
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันเสาร�ที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 
 ๑. สถานการณ� วันเสาร�ที่ ๒๑ มีนาคม 2563 เวลา ๐๙.๓๐ น. รายงานสถานการณ�จํานวนผู#ป%วยติดเชื้อ COVID-19 
จํานวน ๒๗๔,๗๒๔ คน มีผู#เสียชีวิตแล#ว ๑๑,๓๖๘ ราย คิดเป3นร#อยละ ๔.๑ มีผู#รักษาหายแล#ว ๙๐,๙๔๒ ราย คิดเป3นร#อยละ ๓๓.๑ 
ขณะน้ีมีผู#ป%วยติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ�ใหม>ยืนยันใน ๑๘๕ ประเทศ พบผู#ป%วยมากที่สุด ๕ ลําดับแรก คือ จีน (๘๐,๙๖๗ ราย) 
อิตาลี (๔๗,๐๒๑ ราย) สเปน (๒๑,๕๑๐ ราย) เยอรมัน (๑๙,๘๔๘ ราย) และอิหร>าน (๑๙,๖๔๔ ราย) 

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

๑. ผู#ป%วยคัดกรองได#ที่สนามบินและท>าเรือ ๓๒๕ 
๒, ผู#ป%วยไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอง ๘,๓๑๖ 
๓. คัดกรองพบจากสถานท่ีอื่นๆ ๘๘ 

รวมผู#ป%วยมีอาการเข#าได#ตามนิยาม ๘,๗๒๙ 

ปFจจุบันมีผู#ป%วยยืนยันติดเชื้อฯ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๓๒๒ ราย รักษาหายแล#ว จํานวน ๔๓ ราย เสียชีวิต จํานวน ๑ ราย 
เขตติดโรคติดต>ออันตรายกรณี COVID-19 ผู#เดินทางจะได#รับการกักตัวเป3นเวลา 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 เป3นเวลา 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 และให�ปฏิบัติตามมาตรการเร�งด�วนในการป�องกันวิกฤตการณ#จากโรคติตเช้ือไวรัสโคโรน�า 2019  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ# ได�มีการคัดกรองในบริเวณท่ีมีชาวต�างชาติเข�ามาในประเทศ ดังน้ี 
 ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน#  โฆษกประจําสํานกนายกรัฐมนตรี ยํ้าถึงมาตรการการลดการเดินทาง ส�วนการท่ีรัฐบาลยังไม�ใช�คํา
ว�าป?ดประเทศ หรือป?ดเมือง “หากมีการประกาศผลท่ีเกิดขึ้นคนจะเดินทางทันทีก�อนถึงเส�นท่ีชัดวาจะป?ด เช้ือก็จะออกจาก กทม. 
อย�างรวดเร็ว ดังน้ัน จึงยังเลือกใช�ในการควบคมเช้ือด�วยการป?ดสถานท่ีและสร�างการรบัรู�กับประชาชน 

 สนามบินหัวหิน เที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซีย จํานวนสะสม ๔,๘๓๒ ราย ไม>พบผู#ป%วยท่ีมีอาการตามนิยาม  
 จุดผ>อนปรนพิเศษไทย-พม>า (ตั้งแต> ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓) จํานวนสะสม ๗,๖๘๑ คน ไม>พบผู#ป%วยที่มีอาการตามนิยาม 
 ท>าเรือบางสะพาน (ตั้งแต> ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) จํานวนสะสม ๒,1๖๔ คน ไม>พบผู#ป%วยที่มีอาการตามนิยาม 
 โรงแรมที่มีนักท>องเที่ยวกลุ>มเสี่ยงเข#าพัก จํานวนสะสม ๓,๒๕๓ คน ไม>พบผู#ป%วยที่มีอาการตามนิยาม 

การติดตามแยกกัก คุมไว#สังเกต ผู#เดินทางมาจากประเทศที่ต#องเฝ\าระวังรายอําเภอ ตั้งแต> 9 มีนาคม –  ปFจจุบัน 
 อําเภอหัวหิน มีผู#เดินทางมาจากพื้นท่ีระบาดรายใหม> จํานวน ๓ คน อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน ๒๖ 
คน จบการติดตาม จํานวน ๔๓๑ คน มีผู#มีอาการเข#าตามนิยาม จํานวน ๒ คน 
 อําเภอปราณบุรี ไม>มีผู#เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม> อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน ๗ คน จบ
การติดตาม จํานวน ๒๐ คน ไม>มีผู#มีอาการเข#าตามนิยาม 
 อําเภอสามร#อยยอด ไม>มีผู#เดินทางมาจากพื้นท่ีระบาดรายใหม> ไม>มีผู#อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จบการ
ติดตาม จํานวน 1๗ คน ไม>มีผู#มีอาการเข#าตามนิยาม 
 อําเภอกุยบุรี ไม>มีผู#เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดรายใหม> อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน ๓ คน จบการ
ติดตาม จํานวน ๓ คน ไม>มีผู#มีอาการเข#าตามนิยาม 
 อําเภอเมือง มีผู#เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม> จํานวน ๑ คน อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน ๖ 
คน จบการติดตาม จํานวน ๕๘ คน ไม>มีผู#มีอาการเข#าตามนิยาม 
 อําเภอทับสะแก มีผู#เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม> จํานวน ๑๖ คน อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน 
๑๘ คน จบการติดตาม จํานวน ๙ คน ไม>มีผู#มีอาการเข#าตามนิยาม 
 
 



 
 อําเภอบางสะพาน มีผู#เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดรายใหม> จํานวน ๘ คน อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน 
๒๖ 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#เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม> จํานวน ๒๘ คน อยู>ระหว>างการติดตาม (รายใหม>+รายเก>า) จํานวน 
๘๗ คน จบการติดตาม จํานวน ๖๑๓ คน มีผู#มีอาการเข#าตามนิยาม จํานวน ๒ คน 
 ผู#ว>าราชการจังหวัดได#ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต�อจังหวัดประจวบคีรีขันธ# ฉบับที่ ๒ เร่ือง ข�อปฏิบัติสําหรับผู�
เดินทางจากเขตโรคติดต�ออันตราย และประเทศท่ีเปGนพื้นที่ระบาดต�อเนื่อง 

๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสขุ ให#ดาํเนินการตามข#อสงัการของศูนย� EOC ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณสขุ อย>างเคร>งครดั 
และได#มีการแต>งตั้งพนักงานควบคุมโรคติดต>อให#ครอบคลุมหน>วยงานที่ต#องร>วมการปฏิบัติงานให#มากย่ิงข้ึน 

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให#ดําเนินการตามมาตรการที่ได#สั่งการไว#อย>างเคร>งครัด และตรวจสอบการปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต�อจังหวัดประจวบคีรีขันธ#ท่ี ๑/๒๕๖๓ และรวบรวมผลการดําเนินงาน 
 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 

3๘ 
๕ 

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

  ๕.๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล จัดทําป�ายคัดกรองไว�ท่ีหอผู�ปNวยนอก/ฉุกเฉิน  
  ๕.๒ โรงพยาบาลกําหนดเส�นทางเคลื่อนย�ายผู�ปNวยท่ีเข�าตามนิยามฯและซ�อมเคลื่อนย�ายผู�ปNวย 
  ๕.๓ กําหนดห�องแยกผู�ปNวย และหอผู�ปNวยสํารอง 
  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�ปNวยนอกทุกโรงพยาบาล 
  ๕.๑๒ ขอให�เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขงดการเดินทางไปในประเทศกลุ�มเสี่ยง และหากไปมาแล�วให�กักตัวเองเปGนเวลา 
๑๔ วัน ตามมาตรการควบคุมป�องกันโรค 
  ๕.๑๓ กําหนดแนวทางติดตามผู#เดินทางมาจากเขตโรคติดต>ออันตราย และเขตพ้ืนที่ระบาดอย>างต>อเน่ือง  
  ๕.๑๔ ดําเนินการตามประกาศและคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต>อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
 ๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวIาบิดเบือนความจริง 
  ยังไม>พบรายงานเพ่ิมเติม 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด#านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


