
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corana virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
 ๑. สถานการณ� วันอังคารท่ี ๑๗ มีนาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น. รายงานสถานการณ�จํานวนผู#ป%วยติดเชื้อ COVID-19 
จํานวน ๑๘๑,๗๗๕ คน มีผู#เสียชีวิตแล#ว ๗,๑๓๑ ราย คิดเป1นร#อยละ ๓.๙ มีผู#รักษาหายแล#ว ๗๘,๓๔๐ ราย คิดเป1นร#อยละ ๔๓.๑ 
ขณะน้ีมีผู#ป%วยติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ�ใหม=ยืนยันใน ๑๖๒ ประเทศ พบผู#ป%วยมากที่สุด ๕ ลําดับแรก คือ จีน (๘๐,๘๘๐ ราย) 
อิตาลี (๒๗,๙๘๐ ราย) อิหร=าน (๑๔,๙๙๑ ราย) สเปน (๙,๖๘๒ ราย) และเกาหลีใต# (๘,๒๓๖ ราย) 

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

๑. ผู#ป%วยคัดกรองได#ที่สนามบินและท=าเรือ ๒๘๓ 
๒, ผู#ป%วยไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอง ๖,๖๗๔ 
๓. คัดกรองพบจากสถานท่ีอื่นๆ ๘๘ 

รวมผู#ป%วยมีอาการเข#าได#ตามนิยาม ๗,๐๔๕ 

ปFจจุบันมีผู#ป%วยยืนยันติดเชื้อฯ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๔๗ ราย รักษาหายแล#ว จํานวน ๔๑ 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  

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มีการประกาศพื้นที่ท่ีมีการระบาดอย=างต=อเน่ือง และควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง ผู#เดินทางควรกักตัว
ไม=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  
 พลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว%าการกระทรวงกลาโหม แถลงการณ�ผ%านโทรทัศน�รวมการเฉพาะ
กิจแห%งประเทศไทย วันจันทร�ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. “ประเทศไทยต:องชนะ” การต%อสู:กับไวรัสน้ี ด:วยความร%วมมือ
ของประชาชน โดย 
 ๑) งดการเดินทางไปต%างประเทศในช%วงเวลาน้ี กรณีกลับจากกลุ%มประเทศเสี่ยงต:องกักตัว อย%างเคร%งครัด 14 วัน 
 ๒) รักษาสุขอนามัยส%วนตัว เพ่ือปGองกันการติดเชื้อ ได:แก% กินร:อน อาหารปรุงสุกใหม% สะอาด ไม%กินของแปลก ช:อนเรา แก:ว
เรา ห:ามกินนํ้าแก:วเดียวกัน สวมหน:ากากอนามัยในพ้ืนท่ีเสี่ยง คนไม%ปIวยใช:หน:ากากผ:า แต%ถ:ามีอาการปIวยควรสวมหน:ากากอนามัย 
ล:างมือด:วยสบู%บ%อย ๆ กรณีไปท่ีสาธารณะแล:วต:องจับ ลูกบิดประตู ราวรถเมล� ปุIมกดลิฟต� บันไดเลื่อน ห:องนํ้า เปLนต:น ผู:ท่ีมีความ
เสี่ยงต%อการเกิดโรครุนแรง ได:แก% ผู:สูงอายุ ผู:ท่ีมีโรคประจําตัวเร้ือรัง เช%น โรคปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ต:อง
ดูแลรักษาสุขภาพให:แข็งแรง กินยาอย%างสมํ่าเสมอ เพราะหากติดเช้ือจะมีอาการหนักและมีโอกาสเสียชีวิตสูง 
 ๓) หลีกเลี่ยงการไปสถานท่ีแออัด อากาศถ%ายเทไม%สะดวก เพราะมีโอกาสจะแพร%เช้ือ หากหลีกเลี่ยงไม%ได: ควรสวมหน:ากาก
อนามัย และยืนห%างกันอย%างน:อย 1 เมตร โดยเฉพาะอย%างย่ิงผู:เจ็บปIวย ไม%สบาย ควรอยู%บ:าน 
 ๔) อย%ากักตุนของ อย%าวิตก กังวลจนเกินไป ขอให:มีความเช่ือม่ันในรัฐบาลจะจัดการให:ม่ันใจได:ว%าจะมีหน:ากากอนามัย 
เคร่ืองอุปโภค บริโภค และสิ่งจําเปLนท่ีต:องใช:อย%างเพียงพอ 
 ๕) ขอความร%วมมือผู:ท่ียังไม%มีอาการ ไม%มีประวัติเสี่ยงติดเช้ือ และแพทย�วินิจฉัยแล:วว%ายังไม%มีความจําเปLนต:องตรวจ ก็ขอให:
สังเกตอาการต%อไป เพ่ือไม%สิ้นเปลืองค%าใช:จ%าย และจะได:มีชุดตรวจเพียงพอสําหรับผู:ท่ีจําเปLนต:องใช:จริง ๆ เท%าน้ัน เน่ืองจากค%าใช:จ%าย
ในการตรวจยังมีราคาแพงอยู% และหมอ พยาบาลผู:เข:าไปทําการปGายจมูก ปGายคอเพ่ือเก็บเชื้อไปส%งตรวจน้ันต:องใส%ชุดปGองกันตัวอย%าง
รัดกุม และต:องใช:เวลาในการตรวจ ตั้งแต%เตรียมอุปกรณ� และการใส%ชุด 
 ๖) ขอความร%วมมือหยุดการกระจายข%าวท่ีไม%เปLนความจริง สร:างความแตกตื่นให:กับประชาชน และก%อนจะมีการกระจาย
ข%าวใดๆ ขอให:มีการตรวจสอบความถูกต:องก%อน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ได#มีการคัดกรองในบริเวณท่ีมีชาวต=างชาติเข#ามาในประเทศ ดังน้ี 
 สนามบินหัวหิน เที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซีย จํานวนสะสม ๔,๘๑๓ ราย ไม=พบผู#ป%วยท่ีมีอาการตามนิยาม  
 จุดผ=อนปรนพิเศษไทย-พม=า (ตั้งแต= ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓) จํานวนสะสม ๖,๕๓๑ คน ไม=พบผู#ป%วยที่มีอาการตามนิยาม 
 



 
 ท=าเรือบางสะพาน (ตั้งแต= ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) จํานวนสะสม ๒,1๖๔ คน ไม=พบผู#ป%วยที่มีอาการตามนิยาม 
 โรงแรมที่มีนักท=องเที่ยวกลุ=มเสี่ยงเข#าพัก จํานวนสะสม ๓,๑๒๖ คน ไม=พบผู#ป%วยที่มีอาการตามนิยาม 
   ตามที่ได#ให#มีการการติดตามคนไทยที่เข#าร=วม Jhor Qudamak & Ulamak Malaysia 2020 ที่ผ=านมา ได#มีการติดตาม

ประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� ทั้งหมด 7 คน ที่มีการเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยแวะที่มาเลเซียเพื่อต=อเครื่องบินไป
อินโดนีเซีย โดยไม=ได#ร=วมพิธีที่มาเลเซีย มีกําหนดเดินทางกลับ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป1นประชาชนในอําเภอเมือง จํานวน ๔ คน 
และ กําหนดกลับวันที่ 10 เมษายน 2563 เป1นประชาชนในอําเภอ สามร#อยยอด ที่เหลืออีก 3 คน  

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#ดําเนินการตามมาตรการท่ีได#สั่งการไว#อย=างเคร=งครัด และได#มีการแจ#งเตรียมการสถานที่ที่จะจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม ของทุกโรงพยาบาล 
 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 

๓๐ 
๑ 

 ผู:ปIวยยืนยันผลติดเช้ือ COVID-19 รักษาหายแล:วท้ัง ๒ ราย 
๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

  ๕.๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส%งเสริมสุขภาพตําบล จัดทําปGายคัดกรองไว:ท่ีหอผู:ปIวยนอก/ฉุกเฉิน  
  ๕.๒ โรงพยาบาลกําหนดเส:นทางเคลื่อนย:ายผู:ปIวยท่ีเข:าตามนิยามฯและซ:อมเคลื่อนย:ายผู:ปIวย 
  ๕.๓ กําหนดห:องแยกผู:ปIวย และหอผู:ปIวยสํารอง 
  ๕.๔ กําหนดทีมงาน/ ฝTกซ:อมการแต%งกาย และการทําลายเช้ือ  
  ๕.๕ จัดเตรียมยา เวชภัณฑ� และทรัพยากร ให:เหมาะสมและเพียงพอ 
  ๕.๖ เตรียมระบบดูแลหากพบผู:ท่ีเข:าเกณฑ�การสอบสวนโรค 
  ๕.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ� พัฒนาทีมปฏิบัติงานสอบสวนโรค 
  ๕.๘ ประชาสัมพันธ�เชิงรุกและการให:ข:อมูลแก%สาธารณะ  ให:ประชาชนมีการสวมใส%หน:ากากอนามัยชนิดผ:า      
ในกรณีเข:าไปท่ีท่ีมีคนจํานวนมาก การล:างมือด:วยสบู%บ%อยๆหรือ ๗๐% แอลกอฮอล�แฮนเจล 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 โรงภาพยนตร�  โรงแรม โรงเรียน ตลาด ร:านค:า
สะดวกซ้ือ สถานีขนส%งสาธารณะต%างๆ จัดเตรียม ๗๐% แอลกอฮอล�เจลล:างมือ ติดตั้งไว:บริเวณประตูทางเข:าและหน:าลิฟท� และ
จัดทํา Big Cleaning Day ในหน%วยงาน 
  ๕.๑๐ มีการคัดกรองนักท%องเท่ียวท่ีมาพักในโรงแรมทุกวัน  
  ๕.๑๑ มีการตั้งคลินิกไข:หวัดแยกจากจุดบริการผู:ปIวยนอกทุกโรงพยาบาล 
  ๕.๑๒ ขอให:เจ:าหน:าท่ีสาธารณสุขงดการเดินทางไปในประเทศกลุ%มเสี่ยง และหากไปมาแล:วให:กักตัวเองเปLนเวลา 
๑๔ วัน ตามมาตรการควบคุมปGองกันโรค 
  ๕.๑๓ กําหนดแนวทางติดตามผู#เดินทางมาจากเขตโรคติดต=ออันตราย และเขตพ้ืนที่ระบาดอย=างต=อเน่ือง  
 ๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวJาบิดเบือนความจริง 
  กรณี โลตัส สาขาประจวบคีรีขันธ�ปpด เพราะมีผู#ติดเชื้อ ไม=เป1นความจริง ไม=มีผู#ติดเชื้อที่เป1นพนักงานที่ทํางานใน
ห#างโลตัส สาขาประจวบคีรีขันธ� และห#างโลตัส สาขาประจวบคีรีขันธ�ไม=มีการปpดทําการ การทําความสะอาดภายในห#างเป1นมาตรการ
ที่ทําประจําทุกวันอยู=แล#ว  
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด#านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


