
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corana virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันพุธที่ ๒๖ กมุภาพันธ�  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 
 ๑. สถานการณ� วันพุธท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ รายงานสถานการณ�จํานวนผู�ป วยติดเชื้อ COVID-19 จํานวน ๘๐,๔๒๙ 
คน มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๒,๗๑๒ ราย คิดเป3นร�อยละ ๓.๔ มีผู�รักษาหายแล�ว ๒๘,๐๔๔ ราย คิดเป3นร�อยละ ๓๔.๙ นอกจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแล�ว พบว:ามีผู�ป วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม:ยืนยัน ๓๘ ประเทศ ๒ เขตปกครองพิเศษ ประเทศที่พบผู�ติดเชื้อใหม: 
๓ ประเทศ คือ ออสเตรีย โครเอเชีย และสวิตเซอร�แลนด� ประเทศที่พบผู�ป วยมากที่สุด ๕ ลําดับแรก คือ ประเทศจีน (๗๗,๖๖๖ ราย) 
ญี่ปุ น (๑๖๑ ราย+บนเรือไดมอนด�ปรินซ�เซส ๖๙๑ ราย) เกาหลีใต� (๙๗๗ ราย) อิตาลี (๓๒๓ ราย) และสิงห�โปร� (๙๑ ราย) ส:วน
ประเทศไทยอยู:ลําดับ ๘ (๓๗ ราย) 

ภายในประเทศไทย มีสถานการณ�ดังน้ี 
รายการ ผู�ป วยมีอาการเข�าได�ตามนิยามสะสม (ราย) 

๑. ผู�ป วยคัดกรองได�ที่สนามบิน ๗๐ 
๒, ผู�ป วยไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอง ๑,๔๙๖ 
๓. คัดกรองพบจากสถานท่ีอื่นๆ ๑๔ 

รวมผู�ป วยมีอาการเข�าได�ตามนิยาม ๑,๕๘๐ 

ปFจจุบันมีผู�ป วยยืนยันติดเชื้อฯ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๓๗ ราย รักษาหายแล�ว จํานวน ๒๒ ราย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ได�มีการคัดกรองในบริเวณท่ีมีชาวต:างชาติเข�ามาในประทศ ดังน้ี 
 สนามบินหัวหิน เที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซีย จํานวนสะสม ๓,๘๖๗ ราย ไม:พบผู�ป วยที่มีอาการตามนิยาม 

 จุดผ:อนปรนพิเศษไทย-พม:า (ตั้งแต: ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓) จํานวนสะสม ๒,๕๗๒ คน ไม:พบผู�ป วยที่มีอาการตามนิยาม 
 ท:าเรือบางสะพาน (ตั้งแต: ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) จํานวนสะสม ๒,๑๐๗ คน ไม:พบผู�ป วยที่มีอาการตามนิยาม 
 โรงแรมที่มีนักท:องเที่ยวกลุ:มเสี่ยงเข�าพัก จํานวนสะสม ๑,๑๔๔ คน ไม:พบผู�ป วยตามนิยาม 
๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสั่งการ EOC กระทรวงสาธารณสุขอย:างเคร:งครัด นาย

อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว:าการกระทรวงสาธารณสุข เป3นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต:อ
แห:งชาติ คร้ังที่ 2/2563 เห็นชอบในหลักการร:างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต:ออันตราย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ให�เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) เป3นโรคติดต:อ
อันตรายภายใต�พระราชบัญญัติโรคติดต:อ พ.ศ. 2558 ลําดับที่ 14 
 ๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ได�มีการดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�เดิมอย:างเคร:งครัด และมีการดําเนินการดังน้ี 
   3.๑ ติดตามการคลินิกไข�หวัดของโรงพยาบาล ซึ่งในวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ได�เย่ียมคลินิกไข�หวัดของโรงพยาบาล ทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน�อย 
   ๓.๒ การให�ทุกหน:วยบริการให�ความรู�และทําความเข�าใจเก่ียวกับการคัดกรองโรค COVIT-19 ให�เจ�าหน�าที่ให�
ถูกต�อง เพ่ือไม:ให�เกดความเข�าใจผิดและการตื่นตระหนกจากการปฏิบัติงาน ซ่ึง จากกรณีที่มีข:าวนักท:องเที่ยวเกาหลี ๒ คนประสบ
อุบัติเหตุ และเข�ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ซ่ึง ๑ ราย ที่มีไข� อาศัยอยู:ในประเทศไทยมาตั้งแต:ธันวาคม จึงไม:เข�าเกณฑ�เป3นผู�ป วย 
ส:วนอีก ๑ ราย อาการปกติไม:มีไข� ก็ไม:เข�าเกณฑ�เป3นผู�ป วยเช:นกัน จึงมีการรักษาพยาบาลอาการตามที่ประสบอุบัติเหตุไม:ต�องกักใน
ห�องแยกโรค 
   ๓.๓ ให�ติดตามการจัดทําทะเบียนกลุ:มเสี่ยงจาก สํานักงานขนส:ง และพาณิชย�จังหวัด 
   ๓.๔ ให�ศึกษาข�อกฎหมายเพื่อกําหนดแนวทางบังคับใช� เม่ือมีการประกาศให�โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) เป3นโรคติดต:ออันตรายภายใต�พระราชบัญญัติโรคติดต:อ พ.ศ. 2558  
 
 
 
 
 
 



 
๔. ผลการดําเนินงานในการติดตามอาการผู�มีอาการเข�าได�ตามนิยามสะสม 

 การคัดกรองผู�มีอาการเข�าได�ตามนิยามสะสมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  
รายการ จํานวน (ราย) 

๑. ผู�ป วยยืนยันผลติดเชื้อ ๒ 
๒. ผู�ที่เข�าเกณฑ�สอบสวนไม:พบเชื้อ   ๙ 

ผู�ป�วยยืนยันผลติดเช้ือ COVID-19 รักษาหายแล�วท้ัง ๒ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
  ๕.๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส-งเสริมสุขภาพตําบล จัดทําป4ายคัดกรองไว�ท่ีหอผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน  
  ๕.๒ โรงพยาบาลกําหนดเส�นทางเคลื่อนย�ายผู�ป�วยท่ีเข�าตามนิยามฯและซ�อมเคลื่อนย�ายผู�ป�วย 
  ๕.๓ กําหนดห�องแยกผู�ป�วย และหอผู�ป�วยสํารอง 
  ๕.๔ กําหนดทีมงาน/ ฝ@กซ�อมการแต-งกาย และการทําลายเช้ือ  
  ๕.๕ จัดเตรียมยา เวชภัณฑC และทรัพยากร ให�เหมาะสมและเพียงพอ 
  ๕.๖ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑCการสอบสวนโรค 
  ๕.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธC พัฒนาทีมปฏิบัติงานสอบสวนโรค 
  ๕.๘ ประชาสัมพันธCเชิงรุกและการให�ข�อมูลแก-สาธารณะ  ให�ประชาชนมีการสวมใส-หน�ากากอนามัยชนิดผ�า      
ในกรณีเข�าไปท่ีท่ีมีคนจํานวนมาก การล�างมือด�วยสบู-บ-อยๆหรือ ๗๐% แอลกอฮอลCแฮนเจล และกินร�อน ช�อนกลาง ใช�ของใช�ส-วนตัว 
ไม-ใช�ร-วมกับคนอ่ืน รวมท้ังคนในบ�านด�วยกัน 
  ๕.๙ ให�หน-วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร ห�างสรรพสินค�า โรงภาพยนตC  โรงแรม โรงเรียน ตลาด ร�านค�า
สะดวกซ้ือ สถานีขนส-งสาธารณะต-างๆ จัดเตรียม ๗๐% แอลกอฮอลCเจลล�างมือ ติดตั้งไว�บริเวณประตูทางเข�าและหน�าลิฟทC และ
จัดทํา Big Cleaning Day ในหน-วยงาน 
  ๕.๑๐ มีการคัดกรองนักท-องเท่ียวท่ีมาพักในโรงแรมทุกวัน  
  ๕.๑๑ มีการตั้งคลินิกไข�หวัดแยกจากจุดบริการผู�ป�วยนอกทุกโรงพยาบาล 
 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


