
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corana virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันเสาร�ที่ ๗ มนีาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๑.๐๐ น. 

 
 ๑. สถานการณ� วันเสาร�ที่ ๗ มีนาคม 2563 รายงานสถานการณ�จํานวนผู�ป�วยติดเชื้อ COVID-19 จํานวน ๑๐๑,๙๕๕ คน 
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๓,๔๖๖ ราย คิดเป1นร�อยละ ๓.๔ มีผู�รักษาหายแล�ว ๕๖,๑๒๖ ราย คิดเป1นร�อยละ ๕๕.๓ ขณะน้ีมีผู�ป�วยติดเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ�ใหม>ยืนยันใน ๙๔ ประเทศ ๒ เขตปกครองพิเศษ ประเทศที่พบผู�ติดเชื้อใหม>ล>าสุด ๘ ประเทศ คือ แคเมอรูน ภูฏาน  
โคลอมเบีย วาติกัน เปรู เซอร�เบีย สโลวาเกีย และโตโก พบผู�ป�วยมากที่สุด ๕ ลําดับแรก คือ จีน (๘๐,๕๗๖ ราย) เกาหลีใต� (๖,๕๙๓ 
ราย) อิหร>าน (๔,๗๔๗ ราย) อิตาลี (๔,๖๓๖ ราย) และไดมอนด�ปรินซ�เซส (๖๙๖ ราย) และ ส>วนประเทศไทยอยู>ลําดับ ๒๓ (๔๘ ราย)  

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

๑. ผู�ป�วยคัดกรองได�ที่สนามบินและท>าเรือ ๑๗๕ 
๒, ผู�ป�วยไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอง ๔,๐0๘ 
๓. คัดกรองพบจากสถานท่ีอื่นๆ ๕๑ 

รวมผู�ป�วยมีอาการเข�าได�ตามนิยาม ๔,๒๓๔ 

ปIจจุบันมีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อฯ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๕๐ ราย รักษาหายแล�ว จํานวน ๓๑ ราย เสียชีวิต จํานวน ๑ ราย 
เขตติดโรคติดต>ออันตรายกรณี COVID-19 ผู�เดินทางจะได�รับการกักตัวในพื้นท่ีที่รัฐกําหนดเป1นเวลา 14 วัน หลังเข�ามาใน

ประเทศไทย 1. สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกUา และ เขตบริหารพิเศษฮ>องกง) 2. เกาหลีใต� 3. สาธารณรัฐ
อิตาลี 4. สาธารณรัฐอิสลามอิหร>าน สําหรับผู�เดินทางมาจากเกาหลีใต� จากเมืองแทกูและคยองซังเหนือ ให�มีการกักกตัวแบบ  State 
quarantine ส>วนท่ีมาจากเมืองอื่น จีนรวมมาเกUาและฮ>องกง อิตาลี อิหร>าน ให�มีการกักตัวแบบ Local quarantine 

พื้นท่ีที่มีการระบาดอย>างต>อเน่ือง และควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง ผู�เดินทางต�องกักตัวไม>ออกจากบ�าน เป1นเวลา 14 วัน 
ภายหลังเข�ามาประเทศไทย 1. ไต�หวัน 2. สิงคโปร� 3. เยอรมัน 4 .ฝร่ังเศส 5. ญี่ปุ�น  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ได�มีการคัดกรองในบริเวณท่ีมีชาวต>างชาติเข�ามาในประเทศ ดังน้ี 
 สนามบินหัวหิน เที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซีย จํานวนสะสม ๔,๔๐๔ ราย ไม>พบผู�ป�วยท่ีมีอาการตามนิยาม  
 จุดผ>อนปรนพิเศษไทย-พม>า (ตั้งแต> ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓) จํานวนสะสม ๔,๖๓๕ คน ไม>พบผู�ป�วยที่มีอาการตามนิยาม 
 ท>าเรือบางสะพาน (ตั้งแต> ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) จํานวนสะสม ๒,๐๘๖ คน ไม>พบผู�ป�วยที่มีอาการตามนิยาม 
 โรงแรมที่มีนักท>องเที่ยวกลุ>มเสี่ยงเข�าพัก จํานวนสะสม ๒,๒๖๓ คน ไม>พบผู�ป�วยที่มีอาการตามนิยาม 
๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสังการของศูนย� EOC กระทรวงสาธารณสุข อย>างเคร>งครัด  
๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข

จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการที่ได�สั่งการไว�อย>างเคร>งครัด และผู�บัญชาการเหตุการณ�วันน้ี มีข�อสั่งการ ดังน้ี 
   ๓.๑ ให�จัดเตรียมการสนับสนุนและร>วมการดําเนินการของสถานที่กักกันผู�ท่ีเดินทางมาจากในประเทศเสี่ยงเพื่อ
สังเกตอาการ ทั้งท่ีเป1น State Quarantine และ Local Quarantine ในพ้ืนที่  
   ๓.๒ ให�กําหนดแนวทางการดําเนินการตามกฎหมายโรคติดต>อของจังหวัดใช>ชัดเจน และแจ�งหน>วยงานท่ีเก่ียวข�อง  

๔. ผลการดําเนินงานในการติดตามอาการผู�มีอาการเข�าได�ตามนิยามสะสม 
 การคัดกรองผู�มีอาการเข�าได�ตามนิยามสะสมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  

รายการ จํานวน (ราย) 
๑. ผู�ป�วยยืนยันผลติดเชื้อ ๒ 
๒. ผู�ที่เข�าเกณฑ�สอบสวนไม>พบเชื้อ   1๖ 

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 โรงภาพยนตรC  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 
  ๕.๑๒ ขอให�เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข งดการเดินทางไปในประเทศกลุ-มเสี่ยง และหากไปมาแล�วให�กักตัวเองเป\นเวลา 
๑๔ วัน ตามมาตรการควบคุมป4องกันโรค 
 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


