
 
สถานการณตางประเทศ  

พบผูปวยยืนยัน ใน 26 ประเทศ 2 เขตการปกครองพิเศษ จำนวน 24,632 ราย เสียชีวิต 494 ราย (2.0%)  

10 อันดับประเทศ ท่ีพบผูปวยสูงสุด ไดแก จีน ผูปวยยืนยัน จำนวน 24,405 ราย เพ่ิมข้ึน 3,913 ราย อาการรุนแรง 3,219 

ราย เสียชีวิต 492 ราย เพ่ิมข้ึน 67 ราย พบผูปวยในประเทศ สิงคโปร 28 ราย ไทย 25 ราย ญี่ปุน 22 ราย ฮองกง 21 ราย 

(เสียชีวิต 1 ราย) เกาหลีใต 19 ราย ออสเตรเลีย 13 ราย เยอรมัน 12 ราย สหรัฐอเมริกา 12 ราย และ มาเลเซีย 12 ราย 
แนวโนมจำนวนผูปวยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธใหม 2019 ประเทศจีน และ นอกประเทศจนี 
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ปดเมืองอูฮั่น 

ปด 13 เมือง 

ฉบับท่ี 24 ประจำวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 น. 

ไทยยกระดับ

คัดกรองจีน

ท้ังประเทศ 

รับคนไทยอูฮั่น 

 



ประเทศไทย  สถานการณการคัดกรองผูปวยสงสัยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ในประเทศไทย ตามอาการ 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 ณ เวลา 19.00 น.พบผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรคเพ่ิมข้ึน จำนวน 57 ราย รวมพบ

ผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรคสะสม 595 ราย 

สถานการณ ผูปวย PUI สะสม 

จำนวนผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยาม 

• คัดกรองพบท่ีสนามบิน 

• เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลดวยตนเอง 

• รับแจงจากโรงแรม ศูนยเอราวัณ มหาวิทยาลัยและมัคคุเทศก 

595 

49 

536 

   10  

จำนวนผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยาม 

• พักรักษาตัวเปนผูปวยใน 

(รพ.รัฐ 183 ราย สถาบันบำราศนราดูร 23 ราย และรพ. เอกชน 142 ราย) 

• อาการดีข้ึนและออกจากโรงพยาบาลแลว 

• สังเกตอาการในหองแยก 

595 

348 

 

202 

45 

• จำนวนผูปวยยืนยัน 

• หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล 

• เสียชีวิต 

• ผูปวยยืนยันท่ีมีอาการรุนแรง 

25 

9 

0 

0 

สถานการณ คนไทยท่ีรับกลับจากอูฮ่ัน เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 จำนวน 138 ราย พบมีไข 6 ราย รักษาท่ี รพ.สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ จ.ชลบุรี อีก 132 ราย พักสังเกตุอาการท่ี กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการ

อาคารรับรองกองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 ผูปวย 4 ใน 6 ราย ยังคงมีไข รักษาอยู อีก 2 ราย กลับไปพักสังเกตอาการท่ีฐานทัพเรือสัตหีบ   

ผลตรวจผลทางหองปฏิบัติการเบื้องตนไมพบเชื้อ 

ประจวบคีรีขันธ  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 

สัปดาหท่ี 5 615 2 615 0 

2 ก.พ.63 107 0 107 0 

3 ก.พ.63 102 1 102 0 

5 ก.พ.63 111 2 111 0 

รวม 2,786 10 2,786 0 



จำนวนคัดกรอง ต้ังแตวันท่ี 5 มกราคม.- 5 กุมภาพันธ 2563 จำนวนผูโดยสารท้ังสิ้น 2,786 ราย เปนชาวจีนท้ังหมด       

10 ราย ชาวจีน 2 รายลาสุด กอนหนานี้อยูประเทศจีนเดินทางมาถึงประเทศมาเลเซีย วันท่ี 25 มกราคม 2563 แลว

เดินทางตอมาไทย พักท่ีรีสอรทใน อ.หัวหิน ไมพบผูมีอาการไข  

 

การคัดกรองผูปวยสงสัยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 

No. ประเภท เพศ 
อา

ยุ 

สัญ

ชาติ 
วันเร่ิมปวย วันรักษา 

ผูสัมผัส 
สถานะผูปวย 

High low 

1 ยืนยัน หญิง 73 จีน 21 ม.ค.63 23 ม.ค.63 24 

 

17 

 

· ยังรักษาอยูใน รพ.ราชวิถี 

· ติดตามผูสัมผัส 40 ราย จบการติดตาม 23 ราย 

เหลือติดตาม 17 ราย อาการปกต ิ

· สงตัวอยางฯ ในผูสัมผัสเสี่ยงสูง 20 ราย ไมพบ

เช้ือ 19 ราย พบเชื้อ 1 ราย  

2 ยืนยัน ชาย 45 ไทย 23 ม.ค.63 2 ก.พ.63 11 

 

14 ยังรักษาใน รพ. มีไข  37.5 ไมไอ ไมมีน้ำมูก  

· ติดตามผูสัมผัส  

High risk 11 ราย  ออกนอกประ เทศ  8  ราย       

สงตรวจ  6 ราย ไมพบเช้ือ อีก 3 ราย ติดตามไมได 

Low risk HCW 14 ราย อาการปกต ิ

3 เขาเกณฑ

สอบสวน 

หญิง 39 ไทย 28 ม.ค.63 29 ม.ค.63 0 23 ออกจาก รพ. 1 ก.พ.63 ผลไมพบเชื้อ 

4 เขาเกณฑ

สอบสวน 

ชาย 39 จีน 

HK 

29 ม.ค.63 30 ม.ค.63 20 9 ออกจาก รพ. 31 ม.ค.63 ผลไมพบเชื้อ 

5 เขาเกณฑ

สอบสวน 

ชาย 21 ไทย 27 ม.ค.63 1 ก.พ.63 3 13 ออกจาก รพ. 5 ก.พ.63 ผลไมพบเชื้อ 

 

6 เขาเกณฑ

สอบสวน 

หญิง 6 จีน 1 ก.พ.63 2 ก.พ.63 2 8 ยังรักษาอยู ไข 38.1 ไอ เล็กนอย ผลไมพบเชื้อ 

พบเช้ือ RSV 

7 เขาเกณฑ

สอบสวน 

ชาย 32 อัง 

กฤษ 

31 ม.ค.63 2 ก.พ.63 1 4 ออกจากรพ. 3 ก.พ.63 ผลไมพบเชื้อ 

 
 

 

มาตรการภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

1. ทุกโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จัดทำปายคัดกรองไวท่ี OPD/ ER ท้ังในเวลาและนอกเวลา 

2. ทุกโรงพยาบาลกำหนดเสนทางเคลื่อนยายผูปวยท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรคและซอมการเคลื่อนยายผูปวย 

3. กำหนดหองแยกผูปวย(หองพิเศษ) และเตรียม Cohort Ward 

 

 

 

 



 

4. กำหนดทีมงาน/ ฝกซอมการใสชุด PPE และการทำลายเชื้อ 

- ทีมแพทยรักษา  - ทีมพยาบาล 

- ทีม Lab  - ทีมสอบสวนโรค 

- ทีมทำความสะอาด - ทีม IC ท่ีคอยกำกับ 

5.จัดเตรียมยา เวชภัณฑ และทรัพยากร ใหเหมาะสมและเพียงพอ 

6. หากพบผูท่ีเขาเกณฑการสอบสวนโรคใหรักษาไวท่ี รพ.นั้นๆ 

7. ถาผูปวย มีอาการหนักข้ึน ใหสงตอตามระบบเดิม โดยตองรับรักษากันภายในจังหวัด ถาจะออกนอกจังหวัดจะอยูใน

ความรับผิดชอบของ เขตสุขภาพท่ี 5/ กระทรวงสาธารณสุข 

8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ พัฒนาทีม CDCU การใช PPE, การทำลายเชื้อ, การสอบสวน, เก็บตัวอยาง 

9. ประชาสัมพันธเชิงรุกและการใหขอมูลแกสาธารณะ  

- ใหประชาชนมีการสวมใสหนากากอนามัยชนิดกระดาษหรือผา ในกรณีเขาไปท่ีท่ีมีคนจำนวนมาก ไดแก ตลาด 

หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร โรงพยาบาล รถตู รถแท็กซ่ี เครื่องบิน เปนตน 

- การกำจัดหนากากอนามัย สำหรับประชาชนใหใสในถุงพลาสติกมัดปากถุงใหแนนแลวนำไปใหรพ.สต.ในพ้ืนท่ี

กำจัดท่ีเตาเผาขยะติดเชื้อ สำหรับหนวยงาน ใหมีถังขยะติดเชื้อเพ่ือท้ิงหนากากอนามัยท่ีใชแลว  

- ลางมือดวยสบูบอยๆหรือ 70% แอลกอฮอลแฮนดเจล  

- กินรอน ชอนกลาง ใชของใชสวนตัว ไมใชรวมกับคนอ่ืน รวมท้ังคนในบานดวยกัน 

- จัดทำและใหขอมูลวิทยุ, สื่อสาธารณะตางๆ ตามระบบการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมตระหนักรูสถานการณ สสจ.ประจวบคีรีขันธ 
 


