
ที่มา : https://www.worldometers.info/coronavirus/  08.00 น. 
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China Other Dead

 
สถานการณ์ต่างประเทศ  

พบผู้ป่วยยืนยัน ใน 27 ประเทศ 
2 เ ข ต ก า ร ป ก ค ร อ ง พ ิ เ ศ ษ 
จำนวน 69,198 ราย เพิ ่มขึ้น
จากว ันที ่ผ ่านมา 2,098 ราย 
เส ียชีว ิต 1,669 ราย เพิ ่มขึ้น 
143 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 2.4 รักษาหาย/ออกจาก รพ. 9,538 ราย ร้อยละ 13.8 
10 อันดับประเทศ ที่พบผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ จีน ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 68,500 ราย อาการรุนแรง 11,265 ราย เสียชีวิต 1,665 
ราย รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น 338 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) สิงคโปร์ 72 ราย ฮ่องกง 56 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) ไทย 34 ราย เกาหลี
ใต้ 29 ราย มาเลเซีย 22 ราย ไต้หวัน 18 ราย เยอรมัน 16 ราย เวียดนาม 16 ราย และ ออสเตรเลีย 15 ราย  
แนวโน้มจำนวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตโรคไวรัสโคโรนา 19 ประเทศจีน และ นอกประเทศจนี 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

ฝรั่งเศส : กระทรวงสาธารณสุขประจำประเทศฝรั่งเศสแถลง พบผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนา 19 เสียชีวิตรายแรก แล้ว โดยผู้เสียชีวิต

เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนวัย 80 ปี ที่เสียชีวิตระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล Paris hospital ในกรุงปารีส (เข้ารับการ

รักษาตัวตั้งแต่ 25 ม.ค. 2563) ส่งผลให้ทวีปยุโรปมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา 19 เป็นรายแรกแล้ว 

ญี่ปุ่น : นายคะสึโนะบุ คะโต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิภาพ ของญี่ปุ่น แถลงวันนี้ (15 ก.พ.) ว่า 

พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 บนเรือสำราญไดมอนด์ปรินเซส เพิ่มอีก 67 คน รวมเป็น 286 คน ซึ่งจำนวนนี้นับรวมเจ้าหน้าที่

ควบคุมโรคคนหนึ่ง ที่ติดเชื้อจากผู้ป่วยบนเรือ 

 

จำนวนผู้ป่วย เสียชีวิต รักษาหาย ACTIVE CASE CLOSE CASE 
 

69,198 
 

 

1,669 
(2.4%) 

 

9,538 
(13.8%) 

57,991 11,207 
Mild  Serious Recovered Deaths 

46,699 
(81%) 

11,292 
(19%) 

9,538 
(85%) 

1,669 
(15%) 

ฉบับท่ี 34 ประจำวันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 09.00 น. 
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จำนวนเสียชีวิต 

ปิดเมืองอู่ฮั่น 

ปิด 13 เมือง 

ไทยยกระดับคัดกรอง

ชาวจนีท้ังประเทศ รับคนไทยในอู่ฮั่น 
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ปรับนับรวมผู้ติดเชื้อท่ีได้รับการวินิจฉัยทางคลินิก 

https://www.worldometers.info/coronavirus/%20%20ณ


ไทย : สถานการณคนไทยกลับบานจากอูฮั่น ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ วันนี้เป็นวันที่ 11 ของการเฝ้าระวังโรค ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย     

ที่โรงพยาบาลชลบุรี อาการปกติ ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ยังอยู่ในห้องแยก เฝ้าระวังติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ผลการเก็บ

ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ยังคงพบเชื้อ วางแผนเก็บตัวอย่างส่งตรวจอีกครั้งวันที่       

16 กุมภาพันธ์ 2363 ส่วนคนไทยที่อาคารรับรองสัตหีบ 137 คน ทุกคนสบายดี ไม่มีไข้ และไม่มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเพ่ิม 

Westerdam สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากเรือ Westerdam เมื่อวานนี้ได้เดินทางเข้าประเทศมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ ทั้งหมด 9 ราย เป็นชาวต่างชาติ 8 ราย คนไทย 1 ราย ตรวจคัดกรองไม่มีไข้ ชาวต่างชาติเดินทางกลับประเทศ ส่วนคนไทย

ดูแลติดตามเฝ้าระวังตามมาตรฐานป้องกันควบคุมโรค 

สถานการณ์การคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 ในประเทศไทย ตามอาการ 

มีการขยายการคัดกรองในกลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกสัญชาติ  ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มกราคม ดังนี้ คัดกรองที่ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ (ทั้งขาเข้าและขาออกทุกเที่ยวบิน) คัดกรองผู้เดินทางที่ท่าเรือ  5 แห่ง คัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านพรมแดน    

ทางบก 34 ด่าน และคัดกรองผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางท่ีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 19.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคเพ่ิมข้ึน จำนวน 27 ราย   

สถานการณ์ ผู้ป่วย PUI สะสม 
จำนวนผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าได้ตามนิยาม 

• คัดกรองพบที่สนามบิน 

• เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลด้วยตนเอง 
(รพ.เอกชน 348 ราย รพ.รัฐ 359 ราย และอยู่ระหว่างการรายงาน 53 ราย) 

• รบัแจ้งจากโรงแรม ศูนย์เอราวัณ มหาวิทยาลัยและมัคคุเทศก ์

804 
54 
740 

    
   10  

จำนวนผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าได้ตามนิยาม 

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

• อาการดีข้ึนและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 

• สังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกและท่ีบ้าน 

804 
119 

 
674 
11 

• จำนวนผู้ป่วยยืนยัน 

• หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 

• เสียชีวิต 

• ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง  

34 

14 
0 

1 (สถาบันบำราศ 
อาการทรงตัว) 

ที่ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน รายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 35 ปี เป็น

บุคลากรทางการแพทย์ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 27 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ในระบบการติดตาม

เฝ้าระวังของทีมสอบสวนควบคุมโรคตั้งแต่ต้น และรับการตรวจหาเชื้อตามแนวทางการเฝ้าระวังตั้งแต่ก่อนเริ่มมีอาการป่วย ทั้งนี้

จากผลการสอบสวนโรค พบว่าผู้ป่วยรายนี้ขณะปฏิบัติงานไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยและชุดป้องกันขณะให้การดูแลผู้ป่วย     



ซึ่งขณะนั้นถูกวินิจฉัยเป็นโรคอื่น แต่ต่อมามีอาการไข้ ไอ เหนื่อย ส่งตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทีมสวบสวนโรคได้ขยายผลการเฝ้า

ระวังไปยังเพื่อนร่วมงานอื่นอีก 24 คน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันรายที่ 27 เช่นกัน ผลการตรวจไม่พบเชื้อและไม่มี

อาการป่วย ไม่มีผู้สัมผัสในครอบครัวเพ่ิมเติมเนื่องจากผู้ป่วยอาศัยอยู่หอพักตามลำพัง 

การติดเชื ้อในบุคลากรสามารถพบได้ ดังเช่นรายงานข้อมูลจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ( NHC) เมื ่อวันที ่ 14 

กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบว่าตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วจำนวน 1,716 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดที่ได้รับการยืนยันผลทั่วประเทศ

จีน และมีบุคลากรที่ติดเชื้อเสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตทั้งหมดของประเทศจีน 

ผลงานการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.การคัดกรองผู้โดยสารด่านสนามบินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ จำนวนผู้โดยสาร สัญชาติจีน/หรือ
ประวัติเสี่ยง 

จำนวนที่ได้รับการ 
คัดกรอง 

ผู้มีอาการตามนิยาม 

5 มกราคม- 
12 กุมภาพันธ์ 2563 

3,273 12 3,273 0 

14 ก.พ.63 124 0 124 0 
รวม  3,397 12 3,397 0 

จำนวนคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 3,397 ราย เป็นชาวจีน 12 ราย ไม่พบผู้มี

อาการเข้าตามนิยามการเฝ้าระวัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นผู้โดยสารของสายการบิน AIR ASIA 116 ราย ไม่พบผู้เดินทาง

สัญชาติจีน อีกเที่ยวบินเป็นเครื่องบินส่วนตัว เดินทางจากฮ่องกง มีผู้โดยสารชาวฮ่องกง 8 ราย ไม่พบผู้มีอาการเข้าตามนิยาม

การเฝ้าระวัง 

2.การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่จุดผ่อนปรนพิเศษชายแดนไทย-พม่า ช่องทางด่านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้คัดกรองเป็นชาวไทย 22 คน ชาวพม่า 211 คน รวม 233 คน ไม่พบผู้เข้านิยามเฝ้าระวัง 
จำนวนคัดกรองสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เดินทางเข้าประเทศเป็นชาวไทย 206 คน ชาวพม่า 1,455 คน รวม 
1,661 คน ไม่พบผู้มีอาการเข้าตามนิยามการเฝ้าระวัง 
3.การคัดกรองท่าเรือบางสะพาน  

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คัดกรองทั้งหมด 2,066 คน ชาวจีน 165 คน ไม่พบผู้เข้าตามนิยามเฝ้า
ระวัง 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยสงสัยโรคโคโรนาไวรัส 19 ในพื้นที่ 

อำเภอ รายวัน จำนวนสะสม 
จำนวน

นักท่องเที่ยวจีน 
ได้รับการคัดกรอง
หรือไดร้ับแจ้งจาก

โรงแรมที่พัก  

พบผู้มีอาการ
ตามนิยาม 

จำนวน
นักท่องเที่ยวจีน 

ได้รับการคัดกรอง
หรือไดร้ับแจ้งจาก

โรงแรม ท่ีพัก 

พบผู้มีอาการ
ตามนิยาม 

หัวหิน 22 22 0 131 131 0 
ปราณบุรี 8 8 0 24 24 0 
สามร้อยยอด 0 0 0 1 1 0 
กุยบุรี 0 0 0 0 0 0 
เมือง 3 3 0 73 73 0 
ทับสะแก 0 0 0 0 0 0 
บางสะพาน 0 0 0 9 9 0 
บางสะพานน้อย 0 0 0 0 0 0 
รวม 33 33 0 238 238 0 

 
 
รายงานผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันโรคโคโรนาไวรัส 19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

No. ประเภท เพศ 
อา
ยุ 

สัญ
ชาติ 

วันเร่ิมป่วย วันรักษา 
ผู้สัมผัส 

สถานะผู้ป่วย 
High low 

1 ยืนยัน หญิง 73 จีน 21 ม.ค.63 23 ม.ค.63 0 0 · ยังรักษาอยู่ใน รพ.ราชวิถี 

· ติดตามผู้สัมผัส 43 ราย จบการติดตาม 42 ราย  

· ผู้สัมผัส พบเชื้อ 1 ราย 
2 ยืนยัน ชาย 45 ไทย 23 ม.ค.63 2 ก.พ.63 11 

 
20 · ออกจาก รพ. 14 ก.พ.63     

· ติดตามผู้สัมผัส 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 ครั้ง negative  
High risk 11 ราย เป ็นคนไทย 4 ราย จบการ
ติดตาม 
ต่างชาติ 7 ราย ออกนอกประเทศแล้ว 
Low risk HCW 20 ราย จบการติดตาม 15 ราย 
เหลือติดตาม 5 ราย อาการปกติ 

3 เข้าเกณฑ์
สอบสวน 

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

4 เข้าเกณฑ์
สอบสวน 

ชาย 39 จีน 
HK 

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



5 เข้าเกณฑ์
สอบสวน 

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

6 เข้าเกณฑ์
สอบสวน 

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

7 เข้าเกณฑ์
สอบสวน 

ชาย 32 อัง 
กฤษ 

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

8 เข้าเกณฑ์
สอบสวน 

หญิง 53 ไทย 8 ก.พ.63 9 ก.พ.63 0 0 แยกรักษาตัวท่ีบ้าน ผลไม่พบเชื้อ 
 

 

 

มาตรการภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1. ทุกโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำป้ายคัดกรองไว้ที่ OPD/ ER ทั้งในเวลาและนอกเวลา 
2. ทุกโรงพยาบาลกำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
3. กำหนดห้องแยกผู้ป่วย(ห้องพิเศษ) และเตรียม Cohort Ward 
4. กำหนดทีมงาน/ ฝึกซ้อมการใส่ชุด PPE และการทำลายเชื้อ 

- ทีมแพทย์รักษา  - ทีมพยาบาล 
- ทีม Lab  - ทีมสอบสวนโรค 
- ทีมทำความสะอาด - ทีม IC ที่คอยกำกับ 
 

 
5. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และทรัพยากร ให้เหมาะสมและเพียงพอ 
6. หากพบผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคให้รักษาไว้ที่ รพ.นั้นๆ 
7. ถ้าผู้ป่วย มีอาการหนักขึ้น ให้ส่งต่อตามระบบเดิม โดยต้องรับรักษากันภายในจังหวัด ถ้าจะออกนอกจังหวัดจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของ เขตสุขภาพท่ี 5/ กระทรวงสาธารณสุข 
8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาทีม CDCU การใช้ PPE, การทำลายเชื้อ, การสอบสวน, เก็บตัวอย่าง 
9. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ  

- ให้ประชาชนมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดกระดาษหรือผ้า ในกรณีเข้าไปที่ที ่มีคนจำนวนมาก ได้แก่ ตลาด 
ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล รถตู้ รถแท็กซ่ี เครื่องบิน เป็นต้น 

- การกำจัดหน้ากากอนามัย สำหรับประชาชนให้ใส่ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปให้รพ.สต.ในพ้ืนที่กำจัดที่
เตาเผาขยะติดเชื้อ สำหรับหน่วยงาน ให้มีถังขยะติดเชื้อเพ่ือทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว  

- ล้างมอืด้วยสบู่บ่อยๆหรือ 70% แอลกอฮอล์แฮนด์เจล  
- กินร้อน ช้อนกลาง ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับคนอ่ืน รวมทั้งคนในบ้านด้วยกัน 
- จัดทำและให้ข้อมูลวิทยุ, สื่อสาธารณะต่างๆ ตามระบบการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข 

 
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 


