
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corana virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
 ๑. สถานการณ� วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น. รายงานสถานการณ จํานวนผู%ป'วยติดเชื้อ COVID-19 จํานวน 
๑๙๗,๗๔๓ คน มีผู%เสียชีวิตแล%ว ๗,๙๕๔ ราย คิดเป5นร%อยละ ๔.๐ มีผู%รักษาหายแล%ว ๘๑,๖๙๑ ราย คิดเป5นร%อยละ ๔๑.๓ ขณะน้ีมี
ผู%ป'วยติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ ใหม>ยืนยันใน ๑๖๔ ประเทศ พบผู%ป'วยมากที่สุด ๕ ลําดับแรก คือ จีน (๘๐,๘๘๑ ราย) อิตาลี 
(๓๑,๕๐๖ ราย) อิหร>าน (๑๖,๑๖๙ ราย) สเปน (๑๑,๘๒๖ ราย) และเกาหลีใต% (๘,๓๒๐ ราย) 

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

๑. ผู%ป'วยคัดกรองได%ที่สนามบินและท>าเรือ ๒๙๕ 
๒, ผู%ป'วยไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอง ๗,๑๖๓ 
๓. คัดกรองพบจากสถานท่ีอื่นๆ ๘๘ 

รวมผู%ป'วยมีอาการเข%าได%ตามนิยาม ๗,๕๔๖ 

ปFจจุบันมีผู%ป'วยยืนยันติดเชื้อฯ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๗๗ ราย รักษาหายแล%ว จํานวน ๔๒ ราย เสียชีวิต จํานวน ๑ ราย 
เขตติดโรคติดต>ออันตรายกรณี COVID-19 ผู%เดินทางจะได%รับการกักตัวเป5นเวลา 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 เป5นเวลา 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  
 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว!าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว!า 
ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการเร!งด!วนในการป1องกันวิกฤตการณ3จากโรคติตเช้ือไวรัสโคโรน!า 2019 ดังน้ี  
มาตรการการป1องกันและสกัดก้ันการนําเช้ือเข:าสู!ประเทศไทย ประกอบด:วย  
  ๑) ให:ผู:เดินทางมาจากประเทศซ่ึงเปBนพ้ืนท่ีระบาดต!อเน่ือง (ยังไม!ประกาศเปBนเขตติดโรคติดต!ออันตราย) ตามเกณฑ3ท่ี
คณะกรรมการด:านวิชาการภายใต:คณะกรรมการโรคติดต!อแห!งชาติกําหนด ถูกคุมไว:สังเกตตาม พ.ร.บ.โรคติดต!อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปBน
เวลาไม!น:อยกว!า ๑๔ วัน 
 ๒) พัฒนาระบบและกลไกการกักกันผู:ท่ีเปBนหรือผู:ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว!าเปBนโรคติดต!ออันตราย ณ ท่ีพํานักตาม พ.ร.บ.
โรคติดต!อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓) กําหนดมาตรการลดความเสี่ยงสําหรับชาวต!างชาติท่ีเดินทางมาจากประเทศซ่ึงเปBนพ้ืนท่ีระบาดต!อเน่ือง เช!น มีใบรับรอง
แพทย3 มีประกันสุขภาพอย!างน:อย ๑๐๐,๐๐๐ USD มีท่ีพํานักท่ีสามารถติดต!อได:ในประเทศไทย หากไม!ปฏิบัติตามจะไม!สามารถเดิน
ทางเข:าสู!ประเทศไทยได: รวมท้ังคนไทยท่ีพํานักอาศัยต!างประเทศ ให:ชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจนกว!าสถานการณ3การ
ระบาดของโรคในประเทศจะดีข้ึน 
 ๔) ห:ามข:าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเดินทางไปต!างประเทศ ยกเว:นมีเหตุจําเปBนสําคัญและเตือนประชาชน
ให:งดการเดินทางไปในประเทศซ่ึงเปBนพ้ืนท่ีระบาดต!อเน่ือง  
มาตรการยับย้ังการระบาดภายในประเทศ ประกอบด:วย  
 ๑) เลื่อนวันหยุดสงกรานต3 (๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๓)  
 ๒) ปTดสถานท่ีท่ีเสี่ยงต!อการแพร!ระบาดท่ีมีคนแออัดเบียดเสียด แบ!งออกเปBน ปTดช่ัวคราว จนกว!าสถานการณ3จะคลี่คลาย 
สําหรับสนามมวย สนามกีฬา สนามม:า ในพ้ืนท่ีกรุงเทพๆ และปริมณฑล ปTดชั่วคราว ๑๔ วัน สําหรับ ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ 
นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕ แห!ง พ.ร.บ.โรคติดต!อ พ.ศ. 
๒๕๕๘  และกฎหมายท่ีเก่ียวข:อง 
 ๓) กําหนดมาตรการจํากัดการเคลื่อนย:ายแรงงานต!างด:าว โดยเฉพาะในช!วงเทศกาลสงกรานต3  
 
 



 
 ๔) งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และทุกสถาบัน หรือปรับวิธีการเรียนการ
สอนเปBนทางออนไลน3 ให:ปTดช่ัวคราวตั้งแต!วันพุธท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เปBนระยะเวลา ๒ สัปดาห3 และให:สถานศึกษาดําเนินการ
ป1องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย!างเคร!งครัด 
 ๕) งดกิจกรรมรวมคนจํานวนมากท่ีมีความเสี่ยงสูงต!อการแพร!ระบาดของโรคโควิด 19 เช!น การจัดคอนเสิร3ต การจัดงาน
แสดงสินค:าต!าง ๆ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา เว:นแต!เปBนกิจกรรมท่ีมีความจําเปBนสําคัญ 
 ๖) งดกิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนย:ายคนข:ามจังหวัดของหน!วยงานท่ีมีคนจํานวนมาก ได:แก! ค!ายทหาร เรือนจํา โรงเรียน หรือ
หากจําเปBนต:องเคลื่อนย:าย ต:องมีมาตรการป1องกันการแพร!ของโรค เช!น การตรวจคัดกรองคนก!อนเคลื่อนย:าย รวมถึงจํากัดการ
เคลื่อนย:ายของแรงงานต!างด:าว 
 ๗) ให:สถานท่ีทํางาน ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ลดความแออัด โดยเหลื่อมเวลาทํางาน เหลื่อมเวลาพักรับประทาน
อาหาร และจัดท่ีน่ังให:ห!างกันอย!างน:อย ๑ เมตร โดยให:หน!วยราชการทุกหน!วยทําแผนการเหลื่อมเวลาการทํางานและรายงานผลการ
ปฏิบัติต!อศูนย3บริหารสถานการณ3การแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน!า 2019 (COVID-19) 
 ๘) ส!งเสริมให:ใช:ระบบอินเตอร3เน็ต เช!น ประชุมทางไกลเพ่ือให:บุคลากรทํางานท่ีบ:านทดแทนภาวะปกติประชุมทางไกลผู:ถือ
หุ:นของตลาดหลักทรัพย3 และส!งเสริมระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส3 และการซ้ือขายออนไลน3สําหรับประชาชนท่ัวไป โดยให:หน!วย
ราชการทุกหน!วยทําแผนการทํางานจากบ:านและรายงานผล 
 ๘) ลดความเสี่ยงของการแพร!เช้ือ ในสถานท่ีท่ีมีประชาชนใช:บริการจํานวนมาก ได:แก! ห:างสรรพสินค:า ตลาด สถานท่ี
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช!น คัดกรองอุณหภูมิก!อนเข:าอาคาร การวางเจลล:างมือในจุดท่ีมีการใช:ร!วมกัน การทําความสะอาดพ้ืนผิว
และห:องสุขา จํากัดจํานวนคนเข:าใช:บริการในแต!ละช!วงเวลา 
 ๑๐) ร:านค:า ร:านอาหาร ให:มีมาตรการป1องกันการแพร!เช้ือ เช!น การทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัส ห:องสุขา การคัดกรอง
อุณหภูมิก!อนเข:าร:าน การดูแลสุขภาพและป1องกันการติดเช้ือของพนักงาน เช!น ใช:หน:ากากผ:า การจัดเจลล:างมือ การจัดการขยะ 
 ๑๑) ลดความเสี่ยงของการแพร!เช้ือในระบบขนส!งสาธารณะภายในประเทศ และเพ่ิมความถ่ีของการเดินรถ  
 ๑๒) ส!งเสริมให:ประชาชนท่ัวไปใช:หน:ากากผ:าเม่ือเดินทางเข:าสถานท่ีท่ีมีคนจํานวนมาก และเร!งผลิตหน:ากากผ:าให:เพียงพอ 
 ๑๓) ให:ผู:ว!าราชการจังหวัด ผู:ว!าราชการกรุงเทพมหานครโดยคณะกรรมการโรคติดต!อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต!อ
กรุงเทพมหานคร ใช:อํานาจตาม พ.ร.บ. โรคติดต!อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๕ เพ่ือจํากัด ดูแล การเคลื่อนย:ายท่ีจะทําให:เกิดการแพร!
ระบาด หรือกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจํากัด พ้ืนท่ีเสี่ยงตามข:อมูลท่ีมีการแพร!ระบาด และแจ:งมาตรการท่ีจะดําเนินการต!อ
ศูนย3บริหารสถานการณ3การแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน!า 2019 (โควิด 19) ทราบและให:ความเห็นชอบโดยเร็ว พร:อมท้ัง
รายงานผลการดําเนินงานเปBนประจําทุกวัน 
 ๑๔) ให:มีการกําหนดให:ชาวต!างประเทศ รวมท้ังคนไทยท่ีเดินทางมาจากต!างประเทศ ให:มีการใช:แอปพลิเคช่ัน Application 
ติดตามตัว 
 ๑๕) ให:เร!งดําเนินการจัดตั้งหน!วยปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกอําเภอ เขต หมู!บ:าน ให:ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยด!วนและให:
ภาคประชาชนเข:ามามีส!วนร!วมด:วยในการดําเนินการเฝ1าระวัง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ3 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 ๖,๗๐๕ คน ไม>พบผู%ป'วยที่มีอาการตามนิยาม 
 ท>าเรือบางสะพาน (ตั้งแต> ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) จํานวนสะสม ๒,1๖๔ คน ไม>พบผู%ป'วยที่มีอาการตามนิยาม 
 โรงแรมที่มีนักท>องเที่ยวกลุ>มเสี่ยงเข%าพัก จํานวนสะสม ๓,๒๐๓ คน ไม>พบผู%ป'วยที่มีอาการตามนิยาม 

การติดตามแยกกัก คุมไว%สังเกต ผู%เดินทางมาจากประเทศที่ต%องเฝ\าระวังรายอําเภอ ตั้งแต> 9 มีนาคม –  ปFจจุบัน 
 อําเภอหัวหิน มีผู%เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม> จํานวน ๖๑ คน อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน 
๑๑๐ คน จบการติดตาม จํานวน ๓๓๘ คน มีผู%มีอาการเข%าตามนิยาม จํานวน ๒ คน 
 อําเภอปราณบุรี มีผู%เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดรายใหม> จํานวน ๖ คน อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน 
๗ คน จบการติดตาม จํานวน ๑๒ คน ไม>มีผู%มีอาการเข%าตามนิยาม 
 อําเภอสามร%อยยอด ไม>มีผู%เดินทางมาจากพื้นท่ีระบาดรายใหม> อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน 4 คน จบ
การติดตาม จํานวน 13 คน ไม>มีผู%มีอาการเข%าตามนิยาม 
 อําเภอกุยบุรี ไม>มีผู%เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดรายใหม> อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน 1 คน จบการ
ติดตาม จํานวน ๓ คน ไม>มีผู%มีอาการเข%าตามนิยาม 
 
 



 
 
 อําเภอเมือง มีผู%เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม> จํานวน ๒ คน อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน ๘ 
คน จบการติดตาม จํานวน ๕๒ คน ไม>มีผู%มีอาการเข%าตามนิยาม 
 อําเภอทับสะแก มีผู%เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดรายใหม> จํานวน ๔ คน อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน 
๔ คน จบการติดตาม จํานวน ๗ คน ไม>มีผู%มีอาการเข%าตามนิยาม 
 อําเภอบางสะพาน มีผู%เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดรายใหม> จํานวน ๔ คน อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน 
๑๗ คน จบการติดตาม จํานวน ๗๕ คน ไม>มีผู%มีอาการเข%าตามนิยาม 
 อําเภอบางสะพานน%อย ไม>มีผู%เดินทางมาจากพื้นท่ีระบาดรายใหม> อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน ๑ คน 
ยังไม>มีผู%ที่จบการติดตาม ไม>มีผู%มีอาการเข%าตามนิยาม 
 รวมทั้งจังหวัด มีผู%เดินทางมาจากพื้นท่ีระบาดรายใหม> จํานวน ๗๗ คน อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน 
๑๕๑ คน จบการติดตาม จํานวน ๕๐๐ คน มีผู%มีอาการเข%าตามนิยาม จํานวน ๒ 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%ดําเนินการตามมาตรการที่ได%สั่งการไว%อย>างเคร>งครัด  
 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 

๓๒ 
๓ 

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

  ๕.๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพตําบล จัดทําป1ายคัดกรองไว:ท่ีหอผู:ปeวยนอก/ฉุกเฉิน  
  ๕.๒ โรงพยาบาลกําหนดเส:นทางเคลื่อนย:ายผู:ปeวยท่ีเข:าตามนิยามฯและซ:อมเคลื่อนย:ายผู:ปeวย 
  ๕.๓ กําหนดห:องแยกผู:ปeวย และหอผู:ปeวยสํารอง 
  ๕.๔ กําหนดทีมงาน/ ฝgกซ:อมการแต!งกาย และการทําลายเช้ือ  
  ๕.๕ จัดเตรียมยา เวชภัณฑ3 และทรัพยากร ให:เหมาะสมและเพียงพอ 
  ๕.๖ เตรียมระบบดูแลหากพบผู:ท่ีเข:าเกณฑ3การสอบสวนโรค 
  ๕.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ3 พัฒนาทีมปฏิบัติงานสอบสวนโรค 
  ๕.๘ ประชาสัมพันธ3เชิงรุกและการให:ข:อมูลแก!สาธารณะ  ให:ประชาชนมีการสวมใส!หน:ากากอนามัยชนิดผ:า      
ในกรณีเข:าไปท่ีท่ีมีคนจํานวนมาก การล:างมือด:วยสบู!บ!อยๆหรือ ๗๐% แอลกอฮอล3แฮนเจล 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 โรงภาพยนตร3  โรงแรม โรงเรียน ตลาด ร:านค:า
สะดวกซ้ือ สถานีขนส!งสาธารณะต!างๆ จัดเตรียม ๗๐% แอลกอฮอล3เจลล:างมือ ติดตั้งไว:บริเวณประตูทางเข:าและหน:าลิฟท3 และ
จัดทํา Big Cleaning Day ในหน!วยงาน 
  ๕.๑๐ มีการคัดกรองนักท!องเท่ียวท่ีมาพักในโรงแรมทุกวัน  
  ๕.๑๑ มีการตั้งคลินิกไข:หวัดแยกจากจุดบริการผู:ปeวยนอกทุกโรงพยาบาล 
  ๕.๑๒ ขอให:เจ:าหน:าท่ีสาธารณสุขงดการเดินทางไปในประเทศกลุ!มเสี่ยง และหากไปมาแล:วให:กักตัวเองเปBนเวลา 
๑๔ วัน ตามมาตรการควบคุมป1องกันโรค 
  ๕.๑๓ กําหนดแนวทางติดตามผู%เดินทางมาจากเขตโรคติดต>ออันตราย และเขตพ้ืนที่ระบาดอย>างต>อเน่ือง  
 ๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวJาบิดเบือนความจริง 
  กรณี มีโพสเฟซบุRค ว>า ได%ข>าวหัวหิน 24 คน กักตัวไว%โรงบาลหัวหิน ไม>เป5นความจริง ยังไม>มีผู%ติดเชื้อเพิ่ม  

ประชาสัมพันธ  ศูนย ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด%านการแพทย และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ    


