
ที่มา : https://www.worldometers.info/coronavirus/  07.00 น. 
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China Other Dead

 
สถานการณตางประเทศ  

พบผูปวยยืนยัน ใน 26 ประเทศ 

2 เ ข ต ก า ร ป ก ค ร อ ง พ ิ เ ศ ษ 

จำนวน 65,246 ราย เพิ ่มข้ึน

จากว ันที ่ผ านมา 5,273 ราย 

เส ียช ีว ิต 1,487 ราย เพิ ่มข้ึน 

132 ราย คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ 2.3 รักษาหาย/ออกจาก รพ. 6,992 ราย รอยละ 10.7 

10 อันดับประเทศ ที่พบผูปวยสูงสุด ไดแก จีน ผูปวยยืนยัน จำนวน 64,658 ราย อาการรุนแรง 10,584 ราย เสียชีวิต 1,484 

ราย รองลงมา ไดแก ญี่ปุน 251 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) สิงคโปร 58 ราย ฮองกง 53 ราย (เสียชีวติ 1 ราย) ไทย 33 ราย เกาหลี

ใต 28 ราย มาเลเซีย 19 ราย ไตหวัน 18 ราย เยอรมัน 16 ราย เวียดนาม 16 ราย และ ออสเตรเลีย 15 ราย  
แนวโนมจำนวนผูปวย ผูเสียชีวิตโรคไวรัสโคโรนา 19 ประเทศจีน และ นอกประเทศจนี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จีน : คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติของจีน แถลงวา สาเหตุท่ีทำใหตัวเลขผูติดเชื้อรายใหมในมณฑลหูเปยพุงสูงข้ึนนี้ เนื่องจาก

ไดมีการปรับเปลี่ยนเกณฑการวินิจฉัยใหนับรวมผูติดเชื้อท่ีไดรับการวินิจฉัยทางคลินิก (Clinically diagnosed cases) 

ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยทางคลินิกนั้น คือกลุมผูปวยที่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แตยังไมทราบผลการตรวจตามวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร หรือผูปวยอาจจะเสียชีวิตกอนท่ีจะไดรับการตรวจทางวิทยาศาสตร 

ญี่ปุน : มีผูเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา 19 รายแรกของประเทศ เปนหญิงชราวัย 80 ป อาศัยอยูในจังหวัดคานากาวา ใกลกับ

กรุงโตเกียว นับเปนผูเสียชีวิตรายที่ 3 นอกประเทศจีนแผนดินใหญ ตอจากฮองกง และ ฟลิปปนส สวนสถานการณบนเรือ

สำราญ Diamond Princess พบผูปวยเพ่ิมอีก 44 ราย รวมพบผูปวย 218 ราย 

 

จำนวนผูปวย เสียชีวิต รักษาหาย ACTIVE CASE CLOSE CASE 

 

65,246 

(+8.1%) 

 

1,487 

(2.3%) 

 

6,992 

(10.7%) 

56,767 8,479 

Mild  Serious Recovered Deaths 

46,164 

(81%) 

10,603 

(19%) 

6,992 

(82%) 

1,487 

(18%) 

ฉบับท่ี 32 ประจำวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 น. 
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จำนวนเสียชีวิต 

ปดเมืองอูฮั่น 

ปด 13 เมือง 

ไทยยกระดับคัดกรอง

ชาวจนีท้ังประเทศ รับคนไทยในอูฮั่น 
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ปรับนับรวมผูติดเชื้อท่ีไดรับการวินิจฉัยทางคลินิก 

https://www.worldometers.info/coronavirus/%20%20%E0%B8%93


ไทย : สถานการณคนไทยกลับบานจากอูฮ่ัน วันท่ี 9 ท่ีฐานทัพเรือสัตหีบ 138 คน จำนวนนี้ 137 คน ไมมีไข รับประทานอาหาร

ได มีการทำกิจกรรมสันทนาการ ออกกำลังกาย สวนผูปวยท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1 คน อยูท่ีโรงพยาบาลชลบุรี อาการปกติ  

สถานการณการคัดกรองผูปวยสงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 ในประเทศไทย ตามอาการ 

มีการขยายการคัดกรองในกลุมผูเดินทางเขาประเทศไทยทุกสัญชาติ ตั้งแตชวงปลายเดือน มกราคม ดังนี้ คัดกรองที่ทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ (ทั้งขาเขาและขาออกทุกเที่ยวบิน) คัดกรองผูเดินทางที่ทาเรือ 5 แหง คัดกรองผูเดินทางผานดานพรมแดน    

ทางบก 34 ดาน และคัดกรองผูมาตออายุหนังสือเดินทางท่ีศูนยราชการแจงวัฒนะ  

วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 ณ เวลา 19.00 น. พบผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรคเพ่ิมข้ึน จำนวน 18 ราย  

สถานการณ ผูปวย PUI สะสม 

จำนวนผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยาม 

• คัดกรองพบท่ีสนามบิน 

• เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลดวยตนเอง 

(รพ.เอกชน 348 ราย รพ.รัฐ 359 ราย และอยูระหวางการรายงาน 53 ราย) 

• รับแจงจากโรงแรม ศูนยเอราวัณ มหาวิทยาลัยและมัคคุเทศก 

777 

54 

713 

    

   10  

จำนวนผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยาม 

• พักรักษาตัวเปนผูปวยใน 

(รพ. เอกชน 60 ราย รพ.รัฐ 48 ราย และ สถาบันบำราศนราดูร 9 ราย) 

• อาการดีข้ึนและออกจากโรงพยาบาลแลว 

• สังเกตอาการท่ีแผนกผูปวยนอกและท่ีบาน 

777 

117 

 

649 

11 

• จำนวนผูปวยยืนยัน 

• หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล 

• เสียชีวิต 

• ผูปวยยืนยันท่ีมีอาการรุนแรง  

33 

12 

0 

1 (สถาบันบำราศ 

อาการทรงตัว) 

 

  

 

 

 

 

  



 ผลงานการคัดกรองผูปวยสงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 1.การคัดกรองผูโดยสารดานสนามบินหัวหิน 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 

สัปดาหท่ี 6 461 4 461 0 

9 ก.พ.63 112 1 112 0 

10 ก.พ.63 111 0 111 0 

12 ก.พ.63 123 0 123 0 

รวม 3,273 12 3,273 0 

จำนวนคัดกรอง ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม-12 กุมภาพันธ 2563 จำนวนผูโดยสารทั้งสิ้น 3,273 ราย เปนชาวจีน 12 ราย ไมมีผูมี

อาการเขาตามนิยามการเฝาระวัง  

2.การคัดกรองผูเดินทางเขาประเทศท่ีจุดผอนปรนพิเศษชายแดนไทย-พมา ชองทางดานสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 

วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 ผูคัดกรองเปนชาวไทย 20 คน ชาวพมา 182 คน รวม 202 คน ไมพบผูเขานิยามเฝาระวัง 

จำนวนคัดกรองสะสม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 ผูเดินทางเขาประเทศเปนชาวไทย 155 คน ชาวพมา 1,042 คน รวม 

1,197 คน ไมพบผูมีอาการเขาตามนิยามการเฝาระวัง 

3.การคัดกรองทาเรือบางสะพาน  

ตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม ถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2563 คัดกรองท้ังหมด 105 คน ชาวจีน 20 คน ไมพบผูเขาตามนิยามเฝาระวัง 

กิจกรรมการเฝาระวัง คนหาผูปวยสงสัยโรคโคโรนาไวรัส 19 ในพ้ืนท่ี 

อำเภอ รายวัน จำนวนสะสม 

จำนวน

นักทองเท่ียวจีน 

ไดรับการคัดกรอง

หรือไดรับแจงจาก

โรงแรมท่ีพัก  

พบผูมีอาการ

ตามนิยาม 

จำนวน

นักทองเท่ียวจีน 

ไดรับการคัดกรอง

หรือไดรับแจงจาก

โรงแรม ท่ีพัก 

พบผูมีอาการ

ตามนิยาม 

หัวหิน 26 26 0 109 109 0 

ปราณบุรี 0 0 0 16 16 0 

สามรอยยอด 0 0 0 1 1 0 

กุยบุรี 0 0 0 0 0 0 

เมือง 0 0 0 67 67 0 

ทับสะแก 0 0 0 0 0 0 

บางสะพาน 3 3 0 9 9 0 

บางสะพานนอย 0 0 0 0 0 0 

รวม 29 29 0 202 202 0 



รายงานผูปวยสงสัย/ยืนยันโรคโคโรนาไวรัส 19 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 0 0 · ยังรักษาอยูใน รพ.ราชวิถี 

· ติดตามผูสัมผัส 43 ราย จบการติดตาม 42 ราย  

· ผูสัมผัส พบเชื้อ 1 ราย 

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

 

20 · ยังรักษาใน รพ. ไมมีไข  อาการปกติ     

· ติดตามผูสัมผัส 

ผลการตรวจศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 

สมุทรสงคราม negative รอผลยนืยัน อีก 1 แหง   

High risk 11 ราย เปนคนไทย 4 ราย อาการปกติ

ตางชาติ 7 ราย ออกนอกประเทศแลว 

Low risk HCW 20 ร าย  อาการปกติ  จบการ

ติดตาม 2 ราย เหลือติดตาม 18 ราย 

3 เขาเกณฑ

สอบสวน 

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

4 เขาเกณฑ

สอบสวน 

ชาย 39 จีน 

HK 

29 ม.ค.63 30 ม.ค.63 0 0 ออกจาก รพ. 31 ม.ค.63 ผลไมพบเชื้อ 

5 เขาเกณฑ

สอบสวน 

ชาย 21 ไทย 27 ม.ค.63 1 ก.พ.63 0 0 ออกจาก รพ. 5 ก.พ.63 ผลไมพบเชื้อ 

 

6 เขาเกณฑ

สอบสวน 

หญิง 6 จีน 1 ก.พ.63 2 ก.พ.63 0 0 ออกจาก รพ. 7 ก.พ.63 ผลไมพบเชื้อ 

 

7 เขาเกณฑ

สอบสวน 

ชาย 32 อัง 

กฤษ 

31 ม.ค.63 2 ก.พ.63 0 0 ออกจากรพ. 3 ก.พ.63 ผลไมพบเชื้อ 

 

8 เขาเกณฑ

สอบสวน 

หญิง 53 ไทย 8 ก.พ.63 9 ก.พ.63 0 0 แยกรักษาตัวท่ีบาน 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 มีอาการหนักขึ้น ใหสงตอตามระบบเดิม โดยตองรับรักษากันภายในจังหวัด ถาจะออกนอกจังหวัดจะอยูในความ

รับผิดชอบของ เขตสุขภาพท่ี 5/ กระทรวงสาธารณสุข 

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

9. ประชาสัมพันธเชิงรุกและการใหขอมูลแกสาธารณะ  

- ใหประชาชนมีการสวมใสหนากากอนามัยชนิดกระดาษหรือผา ในกรณีเขาไปที่ที ่มีคนจำนวนมาก ไดแก ตลาด 

หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร โรงพยาบาล รถตู รถแท็กซ่ี เครื่องบิน เปนตน 

- การกำจัดหนากากอนามัย สำหรับประชาชนใหใสในถุงพลาสติกมัดปากถุงใหแนนแลวนำไปใหรพ.สต.ในพ้ืนท่ีกำจัดท่ี

เตาเผาขยะติดเชื้อ สำหรับหนวยงาน ใหมีถังขยะติดเชื้อเพ่ือท้ิงหนากากอนามัยท่ีใชแลว  

- ลางมือดวยสบูบอยๆหรือ 70% แอลกอฮอลแฮนดเจล  

- กินรอน ชอนกลาง ใชของใชสวนตัว ไมใชรวมกับคนอ่ืน รวมท้ังคนในบานดวยกัน 

- จัดทำและใหขอมูลวิทยุ, สื่อสาธารณะตางๆ ตามระบบการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข 

 

ทีมตระหนักรูสถานการณ สสจ.ประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


