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

 
สถานการณตางประเทศ พบผูปวยยืนยัน ใน 38 ประเทศ 

 2 เ ขตก า รปกครอ งพ ิ เ ศ ษ 

ประเทศพบใหม  ออสเตรีย 

โครเอเชีย สวิตเซอร แลนด 

รวมพบผู ป วยทั ่วโลกจำนวน 

80,429 ราย เพิ่มขึ้น 350 ราย 

เสียชีวิต 2,712 ราย เพ่ิมข้ึน 83 ราย อัตราปวยตายรอยละ 3.4 รักษาหาย/ออกจาก รพ. 28,044 ราย รอยละ 34.9 

10 อันดับประเทศ ท่ีพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สูงสุด ดังนี้ 

แนวโนมจำนวนผูปวย ผูเสียชีวิตโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศจีน และ นอกประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผูปวย เสียชีวิต รักษาหาย ACTIVE CASE CLOSE CASE 

 

80,429 

 

 

2,712 

(3.4%) 

 

28,044 

(34.9%) 

49,673 30,756 

Mild  Serious Recovered Deaths 

40,418 

(81%) 

9,255 

(19%) 

28,044 

(91%) 

2,712 

(9%) 

ประเทศ/อ่ืนๆ รวมปวย ปวยใหม รวมเสียชีวิต เสียชีวิตใหม รักษาหาย อาการรุนแรง หมายเหต ุ

จีน 77,666 +7 2,664 +1 27,742 9,126 · พบผู เสียชีวิตนอกประเทศจีน 8 

ประ เทศ จำนวน 48 ราย  ได แก  

อิหราน 16 เกาหลีใต 11 อิตาลี 11 

ญี่ ป ุ  น  5 ( Dimond Princess 4) 

ฮ องกง 2  ใต หว ัน  1 ฝร ั ่ ง เศส 1 

ฟลิปปนส 1 

 
· พ้ืนที่ที่มีการระบาดตอเน่ือง*  

ได แก  จ ีน ไต หว ัน มาเก า ฮ องกง 

สิงคโปร ญี่ปุน (โตเกียว คานางาวะ วาคา

ยามะ ไอจิ ฮอกไกโด เกียวโต โอกินาวา ชิบะ 

โอซากา) เกาหลีใต (แทกู เกียงซางเหนือ   

เก ียงซางใต   เก ียงกี ปูซาน โซล ) อ ิตาลี 

อิหราน 25 ก.พ.63 

เกาหลีใต 977 +144 11 +3 22 6 

Diamond Princess 691  4 +1 10 35 

อิตาลี 323 +94 11 +4 2 19 

ญี่ปุน 161 +2 1  23 50 

อิหราน 95 +34 16 +4 25  

สิงคโปร 91 +1   58 7 

ฮองกง 85 +4 2  18 6 

ไทย 37 +2   22 2 

ใตหวัน 31 +1 1  5 1 

บารเรน 23 +21     

ฉบับท่ี 44 ประจำวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 น. 

ปดเมืองอูฮั่น 

ปด 13 เมือง 

ไทยยกระดับคัดกรอง 

ชาวจีนทั้งประเทศ 

รับคนไทยในอูฮั่น 
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จีนปรับนับรวมผูติดเช้ือที่ไดรบัการวินิจฉัยทางคลินิก 

ปรับนิยาม 38 c เปน 37.5 c 

ไทยคัดกรองเพิ่ม 

ประเทศ 

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


อิตาลี : นายกรัฐมนตรีกอนเตใหสัมภาษณสถานีโทรทัศนค่ำวันจันทร ตามเวลาทองถ่ินวา ณ เวลานี้ มีขอมูลวาโรงพยาบาลแหง

หนึ่งบริหารจัดการอยางไมเหมาะสม เปนเหตุใหโรคระบาด อยางไรก็ดี ผูนำอิตาลีไมไดระบุชื่อโรงพยาบาลดังกลาว  

อิตาลีมีผูปวยโควิด-19 เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วจาก 6 คนเม่ือวันศุกรเปน 287 คนในวันนี้ มากท่ีสุดในยุโรป และมีผูเสียชีวิตแลว 7 

คน ท้ังหมดเปนผูสูงอายุหรือผูมีโรคประจำตัว ศูนยกลางการระบาดอยูท่ีเมืองโกด็อกโน แควนลอมบารเดีย ทางตอนเหนือของ

ประเทศ ทางการไดปดเมืองนี้และอีกหลายเมืองโดยรอบแลว 

อิหราน : อิหรานยืนยันวันนี้ ( 25 ก.พ.) วา มีผูเสียชีวิตเพ่ิมอีก 3 ราย และติดเชื้อใหม 34 ราย ทำใหยอดผูเสียชีวิตเพ่ิมเปน 15 

ติดเชื้อสะสม 95  กลายเปนประเทศที่มีผูเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนามากที่สุดนอกจีน ผูเสียชีวิตและติดเชื้อนอกเมืองกอมสวน

ใหญ เปนผูท่ีเพ่ิงเดินกลับจากเมืองดังกลาวซ่ึงอยูหางจากกรุงเตหะราน 150 กิโลเมตร  

ขณะเดียวกันรมช.สาธารณสุขอิหราน ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการตอสูกับไวรัสโคโรนา กลาวผานคลิปที่สำนักขาวฟารสของ

อิหราน นำออกเผยแพรวา เขาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม แตม่ันใจวาจะผานไปได  

ญี่ปุน : ผูโดยสารที่ติดเชื้อจากเรือสำราญ Diamond Princess เสียชีวิตเปนรายที่ 4 เปนชายอายุ 80 ป เสียชีวิตที่รพ. หลังนำ

ลงมารักษาตัวเม่ือพบวาติดเชื้อ รวมจำนวนผูเสียชีวิตจากโควิด-19 ในญี่ปุนเปน 5 รายแลว (ในประเทศ 1/ลงจากเรือสำราญ 4) 

เกาหลีใต : สำนักปองกันและควบคุมโรคระบาดเกาหลีใต (KCDC) รายงานสถานการณระบาดของไวรัสโควิด-19 ชวงบายของ

วันที่ 25 ก.พ. วา ยอดผูติดเชื้อไวรัสที่ไดรับการยืนยันแลวเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 977 ราย เสียชีวิตแลว 11 ราย ในจำนวนผูติดเชื้อ

เกือบพันคนนี้พบวา สวนใหญอยูในพ้ืนท่ีเมืองแทกู ซ่ึงเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของเกาหลีใต มากถึง 543 คน และเขตช็องโดของ

จังหวัดเกียงซางเหนือ 248 ราย ตามมาดวยที่เมืองปูซาน 43 ราย กรุงโซลและปริมณฑล 82 ราย รอยละ 70 ของจำนวนผูติด

เชื้อทั่วประเทศเกือบพันคน ลวนมีสวนเกี่ยวของในสองจุดระบาดหลักคือที่โบสถลัทธิชินชอนจิในเมืองแทกู และโรงพยาบาล

แดนัมในเขตช็องโดที่อยูใกลเคียง รัฐบาลเกาหลีใตประกาศแผนการตรวจคัดกรองสมาชิกกวา 200,000 ราย ของโบสถคริสต

นิกายชินชอนจี ซ่ึงเปนตนตอการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศ 

ไทย : การประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคติดตออันตราย อันดับ ท่ี 14 เพ่ือประโยชนตอการดูแลประชาชน มี

กฎหมายรองรับ ทำใหโรงพยาบาล เจาหนาที่ บุคลากรสามารถบังคับรับรักษา ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว ประโยชนตอสังคม

ทำใหประชาชนรูสถานการณโรคเร็ว ลดการแพรระบาดในวงกวาง ขอใหประชาชนเลี่ยง เลื่อน การเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการ

ระบาดของโรค หากเลี่ยงไมไดขอใหปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือ หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคน

หนาแนน สวมหนากากอนามัย  หม่ันลางมือ และเม่ือกลับมาจากประเทศเสี่ยงใหแยกตัวเองออกจากสมาชิกในครอบครัว สังเกต

อาการตัวเอง 14 วันหากมีไข ไอ จาม ใหพบแพทยทันที 

สถานการณการคัดกรองผูปวยสงสัยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ตามอาการ 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรคเพ่ิมข้ึน จำนวน 127 ราย   

สถานการณ ผูปวย PUI สะสม 

จำนวนผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยาม 

• คัดกรองพบท่ีสนามบิน 

• เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลดวยตนเอง 

(รพ.เอกชน 811 ราย รพ.รัฐ 685 ราย) 

• รับแจงจากโรงแรม ศูนยเอราวัณ มหาวิทยาลัยและมัคคุเทศก 

1,580 

70 

1,496 

    

   14  



จำนวนผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยาม 

• พักรักษาตัวเปนผูปวยใน 

(รพ. เอกชน 179 ราย รพ.รัฐ 241 ราย) 

• อาการดีข้ึนและออกจากโรงพยาบาลแลว 

• สังเกตอาการท่ีแผนกผูปวยนอกและท่ีบาน 

1,580 

420 

 

1,158 

2 

• จำนวนผูปวยยืนยัน 

• หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล 

• อยูระหวางการรักษาพยาบาล 

• ผูปวยยืนยันท่ีมีอาการรุนแรง ท้ัง 2 รายท่ีสถาบันบำราศนราดูร รายท่ี 1 เปน ผูปวยท่ีใช

เครื่องชวยพยุงปอด อาการทรงตัวตอบสนองตอการกระตุนไดดี สวนรายที่ 2 ที่ติดเชื้อ

วัณโรครวมดวย อาการทรงตัว 

37 

22 

15 

2 

 

พบผูปวยเพ่ิม 2 ราย โดยรายท่ี 1 หญิงไทยอายุ 31 ป เปนแมบานท่ีอยูกับบาน จากการซักประวัติพบวา มีสมาชิกในครอบครัว

เดินทางกลับจากเมืองกวางโจว ประเทศจีน เขารับการรักษาจากการที่มีอาการปอดอักเสบไมทราบสาเหตุ ขณะนี้รักษาตัวอยูท่ี

โรงพยาบาลราชวิถี และรายท่ี 2 เปนชายไทยอายุ 29 ป อาชีพทำงานสัมผัสใกลชิดนักทองเท่ียวชาวจีน มาอาการดวยอาการ ไข 

ไอ รับรักษาอยูท่ีสถาบันบำราศนราดูร นอกจากนี้ มี รักษาหายเพ่ิม 1 ราย ท่ีจังหวัดกระบี่ เปนหญิงชาวจีนอายุ 32 ป สามารถ

กลับบานไดแลว ซ่ึงนักทองเท่ียวรายนี้ไดเดินทางเขาประเทศไทยกอนท่ีประเทศจีนจะปดสนามบินอูฮ่ัน 

การพบผูปวยยืนยันเพิ่มขึ้น เปนผลมาจากการท่ี

กระทรวงสาธารณสุขปรับนิยามการเฝาระวัง    

คัดกรองตั ้งแตวันที ่ 18 กุมภาพันธ 2563 โดย

ขยายพื้นที ่ครอบคลุมประเทศเสี ่ยงใหม ไดแก 

ญี ่ปุ น เกาหลีใต สิงคโปร จีน (ฮองกง มาเกา 

ไตหวัน) และ 8 จังหวัดของไทย คือ กรุงเทพฯ 

เชียงใหม เชียงราย สมุทรปราการ กระบี่ ภูเก็ต 

ชลบุร ี ประจวบคีร ีขันธ นิยามผู ปวยเขาเกณฑสอบสวนโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที ่ 18 กุมภาพันธ 2563 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G38_1.pdf 

ผลงานการคัดกรองผูปวยสงสัยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1.การคัดกรองผูโดยสารดานสนามบินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

วันท่ี จำนวนผูโดยสาร สัญชาติจีน/หรือเดินทาง

มาจากพ้ืนท่ีระบาด 

จำนวนท่ีไดรับการ 

คัดกรอง 

ผูมีอาการตาม

นิยาม 

5 ม.ค.-23 ก.พ. 2563 3,796 12 3,796 0 

24 ก.พ.63 71 0 71 0 

รวม  3,867 12 3,867 0 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G38_1.pdf


จำนวนคัดกรอง ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม-24 กุมภาพันธ 2563 จำนวนผูโดยสารทั้งสิ้น 3,867 ราย เปนชาวจีน 12 ราย ไมพบ     

ผูมีอาการเขานิยามการเฝาระวัง   

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

จำนวนคัดกรองสะสม ตั ้งแตวันที ่ 1 กุมภาพันธ 2563 ผูเดินทางเขาประเทศเปนชาวไทย 407 คน ชาวพมา 2,165 คน          

รวม 2,572 คน ไมพบผูมีอาการเขานิยามการเฝาระวัง 

3.การคัดกรองทาเรือบางสะพาน  

วันที่ 24 ก.พ. 2563 กรณีเรือ RUKAI BENEFITS เดินทางมาจากฮองกง วันที่ 17 ก.พ. 2563 ถึงทาเรือบางสะพาน วันที่ 22 

ก.พ. 2563 และมีลูกเรือเปนชาวจีนท้ังหมด 20 คน ผลการคัดกรองลูกเรือท้ังหมด 20 คน ปกติ ไมพบผูปวยเขานิยาม PUI  

กรณีเรือ MR. NORD COPENHAGEN เดินทางมาจากญี่ปุ น เมือง CHIBA เมื ่อวันที ่ 30 ม.ค. 2563 เดินทางไปยังเมือง 

MIZUSHIMA ในวันที่ 10-14 ก.พ. 2563 และ มาถึงทาเรือ บางสะพาน เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 เรือลำนี้มีลูกเรือเปนชาวพมา 

21 คน วันที่ 24 ก.พ. 2563 ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกเรือ พบมีไขเกิน 37.5 อยู 4 คน คัดแยกออกมา 15 นาที วัดซ้ำเหลือ 

37.7 คนเดียว ไมมีอาการ URI  พบผูปวย 1 ราย ไมมีไข แตมีอาการปวยในเรือมา 5 วัน โรคประจำตัวเบาหวาน ขาดยา         

สง refer รพ. บางสะพาน เสียชีวิตในเวลาตอมา แพทย รพ. บางสะพาน วินิจฉัย acute renal failure  วันที่ 25 ก.พ. 2563 

ดำเนินการตรวจวัดไขลูกเรือท้ัง 4 คนซ้ำ ไมพบวามีไขแลว ไมมีผูปวยเขาเกณฑ PUI และไดตรวจสุขาภิบาลเรือพบวา ปกติ  

ตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม ถึงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 คัดกรองท้ังหมด 2,107 คน ชาวจีน 185 คน ไมพบผูเขานิยามเฝาระวัง 

กิจกรรมการเฝาระวัง คนหาผูปวยสงสัยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ี 

อำเภอ จำนวนนักทองเท่ียว 

ท่ีเขาพักรายใหม 
(สัญชาติจีน ฮองกง 

ไตหวัน มาเกา ไทเป 

ญี่ปุน สิงคโปร) 

รวมท่ียังอยูในพ้ืนท่ี 

รายใหม+รายเกา 
(สัญชาติจีน ฮองกง 

ไตหวัน มาเกา ไทเป  

ญี่ปุน สิงคโปร) 

ไดรับการคัด

กรอง/หรือ

ไดรับแจงจาก

โรงแรม (ราย) 

สะสมคัด

กรอง  

ผลการคัดกรอง (ราย) 

ผูท่ีมี

อาการเขา

ตามนิยาม 

สงตอ 

รพ. 

ปกติ 

หัวหิน 52 185 185 951 0 0 185 

ปราณบุรี 9 11 11 86 0 0 11 

สามรอยยอด 0 0 0 1 0 0 0 

กุยบุรี 0 0 0 0 0 0 0 

เมือง 2 4 4 80 0 0 4 

ทับสะแก 0 0 0 4 0 0 0 

บางสะพาน 10 10 10 22 0 0 10 

บางสะพานนอย 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 73 210 210 1,144 0 0 210 

 

 

 

 

 



รายงานผูปวยสงสัย/ยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 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 0 0 · ออกจาก รพ. 18 ก.พ.63 

· ติดตามผูสัมผัส 43 ราย จบการติดตาม 42 ราย  

· ผูสัมผัส พบเชื้อ 1 ราย (Number 2) 

2 ยืนยัน ชาย 45 ไทย 23 ม.ค.63 2 ก.พ.63 0 

 

2 · ออกจาก รพ. 14 ก.พ.63     

· ติดตามผูสัมผัส 31 ราย คงเหลือติดตาม 2 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 

 

9 เขาเกณฑ

สอบสวน 

ชาย 31 ไทย 19 ก.พ.63 21 ก.พ.63 0 0 แยกรักษาตัวท่ีบาน ผลไมพบเชื้อ  

 

10 เขาเกณฑ

สอบสวน 

ชาย 54 ไทย 22 ก.พ.63 24 ก.พ.63 0 0 ยังรักษาอยู ผลไมพบเชื้อ 

11 เขาเกณฑ

สอบสวน 

ชาย 32 พมา 19 ก.พ.63 24 ก.พ.63 0 0 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 ในกรณีเขาไปท่ีท่ีมีคนจำนวนมาก ไดแก ตลาด หางสรรพสินคา 

โรงภาพยนตร โรงพยาบาล รถตู รถแท็กซ่ี เครื่องบิน เปนตน 

- การกำจัดหนากากอนามัย สำหรับประชาชนใหใสในถุงพลาสติกมัดปากถุงใหแนนแลวนำไปใหรพ.สต.ในพื้นที่กำจัดที่เตาเผา

ขยะติดเชื้อ สำหรับหนวยงาน ใหมีถังขยะติดเชื้อเพ่ือท้ิงหนากากอนามัยท่ีใชแลว  

- ลางมือดวยสบูบอยๆหรือ 70% แอลกอฮอลแฮนดเจล  

- กินรอน ชอนกลาง ใชของใชสวนตัว ไมใชรวมกับคนอ่ืน รวมท้ังคนในบานดวยกัน 

- จัดทำและใหขอมูลวิทยุ, สื่อสาธารณะตางๆ ตามระบบการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข 

ทีมตระหนักรูสถานการณ สสจ.ประจวบคีรีขันธ 


