
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันอาทิตย�ที่ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 
 ๑. สถานการณ� วันอาทิตย
ที่ ๒๒ มีนาคม 2563 เวลา ๐๙.๓๐ น. รายงานสถานการณ
จํานวนผู%ป'วยติดเชื้อ COVID-19 
จํานวน ๓๐๐,๒๒๗ คน มีผู%เสียชีวิตแล%ว ๑๒,๙๔๘ ราย คิดเป2นร%อยละ ๔.๓ มีผู%รักษาหายแล%ว ๙๔,๖๒๕ ราย คิดเป2นร%อยละ ๓๑.๕ 
ขณะน้ีมีผู%ป'วยติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ
ใหม?ยืนยันใน ๑๘๖ ประเทศ พบผู%ป'วยมากที่สุด ๕ ลําดับแรก คือ จีน (๘๑,๐๐๘ ราย) 
อิตาลี (๕๓,๕๗๘ ราย) สเปน (๒๕,๓๗๔ ราย) สหรัฐอเมริกา (๒๒,๗๓๘ ราย) และเยอรมัน (๒๑,๘๕๔ ราย) 

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

๑. ผู%ป'วยคัดกรองได%ที่สนามบินและท?าเรือ ๓๔๓ 
๒, ผู%ป'วยไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอง ๙,๙๑๒ 
๓. คัดกรองพบจากสถานท่ีอื่นๆ ๘๘ 

รวมผู%ป'วยมีอาการเข%าได%ตามนิยาม ๑๐,๓๔๓ 

ปGจจุบันมีผู%ป'วยยืนยันติดเชื้อฯ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๔๑๑ ราย รักษาหายแล%ว จํานวน ๔๕ ราย เสียชีวิต จํานวน ๑ ราย 
เขตติดโรคติดต?ออันตรายกรณี COVID-19 ผู%เดินทางจะได%รับการกักตัวเป2นเวลา 14 วัน หลังเข%ามาในประเทศไทย 1. 

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

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีการประกาศพื้นที่ท่ีมีการระบาดอย?างต?อเน่ือง และควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง ผู%เดินทางควรกักตัว
ไม?ออกจากบ%าน เป2นเวลา 14 วัน ภายหลังเข%ามาประเทศไทย 29 ประเทศ 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  ๑๒. ออสเตรีย 
๑๓. เบลเยียม ๑๔. มาเลเซีย ๑๕. แคนาดา ๑๖. โปรตุเกส ๑๗. บราซิล ๑๘. เช็กเกีย ๑๙. อิสราเอล ๒๐. ออสเตรเลีย ๒๑. เกาะ
ไอร
แลนด
 ๒๒. ปากีสถาน ๒๓. ฟ^นด
แลนด
 ๒๔. ตุรกี ๒๕. กรีซ ๒๖. ชิลี ๒๗. ลักเซมเบิร
ก ๒๘. โปร
แลนด
 ๒๙. เอกวาดอร
   
 ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร มีมติเตรียมสั่งป$ดสถานประกอบการตามมาตรา ๓๕ พ.ร.บ.โรคติดต�อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม
คือ ห�างสรรพสินค�า ให�เป$ดแค� super market ร�านยา ร�านขายอาหาร ท่ีจะให�ซ้ือกลับบ�านเท�าน้ัน ห�ามน่ังกินท่ีร�าน ส�วนร�านอาหาร
ในโรงแรม ให�บริการเฉพาะลูกค�าท่ีเข�าพัก ป$ดตลาดท้ังหมด (ให�เหลือแค�ร�านท่ีขายของเพ่ืออุปโภค-บริโภค ของสด ของแห�ง) ป$ดร�าน
เสริมสวย คลินิกเสริมความงาม เปFนระยะเวลา ๒๒ วัน ตั้งแต� ๒๒ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ นอกจากน้ี ยังขอความร�วมมือ
หน�วยงานเอกชนให�อนุญาตพนักงานทํางานท่ีบ�าน ส�วนหน�วยงานของรัฐให�ใช�วิธีเหลื่อมเวลาหรือสลับวันการทํางาน ระบบขนส�ง
มวลชนขอให�จัดเว�นระยะท่ีน่ัง เพ่ือลดความแออัดของผู�โดยสาร และขอความร�วมมือประชาชนลดการเดินทางไปในท่ีมีคนหนาแน�น  
ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธP 

รายการ จาํนวนสะสม (ราย)   ผู�ปQวยท่ีมีอาการตามนิยาม (ราย) 

สนามบินหัวหิน (เท่ียวบินจากกัวลาลัมเปอรP ประเทศมาเลเซีย) ๔,๘๓๒ ๐ 
จุดผ�อนปรนพิเศษไทย-พม�า (ตั้งแต� ๑ กุมภาพันธP ๒๕๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ 
ท�าเรือบางสะพาน (ตั้งแต� ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) ๒,๑๘๓ ๐ 
โรงแรมท่ีมีนักท�องเท่ียวกลุ�มเสี่ยงเข�าพัก ๓,๒๘๗ ๐ 
การติดตามแยกกัก คุมไว%สังเกต ผู%เดินทางมาจากประเทศที่ต%องเฝ_าระวังรายอําเภอ ตั้งแต? 9 มีนาคม –  ปGจจุบัน   
  มีผู%เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดรายใหม? จํานวน ๓๔ คน  
  อยู?ระหว?างการติดตาม (รายใหม?+รายเก?า) จํานวน ๑๑๕ คน  
  จบการติดตาม จํานวน ๖๑๙ คน 
  มีผู%มีอาการเข%าตามนิยาม จํานวน ๒ คน 
 ผู%ว?าราชการจังหวัดได%มีคําสั่งศูนย
สั่งการชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ%านด%านพม?า ท่ี ๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการเดิน
ทางเข%าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ?อนปรนพิเศษด?านสิงขรและช?องทางอ่ืนๆ 

๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสขุ ให%ดาํเนินการตามข%อสัง่การของศูนย
 EOC ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณสขุ อ ย?างเคร?งครดั  
 
 
 



 
๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทยPสุริยะ คูหะรัตนP นายแพทยPสาธารณสุข

จังหวัดประจวบคีรีขันธP ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อย�างเคร�งครัด และตรวจสอบการปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต�อจังหวัดประจวบคีรีขันธPท่ี ๑/๒๕๖๓ และรวบรวมผลการดําเนินงาน และมีคําแนะนําให�ประชาชนท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ 
ต�องกักตัวเอง ๑๔ วัน และปฏิบัติตามคําแนะนําอย�างเคร�งครัด ดังน้ี 

  ๑) ไม�รับประทานอาหารและใช�ภาชนะร�วมกับผู�อ่ืน 
  ๒) ไม�ใช�ของส�วนตัวร�วมกับผู�อ่ืน เช�น ผ�าเช็ดตัว หมอน ผ�าห�ม แก�วนํ้า ช�อนส�อม 
  ๓) ล�างมือบ�อยๆด�วยนํ้าและสบู� นาน ๒๐ วินาที หรือแอลกอฮอลPลูบมือจนแห�ง 
  ๔) หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล�ชิดกับผู�อ่ืน โดยเฉพาะผู�สูงอายุ และผู�ปQวยเรื้อรัง 
  ๕) หากมีไข� มีอาการทางเดินหายใจ ให�สวมหน�ากากอนามัย และแจ�งเจ�าหน�าท่ีในพ้ืนท่ีทันที 

 ๔. ผลการดําเนินงานในการติดตามอาการผู�มีอาการเข�าได�ตามนิยามสะสม 
  การคัดกรองผู%มีอาการเข%าได%ตามนิยามสะสมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
 (รายงานเวลา ๑๕.๓๐ น.) 

รายการ จํานวน (ราย) 
๑. ผู%ป'วยยืนยันผลติดเชื้อ 6 
๒. ผู%ที่เข%าเกณฑ
สอบสวนไม?พบเชื้อ   
๓. รอผลการตรวจ 

๔๑ 
๑ 

 ผู�ปQวยยืนยันผลติดเช้ือ COVID-19 รายใหม� ๔ ราย รักษาหายแล�ว ๒ ราย รักษาอยู�ในโรงพยาบาล ๔ ราย 
 ผู�ปQวย รายใหม� ๔ ราย มีประวัติ ดังน้ี 
  รายท่ี ๑ ผู�ปQวยชาย อายุ ๖๐ ป] สัญชาติอังกฤษ เปFนนักท�องเท่ียวจากประเทศอังกฤษ อยู�ระว�างติดตามผู�สัมผัส 
  รายท่ี ๒ และ ๓ เปFนผู�ปQวยหญิง อายุ ๒๖ ป] ท้ัง 2 ราย สัญชาติไทย มีประวัติเดินทางกลับจากปอยเปต กัมพูชา 

ซ่ึงเปFนผู�สัมผัสจากผู�ติดเชื้อในผับ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ท่ีร�วมดื่มกินร�วมโตaะ  
  รายท่ี ๔ ผู�ปQวยหญิง อายุ ๔๗ ป] สัญชาติไทย มีประวัติไปเท่ียวอังกฤษ อยู�ระว�างติดตามผู�สัมผัส 
 จากการสอบสวนโรค ผู�ปQวยท้ัง ๔ ราย ติดเชื้อมาจากนอกพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธP  
๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

  ๕.๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล จัดทําปbายคัดกรองไว�ท่ีหอผู�ปQวยนอก/ฉุกเฉิน  
  ๕.๒ โรงพยาบาลกําหนดเส�นทางเคลื่อนย�ายผู�ปQวยท่ีเข�าตามนิยามฯและซ�อมเคลื่อนย�ายผู�ปQวย 
  ๕.๓ กําหนดห�องแยกผู�ปQวย และหอผู�ปQวยสํารอง 
  ๕.๔ กําหนดทีมงาน/ ฝdกซ�อมการแต�งกาย และการทําลายเช้ือ  
  ๕.๕ จัดเตรียมยา เวชภัณฑP และทรัพยากร ให�เหมาะสมและเพียงพอ 
  ๕.๖ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑPการสอบสวนโรค 
  ๕.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธP พัฒนาทีมปฏิบัติงานสอบสวนโรค 
  ๕.๘ ประชาสัมพันธPเชิงรุกและการให�ข�อมูลแก�สาธารณะ  ให�ประชาชนมีการสวมใส�หน�ากากอนามัยชนิดผ�า      
ในกรณีเข�าไปท่ีท่ีมีคนจํานวนมาก การล�างมือด�วยสบู�บ�อยๆหรือ ๗๐% แอลกอฮอลPแฮนเจล 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 โรงภาพยนตรP  โรงแรม โรงเรียน ตลาด ร�านค�า
สะดวกซ้ือ สถานีขนส�งสาธารณะต�างๆ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมปbองกันโรค 
  ๕.๑๐ มีการคัดกรองนักท�องเท่ียวท่ีมาพักในโรงแรมทุกวัน  
  ๕.๑๑ มีการตั้งคลินิกไข�หวัดแยกจากจุดบริการผู�ปQวยนอกทุกโรงพยาบาล 
  ๕.๑๒ ขอให�เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขงดการเดินทางไปในประเทศกลุ�มเสี่ยง และหากไปมาแล�วให�กักตัวเองเปFนเวลา 
๑๔ วัน ตามมาตรการควบคุมปbองกันโรค 
  ๕.๑๓ กําหนดแนวทางติดตามผู�เดินทางมาจากเขตโรคติดต�ออันตราย และเขตพ้ืนท่ีระบาดอย�างต�อเน่ือง  
  ๕.๑๔ ดําเนินการตามประกาศและคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต�อ จังหวัดประจวบคีรีขันธP 
 ๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวHาบิดเบือนความจริง 
  ยังไม?พบรายงานเพ่ิมเติม 

ประชาสัมพันธ
 ศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด%านการแพทย
และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
   


