
สถานการณผูปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ขอมูล ณ วันพฤหัสบดีที ่19 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา ๐๙.3๐ น. 

 

 ๑. สถานการณ วันพฤหัสบดีที่ ๑9 มีนาคม 2563 เวลา ๐๙.3๐ น. รายงานสถานการณจำนวนผูปวยติดเชื้อ COVID-19 
จำนวน 216,852 คน มีผูเสียชีวิตแลว 8,908 ราย คิดเปนรอยละ 4.1 มีผูรักษาหายแลว 84,383 ราย คิดเปนรอยละ 38.9 
ขณะนี้มีผูปวยติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุใหมยืนยันใน 173 ประเทศ พบผูปวยมากที่สุด ๕ ลำดับแรก คือ จีน (๘๐,894 ราย) 
อิตาลี (35,713 ราย) อิหราน (17,361 ราย) สเปน (14,746 ราย) และเยอรมัน (12,327 ราย) 

ภายในประเทศไทย มีรายงานขอมูลสถานการณ  
รายการ ผูปวยมีอาการเขาไดตามนิยามสะสม (ราย) 

๑. ผูปวยคัดกรองไดที่สนามบินและทาเรือ ๒๙๕ 
๒, ผูปวยไปรับการตรวจรักษาทีโ่รงพยาบาลเอง ๗,๑๖๓ 
๓. คัดกรองพบจากสถานที่อ่ืนๆ ๘๘ 

รวมผูปวยมีอาการเขาไดตามนิยาม ๗,๕๔๖ 

ปจจุบันมีผูปวยยืนยันติดเชื้อฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 212 ราย รักษาหายแลว จำนวน ๔๒ ราย เสียชีวิต จำนวน ๑ ราย 
เขตติดโรคติดตออันตรายกรณี COVID-19 ผูเดินทางจะไดรับการกักตัวเปนเวลา 14 วัน หลังเขามาในประเทศไทย 1. 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกา และ เขตบริหารพิเศษฮองกง) 2. เกาหลีใต 3. สาธารณรัฐอิตาลี 4. 
สาธารณรัฐอิสลามอิหราน  

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มีการประกาศพื้นที่ที่มีการระบาดอยางตอเนื่อง และควรหลกีเลี่ยงการเดินทาง ผูเดินทางควรกักตัว
ไมออกจากบาน เปนเวลา 14 วัน ภายหลังเขามาประเทศไทย  คือ 1. เยอรมนี 2. ฝร่ังเศส 3.ญี่ปุน (เมืองที่ระบุ)  4. สเปน  5. 
สหรัฐอเมริกา 6. สวิสเซอรแลนด 7. นอรเวย 8. เดนมารก 9. เนเธอรแลนด 10. สวีเดน 11. อังกฤษ   

การกักกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐทั่วประเทศและใหกักตัวที่บาน โดยมีเจาหนาที่ดูแลเขม พรอมสั่งการ
ใหเอาผิดทันทหีากไมใหความรวมมือ  
  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดมีการคัดกรองในบริเวณที่มีชาวตางชาติเขามาในประเทศ ดังนี ้

 สนามบินหัวหิน เที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย จำนวนสะสม ๔,๘32 ราย ไมพบผูปวยที่มีอาการตามนิยาม  
 จุดผอนปรนพิเศษไทย-พมา (ตั้งแต ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓) จำนวนสะสม 7,033 คน ไมพบผูปวยที่มีอาการตามนิยาม 
 ทาเรือบางสะพาน (ตัง้แต ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) จำนวนสะสม 2,1๖๔ คน ไมพบผูปวยที่มีอาการตามนิยาม 
 โรงแรมที่มีนักทองเที่ยวกลุมเสี่ยงเขาพัก จำนวนสะสม ๓,๒12 คน ไมพบผูปวยที่มีอาการตามนิยาม 

การติดตามแยกกัก คุมไวสังเกต ผูเดนิทางมาจากประเทศที่ตองเฝาระวังรายอำเภอ ตัง้แต 9 มีนาคม – ปจจุบัน 
 อำเภอหัวหิน มีผูเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม จำนวน ๖ คน อยูระหวางการติดตาม (รายใหม+รายเกา) จำนวน 24 
คน จบการติดตาม จำนวน 430 คน มีผูมีอาการเขาตามนิยาม จำนวน ๒ คน 
 อำเภอปราณบุรี มีผูเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม จำนวน 2 คน อยูระหวางการติดตาม (รายใหม+รายเกา) จำนวน 
9 คน จบการติดตาม จำนวน ๑๒ คน ไมมีผูมีอาการเขาตามนิยาม 
 อำเภอสามรอยยอด ไมมีผูเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม อยูระหวางการติดตาม (รายใหม+รายเกา) จำนวน 2 คน จบ
การติดตาม จำนวน 15 คน ไมมีผูมีอาการเขาตามนิยาม 
 อำเภอกุยบุรี ไมมีผูเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม อยูระหวางการติดตาม (รายใหม+รายเกา) จำนวน 1 คน จบการ
ติดตาม จำนวน ๓ คน ไมมีผูมีอาการเขาตามนิยาม 
 อำเภอเมือง มีผูเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม จำนวน 1 คน อยูระหวางการติดตาม (รายใหม+รายเกา) จำนวน 5 
คน จบการติดตาม จำนวน ๕6 คน ไมมีผูมีอาการเขาตามนิยาม 
 อำเภอทับสะแก ไมมีผูเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม อยูระหวางการติดตาม (รายใหม+รายเกา) จำนวน ๔ คน จบ
การติดตาม จำนวน ๗ คน ไมมีผูมีอาการเขาตามนิยาม 
 อำเภอบางสะพาน ไมมีผูเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม อยูระหวางการติดตาม (รายใหม+รายเกา) จำนวน ๑๗ คน 
จบการติดตาม จำนวน ๗๕ คน ไมมีผูมีอาการเขาตามนิยาม 
 อำเภอบางสะพานนอย ไมมีผูเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม อยูระหวางการติดตาม (รายใหม+รายเกา) จำนวน ๑ คน 
จบการติดตาม จำนวน 1 คน ไมมีผูมีอาการเขาตามนิยาม 



 รวมทั้งจังหวัด มีผูเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม จำนวน 9 คน อยูระหวางการติดตาม (รายใหม+รายเกา) จำนวน 
63 คน จบการติดตาม จำนวน ๕99 คน มีผูมีอาการเขาตามนิยาม จำนวน ๒ คน 

๒. การดำเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ใหดำเนินการตามขอสังการของศูนย EOC กระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด 
และปฏิบัติตามมาตรการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

๓. การดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ  นายแพทยสุริยะ คูหะรัตน นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหดำเนินการตามมาตรการที่ไดสั่งการไวอยางเครงครัด ไดประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เพื่อออกประกาศในการควบคุมโรค ฉบับที่ 2 
 ๔. ผลการดำเนินงานในการติดตามอาการผูมีอาการเขาไดตามนิยามสะสม 
  การคัดกรองผูมีอาการเขาไดตามนิยามสะสมในจังหวดัประจวบคีรีขันธ  

รายการ จำนวน (ราย) 
๑. ผูปวยยืนยนัผลติดเชื้อ ๒ 
๒. ผูที่เขาเกณฑสอบสวนไมพบเชื้อ   
๓. รอผลการตรวจ 

๓4 
4 

 ผูปวยยืนยันผลติดเชื้อ COVID-19 รักษาหายแลวทั้ง ๒ ราย 
๕. มาตรการที่มีการดำเนินการแลวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  ๕.๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จัดทำปายคัดกรองไวที่หอผูปวยนอก/ฉุกเฉิน  
  ๕.๒ โรงพยาบาลกำหนดเสนทางเคลื่อนยายผูปวยที่เขาตามนิยามฯและซอมเคลื่อนยายผูปวย 
  ๕.๓ กำหนดหองแยกผูปวย และหอผูปวยสำรอง 
  ๕.๔ กำหนดทีมงาน/ ฝกซอมการแตงกาย และการทำลายเชื้อ  
  ๕.๕ จัดเตรียมยา เวชภัณฑ และทรัพยากร ใหเหมาะสมและเพยีงพอ 
  ๕.๖ เตรียมระบบดูแลหากพบผูที่เขาเกณฑการสอบสวนโรค 
  ๕.๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ พัฒนาทีมปฏิบัติงานสอบสวนโรค 
  ๕.๘ ประชาสัมพันธเชิงรุกและการใหขอมูลแกสาธารณะ  ใหประชาชนมีการสวมใสหนากากอนามัยชนิดผา      
ในกรณีเขาไปที่ที่มีคนจำนวนมาก การลางมือดวยสบูบอยๆหรือ ๗๐% แอลกอฮอลแฮนเจล และกินรอน ชอนกลาง ใชของใชสวนตัว 
ไมใชรวมกับคนอ่ืน รวมทั้งคนในบานดวยกัน 
  ๕.๙ ใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร  โรงแรม โรงเรียน ตลาด รานคา
สะดวกซื้อ สถานีขนสงสาธารณะตางๆ จัดเตรียม ๗๐% แอลกอฮอลเจลลางมือ ติดตั้งไวบริเวณประตูทางเขาและหนาลิฟท และ
จัดทำ Big Cleaning Day ในหนวยงาน 
  ๕.๑๐ มีการคัดกรองนักทองเที่ยวที่มาพักในโรงแรมทุกวัน  
  ๕.๑๑ มีการตั้งคลินิกไขหวัดแยกจากจุดบริการผูปวยนอกทุกโรงพยาบาล 
  ๕.๑๒ ขอใหเจาหนาที่สาธารณสุขงดการเดินทางไปในประเทศกลุมเสี่ยง และหากไปมาแลวใหกักตัวเองเปนเวลา 
๑๔ วัน ตามมาตรการควบคุมปองกันโรค 
  ๕.๑๓ กำหนดแนวทางติดตามผูเดินทางมาจากเขตโรคติดตออันตราย และเขตพื้นที่ระบาดอยางตอเนื่อง  
 ๖. การตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูลที่พบวาบิดเบือนความจริง 
  สืบเนื่องจากการเผยแพรคลิปขาวการประชุมศูนยปฏิบัติการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
อำเภอเมืองปราณบุรี ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ของสำนักขาวเอกชนแหงหนึ่ง ทางสื่อออนไลน YouTube ซึ่งปรากฏคำและ
ขอความที่คลาดเคลื่อน อำเภอเมืองปราณบุรีจึงไดออกประกาศชี้แจง เร่ืองคลิปขาวการประชุมศูนยปฏิบัติการเฝาระวังการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อำเภอเมืองปราณบุรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 

ประชาสัมพนัธ ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   


