
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corana virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันอาทิตย�ที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
 ๑. สถานการณ� วันอาทิตย
ที่ ๑๕ มีนาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น. รายงานสถานการณ
จํานวนผู%ป'วยติดเชื้อ COVID-19 
จํานวน ๑๕๔,๑๘๐ คน มีผู%เสียชีวิตแล%ว ๕,๗๙๘ ราย คิดเป1นร%อยละ ๓.๘ มีผู%รักษาหายแล%ว ๗๔,๒๖๑ ราย คิดเป1นร%อยละ ๔๘.๒ 
ขณะน้ีมีผู%ป'วยติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ
ใหม?ยืนยันใน ๑๔๙ ประเทศ พบผู%ป'วยมากที่สุด ๕ ลําดับแรก คือ จีน (๘๐,๘๒๔ ราย) 
อิตาลี (๒๑,๑๗๕ ราย) อิหร?าน (๑๒,๗๒๙ ราย) เกาหลีใต% (๘,๐๘๖ ราย) และสเปน (๖,๐๔๓ ราย)  

ภายในประเทศไทย มีรายงานข%อมูลสถานการณ
  
รายการ ผู%ป'วยมีอาการเข%าได%ตามนิยามสะสม (ราย) 

๑. ผู%ป'วยคัดกรองได%ที่สนามบินและท?าเรือ ๒๕๘ 
๒, ผู%ป'วยไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอง ๕,๘๓๐ 
๓. คัดกรองพบจากสถานท่ีอื่นๆ ๘๘ 

รวมผู%ป'วยมีอาการเข%าได%ตามนิยาม ๖,๑๗๖ 

ปFจจุบันมีผู%ป'วยยืนยันติดเชื้อฯ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๘๒ ราย รักษาหายแล%ว จํานวน ๓๗ ราย เสียชีวิต จํานวน ๑ ราย 
เขตติดโรคติดต?ออันตรายกรณี COVID-19 ผู%เดินทางจะได%รับการกักตัวเป1นเวลา 14 วัน หลังเข%ามาในประเทศไทย 1. 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกRา และ เขตบริหารพิเศษฮ?องกง) 2. เกาหลีใต% 3. สาธารณรัฐอิตาลี 4. 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร?าน  

วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มีการประกาศพ้ืนที่ท่ีมีการระบาดอย?างต?อเน่ืองใหม? และควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง ผู%เดินทางควร
กักตัวไม?ออกจากบ%าน เป1นเวลา 14 วัน ภายหลังเข%ามาประเทศไทย  คือ 1. เยอรมนี 2. ฝรั่งเศส 3.ญี่ปุ'น (เมืองที่ระบุ)  4. สเปน  
5. สหรัฐอเมริกา 6. สวิสเซอร
แลนด
 7. นอร
เวย
 8. เดนมาร
ก 9. เนเธอร
แลนด
 10. สวีเดน 11. อังกฤษ   

การกักกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐท่ัวประเทศและให%กักตัวที่บ%าน โดยมีเจ%าหน%าที่ดูแลเข%ม พร%อมสั่งการ
ให%เอาผิดทันทีหากไม?ให%ความร?วมมือ  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 ได%มีการคัดกรองในบริเวณท่ีมีชาวต?างชาติเข%ามาในประเทศ ดังน้ี 
 สนามบินหัวหิน เที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร
 ประเทศมาเลเซีย จํานวนสะสม ๔,๗๐๑ ราย ไม?พบผู%ป'วยท่ีมีอาการตามนิยาม  
 จุดผ?อนปรนพิเศษไทย-พม?า (ตั้งแต? ๑ กุมภาพันธ
 ๒๕๖๓) จํานวนสะสม ๖,๐๓๔ คน ไม?พบผู%ป'วยที่มีอาการตามนิยาม 
 ท?าเรือบางสะพาน (ตั้งแต? ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) จํานวนสะสม ๒,108 คน ไม?พบผู%ป'วยที่มีอาการตามนิยาม 
 โรงแรมที่มีนักท?องเที่ยวกลุ?มเสี่ยงเข%าพัก จํานวนสะสม ๒,๘๗๕ คน ไม?พบผู%ป'วยที่มีอาการตามนิยาม 
๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให%ดําเนินการตามข%อสังการของศูนย
 EOC กระทรวงสาธารณสุข อย?างเคร?งครัด 

และได%มีการแต?งตั้งพนักงานควบคุมโรคติดต?อให%ครอบคลุมหน?วยงานที่ต%องร?วมการปฏิบัติงานให%มากย่ิงข้ึน 
๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย
สุริยะ คูหะรัตน
 นายแพทย
สาธารณสุข

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 ให%ดําเนินการตามมาตรการที่ได%สั่งการไว%อย?างเคร?งครัด และได%มีการแจ%งประชาสัมพันธ
ประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต?อจังหวัดประจวบคีรีขันธ
 ฉบับที่ ๑ เรื่อง มาตรการระยะเร?งด?วน เพื่อการเฝ_าระวัง ป_องกัน และควบคุมการติด
เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
 ๔. ผลการดําเนินงานในการติดตามอาการผู�มีอาการเข�าได�ตามนิยามสะสม 

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

๑. ผู%ป'วยยืนยันผลติดเชื้อ ๒ 
๒. ผู%ที่เข%าเกณฑ
สอบสวนไม?พบเชื้อ   
๓. รอผลการตรวจ 

๒๖ 
๑ 

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

 

 



 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
  ๕.๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส0งเสริมสุขภาพตําบล จัดทําป7ายคัดกรองไว�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/ ฝBกซ�อมการแต0งกาย และการทําลายเช้ือ  
  ๕.๕ จัดเตรียมยา เวชภัณฑE และทรัพยากร ให�เหมาะสมและเพียงพอ 
  ๕.๖ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑEการสอบสวนโรค 
  ๕.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธE พัฒนาทีมปฏิบัติงานสอบสวนโรค 
  ๕.๘ ประชาสัมพันธEเชิงรุกและการให�ข�อมูลแก0สาธารณะ  ให�ประชาชนมีการสวมใส0หน�ากากอนามัยชนิดผ�า      
ในกรณีเข�าไปท่ีท่ีมีคนจํานวนมาก การล�างมือด�วยสบู0บ0อยๆหรือ ๗๐% แอลกอฮอลEแฮนเจล และกินร�อน ช�อนกลาง ใช�ของใช�ส0วนตัว 
ไม0ใช�ร0วมกับคนอ่ืน รวมท้ังคนในบ�านด�วยกัน 
  ๕.๙ ให�หน0วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร ห�างสรรพสินค�า โรงภาพยนตรE  โรงแรม โรงเรียน ตลาด ร�านค�า
สะดวกซ้ือ สถานีขนส0งสาธารณะต0างๆ จัดเตรียม ๗๐% แอลกอฮอลEเจลล�างมือ ติดตั้งไว�บริเวณประตูทางเข�าและหน�าลิฟทE และ
จัดทํา Big Cleaning Day ในหน0วยงาน 
  ๕.๑๐ มีการคัดกรองนักท0องเท่ียวท่ีมาพักในโรงแรมทุกวัน  
  ๕.๑๑ มีการตั้งคลินิกไข�หวัดแยกจากจุดบริการผู�ป�วยนอกทุกโรงพยาบาล 
  ๕.๑๒ ขอให�เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข งดการเดินทางไปในประเทศกลุ0มเสี่ยง และหากไปมาแล�วให�กักตัวเองเป̂นเวลา 
๑๔ วัน ตามมาตรการควบคุมป7องกันโรค 
  ๕.๑๓ กําหนดแนวทางติดตามผู%เดินทางมาจากเขตโรคติดต?ออันตราย และเขตพื้นที่ระบาดอย?างต?อเน่ือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
 
 
 

ประชาสัมพันธ
 ศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด%านการแพทย
และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
   


