครซีอานประกาศปิดดา่นเก็บค่าทางด่วน 
13 จุด 
- นครซีอานประกาศหยุดให้บริการจองรถแท็กซี่
ออนไลน์ (Didi) ตัง้แต่เวลา 15.00 น. เปน็ตน้ไป 
- นครซีอานประกาศหยุดการก่อสร้าง
โครงการต่างๆ ทัง้หมด วันเปิดดำเนินการ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ทำความสะอาดสถานี และฆ่าเชือ้ในรถเมล์
ทุกคร้ังก่อนออกให้บริการ และผู้โดยสาร
รถเมล์ต้องใส่หน้ากากก่อนขึ้นทกุครั้ง หากไม่
ปฏิบัติ คนขบัมีสิทธิป์ฏิเสธไม่รบัผู้โดยสารได้ 

(1) ขอให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ไป
ในสถานที่ที่มีคนแออัด ใส่หน้ากากเวลาออก
นอกบ้าน รักษาสุขอนามัย กนิอาหารปรุงสุก 
และหลีกเลี่ยงการสัมผสัสัตวป์่า 
(2) ติดตามประกาศของทางการอย่างใกล้ชิด 
และสายด่วน 0951-12320 
(3) หากเคยเดินทางไปพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด 
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว 
ขอให้แจ้ง สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
เขตฯ หนิงเซีย่หุย และเฝา้ระวังอาการอยู่ทีบ่า้น 
โดยสำนักงานฯ จะส่ง จนท.มาดูอาการ 
เป็นระยะ หากเริ่มมีอาการป่วย ให้รีบไปพบแพทย์ 

29 ม.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 10 ราย (ชาย 7 หญิง 3) 
(รวม 56 ราย) 
- นครซีอานประกาศหยุดให้บริการรถเมล์ 
107 สาย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป 
- นครซีอานประกาศให้คนขับรถแท็กซี่ 
(แบบโบกเรียก) ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา 
และนำรถไปฆา่เชื้อวันละ 2 รอบ ผู้โดยสาร
ต้องใส่หน้ากาก แสดงบัตร ปชช. และแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์แก่คนขับก่อนขึ้นทุกครั้ง 
หากไม่ปฏิบัติ คนขับปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารได ้

 พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (รวม 12 ราย) คนไทยในเขตอาณา 34 คน 
(มณฑลสา่นซี 29 คน / มณฑล
กานซู 5 คน) 
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- นครซีอานประกาศจุดจำหนา่ยสินค้า
บริโภค 58 แห่ง โดยจะมีของสด (ผัก/ผลไม้/
เนื้อสัตว์) จัดจำหน่ายทุกวนั และจะคงราคา
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

30 ม.ค. 2563 
พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย (ชาย 5 หญงิ 2) 
(รวม 63 ราย) 

- พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (รวม 26 ราย) พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย (รวม 17 ราย) 
 

31 ม.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย (ชาย 15 หญิง 9) 
(รวม 87 ราย) 
- รบ.มณฑลสา่นซีแถลงสาเหตุการเพิ่มข้ึน
ของจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันเนื่องมาจาก 
(1) จำนวนผู้ตดิเชื้อในนครอู่ฮั่นเพิ่มขึ้น 
(2) ชาวอู่ฮั่นบางส่วนที่ไม่สบาย (ก่อนประกาศ
ปิดนครอู่ฮั่น) เดินทางมานครซีอานเพื่อเข้ารับ
การรักษา 
- รบ.นครซีอานแถลงจำนวนผู้ตดิเชื้อ  
เฉพาะในนครซีอาน 32 ราย (อาการสาหัส 1 ราย) 
โดย 20 รายเป็นชาวนครซีอาน และ 12 ราย
เป็นคนนอกพื้นที่ โดยมาจากนครอู่ฮั่น 11 ราย 
และนครเซ่ียงไฮ้ 1 ราย 
- นครซีอานประกาศจุดจำหนา่ยสินค้า
บริโภคเพิ่มเติม 55 แห่ง (ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วอลมาร์ต และเหรินเหรินเล่อ) 

พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย (รวม 29 ราย) พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย (รวม 21 ราย) 
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1 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 15 ราย (ชาย 10 หญิง 5) 
(รวม 101 ราย) 
- รบ.นครซีอานประกาศขยายวนัหยุด
เทศกาลตรุษจีนถึงวนัที่ 9 ก.พ. 2563 ทั้งนี้ 
หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง วนัเปิด
ทำการจะประกาศอีกครั้ง 
- นครซีอานเตรียมสร้าง รพ. ขนาด 500 เตียง
ที่เขตเกาหลิง (ทางเหนือของนครซีอาน) 
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ เร่ิมก่อสร้างวันที่ 
3 ก.พ. 2563 คาดว่าจะแล้วเสรจ็ช่วง
กลางเดือน ก.พ. 2563 
- นครซีอานเริ่มปิดตึกพักอาศัยซึ่งพบผู้ติดเชื้อ 
อาทิ หมู่บ้าน Qujiang No.6 และหมู่บ้าน 
Yanming Lake โดยคนในตึกดงักล่าวต้อง 
self-quarantine 14 วัน เพื่อสงัเกตอาการ 

พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย (รวม 35 ราย) 
- รบ.นครหลานโจวประกาศขยายวันหยุด
เทศกาลตรุษจีนถึงวนัที่ 9 ก.พ. 2563 ทั้งนี้ 
หน่วยงานอาจพิจารณาให้ จนท. work 
from home และถา้จำเปน็ต้องเปิดทำการ 
ต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด 
ในที่สาธารณะอย่างเข้มงวด 

พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย (รวม 26 ราย) คนไทยในเขตอาณา 63 คน 
(มณฑลสา่นซี 58 คน / มณฑล
กานซู 5 คน) 
 
 

2 ก.พ. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 15 ราย (ชาย 7 หญิง 8) 
(รวม 116 ราย) 

พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย (ชาย 3 หญงิ 2) 
(รวม 40 ราย) 
 
  

พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (ชาย 1 หญงิ 1) 
(รวม 28 ราย) 

- ประกาศ สกญ. ณ นครซีอาน 
ที่ 2/2563 เร่ือง การให้บริการ
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่าง
วันที่ 3-9 ก.พ. 2563 ระงับการให้ 
บริการตรวจลงตราและนติิกรณ์ 
- เมืองเซ่าหยาง มณฑลหูหนาน 
พบการระบาดของไข้หวัดนก 
(H5N1) โดยมีสัตว์ปีกป่วยตาย 
4,500 ตัว และถูกกำจัดเพื่อ
ป้องกันการแพร่เชื้อ 17,828 ตัว 
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3 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย (ชาย 6 หญิง 6) 
(รวม 128 ราย) 
- สนบ.ซีอานเสียนหยางประกาศรายชื่อ 
สายการบนิที่หยุดให้บริการชั่วคราว (เดือน ก.พ.) 
ในส่วนของเส้นทางนครซีอาน-ปทท. ได้แก่ 
China Eastern Airlines / Sichuan 
Airlines / Changlong Airlines / Spring 
Airlines / Ural Airlines / Tibet Airlines 
ส่วน Thai Lion Air และ Thai Air Asia 
ลดเที่ยวบนิ 
- สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตซินเฉิง 
(นครซีอาน) ขอให้ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงที่ รร. 
Baixinghe 400 ราย เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 
ติดต่อ สนง. ด่วน เนื่องจากมีผู้เขา้ร่วมงานเลีย้ง 
2 รายติดเชื้อ (ปัจจุบันรับการรักษาอยู่ที่ รพ.) 
- นครซีอานปิดตึกพักอาศัย 24 ตึกในหมู่บ้าน
ต่างๆ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ คนในตึกดงักล่าวต้อง 
self-quarantine 14 วัน เพื่อสงัเกตอาการ 

- พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย (ชาย 4 หญิง 7) 
(รวม 51 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย 
- สนง.การศึกษามณฑลกานซูเลื่อนวนัเปดิเทอม 
ร.ร. ระดับอนุบาลและประถมศกึษาเป็น
เดือน มี.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย (ชาย 1 หญิง 2) 
(รวม 31 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย 
- สนง.ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
เขตฯ หนิงเซี่ยหุยประกาศปิดเคาน์เตอร์
หน่วยงาน รบ. ที่ให้บริการ ปชช. โดย ปชช. 
สามารถติดต่อหน่วยงาน รบ. ได้ทางโทรศัพท์ 

อินเทอร์เนต หรือแอปพลิเคชั่น “我的

宁夏” 

 

4 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 14 ราย (ชาย 10 หญิง 4) 
(รวม 142 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (ชาย 2) 
 

- พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย (รวม 55 ราย) 
- มณฑลกานซูประกาศยกเลิกรถไฟความเร็วสูง
ระหว่างมณฑล 143 เที่ยว และลดเที่ยววิ่ง
จากวันละ 2 เที่ยว เหลือวันละ 1 เที่ยว 
ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย (รวม 34 ราย) - คมธ.สาธารณสุขจนีแถลงวา่ 
อัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา โดยทั่วประเทศอยู่ที่
ร้อยละ 2.1 ในขณะที่เฉพาะ 
นครอู่ฮั่นอยู่ที่ร้อยละ 4.9 
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- ม. Xi’an International Studies 
University (XISU) จัดล่ามอาสาสมัครแปล
ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา อาทิ ใบสั่งยา 
และคู่มืออุปกรณ์ทางการแพทย ์ให้บริการ 
ในภาษาอังกฤษ อารบิค เกาหล ีตุรกี 
เปอร์เซีย ไทย บาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย 
ฮินดี อูรดู และสวาฮีล ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ศธ.จีนห้ามสถานศึกษาทุกระดับ
ทั่วประเทศเผยแพร่สื่อการเรียน
การสอนก่อนประกาศวนัเปิด
ภาคเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้าง
ความกดดนัแก่ นร./นศ. โดยข้อมลู
ที่สถานศึกษาสามารถเผยแพร่ได้ 
ได้แก่ การให้ความรู้ด้านการป้องกนั
การแพร่ระบาด และการให้
คำปรึกษาดา้นสุขภาพจิต 
- คนไทยในนครซีอาน 4 ราย
แจ้งว่า ในวนัที่ 8 ก.พ. 2563  
จะเดนิทางกลับไทยโดยสายการบนิ 
Thai Lion Air (โครงการนำคนไทย
กลับโดยไม่มีค่าใช้จา่ย) 

5 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 23 ราย (ชาย 10 หญิง 13) 
(รวม 165 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 6 ราย) 
- มณฑลสา่นซปีระกาศหยุดให้บริการแวะ
เปลี่ยนเครื่อง (transit) ที่ สนบ.ซีอานเสยีนหยาง 
- นครซีอานเปิดศูนย์ Xi’an Internet 
Illegal Information Reporting Center 

- พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (รวม 57 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 4 ราย) 
- คมธ.สาธารณสุขมณฑลกานซ ูขอให้
ผู้โดยสารสายการบนิ Spring Airlines 
เที่ยวบิน 9C8620 เส้นทาง กทม.-หลานโจว 
เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 ติดต่อ คมธ.
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ท้องถิ่นด่วน 
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เพื่อต่อต้าน fake news โดย ปชช. สามารถ
แจ้งเบาะแส และติดตามข้อมูลทางการได้ที่
เว็บไซต์ www.xawljb.cn 
- นครซีอานประกาศควบคุม 8 เขต ได้แก่ 
เขตป้าเฉียว เยี่ยนถา ฉางอนั ซนิเฉิง เว่ยยาง 
เหยียนเหลียง หูอ้ี และโจวจื้อ กำหนดให้แต่ละ
ครอบครัวแจ้งชื่อผู้แทน 1 คนสำหรบัออกไป
ซื้อของอุปโภค/บริโภคทุก 2 วัน/1 ครั้ง 
- สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนครซีอาน 
ประกาศมาตรการ สรปุสาระสำคัญ ดังนี ้
(1) หน่วยงานต่างๆ ห้ามเปิดทำการ 
ก่อนได้รับอนุญาต 
(2) ปชช. ห้ามชุมนุมในที่สาธารณะ 
(3) ทุกหมู่บ้านต้องตัง้จุดตรวจเอกสาร  
ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปในหมู่บ้าน ยกเว้น 
จนท. ที่มีหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรค 
(4) ผู้ที่กลับมาจากเมืองอื่นต้องรายงานตัว
กับ จนท. และ self-quarantine 14 วัน 
หากมีอาการป่วยต้องแจ้ง จนท. ทันที 
(5) ผู้ที่ถูกกักตัวห้ามออกไปในทีส่าธารณะ 
(6) Landlord ต้องหยุดการดำเนินธุรกิจชั่วคราว 

เนื่องจากมีผู้โดยสาร 2 รายติดเชื้อ (ปัจจบุัน
รับการรักษาอยู่ที่ รพ.) โดยผูโ้ดยสารในเที่ยวบนิ
ดังกล่าวต้อง self-quarantine 14 วัน 
หากเริ่มมีอาการป่วย ให้รีบไปพบแพทย ์
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ในกรณีที่ผู้เช่าเดินทางไปเมืองอื่น ให้แจ้งว่า
อย่าเพิ่งกลับมา แต่ถา้ผู้เชา่ไมไ่ดอ้อกจาก
นครซีอาน Landlord ต้องแจ้งประกาศ/
มาตรการของ รบ. ให้ผู้เช่าทราบสม่ำเสมอ 
(7) ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัตติามประกาศ/
มาตรการของ รบ. อย่างเคร่งครัด 

6 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย (ชาย 2 หญิง 6) 
(รวม 173 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 8 ราย) 
- มณฑลสา่นซปีระกาศยกเลิกรถไฟภายใน
และระหว่างมณฑล 77 เที่ยว 
- นครซีอานปิดหมูบ่า้น 54 แห่ง ซึ่งพบผู้ตดิเชื้อ 
- สนง.ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
เมืองเสียนหยางประกาศอนญุาตเฉพาะรถ 

ที่มีป้ายทะเบียน 陕 A (นครซอีาน) และ 

陕 D (เมืองเสียนหยาง) เท่านัน้ที่สามารถ
วิ่งเข้าเมืองได้ 

- พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย (รวม 62 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 6 ราย) 

- พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย (รวม 40 ราย) 
- สนง.ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
เขตฯ หนิงเซี่ยหุยแถลงข่าวสถานการณ์ว่า 
จำนวนผู้ติดเชื้อจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เชื้อยังอยู่ในระยะฟักตัว และระยะแสดง
อาการยังไม่ปรากฏ โดยสถานการณ์ในเขตฯ 
หนิงเซ่ียหุยแบ่งเป็น 2 ข้ัน ดังนี ้
(1) ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2563 – เทศกาล
ตรุษจีน ส่วนใหญ่จะปรากฏอาการป่วยแล้ว
จึงมา รพ. และผูต้ิดเชื้อรายใหม่จะเป็น 
คนในครอบครัว/คนใกล้ชิดของผู้ป่วย 
(2) วันเปิดทำการหลังเทศกาลตรุษจีน 
คนจะเริ่มกลับมาจากต่างเมืองเพื่อเริ่มทำงาน 
คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ยังไม่ปรากฏอาการ/
เชื้ออยู่ในระยะฟักตัว ทำให้เกิดการแพร่ระบาด
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ในชุมชนมากขึ้น และการป้องกันและควบคุมโรค
จะลำบากข้ึน ทั้งนี้ รบ.เขตฯ หนิงเซี่ยหุย 
ได้กำหนดแนวทาง 3 ข้อ เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ดงักล่าว ได้แก ่
(1) การค้นหาต้นตอของการแพร่ระบาดและ
ทำการป้องกันและควบคุม 
(2) ตัดช่องทางการแพร่ระบาด 
(3) พัฒนาประสิทธิภาพในการรกัษา 

7 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย (ชาย 8 หญิง 3) 
(รวม 184 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 11 ราย) 
- มณฑลส่านซีประกาศ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทาง 
เข้า-ออกมณฑล (ทั้งทางรถยนต ์รถไฟ และ
เครื่องบิน) ต้องกรอกประวัติส่วนตัวและ
ข้อมูลสุขภาพโดยการสแกน QR Code ทั้งนี้ 
ผู้ที่เข้ามณฑลจะต้องไปพักที่ รร. ตามที่ รบ.
กำหนด 
- สนบ. ซีอานเสียนหยางย้ายจุด check-in 
ของ สกบ. Spring Airlines และ 9Air ไปเปน็ T2 

- พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย ชาย 3 หญิง 5) 
(รวม 67 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 9 ราย) 

- พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย (รวม 43 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 5 ราย) 

ประกาศ สกญ. ณ นครซีอาน 
ที่ 3/2563 เร่ือง การให้บริการ
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่วันที่ 
10 ก.พ. 2563 ระงับการให้บริการ
ตรวจลงตราและนิติกรณ ์

8 ก.พ. 2563 
- พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย (ชาย 3 หญิง 8) 
(รวม 195 ราย) 

- พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย (ชาย 1 หญิง 3) 
(รวม 71 ราย) โดยหญิง 3 คนดงักล่าว

- พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (รวม 45 ราย) 
- รักษาหาย 8 ราย (รวม 13 ราย) 

- รบ.จีนประกาศวา่ ผูท้ี่ขัดขวาง
การรักษา ไม่ปฏบิัติตามคำสั่ง 
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- รักษาหาย 9 ราย (รวม 20 ราย) 
- รบ.นครซีอานประกาศให้สถานพยาบาล
และคลินิคเฉพาะทาง อาทิ แพทย์แผนจนี 
ทันตกรรม โสตศอนาสิก จักษุวทิยา 
ศัลยกรรมเสริมความงาม หยดุให้บริการชั่วคราว 
- นครซีอานประกาศปิดทางด่วน 37 จุด 

อนุญาตเฉพาะรถที่มปี้ายทะเบียน 陕 A 

(นครซีอาน) และ 陕 D (เมืองเสียนหยาง) 
เท่านั้นที่สามารถวิ่งเข้าเมืองได ้
- สนง. ขนสง่นครซีอานระงบัสทิธิผ์ู้ขับรถเเท็กซี่ 
7 ราย เนื่องจากเก็บค่าบริการผูโ้ดยสารแบบเหมา 
ทั้งนี้ รบ. นครซีอานมีมติให้องค์การรถเเท็กซี่
นครซีอานงดการเก็บค่าเชา่รถเเท็กซี่ตลอด
เดือน ก.พ. นี้ 
- รบ.เมืองเว่ยหนานประกาศอนญุาตเฉพาะ

รถที่มีป้ายทะเบียน 陕 A (นครซีอาน) และ 

陕 E (เมืองเว่ยหนาน) เท่านั้นที่สามารถวิ่ง
เข้าเมืองได้ 
- รบ.เมืองยวีหลินประกาศให้หน่วยงาน และ
สถาบนัการศึกษาชะลอการเปิดทำการ 
ยกเว้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน

เดินทางมา ปทท. ระหว่างวนัที่ 14-21 ม.ค. 
2563 และได้เดินทางไปสถานที่ต่างๆ ใน กทม. 
และเมืองพัทยา อาทิ (1) Chocolate Ville 
Bangkok (2) วัดพระแก้ว (3) วดัอรุณ 
(4) วัดเบญจมบพิตร (5) ตลาดนัดรถไฟรัชดา 
(6) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รอยัล เจมส์ 
แอนด์ จิวเวลรี่ (7) Crocodile Leather 
Display Center (8) สวนนงนุช (9) ร้านอาหาร
บุฟเฟต่์ ชื่อ เกาะเสม็ด (10) เกาะลา้น  
(11) เรือ Oriental Princess (12) วอล์คกิ้ง 
สตรีท พัทยา (13) ตลาดนำ้ 4 ภาค 
(14) Pattaya Latex Center 
- เสียชีวิต 1 ราย (หญิง) 
 
 
 
 
  

ให้กักตัว (quarantine) 
ประทุษร้าย จนท. การแพทย์ 
และจงใจแพร่เชื้อให้ จนท.  
จะถูกดำเนินคดีตาม กม. และ
อาจได้รับโทษหนักถึงขั้น
ประหารชีวิต 
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และควบคุมโรค การให้บริการสาธารณะ 
การก่อสร้างที่สำคัญ และพลงังาน สำหรับ
ภาคเอกชนเปดิทำการได้เฉพาะซปุเปอร์มาร์เก็ต
และร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต สำหรับ ปชช.
ที่มาจากมณฑลหูเป่ย หรือมีประวัติเดนิทาง/
ติดต่อกับบุคคลที่มาจากพืน้ที่ดงักล่าวห้าม 
ไปทำงาน แรงงานจากต่างเมืองที่ไม่มี
ทะเบียนบ้านในเมืองยวีหลินห้ามกลับเข้าเมือง 
ยกเว้นคนที่ไมไ่ด้ออกจากเมืองยวีหลินตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 2563 

9 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 13 ราย (ชาย 7 หญิง 6) 
(รวม 208 ราย) โดยหนึ่งในผู้ติดเชื้อเป็น 
พนง. KFC ห้างสรรพสนิค้า Intime สาขาเสี่ยวไจ้ 
และอีกรายหนึ่งโดยสารรถเมล์สาย 107 
และรถไฟฟ้าใต้ดนิสาย 2 และ 3 เมื่อวันที่ 
21 ม.ค. 2563 
- รักษาหาย 5 ราย (รวม 25 ราย) 
- นครซีอานประกาศ “มาตรการรับมือกับ
การแพร่ระบาด และส่งเสริมการพัฒนา ศก. 
อย่างมั่นคง” สรุปสาระสำคัญ ดังนี ้
(1) สนบัสนนุเงินอุดหนนุแก่วิสาหกิจที่
เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ และ
เทคโนโลยทีี่ช่วยป้องกันและควบคุมโรค 

- พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย (ชาย 2 หญิง 6) 
(รวม 79 ราย) 
- รักษาหาย 6 ราย (รวม 15 ราย) 
 
 
 

 

นครหยินชวนประกาศการกลบัมาให้บริการ
รถเมล์ในเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2563 
เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนด ดังนี ้
(1) รถเที่ยวแรกเวลา 07.00 น. และเที่ยวสุดทา้ย
เวลา 20.00 น. ในช่วงเวลาเร่งด่วน (rush hour) 
จะปล่อยรถเมล์ทุก 30 นาท ี
(2) รถเมล์ 1 คันรับผู้โดยสารไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 
ของจำนวนที่นัง่ และจะไม่เปิดระบบปรับอากาศ 
แต่จะเปิดหน้าต่าง เพื่อให้อากาศมีการถ่ายเท 
(3) รถเมล์จะต้องฆ่าเชื้อทุกคร้ังก่อนออก
ให้บริการ และผู้โดยสารรถเมล์ต้องใส่หน้ากาก
ก่อนขึ้นและตลอดการโดยสาร 

- รบ.นครเซ่ียงไฮ้แถลงขา่วว่า 
เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดต่อ
ได้ทางอากาศ 
- สกญ. ออก C.I. ให้คนไทย (นศ.) 
ในนครซีอานที่ทำ นสดท. หาย 
ทั้งนี้ คนไทยดังกลา่วยงัไม่มีกำหนด
เดินทางกลบัไทย เนื่องจากต้อง
ขอ Exit Visa ที่ ตม. นครซีอาน 
ซึ่งหยุดให้บริการ และขณะนี ้
ยังไม่มีกำหนดเปดิทำการ 
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(2) ขยายเวลาชำระเบี้ยประกันสังคม ประกัน
บำนาญ ประกันการวา่งงาน และประกัน 
อุบัติเหตุ สูงสุด 6 เดือน ทั้งนี้ พนง. ที่ถูกเลิกจ้าง
มีสิทธิ์รับเงินประกันการวา่งงาน ร้อยละ 50 
ของเงินประกันทีไ่ด้ชำระในปีก่อนหน้านี้ 
(3) วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบสามารถปลด พนง. 
ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวน พนง. ทั้งหมด 
หากวิสาหกิจใดไม่ปลด พนง. หรือปลดน้อย
มีสิทธิ์ได้รบัผลประโยชนต์ามที่ รบ.ท้องถิ่น
กำหนด 
(4) วิสาหกิจที่เข้าร่วม/สนับสนนุการป้องกัน
และควบคุมโรคมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์พิเศษ 
- สนง.ตร.จราจรนครซีอานประกาศยกเลิก
ระเบียบจำกัดป้ายทะเบียนรถในวันธรรมดา 
(วันคู่-วันคี่) เป็นการชั่วคราว เร่ิมตั้งแต่วันที่ 
10 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป 

10 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย (ชาย 2 หญิง 3) 
(รวม 213 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 27 ราย) 
- สนง.ศธ.มณฑลสา่นซีห้ามสถานศึกษาทุกระดับ
เปิดก่อนวันที่ 2 มี.ค. 2563 และสนบัสนุน
แนวคิด “หยุดเรียน ไม่หยุดสอน” เน้น 
การเรียนการสอนแบบออนไลน ์

- พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย (ชาย 1 หญิง 3) 
(รวม 83 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 17 ราย) 
- เสียชีวิต 1 ราย (หญิง) (รวม 2 ราย) 

พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย (รวม 49 ราย) 
 

รบ.จีนจัดทำฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อ 
โดยสามารถตรวจสอบจุดที่มีประวตัิ
ผู้ติดเชื้อในพื้นทีไ่ด้แบบออนไลน์ 
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- 9 เขตในนครซีอาน ได้แก่ เยี่ยนถา เว่ยยาง 
ป้าเฉียว ฉางอัน หูอ้ี เกาหลิง หลานเถียน  
Hi-tech Zone (เกาซนิ) และ Space Base 
(หังเทียน) ประกาศห้ามชาวต่างชาติ/ 
คนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในเขต (non-resident) 
และคนที่มีทะเบียนบา้นในเขต (resident)  
ที่ออกจากเขตเพื่อไปท่องเที่ยวชว่งเทศกาล
ตรุษจีนกลับเข้ามาในเขตภายใน 15 วัน  
หากมีเหตุผลพิเศษที่ต้องกลับเข้ามาในเขต 
จะต้องถูก quarantine 14 วันในสถานที ่
ที่ รบ. กำหนด 

11 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย (ชาย 4 หญิง 2) 
(รวม 219 ราย) 
- รักษาหาย 5 ราย (รวม 32 ราย) 
- มณฑลสา่นซปีระกาศมาตรการช่วยเหลือ
วิสาหกิจ ตามนโยบายของ รบ.จีน และ  
ก.อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งให้ รบ.ท้องถิ่นมีมาตรการช่วยเหลือ SMEs 
สรุปสาระสำคัญ ดังนี ้
(1) สนบัสนุนเงนิอุดหนนุแก่ SMEs โดยวสิาหกิจ
ที่เก่ียวข้องกับยา วัคซีน เครื่องมือทาง
การแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับต้น 

- พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย (ชาย 3) (รวม 86 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 21 ราย) 
- มณฑลกานซูประกาศปิด 2 เขต ได้แก ่ 
เขตซีเฟิ่ง (เมืองชิ่งหยาง) และเขตฉินโจว 
(เมืองเทียนสุ่ย) หลังพบผู้ติดเชื้อ 3 ราย 
- เขตซีเฟิ่งประกาศยกระดับ Public 
Health Emergency Response ระดับ 1 
(ระดับสงูสุด) โดย 
(1) ห้าม ปชช.ที่มาจากมณฑลหูเปย่กลบัเข้าเขต 
หากกลับเข้าเขตมาแล้ว หรือมีประวัติเดินทาง/

- พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย (รวม 53 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 14 ราย) 
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(2) วิสาหกจิที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
สามารถขอรับส่วนลดค่าไฟฟา้และแก๊สได้ 
(3) วิสาหกิจที่เก่ียวข้องกับยา วคัซีน 
เครื่องมือทางการแพทย์ และการขนส่งสินคา้
ข้างตน้ สามารถขอยกเวน้ภาษปีระเภทต่างๆ ได ้
(4) ขยายเวลาชำระเบี้ยประกนัสังคม 
ประกันบำนาญ ประกันการว่างงาน และ
ประกันอุบัติเหตุ สูงสดุ 6 เดือน 
(5) สถาบนัการเงินให้ความช่วยเหลือแก่
วิสาหกิจที่ได้รบัผลกระทบ เชน่ เร่งอนุมัติ
สินเชื่อ ขยายเวลาชำระดอกเบี้ยเงินกู้  
(6) เพิ่มจำนวนเงินกู้พิเศษแก่หน่วยงานดา้น
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ (คร่ึงหนึ่งของอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ปกติ) 

ติดต่อกับบุคคลที่มาจากพืน้ที่ดังกล่าวจะต้องถูก 
quarantine 14 วัน 
(2) ปชช.ที่มาจากมณฑลอ่ืนต้องรายงาน
ประวัติส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพภายใน 1 ชม. 
หลังเข้ามาในเขต 
(3) หน่วยงานประจำหมู่บ้านต้องทำใบอนุญาต
เข้า-ออกเขต หากเดินทางออกนอกเขต 
โดยไม่มีใบอนญุาตจะไมส่ามารถเข้าเขตฯ ได้ 
(4) หน่วยงานห้ามเปิดทำการโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(5) แรงงานจากต่างเมืองที่กลับเข้าเขตแล้ว 
ให้ไปตรวจสุขภาพที่ รพ. ที่วสิาหกจิขึ้นทะเบียน 
โดยวิสาหกิจเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย และ 
self-quarantine 14 วัน 
- เขตฉินโจวขอความร่วมมือแรงงานจาก 
ต่างเมืองที่ไม่มีทะเบียนบ้านห้ามกลับเข้าเขต 
หากกลับเข้าเขตมาแล้วต้องรายงานประวัติ
ส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพ และ self-quarantine 
14 วัน พร้อมทั้งใส่หน้ากากด้วย 

12 ก.พ. 2563 
- พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย (ชาย 3 หญิง 3) 
(รวม 225 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 36 ราย) 

รักษาหาย 7 ราย (รวม 28 ราย) - พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย (รวม 58 ราย) 
- รักษาหาย 8 ราย (รวม 22 ราย) 
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- สนง.ปชส.นครซีอานแถลงข่าวว่า นครซีอาน
กำลังเผชิญกบัความเสี่ยงในการรับมือกับเชื้อ
ไวรัส เนื่องจากแรงงานจากมณฑลหูเป่ย
เกือบ 1 แสนคน และจากทั่วประเทศกว่า 
3 ล้านคนเริ่มเดินทางกลบัมาทำงานในนครซีอาน 
ทำให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดอย่างเข้มงวดยังมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่มณฑลสา่นซี
ประกาศให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในมณฑลต้อง
กรอกประวัติส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพ 
โดยการสแกน QR Code เมื่อวันที ่7 ก.พ. 2563 
ปัจจุบนั (สถานะ ณ วันที่ 11 ก.พ. 2563)  
มีผู้กรอกข้อมูลแล้วกว่า 29,000 ราย  

13 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย (ชาย 3 หญิง 1) 
(รวม 229 ราย) 
- รักษาหาย 10 ราย (รวม 46 ราย) 
 

- พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (หญิง 1) (รวม 87 ราย) 
- รักษาหาย 6 ราย (รวม 34 ราย) 
 

- พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย (รวม 64 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 24 ราย) 

- รบ.จีนเปลี่ยนวิธีนบัผู้ตดิเชื้อ 
จากเดิมต้องมีผลตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการเป็นบวก 
(positive) จึงจะนับเปน็ผู้ตดิเชือ้ 
ปัจจุบนั หากได้รับการวินิจฉัยวา่
มีอาการ (clinical diagnose) 
แม้ว่ายังไม่มผีลตรวจฯ ยนืยนั 
ก็นับเป็นผู้ติดเชื้อ 
- รบ.จีนส่งแพทย์ทหารอีก 
2,600 นายไปนครอู่ฮั่น เพื่อรับมือ
กับการแพร่ระบาดของเชื้อ 
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14 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (หญิง 1) (รวม 230 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 49 ราย) 
 

- พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย (รวม 90 ราย) 
- รักษาหาย 5 ราย (รวม 39 ราย) 
- มณฑลกานซูประกาศเปิดด่านเก็บค่าทางด่วน 
จุดให้บริการ และจุดพักรถทั้งหมด 
- มณฑลกานซูประกาศให้ผู้โดยสารรถแท็กซี่
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบยีนก่อนใชบ้ริการ
ทุกคร้ัง 

- พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย (รวม 67 ราย) 
- สนง.ศธ.เขตฯ หนิงเซี่ยหุยห้ามสถานศึกษา
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาเปิดกอ่นวันที่  
3 มี.ค. 2563 
 

ประกาศ สกญ. ณ นครซีอาน 
ที่ 4/2563 เร่ือง การให้บรกิาร
ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่
วันที่ 17 ก.พ. 2563 เปิดบริการ
ตรวจลงตราและนิติกรณ์ โดยผู้ร้อง
ต้องประสานนดัหมายล่วงหน้าที่ 
182 0292 1821 และ 186 
9189 6179 

15 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (หญิง 2) (รวม 232 ราย) 
- รักษาหาย 5 ราย (รวม 54 ราย) 
- สนง.ปชส.มณฑลสา่นซีแถลงขา่วว่า  
แมน้ครซีอานจะไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่  
แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด แต่
ต้องเฝ้าระวังและปฏิบตัิตามมาตรการต่อไป 
เนื่องจากในช่วง 3 วนัที่ผา่นมามีแรงงานจาก
ต่างมณฑลเดินทางกลับมาทำงานในนครซีอาน 
150,000 ราย/วัน โดยมาจากมณฑลหูเป่ย 
5,000 ราย/วัน 
- นครซีอานหยุดให้บริการ 7 สถานีของ
เส้นทางรถไฟ Airport Intercity Line  
โดยสถานีต้นทางและปลายทาง (สถานี 
Xi’an North และสถานี Airport West) 
ยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่ปิดทางเข้า-ออก
บางส่วน 

รักษาหาย 5 ราย (รวม 44 ราย) 
  

- พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย (รวม 70 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 27 ราย) 

คมธ.สาธารณสุขมณฑลเจ้อเจียง
ประกาศว่า "Favilavir" ยารักษา
โรคปอดบวม/ปอดอักเสบตัวแรก
ที่มีศักยภาพในการรักษาโรค 
ที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ได้รับ
อนุมัติจาก อย. จีนให้สามารถ 
ทำการตลาดได้เเล้ว 
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16 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย (ชาย 2 หญิง 2) 
(รวม 236 ราย) 
- รักษาหาย 10 ราย (รวม 64 ราย) 
- มณฑลส่านซีประกาศให้แพทย์และพยาบาล
สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 34 แห่ง 
ทั่วมณฑลได้ฟรีตลอดปี 2563 (แสดงบัตร
ประกอบวิชาชีพ) 
- สนง.ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อมณฑล
ส่านซปีระกาศวา่ หลังจากนี้ทุกเมืองต้องมี 
รพ. เฉพาะทางด้านโรคติดต่ออย่างน้อย 1 แห่ง 
และ รพ.ประจำอำเภอต้องมีแผนกเฉพาะทาง 
ด้านโรคติดต่อทีไ่ด้มาตรฐาน 

- รักษาหาย 10 ราย (รวม 54 ราย) 
- เมืองชิ่งหยางเปิดเส้นทาง/ถนนระหว่าง
อำเภอแล้ว แต่เส้นทาง/ถนนระหว่างมณฑล 
(นครซีอาน-นครหลานโจว-นครหยินชวน)  
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา 
  

รักษาหาย 6 ราย (รวม 33 ราย) คมธ.สาธารณสุขจนีแถลงวา่ 
สัดส่วนผู้ป่วยอาการสาหัส 
ทั้งในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย 
และทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลง
อย่างมีนัยสำคัญ โดยเมื่อวันที่ 
28 ม.ค. 2563 นครอู่ฮั่นมีผู้ป่วย
อาการสาหัสถึงร้อยละ 32.4 แต่
ในวันที่ 15 ก.พ. 2563 เหลือ
ร้อยละ 21.6 

17 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย (ชาย 1 หญิง 3) 
(รวม 240 ราย) 
- รักษาหาย 10 ราย (รวม 74 ราย) 
- นครซีอานทำพิธีเปิด รพ. ขนาด 500 เตียง
ที่เขตเกาหลิง (ทางเหนือของนครซีอาน)  
ซึ่งเร่ิมก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 
ปัจจุบนั เปิดให้บริการแล้ว เบื้องต้นมีแพทย์ 
127 รายปฏิบัติหน้าที ่
 

  คนไทยในเขตอาณา 13 คน 
(มณฑลสา่นซี 12 คน / มณฑล
กานซู 1 คน) 
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- เขตใหมฉ่วี่เจียงประกาศให้ ปชช. ที่พำนัก
ในเขตฯ ลงทะเบียนประวัติ/ข้อมูลส่วนตวั
ผ่าน WeChat เพื่อรับ Resident E-Pass 
ซึ่งเป็น QR Code สำหรับแสดงต่อ จนท. 
เพื่อบันทึกการเดินทางเข้า-ออกอาคาร 

18 ก.พ. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 240 ราย) 
- รักษาหาย 10 ราย (รวม 84 ราย) 
- นครซีอานประกาศให้ ปชช. ลงทะเบียน
ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวผา่น WeChat เพื่อรับ 
Resident E-Pass ซึ่งเป็น QR Code 
สำหรับแสดงต่อ จนท. เพื่อบันทึกการเดิน
ทางเข้า-ออกอาคาร 

- พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ชาย 1) (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 58 ราย) 
- มณฑลกานซูสง่บุคลากรทางการแพทย์ ชุดที่ 5 
พร้อมสมุนไพรจีนซึง่มณฑลกานซูมี
ประสบการณ์ในการใช้รักษาผู้ปว่ยติดเชื้อ 
เดินทางไปนครอู่ฮั่น เพื่อช่วยปอ้งกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 70 ราย) 
- รักษาหาย 9 ราย (รวม 42 ราย) 

 

19 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (หญิง 2) (รวม 242 ราย) 
- รักษาหาย 18 ราย (รวม 102 ราย) 
- มณฑลสา่นซจีัดระดับเขต/อำเภอที่มีความเสี่ยง
การแพร่ระบาดและโอกาสในการติดเชื้อ 3 
ระดับ ได้แก่ สงู ปานกลาง และต่ำ โดย 29 
เขต/อำเภอ (ทั้ง 11 เขตของนครซีอาน)  
อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง และเขต/
อำเภอที่เหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ 
โดยการจัดระดบัจะมีการปรับปรุงทุกสัปดาห์ 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 62 ราย) 
- รบ. มณฑลกานซูอนุญาตให้รา้นอาหาร 
เปิดทำการได้ โดยต้องลงทะเบียนผ่าน QR 
Code และจะมี จนท. เข้าไปตรวจสอบ
มาตรฐานอาหาร และมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรค หลังจากเปิดทำการแล้ว 3 วัน 

พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (รวม 71 ราย) 
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20 ก.พ. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย (ชาย 2 หญิง 1) 
(รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 106 ราย) 
- เสียชีวิต 1 ราย (ชาย) 
- สนบ. ซีอานเสียนหยางประกาศเปิดบริการ 
connecting flight เฉพาะสายการบิน 
China Eastern Airlines / Hainan Airlines / 
Huaxia Airlines ตั้งเเต่วันที่ 21 ก.พ. 2563 
เป็นต้นไป 
- นครซีอานเปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างเมือง 
(inter-city) เส้นทางนครซีอาน-เมืองเป่าจี/
เสียนหยาง/ถงชวน/เว่ยหนาน/เหยียนอาน/
ยวีหลิน/หยางหลงิ/หานเฉิง โดยรถ 1 คัน 
รับผู้โดยสารไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นัง่ 
- นครซีอานประกาศจัดรถโดยสารพิเศษ
สำหรับแรงงานที่กลบัมาทำงาน  

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 65 ราย) 
 
 
  

 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 71 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 44 ราย) 

คมธ.สาธารณสุขจนีแถลงวา่ 
เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดต่อ
ทางอากาศผ่านละอองฝอย 
(droplets) ได้ การอยู่ในพืน้ที่แออัด 
และไม่มีการระบายอากาศที่ดี
สามารถเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อ 

21 ก.พ. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 11 ราย (รวม 117 ราย) 
- นครซีอานประกาศเปิดสถานที่สาธารณะ 
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่/ห่านป่าเล็ก 
ถนนคนเดิน และสวนสาธารณะต่างๆ 
- นครซีอานประกาศการกลับมาให้บริการ
รถเมล์ 200 สาย 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 6 ราย (รวม 71 ราย) 
- รบ.มณฑลกานซูประกาศปรับลด Public 
Health Emergency Response จากระดับ 1 
(สูงสุด) เป็นระดบั 3 เป็นมณฑลแรกของจีน 
 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 71 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 48 ราย) 

 



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
 

- 22 - 

วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

- มณฑลกานซูประกาศให้ ปชช. ลงทะเบียน
ประวัติส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพผ่าน 
WeChat เพื่อรับ Resident E-Pass ซึ่งเป็น 
QR Code สำหรับแสดงต่อ จนท. เพื่อบันทึก 
การเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะ อาทิ 
รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน 

22 ก.พ. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 23 ราย (รวม 140 ราย) 
- มณฑลสา่นซปีระกาศ รัฐวสิาหกจิผูผ้ลิตไฟฟา้ 
และพลังงาน (น้ำมันและแก๊ส) เปิดทำการแล้ว 
24 แห่ง จนท. กลับเข้าทำงานแล้ว 388,096 ราย 
- นครซีอานยกเลิกควบคมุการเข้า-ออกของ ปชช. 
ในเขตเหลียนหู จิงไค (เขตพัฒนา ศก.) และ
ป้าเฉียว 
- เขตเกาซิน (นครซีอาน) อนุญาตให้แรงงาน
ที่กลับจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาด
และโอกาสในการติดเชื้อต่ำ (ตามที่ รบ.จีน
กำหนด) และมีผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เป็นลบ (negative) กลับเข้าทำงานได ้

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- นครหลานโจวเปิดให้บริการสถานีขนสง่ 
รถโดยสารระหว่างเมือง (inter-city) 
เส้นทางนครหลานโจว-เมืองจินชาง/ผิงเหลียง/
ไป๋หยนิ/อู่เวย/ เทยีนสุย่/จิว่เฉวียน/หล่งหนาน/
ชิ่งหยาง/เขตฯ หลนิเซ่ียหุย ผู้โดยสารต้องใส่
หน้ากากก่อนขึ้นและตลอดการโดยสาร 
แสดง QR Code ประวัติส่วนตวัและข้อมูล
สุขภาพต่อ จนท. เพื่อบันทึกการเดินทาง 
โดยบริการขนสง่สาธารณะ 
- สนบ.เทียนสุ่ยประกาศเปิดบริการ 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 71 ราย)  

23 ก.พ. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 14 ราย (รวม 154 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 5 ราย (รวม 76 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 71 ราย) 
 

 



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

- นครซีอานยกเลิกควบคุมการเข้า-ออกของ ปชช.  
เขตเยี่ยนถาในหมู่บา้นทีไ่ม่มปีระวตัิพบผู้ติดเชื้อ 
- นครซีอานประกาศเปิดเคาน์เตอร์
หน่วยงาน รบ. ที่ให้บริการ ปชช. ตามปกติ 
ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป 

- มณฑลกานซูอนุญาตหน่วยงานเปิดทำการ
ตามปกติใน 8 เมือง ได้แก่ เมืองจางเยว ่
จิ่วเฉวียน ติ้งซี อู่เวย เจียยวี่กวน ผิงเหลียง 
ไป๋หยิน และเขตฯ หลินเซ่ียหุย 

24 ก.พ. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 8 ราย (รวม 162 ราย) 
- รบ.มณฑลสา่นซียำ้หนว่ยงาน บริษัท ห้างรา้น
ที่เปิดทำการให้ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคต่อไปอย่างเคร่งครัด 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ยังไม่สิ้นสุด 
- มณฑลสา่นซีจัดระดับเขต/อำเภอที่มีความเสี่ยง
การแพร่ระบาดและโอกาสในการติดเชื้อ
ประจำสัปดาห์ โดย 12 เขต/อำเภอ ได้แก่ 
นครซีอาน (เขตซินเฉิง/เปยหลนิ/เหลียนหู/
ป้าเฉียว/เยี่ยนถา/เกาซิน/iHabour) เมืองเว่ยหนาน 
(อ.ฝูผิง) เมืองฮั่นจง (อ.หยาง) เมืองอันคัง 
(เขตฮั่นปนิ/อ.สุนหยาง/อ.จื่อหยาง) 
อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง และเขต/
อำเภอที่เหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ 
 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 78 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 71 ราย) 
- รักษาหาย 9 ราย (รวม 57 ราย) 

 



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
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25 ก.พ. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 16 ราย (รวม 178 ราย) 
- มณฑลสา่นซปีระกาศเปดิด่านเกบ็คา่ทางด่วน 
45 จุด 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 80 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 71 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 61 ราย) 

ตม.จีนจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์
ประกอบด้วย (1) ระเบียบ 
การเข้าเมืองของ ตม. ปท. ต่างๆ 
และ (2) ระเบียบการเข้าเมือง
ของ ตม. มณฑลต่างๆ ของจนี 

26 ก.พ. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 9 ราย (รวม 187 ราย) 
 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 71 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 65 ราย) 

  

27 ก.พ. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 7 ราย (รวม 194 ราย) 
- ห้างสรรพสินคา้บางแห่งในนครซีอาน 
ประกาศเปิดให้บริการ แต่จำกัดเวลา
ให้บริการระหว่าง 11.00-18.00 น. และ
ผู้ใช้บริการต้องสวมหนา้กาก วัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และลงทะเบียนผ่าน Resident 
E-Pass ก่อนเข้าใช้บริการ 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 81 ราย) 

พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (รวม 72 ราย) โดยผู้ติดเชื้อ
ดังกล่าวออกเดินทางจากอิหร่านเมื่อวันที ่
19 ก.พ. 2563 และเดินทางผา่นกรุงมอสโก 
นครเซี่ยงไฮ้ และนครหลานโจว (มณฑลกานซู) 
ก่อนจะเดินทางถงึเมืองจงเว่ยเมื่อวันที่ 
24 ก.พ. 2563 

 

28 ก.พ. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 197 ราย) 
- รบ.มณฑลสา่นซปีระกาศปรบัลด Public 
Health Emergency Response จากระดับ 1 
(สูงสุด) เป็นระดบั 3 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 82 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 72 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 68 ราย) 
- รบ.เขตฯ หนิงเซี่ยหุยประกาศปรับลด 
Public Health Emergency Response จาก
ระดับ 1 (สูงสุด) เป็นระดบั 2 
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29 ก.พ. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 200 ราย) 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) - พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (รวม 73 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 69 ราย) 

 

1 มี.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 8 ราย (รวม 208 ราย) 
- มณฑลสา่นซีจัดระดับเขต/อำเภอที่มีความเสี่ยง
การแพร่ระบาดและโอกาสในการติดเชื้อ
ประจำสัปดาห์ โดย 7 เขต/อำเภอ ได้แก่ 
นครซีอาน (เขตเปยหลิน/ป้าเฉียว/เยี่ยนถา/
เกาซิน) เมืองฮั่นจง (อ.หยาง) เมืองอันคัง 
(เขตฮั่นปิน/อ.สุนหยาง) อยู่ในระดับความเสี่ยง
ปานกลาง และเขต/อำเภอที่เหลืออยู่ในระดับ
ความเสี่ยงต่ำ 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 73 ราย)  

2 มี.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 209 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 84 ราย) 

พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (รวม 74 ราย)  

3 มี.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 7 ราย (รวม 216 ราย) 
- นครซีอานประกาศเปิดสถานที่ท่องเที่ยว
ระดับ 3A โดยยกเว้นค่าเช้า 3 เดือนแก่ชาวจีน
ทั่วประเทศ 
- นครซีอานประกาศเปิดเคาน์เตอร์บริการ
จดทะเบียนสมรส 17 แห่งจาก 20 แห่ง 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 85 ราย) 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 74 ราย)  
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4 มี.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 218 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 86 ราย) 

พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (รวม 75 ราย)  

5 มี.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 6 ราย (รวม 224 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 91 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 87 ราย) 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 75 ราย)  

6 มี.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) แต่พบ
ผู้กลับมาติดเชื้อซ้ำที่เขตเกาซิน (นครซีอาน) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเพิ่งออกจาก รพ. และ
ยังอยู่ในช่วง self-quarantine ที่บ้าน 14 วัน 
ขณะนี้ผู้ติดเชื้อดังกล่าวถูกส่งตวักลับไปแยก
รักษาใน รพ. แล้ว และผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
เดียวกับผู้ติดเชื้อทั้ง 100 ครอบครัว ต้อง 
self-quarantine 14 วัน เพื่อสงัเกตอาการ 
- มณฑลสา่นซีจัดระดับเขต/อำเภอที่มีความเสี่ยง
การแพร่ระบาดและโอกาสในการติดเชื้อ
ประจำสัปดาห์ โดยทุกเขต/อำเภอของมณฑล
อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ 
- มณฑลสา่นซปีรับระดบัมาตรการคัดกรอง 
ผู้ที่เดินทางมาจาก ตปท. ทั้งชาวจีนและ
ชาวตา่งชาติให้มีความเข้มงวดยิง่ขึ้น 
สรุปสาระสำคัญ ดังนี ้
 

พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย (รวม 102 ราย)  
โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าวออกเดินทางมาจาก
อิหร่าน ถึงนครหลานโจวเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 
2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 75 ราย)  
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(1) เพิ่มความเข้มงวดการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า
มณฑล โดยต้องลงทะเบียนข้อมลูสุขภาพ 
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจสุขภาพ 
(2) แบ่งประเภทผู้ที่เดินทางเข้ามณฑล ดังนี้ 
ผู้มีอาการติดเชื้อ ผู้ใกล้ชิด ผู้พบปะทั่วไป และ
บุคคลอื่นๆ แบ่งย่อยออกเป็นผู้ที่เดินทาง
กลับมาจากพื้นที่การแพร่ระบาด และผู้ที่
ไม่ได้เดินทางกลับมาจากพื้นที่การแพร่ระบาด 
(3) แนวปฏบิัติต่อผู้ที่เดินทางเข้ามณฑล
ประเภทต่างๆ ตามข้อ (2) ได้แก่ 

(3.1) ผู้มีอาการติดเชื้อจะถูกแยกรักษา
ตาม รพ. ที่กำหนด 

(3.2) ผู้ใกล้ชิดจะถูกส่งไป quarantine ที่ 
ร.ร. ที่กำหนด 14 วัน 

(3.3) ผู้พบปะทั่วไป ถ้าอาศัยอยูใ่นมณฑล
ส่านซีจะต้องกักตัวที่บา้น 14 วนั ถ้าไมไ่ด้
อาศัยอยู่ในมณฑลสา่นซี ต้อง transit เพื่อ
เดินทางกลบัภูมลิำเนาที ่สนบ.ซีอานเสียนหยาง
เท่านั้น 

(3.4) ผู้ที่ไม่ได้เดนิทางกลับมาจากพื้นที่
การแพร่ระบาดให้รายงานตัวกบั จนท. 
หมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ 14 วัน  



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

(4) ขอความร่วมมือสายการบนิประกาศให้
ผู้โดยสารบนเครื่องบินที่กำลังจะเดินทางเข้า
มณฑลสา่นซีทราบเก่ียวกับมาตรการต่างๆ 
(5) รพ. ระดับมณฑลสำหรับรักษาผู้ติดเชื้อ
ชาวตา่งชาติ คือ รพ.มหาวิทยาลัยซีอาน
เจียวทง แห่งที่ 1 และทุกเมือง/เขตต้องกำหนด 
รพ. ประจำเมือง/เขตสำหรับรักษาผู้ติดเชื้อ 

7 มี.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 226 ราย) 

พบผู้ติดเชื้อ 17 ราย (รวม 119 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากอิหร่าน 

- ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 75 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 71 ราย) 

 

8 มี.ค. 2563 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (รวม 120 ราย) 

โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าวเดินทางมาจากอิหร่าน 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 75 ราย)  

9 มี.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 227 ราย) 
- นครซีอานประกาศมาตรการควบคุมสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินทีส่ำคัญ 35 สถานี เพื่อไม่ให้
เกิดความแออัด โดยเฉพาะในชว่งชั่วโมง
เร่งด่วน (rush hour) 

พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย (รวม 124 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากอิหร่าน 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 75 ราย)  

10 มี.ค. 2563 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) - ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 124 ราย) 

- รักษาหาย 1 ราย (รวม 88 ราย) 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 75 ราย)  

11 มี.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- รักษาหาย 5 ราย (รวม 232 ราย) 

พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (รวม 125 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าวเดินทางมาจากอิหร่าน 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 75 ราย)  



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

12 มี.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- เสียชีวิต 1 ราย (ชาย) (รวม 2 ราย) 

พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (รวม 127 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากอิหร่าน 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 75 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 72 ราย) 
- เขตฯ หนิงเซี่ยหุยจัดระดับเขต/อำเภอที่มี
ความเสี่ยงการแพร่ระบาดและโอกาส 
ในการติดเชื้อประจำสปัดาห์ โดย 3 เขต/อำเภอ 
ได้แก ่นครหยินชวน (เขตหลิงอู่/อ.หย่งหนิง) 
เมืองจงเว่ย (เขตชาโพโถว) อยู่ในระดับ 
ความเสี่ยงปานกลาง และเขต/อำเภอที่เหลือ 
อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ 

 

13 มี.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 127 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 75 ราย)  

14 มี.ค. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) - พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (รวม 129 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจาก
ซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 และ
เดินทางผ่านเอธิโอเปีย และนครกว่างโจว 
(มณฑลกวางตุ้ง) ก่อนจะเดินทางถึง 
นครหลานโจวเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 89 ราย) 
- สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่มณฑลกานซู
ประกาศมาตรการ 5 ข้อสำหรับผู้ที่เดินทาง

มาจาก ตปท. สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 75 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 73 ราย) 
- รบ. นครหยินชวนอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้า 

สนามกีฬา/ฟิตเนส และร้านอาหารขนาดใหญ่
และขนาดกลางเริ่มเปิดดำเนินการได้ 
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เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
 

- 30 - 

วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

  (1) ผู้ที่เดินทางเข้ามณฑลกานซูจาก ตปท. 
ทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ ต้องรายงาน
ประวัติส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพ รายละเอียด
การเดินทางย้อนหลัง และให้ความร่วมมือ
ในการ quarantine 14 วัน 
  (2) หากปกปิดข้อมูล และส่งผลให้เกิด
การแพร่กระจายของเชื้อ จะถูกดำเนินคดี
ตาม กม. 
  (3) หากญาติ/เพ่ือน/คนรู้จัก/แรงงาน
จาก ตปท. มีแผนจะเดินทางเข้ามณฑลกานซู
หน่วยงาน (นายจ้าง)/ปชช. ต้องรายงาน
ข้อมูลให้ จนท. ทราบ หากปกปิดข้อมูล 
และส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ 
หน่วยงาน/ปชช. ดังกล่าวจะถูกดำเนินคดี
ตาม กม. 
  (4) หมู่บ้าน/รร. ต้องรายงานประวัติ
ส่วนตัว และข้อมูลสุขภาพของผู้เข้าพัก
อาศัยที่เดินทางมาจาก ตปท. ให้ จนท. 
ทราบในโอกาสแรก หากไม่รายงานจะถูก
ดำเนินคดีตาม กม. 
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  (5) สนับสนุนให้ ปชช. ช่วยกันสอดส่องดูแล 
และแจ้งเบาะแสผูไ้ม่ปฏบิัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางหมายเลข
สายด่วน 0931-12320 

15 มี.ค. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) - พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย (รวม 133 ราย) 
โดย 1 ในผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจาก
อียิปต์ 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 91 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 75 ราย) 
- เขตฯ หนิงเซี่ยหุยจัดระดับเขต/อำเภอที่มี
ความเสี่ยงการแพร่ระบาดและโอกาส 
ในการติดเชื้อประจำสปัดาห์ โดย 2 เขต/อำเภอ 
ได้แก ่นครหยินชวน (เขตหลิงอู่/อ.หย่งหนิง) 
อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง และเขต/
อำเภอที่เหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ 
- สถานทีท่่องเที่ยว และ รร. ในเขตฯ 
หนิงเซี่ยหุยเร่ิมเปิดดำเนินการตามปกต ิ
- ร้านอาหารในนครหยินชวนเปดิดำเนินการ 
4,200 แห่ง โดยเน้นการซื้อกลับ (take-away) 
และบริการส่งอาหาร (delivery) 

 

16 มี.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 245 ราย) 
- สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่มณฑลส่านซี
ประกาศมาตรการ 5 ข้อสำหรับผู้ที่เดินทาง
มาจาก ตปท. เร่ิมตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 133 ราย) - ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 75 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 75 ราย) ส่งผลให้
เขตฯ หนิงเซี่ยหุยไม่มีผูต้ิดเชื้อแล้ว บรรลุ
เป้าหมาย “4 ไม่มี” (Four Zero Target) 
ได้แก่ (1) ไม่มีผู้ติดเชื้อ (2) ไม่มีผู้ใกล้ชิดติดเชื้อ 
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สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
  (1) ผู้ที่เดินทางเข้ามณฑลส่านซีจาก ตปท. 
ทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ ต้องรายงาน
ประวัติส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพ รายละเอียด
การเดินทางย้อนหลัง และให้ความร่วมมือ
ในการ quarantine 14 วัน โดยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง 
  (2) ในระหว่าง quarantine หากมี
อาการป่วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ และค่ารักษาพยาบาล
สามารถเบิกจากประกันสุขภาพได้ หากไม่มี
ประกันสุขภาพ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
  (3) หากญาติ/เพ่ือน/คนรู้จัก/แรงงาน
จาก ตปท. มีแผนจะเดินทางเข้ามณฑลส่านซี 
หน่วยงาน (นายจ้าง)/ปชช. ต้องรายงาน
ข้อมูลให้ จนท. ทราบ หากปกปิดข้อมูล 
และส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ 
หน่วยงาน/ปชช. ดังกล่าวจะถูกดำเนินคดี
ตาม กม. 

(3) ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 
และ (4) ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยอัตราการรักษา
ผู้ติดเชื้อของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยประสบ
ความสำเร็จ ร้อยละ 100 
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  (4) หมู่บ้าน/รร. ต้องรายงานประวัติ
ส่วนตัว และข้อมูลสุขภาพของผู้เข้าพัก
อาศัยที่เดินทางมาจาก ตปท. ให้ จนท. 
ทราบในโอกาสแรก หากไม่รายงานจะถูก
ดำเนินคดีตาม กม. 
  (5) สนับสนุนให้ ปชช. ช่วยกันสอดส่องดูแล 

และแจ้งเบาะแสผูไ้ม่ปฏบิัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้ จนท. ทราบ 

17 มี.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ชาย) (รวม 246 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจาก
อินโดนีเซียเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 และ 
เดินทางผ่านเมืองฮ่องกง และนครเซ่ียงไฮ้ 
ก่อนจะเดินทางถึงนครซีอานเมือ่วันที่  
14 มี.ค. 2563 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 233 ราย) 
- เสียชีวิต 1 ราย (หญิง) (รวม 3 ราย) 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 133 ราย)   

18 มี.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 246 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 237 ราย) 
- สนบ.ซีอานเสียนหยางประกาศมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 133 ราย)   
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ไวรัสโคโรนาที่มาจากนอกมณฑล เร่ิมตั้งแต่
วันที่ 18 มี.ค. 2563 โดย ตร. จะขึ้นไปตรวจ
เอกสารประจำตัว และลงทะเบยีนประวัติ
ส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทาง
ของ ผดส. ทุกคนบนเครื่องบินในเที่ยวบนิ 
ขาเข้าทุกเที่ยว 
- สนง.ศธ.มณฑลสา่นซปีระกาศวนัเปิดภาคเรียน 
ดังนี ้
  (1) นร.ชั้น ม.6 วันที่ 30 มี.ค. 2563 ทั้งนี้ 
วันสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะประกาศในโอกาสต่อไป 
  (2) นร.ชั้น ม.3 วันที่ 7 เม.ย. 2563 
  (3) นร. ระดับชัน้อ่ืนๆ วนัเปิดภาคเรียนจะ
ประกาศในโอกาสต่อไป โดยจะเปิด
ตามลำดับ ดังนี้ มัธยมศึกษา ประถมศึกษา 
ร.ร.นานาชาติ สถาบนัการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 
และอนุบาล ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เปิดภาคเรียน
ก่อนวันที่ 7 เม.ย. 2563 
  (4) การเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา
จะประกาศในโอกาสต่อไป โดยขึ้นอยู่กับ 
การพิจารณาของ สนง.ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อจีน ทั้งนี้ หากไม่มีประกาศเปิดภาคเรียน
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อย่างเป็นทางการ ไม่อนุญาตให้ นศ. กลับเข้า
มหาวิทยาลยั และทุกคนที่เดินทางเข้า
มณฑลสา่นซีต้องถูก quarantine 14 วัน
ตามสถานที่ที่ รบ.มณฑลสา่นซกีำหนด 
  (5) ก่อนวันเปิดภาคเรียน ไม่อนุญาตให้มี
การเรียนการสอน/การฝึกงานนอกสถานศึกษา
ในทุกกรณี  หากจำเป็นให้ใช้การเรียนการสอน
แบบออนไลน ์
 

19 มี.ค. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 246 ราย) พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (รวม 134 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากกัมพูชา 
และเดนิทางผา่นนครกวา่งโจว (มณฑลกวางตุง้) 
ก่อนจะเดินทางถึงนครหลานโจว 

เขตฯ หนิงเซี่ยหุยจัดระดับเขต/อำเภอที่มี
ความเสี่ยงการแพร่ระบาดและโอกาส 
ในการติดเชื้อประจำสัปดาห์ โดยนครหยินชวน 
(อ.หย่งหนิง) เป็นแห่งเดียวที่อยูใ่นระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง และเขต/อำเภอที่เหลือ 
อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ 
 

 

20 มี.ค. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ชาย) (รวม 247 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจาก
ฟิลิปปนิส์เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 และ 
เดินทางผ่านนครกว่างโจว (มณฑลกวางตุง้) 
ก่อนจะเดินทางถึงนครซีอาน 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 134 ราย) 
- รักษาหาย 7 ราย (รวม 98 ราย) 
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21 มี.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ชาย) (รวม 248 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากสหราช
อาณาจักรเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 และ 
เดินทางผ่านสิงคโปร์ และนครกว่างโจว 
(มณฑลกวางตุ้ง) ก่อนจะเดินทางถึงนครซีอาน
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 239 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 134 ราย) 
- รักษาหาย 15 ราย (รวม 113 ราย) 

 - ประกาศ สกญ. ณ นครซีอาน 
ที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการสำหรับ
บุคคลสัญชาตไิทยเดินทางจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้า
ประเทศไทย ต้องมีเอกสาร Fit 
to Fly และหนังสือรับรอง 
การเดินทางกลบัประเทศไทย 
- ประกาศ สกญ. ณ นครซีอาน 
ที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการสำหรับ
ชาวต่างชาติเดนิทางจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเข้าประเทศไทย 
ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยนัว่า 
ไม่มีเชื้อ COVID-19 และประกนั
สุขภาพวงเงินคุ้มครอง 100,000 
ดอลลาร์สหรัฐ 

22 มี.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 248 ราย) 
- สนง.การบนิพลเรือนจีนประกาศ เที่ยวบิน 
รปท. ของ สกบ. Air China (บางเที่ยว) และ 
Ethihad Airlines (ทุกเที่ยว) ต้องเปลี่ยน
เส้นทางลงจอดจากกรุงปักก่ิงเป็นนครซีอาน 
โดย ผดส. ต้องผา่น ตม. สัมภาระแบบ carry-on 
ต้องผ่านศุลกากร และตรวจหาเชื้อไวรัสที่ 
สนบ.ซีอานเสียนหยาง หากผ่านจึงจะ

- พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (รวม 136 ราย)  
โดยผู้ติดเชื้อรายแรกเดินทางมาจากสหราช
อาณาจักร และเดินทางผ่านสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรสต์ และกรุงปักก่ิง ก่อนจะเดินทางถึง
นครหลานโจว ผู้ติดเชื้อรายที่ 2 เดินทางมา
จากไทย และเดินทางผา่นนครคุนหมิง 
(มณฑลยนูนาน) ก่อนจะเดินทางถึงนครหลานโจว  
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 114 ราย) 

 สกบ. Air Asia ประกาศหยุด
ให้บริการระหว่างประเทศ 
ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-
25 เม.ย. 2563 
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สามารถบนิเข้ากรุงปักก่ิงได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 
23 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป 
- รบ.มณฑลสา่นซปีระกาศงดกิจกรรมกราบไหว้
บรรพบุรษ (เทศกาลเชงเม้ง) โดยงดให้บริการ
รถโดยสารแก่ ปชช. ที่จะเดนิทางไปเชงเม้ง 
และขอความร่วมมือให้ ปชช. ใช้บริการ
ตัวแทนกราบไหว้เชงเม้งแบบออนไลน์แทน 

23 มี.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 248 ราย) 
- สนง.ศธ.มณฑลส่านซีอนุมัติสถานศึกษา 
529 แห่ง (ระดับ ม.ปลาย 167 แห่ง ม.ต้น 
302 แห่ง และอาชีวะศึกษา/ร.ร.ฝึกอาชีพ
เฉพาะทาง 60 แห่ง) เปิดภาคเรียนได ้
- สนบ.ซีอานเสียนหยางสร้างศนูย์ตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 30 ห้อง  
เพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจาก ตปท. 
เสร็จภายใน 8 ชม.  

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 136 ราย)   

24 มี.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (หญิง) (รวม 249 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากสหราช
อาณาจักรเมือ่วันที่ 21 มี.ค. 2563 และ 
เดินทางผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ก่อนจะ
เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 240 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 136 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 118 ราย) 

 ประกาศ สกญ. ณ นครซีอาน 
ที่ 9/2563 เร่ือง การลงทะเบียน
ออนไลน์ขอรับหนังสือรับรอง
การเดินทางกลบัประเทศไทยที่ 
https://dcaregistration.mfa.go.th 
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25 มี.ค. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ชาย) (รวม 250 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากสเปน
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 และเดินทางผ่าน
เมืองฮ่องกง และนครเซ่ียงไฮ้ ก่อนจะเดินทาง
ถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 136 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 119 ราย) 

สนง.ศธ.เขตฯ หนิงเซี่ยหุยอนุญาตให้ ร.ร. 
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
เปิดภาคเรียนได้ตั้งแตว่ันที่ 25 มี.ค. 2563  
 

- สกบ. Thai Lion Air ประกาศ
หยุดให้บริการทุกเส้นทาง ตั้งแต่
วันที่ 25 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563 
- สกบ. ที่ให้บริการเส้นทาง 
นครซีอาน - ปทท. ระหว่างวนัที่ 
25 มี.ค. - 29 เม.ย. 2563  
มี สกบ. เดียว คือ Spring Airlines 
ทำการบนิทุกวันพธุ และอาทิตย์ 

26 มี.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย (ชาย 2 หญิง 1) 
(รวม 253 ราย) โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าว
เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร ฟิลิปปนิส์ 
และสหรัฐอเมริกา 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 242 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 136 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 121 ราย) 

 - กต. และ ตม.จีนประกาศระงบั
การเดนิทางเข้าจีนของชาวตา่งชาติ
ที่มีวีซ่าจนี / Residence Permit / 
บัตร APEC Business Travel 
Card รวมถึงยกเลิกนโยบาย 
visa-free ทุกกรณี ยกเว้นวีซ่า
นักการทูต (Diplomatic Visa) 
ข้าราชการ (Civil Service Visa) 
และอัธยาศัยไมตรี (Courtesy 
Visa) ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2563 
เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป 
- สนง.การบินพลเรือนจีนประกาศ 
แต่ละ สกบ.จีนสามารถให้บริการ
เส้นทาง รปท. ได ้1 ปท. 1 เสน้ทาง 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
จำกัด 1 เที่ยว/สัปดาห์ สกบ.ต่างชาติ
สามารถบนิเข้าจีนได้ 1 เส้นทาง 
จำกัด 1 เที่ยว/สัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่
วันที่ 29 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป 

27 มี.ค. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 253 ราย) - ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 136 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 123 ราย) 

 สกบ. Spring Airlines ให้บริการ
เส้นทางนครซีอาน - ปทท. วนัที ่
27 มี.ค. 2563 เป็นวันสดุท้าย
ก่อนหยุดให้บริการชั่วคราว 

28 มี.ค. 2563 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 253 ราย) - ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 136 ราย) 

- รักษาหาย 2 ราย (รวม 125 ราย) 
  

29 มี.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 253 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 136 ราย)   

30 มี.ค. 2563 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 253 ราย) พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (รวม 138 ราย) 

โดย 1 ในผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากมณฑลหูเป่ย 
  

31 มี.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 253 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 138 ราย)   

1 เม.ย. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (ชาย 2) (รวม 255 ราย) 
โดย 1 ในผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจาก 
สหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 
และเดนิทางผา่นเบลเยีย่ม ก่อนจะเดนิทางถึง
นครซีอานในวันที่ 1 เม.ย. 2563 โดยไม่แสดง
อาการป่วย แต่ผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเป็นบวก จึงไดส้ง่ตัวไป รพ. 
เพื่อทำการแยกรักษา ส่วนผูต้ิดเชื้ออีกราย
เดินทางมาจากสเปน 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 138 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 127 ราย) 
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เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
 

- 40 - 

วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

2 เม.ย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 255 ราย) - ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 138 ราย) 
- มณฑลกานซูจัดระดบัเขต/อำเภอที่มีความเสี่ยง
การแพร่ระบาดและโอกาสในการติดเชื้อ
ประจำสัปดาห์ โดยทุกเขต/อำเภออยู่ในระดับ
ความเสี่ยงต่ำ 

  

3 เม.ย. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 255 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 244 ราย) 
- สนง.ศธ.เมืองฮั่นจงประกาศเปดิภาคเรียน
สำหรับ นร. ม.1-2 และ ม.4-5 วันที่ 13 
เม.ย. 2563 และ ป.1-6 วันที่ 20 เม.ย. 2563 
- สนง.ศธ.เมืองเป่าจีประกาศเปดิภาคเรียน
สำหรับ นร. ม.3 วันที่ 7 เม.ย. 2563 / ม.1-2 
และ ม.4-5 วันที่ 13 เม.ย. 2563  / ป.4-6 
วันที่ 20 เม.ย. 2563 / ป.1-3 วันที่ 23 เม.ย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 138 ราย) 
 

 ประกาศ สกญ. ณ นครซีอาน 
เร่ือง การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ COVID-19 
ในสาธารณรัฐประชาชนจนี 
ระบบลงทะเบยีนออนไลน์ขอรับ
หนังสือรับรองการเดินทางกลับ
ประเทศไทยหยุดให้บริการ 
ระหว่างวันที่ 3-15 เม.ย. 2563 

4 เม.ย. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ชาย) (รวม 256 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา 
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 และเดินทางผ่าน
นครกว่างโจว (มณฑลกวางตุ้ง) ก่อนจะ
เดินทางถึงนครซีอานในวนัที่ 21 มี.ค. 2563 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 245 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 138 ราย) 
- รักษาหาย 5 ราย (รวม 132 ราย) 

  

5 เม.ย. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 246 ราย) 

พบผู้ตดิเชื้อ 1 ราย (รวม 139 ราย) โดยผู้ติดเชื้อ
ดังกล่าวเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 
22 มี.ค. 2563 และเดินทางผา่นไต้หวัน และ
กรุงปักก่ิง ก่อนจะเดินทางถึงนครหลานโจว
ในวันที่ 23 มี.ค. 2563 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

6 เม.ย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 139 ราย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - สนง.ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อจีนประกาศเพิ่ม 
ความเข้มงวดการตรวจคัดกรอง
ผู้ติดเชื้อ 3 ประการ ดังนี ้
(1) เพิ่มความเข้มงวด ณ จุดผ่านแดน
ก่อนปล่อยเข้ากรุงปักก่ิง โดยต้อง
สังเกตอาการเบื้องต้น วัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะ 
ผู้ที่มีอาการไข้ ไอแห้ง หายใจลำบาก 
และอาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) เพิ่มความเข้มงวดการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
อาทิ การจัดเตรียมอุปกรณ์  
การจัดเก็บสารคัดหลั่ง และ 
การจัดทำทะเบียนผลการตรวจ
วิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(3) เพิม่ศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่มีหนา้ที่
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เพื่อลดข้อผิดพลาดของผลการตรวจ 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
เช่น ผลลบปลอม (False Negative) 
- ประกาศสำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยาน
ทำการบนิเข้าสู่ประเทศไทย 
เป็นการชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)  
ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสาร
ทำการบนิเข้ามายัง ปทท. ตัง้แต่
วันที่ 7-18 เม.ย. 2563 

7 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 139 ราย)   

8 เม.ย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย) - ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 139 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 135 ราย) 

รบ.เขตฯ หนิงเซี่ยหุยประกาศมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาที่มาจากนอกเขตฯ 
(1) บุคคลที่เดินทางมาจาก ตปท. ต้องผ่าน
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2 รอบ 
รอบแรกเมื่อเดินทางมาถึงเขตฯ และรอบที่ 2 
เมื่อ quarantine ครบ 14 วัน 
(2) ผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการต้องถูก 
quarantine 14 วัน และจะถูกปล่อยตัวเมื่อ
ผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเป็นลบ 
2 คร้ัง 
(3) ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว เมื่อออกจาก รพ. 

 



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

จะต้อง self-quarantine ทีบ่้านพัก 14 วัน 
โดยจะมบีุคลากรทางการแพทยต์ิดตาม
อาการ 2 รอบ หลังจากออกจาก รพ. 14 วัน 
และ 28 วัน ตามลำดบั 

9 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 139 ราย)   
10 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 139 ราย)   

11 เม.ย. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 248 ราย) 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 139 ราย)   

12 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 139 ราย)   
13 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 139 ราย)   

14 เม.ย. 2563 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย) - ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 139 ราย) 

- รักษาหาย 1 ราย (รวม 136 ราย) 
  

15 เม.ย. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 251 ราย) 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 139 ราย)  ประกาศสำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย เร่ือง ห้าม
อากาศยานทำการบินเข้าสู่
ประเทศไทยเปน็การชั่วคราว 
(ฉบับที่ 3) ห้ามอากาศยานขนสง่
คนโดยสารทำการบินเข้ามายัง 
ปทท. ตั้งแต่วนัที่ 19-30 เม.ย. 
2563 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

16 เม.ย. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 252 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 139 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 137 ราย) ส่งผลให้
มณฑลกานซูไม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว (เสียชีวิต 2 ราย) 

  

17 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย)    

18 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย)    
19 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย)    

20 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 256 ราย)    

21 เม.ย. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 21 ราย (ชาย 11 หญิง 10) 
(รวม 277 ราย) โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าวเดินทาง
มาจากรัสเซียเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2563 ด้วย 
สกบ. Air China เที่ยวบินที่ CA910 เส้นทาง
กรุงมอสโก-กรุงปักก่ิง เดินทางถงึนครซีอาน
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 (สกบ. Air China  
บางเที่ยวบินต้องลงจอดที่นครซีอาน เพื่อผ่าน 
ตม. ศุลกากร และตรวจหาเชื้อไวรัส หากผ่าน
จึงจะสามารถบินเขา้กรุงปักกิ่งได้) โดยผูต้ิดเชื้อฯ 
7 รายไม่แสดงอาการป่วย แต่ผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็นบวก 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 253 ราย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

22 เม.ย. 2563 
- พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (ชาย 2) (รวม 279 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากรัสเซีย

   



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2563 ด้วย สกบ. Air China 
เที่ยวบินที่ CA910 เส้นทางกรุงมอสโก - 
กรุงปักก่ิง เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่  
20 เม.ย. 2563 

23 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 279 ราย)    
24 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 279 ราย)    

25 เม.ย. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย (ชาย 6 หญงิ 1) 
(รวม 286 ราย) โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าวเดินทาง
มาจากรัสเซียเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2563 ด้วย 
สกบ. Air China เที่ยวบินที่ CA910 เส้นทาง
กรุงมอสโก -กรุงปักก่ิง เดินทางถึงนครซีอาน
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 

   

26 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 279 ราย)    

27 เม.ย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 279 ราย)   ประกาศสำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย เร่ือง ห้าม
อากาศยานทำการบินเข้าสู่
ประเทศไทยเปน็การชั่วคราว 
(ฉบับที่ 4) ห้ามอากาศยานขนสง่
คนโดยสารทำการบินเข้ามายัง 
ปทท. ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2563 

28 เม.ย. 2563 พบผู้ติดเชื้อ 20 ราย (ชาย 14 หญิง 6) (รวม    



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

306 ราย) โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมา
จากรัสเซียเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2563 ด้วย 
สกบ. Air China เที่ยวบินที่ CA910 เส้นทาง
กรุงมอสโก-กรุงปักก่ิง เดินทางถงึนครซีอาน
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 

29 เม.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 306 ราย)    

30 เม.ย. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 306 ราย) 
- สนง.ศธ.นครซีอานประกาศเปดิภาคเรียน
สำหรับ นร. ป.1-3 วันที่ 11 พ.ค. 2563 
โดยจะแจกหน้ากากแก่ครู และ นร. ป.1-3 
คนละ 20 ชิ้น ทุก 10 วัน ก่อนหน้านี้ รบ.
นครซีอานได้แจกหน้ากากแก่ครู และ นร. 
(ระดบัชัน้อ่ืน) ที่เปดิภาคเรียนไปกอ่นหน้านี้แลว้ 
973,900 ชิ้น 

   

1 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 306 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 254 ราย) 

   

2 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 306 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 255 ราย) 

   

3 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 306 ราย) 
- รักษาหาย 5 ราย (รวม 260 ราย) 

   



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

4 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 306 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 263 ราย) 

   

5 พ.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 306 ราย)    

6 พ.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (ชาย 1 หญิง 1) 
(รวม 308 ราย) โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าวเดินทาง
มาจากรัสเซียเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2563 ด้วย 
สกบ. Air China เที่ยวบินที่ CA910 เส้นทาง
กรุงมอสโก -กรุงปักก่ิง เดินทางถึงนครซีอาน
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 264 ราย) 

   

7 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 266 ราย) 

   

8 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 268 ราย) 

   

9 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- รักษาหาย 24 ราย (รวม 292 ราย) 

   

10 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 293 ราย) 

   

11 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 294 ราย) 

- รบ.มณฑลกานซูประกาศปรับลด Public 
Health Emergency Response จากระดับ 3 
เป็นระดับ 4 

  



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

- สนง.ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อมณฑล
กานซูประกาศว่า ปชช. ไม่จำเปน็ต้องสวม
หน้ากากเมื่ออยู่ที่บ้าน นอกอาคาร หรือ
สถานทีส่าธารณะทีผู่้คนไม่แออัด แต่ยังต้อง
สวมหนา้กากหากเข้าไปในอาคาร หรือใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะ 

12 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 296 ราย) 

   

13 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 297 ราย) 

   

14 พ.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย)    

15 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 300 ราย) 

   

16 พ.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 301 ราย) 

  ประกาศสำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย เร่ือง ห้าม
อากาศยานทำการบินเข้าสู่
ประเทศไทยเปน็การชั่วคราว 
(ฉบับที่ 5) ห้ามอากาศยานขนสง่
คนโดยสารทำการบินเข้ามายัง 
ปทท. ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 2563 



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

17 พ.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย)    
18 พ.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย)    

19 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 303 ราย) 

สนง.ศธ.มณฑลกานซปูระกาศเปิดภาคเรียน
สำหรับ นร. อนุบาล วนัที่ 25 พ.ค. 2563 

  

20 พ.ค. 2563 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย)  สนง.ศธ.เขตฯ หนิงเซี่ยหุยประกาศเปิดภาค

เรียนสำหรับ นร. ป.4-5 วันที่ 27 พ.ค. 2563 
และ ป.1-3 วันที่ 31 พ.ค. 2563 

 

21 พ.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- หนังสือ สนง.การ ตปท.มณฑลส่านซ ี
ที่ (2020) 40 ลว. 21 พ.ค. ค.ศ. 2020 
แนะนำให้ สกญ. ตปท. ในจนีงดการสบัเปลีย่น/
การเดินทางมาจีนของผู้แทนทางการทูต
จนถงึสิน้เดือน พ.ค. 2563 โดยหลงัวนัที่ 1 มิ.ย. 
2563 รบ.จีนจะพิจารณาสถานการณ์อีกคร้ัง 
และค่อยๆ ปรับมาตรการสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ 
ผู้แทนทางการทูตที่เดินทางเข้าจีนต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้แก่ การเก็บสารคัดหลั่ง
เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และ
การ quarantine ตามสถานที่ที ่รบ. กำหนด 
14 วัน อนึ่ง หากผู้แทนทางการทูตต้องการ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

  



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
 

- 50 - 

วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

quarantine ทีบ่้านพัก สกญ. ตอ้งมีหนังสือ
แจ้ง สนง.การ ตปท. มณฑลส่านซี พร้อมแนบ
“แบบฟอร์มแจ้งความประสงคส์ำหรับ 
ผู้เดินทางกลับจาก ตปท. ขอกักตัวที่บ้านพัก” 
ก่อนผู้แทนทางการทูตดังกล่าวเดินทางถึงจีน 
7 วันทำการ 

22 พ.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย)    

23 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 304 ราย) 

   

24 พ.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 308 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 305 ราย) ส่งผลให้ 
มณฑลส่านซีไม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว (เสียชีวิต 3 ราย) 

   

25 -31 พ.ค. 2563 มณฑลสา่นซไีม่มีผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 7 วัน    

1 มิ.ย. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ชาย 1) (รวม 309 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากสหราช
อาณาจักร เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 ด้วย 
สกบ. Air China เที่ยวบินที่ CA606 เส้นทาง
เมืองเอดินเบิร์ก-กรุงปักกิ่ง เดินทางถึงนครซีอาน
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2563 

   

2 มิ.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 309 ราย)    
3 มิ.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 309 ราย)    



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
4 มิ.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 309 ราย)    
5 มิ.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 309 ราย)    

6 มิ.ย. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (หญิง 2) (รวม 311 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจาก
ปากีสถาน ด้วย สกบ. Air China เที่ยวบินที่ 
CA946 เส้นทางกรุงอิสลามาบัด-เมืองการาจี-
กรุงปักก่ิง เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 
6 มิ.ย. 2563 

   

7 มิ.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 311 ราย)    

8 มิ.ย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 311 ราย) สนง.การบนิพลเรือนจีนประกาศ 
(1) ยกเลิกนครเซ่ียงไฮ้เปน็เมืองคัดกรอง 
เที่ยวบิน รปท. ก่อนเดินทางเข้ากรุงปักก่ิง 
(2) เพิ่มเมืองคัดกรองเที่ยวบิน รปท. 
ก่อนเดินทางเข้ากรุงปักก่ิง 4 เมือง และ 
1 เมืองสำรอง ได้แก่ นครเฉิงตู นครฉางซา 
นครเหอเฝย นครหลานโจว และนครอู่ฮั่น 
(เมืองสำรอง) เร่ิมตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2563 
เป็นต้นไป 

  

9 มิ.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 311 ราย)    

11 มิ.ย. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 311 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 306 ราย) 

   

12 มิ.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 311 ราย)    



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
13 มิ.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 311 ราย)    

14 มิ.ย. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (ชาย 2) (รวม 313 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากรัสเซีย
ด้วย สกบ. Air China เที่ยวบนิที่ CA910 
เส้นทางกรุงมอสโก-กรุงปักก่ิง และจาก
ปากีสถาน ด้วย สกบ. Air China เที่ยวบินที่ 
CA946 เส้นทางกรุงอิสลามาบัด-เมืองการาจี-
กรุงปักก่ิง เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 13 
มิ.ย. 2563 
- เมืองอันคังประกาศยกระดับมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสฯ สรุปสาระสำคัญ ดงันี ้
  (1) บุคคลที่เดินทางมาจากกรงุปักก่ิง 
(ในช่วง 14 วันที่ผา่นมา) ต้องรายงานตวักับ 
จนท. โดยแจ้งประวัตสิ่วนตวั ข้อมูลสุขภาพ 
และอุณหภูมิร่างกาย หากเดินทางมาจาก
พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง-สงูของกรุงปักก่ิง
ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วนั เพื่อสังเกตุอาการ 
หากพบความผิดปกติให้แจ้ง จนท. 
  (2) ศูนย์การค้า ตลาดค้าส่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด 
จนท. ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน และวัดอุณหภูมิ
ร่างกายสมำ่เสมอ 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
  (3) หน่วยงานด้านบริการสาธารณะ 
ต้องดำเนินการติดตั้ง QR Code สุขภาพ
ต่อไปอย่างเคร่งครัด หากพบบุคคลที่เดินทาง
มาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องรายงานข้อมูลทันท ี

15 มิ.ย. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 313 ราย) 
- มณฑลส่านซีห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
นำเข้าทั้งหมด พร้อมแนะนำผู้ไม่มีความจำเป็น
งดเดินทางเข้ากรุงปักก่ิง  
- มณฑลสา่นซปีระกาศรายชื่อพืน้ที่เสี่ยง 
ต่อการแพร่ระบาดสูง (Situation of 
Epidemic Situation in High-risk Areas) 
ได้แก่ ตลาดคา้ส่งเกษตรเขตใหม่ซีเสียน 
พื้นที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
โรงแรม และโรงเรียน โดยระหว่างวันที่ 15-17 
มิ.ย. 2563 จะส่ง จนท. ลงพืน้ทีต่รวจสอบ
หน่วยงานนำเข้า และสถานทีจ่ำหน่าย
ผลิตภัณฑส์ัตว์นำ้แปรรูป 

   

16 มิ.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 313 ราย)    

17 มิ.ย. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย (ชาย 1) (รวม 314 ราย) 
- สนง.ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อมณฑล
ส่านซียกระดบัมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ดังนี ้

พบผู้ติดเชื้อ 10 ราย (ชาย 6 หญิง 4) 
(รวม 149 ราย) โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าว
เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียดว้ย สกบ. 
China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU7792 
เส้นทางกรุงริยาด-นครหลานโจว เดินทางถึง
นครหลานโจวเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 
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  (1) บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปตลาดซินฟาตี้ 
ตลาดค้าส่งสตัว์นำ้จิงเซิน หรือพื้นที่ระบาด
ระดับปานกลาง-สงูในกรุงปักก่ิง ซึ่งเดินทาง
เข้ามณฑลสา่นซีตั้งแตว่ันที่ 30 พ.ค. 2563 
เป็นต้นไป ให้รายงานตัวต่อ จนท. และเข้ารับ
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการพร้อม
กักตัวที่บ้าน 14 วนัเพื่อสังเกตอาการ 
  (2) บุคคลที่อาศัยในพื้นที่ระบาดระดับ 
ปานกลาง-สูง ที่จะเดินทางเข้ามณฑลสา่นซี 
ต้องแสดงใบรับรองสุขภาพ (ผลตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ) อายุไม่เกิน 72 ชม. ต่อ
หน่วยงานด้าน สธ. เมื่อเข้าสู่มณฑลส่านซีแล้ว
ให้นำเอกสารข้างต้นไปลงทะเบยีนกับ จนท. 
หรือ สนง.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ประจำเขตที่พักทนัที  
  (3) บุคคลที่จะเดินทางเข้ามณฑลสา่นซี 
ต้องยินยอมให้ จนท. เก็บข้อมูลสุขภาพ และ 
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
  (4) บุคคลทีไ่ม่มีความจำเป็น งดเดินทางไป
กรุงปักกิ่ง หรือพื้นที่ระบาดระดับปานกลาง-สูง
หากมีความจำเปน็ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ 
ให้ความร่วมมือกับ จนท. อย่างเคร่งครัด 
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  (5) ใส่หน้ากาก ลา้งมืออย่างสม่ำเสมอ 
จัดบ้านให้อากาศถ่ายเทสะดวก รักษา
ระยะห่างทางสงัคม ไม่สงัสรรค์ และไม่อยู่ใน
พื้นที่แออัด 
  (6) ไม่ทานอาหารดบิ อาหารที่ไมผ่่านความร้อน 
(cold dish) รักษาความสะอาดของอุปกรณ์
ประกอบอาหาร แยกมีดและเขียงสำหรับ
ของดิบ-สุก หลังการชำแหละหรือห่ันของดิบ
ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง  
  (7) หากพบว่ามไีข้ ไอแห้ง และอาการอ่ืนๆ 
ให้รีบติดต่อ สนง. ป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
และใส่หน้ากาก งดการโดยสารรถสาธารณะ  
  (8) ตลาดสินคา้เกษตร ตลาดค้าส่งสัตว์นำ้ 
ตลาดสด ศูนย์การค้า ซปุเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านอาหารให้ปฏิบัติตามระเบียบในการดำเนิน
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสำแดง
เอกสารที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานศุลกากร  
  (9) หากพบข้อสงสัยสามารถติดต่อ สนง.
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางหมายเลข
สายด่วน 12345 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

18 มิ.ย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 314 ราย) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย (หญิง 1) 
(รวม 150 ราย) โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าว
เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียดว้ย สกบ. 
China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU7792 
เส้นทางกรุงริยาด-นครหลานโจว เดินทางถึง
นครหลานโจวเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 

  

19 มิ.ย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 314 ราย) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย (ชาย 1) 
(รวม 151 ราย) โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าว
เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียดว้ย สกบ. 
China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU7792 
เส้นทางกรุงริยาด-นครหลานโจว เดินทางถึง
นครหลานโจวเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 

  

20 มิ.ย. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 314 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 151 ราย)   

21 มิ.ย. 2563 

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย (ชาย 2) (รวม 316 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าวเดินทางมาจากปากีสถาน 
ด้วย สกบ. Air China เที่ยวบนิที่ CA946 
เส้นทางกรุงอิสลามาบัด-เมืองการาจี-กรุงปักกิ่ง 
เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 151 ราย)   

22 มิ.ย. 2563 
- พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย (ชาย 1) (รวม 317 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากโปรตุเกส
ด้วย สกบ. Capital Airlines เทีย่วบินที่ JD430 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 151 ราย)   
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

เส้นทางกรุงลิสบอน-กรุงปักก่ิง เดินทางถึง
นครซีอานเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2563 
- หนังสือ สนง.การ ตปท.มณฑลส่านซ ี
ที่ (2020) 43 ลว. 22 มิ.ย. ค.ศ. 2020  
แจ้งมาตรการการสับเปลี่ยน/การเดินทางมาจีน
ของผู้แทนทางการทูตหลังวนัที่ 1 มิ.ย. 2563 
โดยผู้แทนทางการทูตที่เดินทางเข้าจีนต้องเข้ารับ
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการจาก
หน่วยงาน/รพ. ที่เชื่อถือได้ของ ปท. ผู้ส่ง 
และแสดงใบรบัรองสุขภาพ (ผลตรวจฯ เปน็ลบ) 
หากผลตรวจฯ เป็นบวก หรือมีอาการป่วย 
ขอความร่วมมือไม่ให้เดินทางเข้าจีน ระหว่าง
โดยสารเคร่ืองบินขอให้ใส่หน้ากาก N95 
ตลอดการเดินทาง เวน้ระยะห่างทางสังคม 
และเมื่อเดินทางเข้าจนีแล้ว ขอให้ผู้แทนฯ 
รวมถึงผู้ติดตามทุกคนปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสฯ ได้แก ่การเก็บสารคัดหลัง่เพื่อตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการกักตัว 
14 วันเพื่อสังเกตอาการ 
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23 มิ.ย. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 317 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 307 ราย) 

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย (ชาย 4 หญิง 3) 
(รวม 158 ราย) โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าว
เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียดว้ย สกบ. 
China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU7792 
เส้นทางกรุงริยาด-นครหลานโจว เดินทางถึง
นครหลานโจวเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 

  

24 มิ.ย. 2563 

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย (ชาย 2) (รวม 319 ราย) 
โดยผู้ตดิเชื้อดงักลา่วเดนิทางมาจากคีร์กีซสถาน
ด้วย สกบ. China Southern Airlines 
เที่ยวบินที่ CZ8744 เส้นทางกรุงบิชเคก-
นครซีอาน เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 
16 มิ.ย. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย (ชาย 3) (รวม 161 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าวเดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย 
ด้วย สกบ. China Eastern Airlines 
เที่ยวบินที่ MU7790 เส้นทางเมอืงเจดดาห์-
นครหลานโจว เดินทางถึงนครหลานโจว 
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 138 ราย) 

  

25 มิ.ย. 2563 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 319 ราย) - ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 161 ราย) 

- รักษาหาย 1 ราย (รวม 139 ราย) 
  

26 ม.ิย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 319 ราย) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย (ชาย 1) (รวม 162 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าวเดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย 
ด้วย สกบ. China Eastern Airlines 
เที่ยวบินที่ MU7790 เส้นทางเมอืงเจดดาห์-
นครหลานโจว เดินทางถึงนครหลานโจว 
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 

  



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
 

- 59 - 

วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

27 ม.ิย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 319 ราย) - พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย (ชาย 1) (รวม 163 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากรัสเซีย 
ด้วย สกบ. Air China เที่ยวบนิที่ CA910 
เส้นทางกรุงมอสโก-กรุงปักก่ิง เดินทางถึง
นครหลานโจวเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 140 ราย) 

  

28 ม.ิย. 2563 

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย (ชาย 1) (รวม 320 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าวเดินทางมาจากปากีสถาน 
ด้วย สกบ. Air China เที่ยวบนิที่ CA946 
เส้นทางกรุงอิสลามาบัด-เมืองการาจี-กรุงปักกิ่ง 
เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 163 ราย)   

29 ม.ิย. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 320 ราย) - พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย (ชาย 1) (รวม 164 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากรัสเซีย 
ด้วย สกบ. Air China เที่ยวบนิที่ CA910 
เส้นทางกรุงมอสโก-กรุงปักก่ิง เดินทางถึง
นครหลานโจวเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2563 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 143 ราย) 

  

30 ม.ิย. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 320 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 308 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 164 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 144 ราย) 

  

1 ก.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 320 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 309 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 164 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 146 ราย) 

  



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
 

- 60 - 

วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

2 ก.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 320 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 310 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 164 ราย) 
- รักษาหาย 4 ราย (รวม 150 ราย) 

   

3 ก.ค. 2563 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 320 ราย) 
 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 164 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 153 ราย) 

  

4 ก.ค. 2563 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 320 ราย) - ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 164 ราย) 

- รักษาหาย 1 ราย (รวม 154 ราย) 
  

5 ก.ค. 2563 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 320 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 311 ราย) 

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย (ชาย 2 หญิง 1) 
(รวม 167 ราย) โดยผู้ติดเชื้อรายที่ 1 
เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียดว้ย สกบ. 
China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU7792 
เส้นทางกรุงริยาด-นครหลานโจว เดินทางถึง
นครหลานโจวเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 
ผู้ติดเชื้อรายที่ 2 เดนิทางมาจากซาอุดิอาระเบีย
ด้วย สกบ. China Eastern Airlines 
เที่ยวบินที่ MU7790 เส้นทางเมอืงเจดดาห์-
นครหลานโจว เดินทางถึงนครหลานโจว 
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 และผู้ติดเชื้อรายที่ 3 
เดินทางมาจากรัสเซีย ด้วย สกบ. Air China 
เที่ยวบินที่ CA608 เส้นทางกรุงมอสโก- 
นครหลานโจว เดินทางถึงนครหลานโจว 
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2563 

  



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
 

- 61 - 

วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

6 ก.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย (ชาย 1) (รวม 321 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าวเดินทางมาจากปากีสถาน 
ด้วย สกบ. Air China เที่ยวบนิที่ CA946 
เส้นทางกรุงอิสลามาบัด-เมืองการาจี-กรุงปักกิ่ง 
เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2563 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 313 ราย) 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 167 ราย)   

7 ก.ค. 2563 

ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 321 ราย) - ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 167 ราย) 
- รักษาหาย 2 ราย (รวม 156 ราย) 

 รบ.จีนประกาศยกระดับการเตือนภัย
ระดับ 3 (จากความรุนแรง
ทั้งหมด 4 ระดับ) ภายหลงัพบ 
ผู้ติดเชื้อกาฬโรครายแรกในเขตฯ 
มองโกเลียใน 

8 ก.ค. 2563 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 321 ราย) - ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 167 ราย) 

- รักษาหาย 3 ราย (รวม 159 ราย) 
  

9 ก.ค. 2563 
- พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย (รวม 321 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 314 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 167 ราย) 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 162 ราย) 

  

10 ก.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 321 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 167 ราย)   
11 ก.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 321 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 167 ราย)   
12 ก.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 321 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 167 ราย)   
13 ก.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 321 ราย) ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 167 ราย)   

14 ก.ค. 2563 
ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 321 ราย) - ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 167 ราย) 

- รักษาหาย 2 ราย (รวม 164 ราย) 
  



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
 

- 62 - 

วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

15 ก.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 321 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 315 ราย) 

- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 167 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 165 ราย) ส่งผลให้
มณฑลกานซูไม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว (เสียชีวิต 2 ราย) 

  

16 ก.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 321 ราย)    

17 ก.ค. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ชาย 1) (รวม 322 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากเบลเยี่ยม
ด้วย สกบ. Hainan Airlines เที่ยวบินที่ 
HU492 เส้นทางกรุงบรัสเซลส์-นครซีอาน 
เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 

   

18 ก.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 322 ราย)    
19 ก.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 322 ราย)    

20 ก.ค. 2563 
- ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 322 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 316 ราย) 

   

21 ก.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 322 ราย)    
22 ก.ค. 2563 ไม่พบผูต้ิดเชื้อเพิ่ม (รวม 322 ราย)    

23 ก.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ชาย 1) (รวม 323 ราย) 
โดยผู้ตดิเชื้อดงักลา่วเดนิทางมาจากคาซัคสถาน
ด้วย สกบ. SCAT Airlines เที่ยวบินที่ 
DV5056 เส้นทางเมืองอัลมาตี-นครซีอาน 
เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 317 ราย) 

   

24 ก.ค. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 323 ราย)    



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
 

- 63 - 

วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
25 ก.ค. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 323 ราย)    
26 ก.ค. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 323 ราย)    

27 ก.ค. 2563 
- ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 323 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 318 ราย) 

   

28 ก.ค. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 323 ราย)    
29 ก.ค. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 323 ราย)    

30 ก.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (หญิง 1) (รวม 324 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากเบลเยี่ยม
ด้วย สกบ. Hainan Airlines เที่ยวบินที่ HU492 
เส้นทางเมืองอัมสเตอร์ดัม-กรุงบรัสเซลส์-
นครซีอาน เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที ่
29 ก.ค. 2563 
- หนังสือ สนง.การ ตปท.มณฑลส่านซ ี
ที่ (2020) 45 ลว. 30 ก.ค. ค.ศ. 2020  
แจ้งมาตรการกรณีผู้แทนทางการทตูเป็นผู้ติดเชื้อ
แบบไม่แสดงอาการ สรุปสาระสำคัญ ดังนี ้
  (1) เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อ
แบบไม่แสดงอาการ ฝ่ายจนีจะแจ้งแผนการดูแล
และแนวทางการรักษาแก่ผู้ติดเชื้อและ สกญ. 
หากประสงค์จะส่งผูต้ิดเชื้อฯ กลับไปรักษาที่ ปท. 
สกญ. ต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ และ
ยืนยันการส่งตัวกลับด้วยกระบวนการแบบปิด  
(close-loop transfer) ทั้งนี้ ผู้แทนทางการทตู
ที่ติดเชื้อฯ จะถูกนับรวมในรายงานสถานการณ์ 
COVID-19 ประจำวนัที่เผยแพร่ต่อสาธารณะด้วย 

   



สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 

เอกสารแนบ 1 
 

สถานะ ณ วันท่ี 13 ส.ค. 2563 
 

- 64 - 

วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
  (2) ผู้ติดเชื้อฯ จะถูกกักตัวที่ รพ. ในเมืองแรก
ที่เดินทางเข้าจีน (first entry point) 14 วัน 
(14 วันแรก) หากแสดงอาการป่วยจะได้รับ
การรักษา หากไม่แสดงอาการป่วย และ 
ผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็นลบ 
2 ครั้งติดต่อกันภายใน 24 ชม. จะถูกปล่อยตัว 
แต่ถ้าผลตรวจฯ เป็นบวก จะต้องกักตัวต่อไป 
  (3) เมื่อผู้แทนทางการทูตถูกปล่อยตัว 
ตามข้อ (2) ต้องกักตัวในเมืองดังกล่าวต่ออีก 
14 วัน แต่หากมีความจำเปน็ต้องเดินทางมา
มณฑลสา่นซี สกญ. ต้องมีหนังสอืแจ้ง 
ความประสงค์ และยนืยันการสง่ตัว 
ด้วยกระบวนการแบบปดิถึง 1) กรมพิธีการทูต 
กต. จีน 2) สนง.การ ตปท. ของเมืองดังกล่าว 
และ 3) สนง.การ ตปท.มณฑลสา่นซี ทั้งนี้ 
ฝ่ายจนีจะพิจารณาอนุญาตเปน็รายกรณี 
เมื่อเดินทางถึงมณฑลสา่นซีต้องกกัตัวที่บา้นพัก
อีก 14 วัน (14 วันที่สอง) และต้องยินยอมให้ 
บุคลากรทางการแพทยไ์ปตรวจเชื้อที่บ้านพัก 
หากผลตรวจฯ เป็นลบ 2 คร้ังตดิต่อกัน
ภายใน 24 ชม. จึงจะยกเลิกการกักตัวและ
ใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ยังต้องเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ 
รวมทั้งตรวจเชื้ออีก 1 ครั้งเมื่อครบ 14 วัน
หลังออกจากการกักตัวด้วย 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
  (4) ระหว่างการกักตัว ผู้ติดเชื้อฯ ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสฯ ของจีน 
  (5) ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อฯ จะถูกกักตัวในสถานที่
ที่ รบ. กำหนดในเมืองแรกที่เดินทางเข้าจนี 
14 วัน 
  (6) ผู้แทนทางการทตูที่เป็นผู้ตดิเชื้อฯ  
ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยเองทั้งหมด 
  (7) ผู้แทนทางการทตูที่เป็นผู้ตดิเชื้อฯ 
ซึ่งเดินทางเข้าจนีทีน่ครซีอานเปน็ที่แรก 
ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี ้
  (8) หากผู้แทนทางการทูตของ สกญ. 
ประจำมณฑลส่านซีเป็นผู้ติดเชื้อฯ ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการนี ้
  รบ.จีนจะปรับมาตรการฯ ตามสถานการณ์ 
และจะแจ้งให้ สกญ. ทราบต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ สกญ. 
ประเมินความเปน็ไปไดท้ี่ผู้แทนทางการทูต
จะถูกวินิจฉยัว่าเป็นผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ 
หากยืนยันจะเดินทางเข้าจีน จะถือว่าผู้แทน
ทางการทูตรบัทราบ และยนิยอมปฏิบัติตาม
มาตรการนี้ของจีน 
  ทั้งนี้ ผู้แทนทางการทูตที่เดินทางเข้าจีน 
ต้องเข้ารับการตรวจเชื้อจากหน่วยงาน/รพ. 
ที่เชื่อถือได้ของ ปท. ผู้ส่ง ป้องกันตนเอง
ระหว่างการเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสฯ ของจีน 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
31 ก.ค. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 324 ราย)    
1 ส.ค. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 324 ราย)    

2 ส.ค. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (ชาย 2) (รวม 326 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากสิงคโปร์
ด้วย สกบ. China Eastern Airlines 
เที่ยวบินที่ MU2070 เส้นทางกรุงสิงคโปร์-
นครซีอาน เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที ่
31 ก.ค. 2563 

   

3 ส.ค. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 326 ราย)    
4 ส.ค. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 326 ราย)    

5 ส.ค. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (หญิง 1) (รวม 327 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าวเดินทางมาจากฟิลิปปนิส์ 
ด้วย สกบ. Lanmei Airlines เที่ยวบินที่ 
LQ884 เส้นทางกรุงพนมเปญ-นครซีอาน 
เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 

   

6 ส.ค. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ชาย 1) (รวม 328 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากสิงคโปร์
ด้วย สกบ. China Eastern Airlines 
เที่ยวบินที่ MU2070 เส้นทางกรุงสิงคโปร์-
นครซีอาน เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที ่
31 ก.ค. 2563 

   

7 ส.ค. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 328 ราย)    
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
8 ส.ค. 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 328 ราย)    

9 ส.ค. 2563 
- ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 328 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 319 ราย) 

   

10 ส.ค. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย (ชาย 2 หญงิ 1) 
(รวม 331 ราย) โดยผู้ติดเชื้อรายที่ 1-2 
เดินทางมาจากสงิคโปร์ด้วย สกบ. China 
Eastern Airlines เที่ยวบนิที่ MU2070 
เส้นทางกรุงสิงคโปร์-นครซีอาน เดินทางถึง
นครซีอานเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 และวันที่ 
7 ส.ค. 2563 และผู้ติดเชื้อรายที่ 3 เดินทาง
มาจากคาซัคสถานด้วย สกบ. Air China 
เที่ยวบินที่ CA636 เส้นทางเมืองอัลมาตี-
นครซีอาน เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 
8 ส.ค. 2563 

พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (ชาย 1 หญงิ 1) 
(รวม 169 ราย) โดยผู้ติดเชื้อดังกล่าว
เดินทางมาจากรัสเซียด้วย สกบ. Air China 
เที่ยวบินที่ CA910 เส้นทางกรุงมอสโก-กรุงปักกิ่ง 
เดินทางถึงนครหลานโจวเมื่อวนัที ่8 ส.ค. 2563 

  

11 ส.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 9 ราย (ชาย 8 หญิง 1) 
(รวม 340 ราย) โดยผู้ติดเชื้อรายที่ 1 
เดินทางมาจากสงิคโปร์ด้วย สกบ. China 
Eastern Airlines เที่ยวบนิที่ MU2070 
เส้นทางกรุงสิงคโปร์-นครซีอาน เดินทางถึง
นครซีอานเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 ผู้ติดเชื้อ
รายที่ 2 เดินทางมาจากปากสีถานด้วย สกบ. 
Air China เที่ยวบนิที่ CA946 เส้นทาง 
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วันที่ มณฑลส่านซ ี มณฑลกานซ ู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ข้อมูล/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
กรุงอิสลามาบัด-เมืองการาจี-กรุงปักก่ิง 
เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2563 
และผู้ติดเชื้อรายที่ 3-9 เดินทางมาจาก
คาซัคสถานดว้ย สกบ. Air China เที่ยวบินที่ 
CA636 เส้นทางเมืองอัลมาตี-นครซีอาน 
เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2563 
- รักษาหาย 3 ราย (รวม 322 ราย) 

12 ส.ค. 2563 

- พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ชาย 1) (รวม 341 ราย) 
โดยผู้ติดเชื้อดังกลา่วเดินทางมาจากกัมพูชา
ด้วย สกบ. Lanmei Airlines เที่ยวบินที่ 
LQ884 เส้นทางกรุงพนมเปญ-นครซีอาน 
เดินทางถึงนครซีอานเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 323 ราย) 

   

13 ส.ค. 2563 
- ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม (รวม 341 ราย) 
- รักษาหาย 1 ราย (รวม 324 ราย) 

   

 
 

 

 


