
ที่มา : https://www.worldometers.info/coronavirus/  07.00 น. 

 
สถานการณ์ต่างประเทศ  

พบผู้ป่วยยืนยัน ใน 42 ประเทศ 2 เขตการปกครองพิเศษ  

ประเทศพบใหม่ บราซิล (รายแรกในอเมริกาใต้) ปากีสถาน กรีซ มาซิโดเนีย  

รวมพบผู้ป่วยทั่วโลก 81,411 ราย เสียชีวิต 2,773 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 3.4 

รักษาหาย/ออกจาก รพ. 30,442 ราย ร้อยละ 37.4  

ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ อาการเล็กน้อย ร้อยละ 48 อาการรุนแรง วิกฤติ ร้อยละ 11 

10 อันดับประเทศ ที่พบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สูงสุด ดังนี้ 

 

พื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่คนแออัด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.) 

จีน ไต้หวัน มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น (ดูรายชื่อเมืองที่ตารางที่ 2) เกาหลีใต้ (ดูรายชื่อเมืองที่ตารางที่ 1)  อิตาลี อิหร่าน 

 

ประเทศ/อื่นๆ รวมป่วย ป่วยใหม ่ รวมเสียชีวิต เสียชีวิตใหม ่ รักษาหาย อาการรุนแรง หมายเหต ุ
จีน 78,078 +14 2,717 +2 30,132/38.6% 8,745 · พบผู้เสียชีวิตนอก

ประเทศจีน 8 ประเทศ 
จำนวน 56 ราย ได้แก่ 
อิหร่าน 19 เกาหลีใต้ 12 
อิตาลี 12 ญี่ปุ่น 7 
(Diamond Princess 4) 
ฮ่องกง 2 ฝรั่งเศส 2   
ใต้หวัน 1 ฟิลิปปินส์ 1 
 

เกาหลีใต้ 1,261 +284 12 +1 24/1.9% 18 
Diamond Princess 705 +14 4  10/1.4% 36 
อิตาลี 470 +147 12 +1 3/0.6% 35 
ญี่ปุ่น 172 +11 3 +2 23/13.4 13 
อิหร่าน 139 +44 19 +3 25/18.0  
สิงคโปร์ 93 +2   62/66.7 7 
ฮ่องกง 89 +4 2  18/20.2 6 
สหรัฐอเมริกา 60 +3   6/10.0%  
ไทย 40 +3   24/60% 2 
บาร์เรน 33 +10     

อาการเล็กน้อย, 

39328, 48%

อาการรุนแรง/วิกฤต, 

8,868, 11%

เสียชีวิต, 

2,773, 4%

รักษาหาย/ออกจากรพ., 

30,442, 37%

ฉบับท่ี 45 ประจำวันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 09.00 น. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/%20%20ณ
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แนวโน้มจำนวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศจีน และ นอกประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์การคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ตามอาการ 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคเพิ่มขึ้น จำนวน 225 ราย และได้รับ

รายงานเพิ่มจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 71 ราย    

สถานการณ์ ผู้ป่วย PUI สะสม 
จำนวนผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าได้ตามนิยาม 

• คัดกรองพบที่สนามบิน 

• คัดกรองที่ท่าเรือ 

• เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลด้วยตนเอง 
(รพ.เอกชน 1,059 ราย รพ.รัฐ 912 ราย) 

• รบัแจ้งจากโรงแรม ศูนย์เอราวัณ มหาวิทยาลัยและมัคคุเทศก ์
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   17  

จำนวนผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าได้ตามนิยาม 

• พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 
(รพ. เอกชน 333 ราย รพ.รัฐ 379 ราย) 

• อาการดีข้ึนและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 

• สังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกและท่ีบ้าน 

2,064 
712 

 
1,342 

10 

• จำนวนผู้ป่วยยืนยัน 

• หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 

• อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 

• ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง 

• ผู้เสียชีวิต  

40 
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ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้เพ่ิมอีก 2 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 35 ปี จากสถาบันบำราศนราดูร และ
ชายจีนอายุ 62 ปี จากสถาบันโรคทรวงอก ซึ่งทั้ง 2 รายเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 

ปิดเมืองอู่ฮั่น 

ปิด 13 เมือง 

ไทยยกระดับคัดกรอง 

ชาวจีนทั้งประเทศ 
รับคนไทยในอู่ฮั่น 
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จีนปรับนับรวมผู้ติดเช้ือที่ได้รบัการวินิจฉัยทางคลินิก 

ปรับนิยาม 38 c เป็น 37.5 c 

ไทยคัดกรองเพิ่ม 

ประเทศ 



ได้รับรายงาน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่ง(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พบผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิม 3 รายมาจากครอบครัวเดียวกัน รายที่ 1 เป็นชายไทยอายุ 65 ปี เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยอาการ ไข ้ไอ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นบวก 
ส่งตัวรักษาต่อสถาบันโรคทรวงอก รายที่ 2 เป็นหญิงไทยอายุ 62 ปี (เป็นภรรยา ติดเชื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น) และรายที ่3 เด็ก
ชายไทยอายุ 8 ปี (เป็นหลาน) ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 1 รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร โดยขณะนี้ติดตามผู้สัมผัส
ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงได้ทุกราย ส่วนผู้ร่วมเดินทางอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาตรวจรักษา 
ขอยืนยันว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 ยังไม่เกิดการระบาดในประเทศ  ไม่มีผู้ป่วย Super Spreader มีผู้ป่วยยืนยัน
ที่รักษาหายแล้ว 24 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 16 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 40 รายจำแนกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ (Index case)หรือผู้ป่วยรายแรกๆในระบบรายงานจำนวน 26 ราย และผู้ป่วยในกลุ่มสัมผัสใกล้ชิด (High Risk 
contact) จำนวน 14 ราย 
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ใช้เป็นเครื่องมือคุ้มครองประชาชน
และสังคม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมาย  ทำให้ตรวจพบได้เร็วขึ้น เช่น ผู้ป่วยรายใหม่และครอบครัว ที่ค้นพบหลังกลับ
จากเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เตรียมบังคับใช้กฎหมายหลังพบผู้ปกปิดประวัติการเดินทาง  
 
ผลงานการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.การคัดกรองผู้โดยสารด่านสนามบินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ จำนวนผู้โดยสาร สัญชาติจีน/หรือเดินทาง
มาจากพ้ืนที่ระบาด 

จำนวนที่ได้รับการ 
คัดกรอง 

ผู้มีอาการตาม
นิยาม 

5 ม.ค.-24 ก.พ. 2563 3,867 12 3,867 0 
26 ก.พ.2563 109 0 109 0 

รวม  3,976 12 3,976 0 
จำนวนคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-26 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 3,976 ราย เป็นชาวจีน 12 ราย ไม่พบ     

ผู้มีอาการเข้านิยามการเฝ้าระวัง   

2.การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่จุดผ่อนปรนพิเศษชายแดนไทย-พม่า ช่องทางด่านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
จำนวนคัดกรองสะสม ตั ้งแต่วันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เดินทางเข้าประเทศเป็นชาวไทย 407 คน ชาวพม่า 2,165 คน          
รวม 2,572 คน ไม่พบผู้มีอาการเข้านิยามการเฝ้าระวัง 
3.การคัดกรองท่าเรือบางสะพาน  

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คัดกรองทั้งหมด 2,107 คน ชาวจีน 185 คน ไม่พบผู้เข้านิยามเฝ้าระวัง 

 

 

 

 



กิจกรรมการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 
อำเภอ จำนวนนักท่องเที่ยว 

ที่เข้าพักรายใหม ่
(สัญชาติจีน ฮ่องกง 
ไต้หวัน มาเกา๊ ไทเป 

ญี่ปุ่น สิงคโปร์) 

รวมที่ยังอยู่ในพ้ืนท่ี 
รายใหม่+รายเก่า 
(สัญชาติจีน ฮ่องกง 
ไต้หวัน มาเกา๊ ไทเป  

ญี่ปุ่น สิงคโปร์) 

ได้รับการคัด
กรอง/หรือ

ได้รับแจ้งจาก
โรงแรม (ราย) 

สะสมคัด
กรอง  

ผลการคัดกรอง (ราย) 
ผู้ที่มี

อาการเข้า
ตามนิยาม 

ส่งต่อ 
รพ. 

ปกติ 

หัวหิน 188 242 242 1,139 0 0 242 
ปราณบุรี 0 0 0 86 0 0 0 
สามร้อยยอด 0 0 0 1 0 0 0 
กุยบุรี 0 0 0 0 0 0 0 
เมือง 0 2 2 80 0 0 2 
ทับสะแก 0 0 0 4 0 0 0 
บางสะพาน 0 0 0 22 0 0 0 
บางสะพานน้อย 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 188 244 244 1,332 0 0 244 

 
รายงานผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ได้รับรายงานผู้ป่วยเฝ้าระวังวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 ราย 
1. อำเภอสามร้อยยอด 1 ราย เป็นเด็กหญิง อายุ 11 ปี สัญชาติไทย ประวัติเดินทางไปประเทศญี่ปุน่ มารพ. ด้วยความวิตกกังวล
ว่าไปพื้นท่ีประเทศเสี่ยง จากเดิมไม่แจ้งว่าไปประเทศเสี่ยง  
2. อำเภอเมือง 1 ราย เพศชาย อายุ 52 ปี สัญชาติเกาหลี กลับมาจากเกาหลี เกิดอุบัติเหตุรถชน ต่อมามีไข้ ไม่มีอาการ URI  
3. อำเภอหัวหิน 2 ราย รายที่ 1 เพศหญิง อายุ 30 ปี สัญชาติไทย ประวัติเดินทางไปฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ไม่มีไข้  คัดจมูก 
เจ็บคอ  
ทั้ง 3 รายไม่ได้รหัสส่งตัวอย่าง พื้นที่เฝ้าระวังติดตามอาการต่อเนื่อง  
4. อำเภอหัวหิน รายที่ 2 เพศหญิง อายุ 20 ปี สัญชาติไทย ประวัติเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ไข้ 37.6 มีน้ำมูก ได้รหัสส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ อยู่ระหว่างรอผล 
 

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 · ออกจาก รพ. 18 ก.พ.63 

· ติดตามผู้สัมผัส 43 ราย จบการติดตาม 42 ราย  

· ผู้สัมผัส พบเชื้อ 1 ราย (Number 2) 
2 ยืนยัน ชาย 45 ไทย 23 ม.ค.63 2 ก.พ.63 0 

 
0 · ออกจาก รพ. 14 ก.พ.63     

· ติดตามผู้สัมผัส 31 ราย จบการติดตาม 31 ราย 
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 
 

9 เข้าเกณฑ์
สอบสวน 

ชาย 31 ไทย 19 ก.พ.63 21 ก.พ.63 0 0 แยกรักษาตัวท่ีบ้าน ผลไม่พบเชื้อ  
 

10 เข้าเกณฑ์
สอบสวน 

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

11 เข้าเกณฑ์
สอบสวน 

ชาย 32 พม่า 19 ก.พ.63 24 ก.พ.63 0 0 ผลไม่พบเชื้อ 

12 เข้าเกณฑ์
สอบสวน 

หญิง 20 ไทย 12 ก.พ.63 26 ก.พ.63 อยู่ระหว่าง
การติดตาม 

ยังรักษาอยู ่รอผลการตรวจ 

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 ถ้าจะออกนอกจังหวัดจ ะอยู่ในความ
รับผิดชอบของ เขตสุขภาพท่ี 5/ กระทรวงสาธารณสุข 
8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาทีม CDCU การใช้ PPE, การทำลายเชื้อ, การสอบสวน, เก็บตัวอย่าง 
9. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ  
- ให้ประชาชนมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดกระดาษหรือผ้า ในกรณีเข้าไปที่ที่มีคนจำนวนมาก ได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า 
โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล รถตู้ รถแท็กซ่ี เครื่องบิน เป็นต้น 
- การกำจัดหน้ากากอนามัย สำหรับประชาชนให้ใส่ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปให้รพ.สต.ในพื้นที่กำจัดที่เตาเผา
ขยะติดเชื้อ สำหรับหน่วยงาน ให้มีถังขยะติดเชื้อเพ่ือทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว  
- ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆหรือ 70% แอลกอฮอล์แฮนด์เจล  
- กินร้อน ช้อนกลาง ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับคนอ่ืน รวมทั้งคนในบ้านด้วยกัน 
- จัดทำและให้ข้อมูลวิทยุ, สื่อสาธารณะต่างๆ ตามระบบการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข 



ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 


