
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันพฤหัสบดีที ่๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๔๖๖,๖๓๐ ราย มีผู�เสียชีวิต
แล�ว ๒๑,๑๔๕ ราย คิดเปAนร�อยละ ๔.๕ มีผู�รักษาหายแล�ว ๑๑๓,๘๐๒ ราย คิดเปAนร�อยละ ๒๔.๔ โดยขณะน้ีมีผู�ป�วยติดเช้ือไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ�ใหมLยืนยันใน ๑๙๘ ประเทศ พบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก คือ จีน (๘๑,๒๑๘ ราย) อิตาลี (๗๔,๓๘๖ ราย) 
สหรัฐอเมริกา (๖๔,๗๗๕ ราย) สเปน (๔๙,๕๑๕ ราย) เยอรมัน (๓๗,๓๒๓ ราย)  

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๙๓๔ ราย มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๔ ราย มีอาการรุนแรง ๔ ราย
และรักษาหายแล�ว ๘๘ ราย  

 กําหนดเขตติดโรคติดตLออันตรายกรณี COVID-19 ซึ่งผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลLาวจะได�รับการกักตัวเปAนเวลา 
๑๔ วัน หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกL ๑.สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกVา และ เขตบริหารพิเศษฮLองกง)  
๒.เกาหลีใต� ๓.สาธารณรัฐอิตาลี ๔.สาธารณรัฐอิสลามอิหรLาน (ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดอยLางตLอเน่ือง และควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง ซ่ึงผู� เดินทางควรกักตัวไมLออกจากบ�าน  
เปAนเวลา ๑๔ วัน ภายหลังเข�ามาประเทศไทย ๒๙ ประเทศ (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓) 

ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต� ทวีปเอเชีย ทวีโอเชเนีย 
 ๑. เยอรมัน         ๒. ฝรั่งเศส 
 ๓. สเปน            ๔ .สวิสเซอร�แลนด� 
 ๕. นอร�เวย�         ๖. เดนมาร�ก 
 ๗. เนเธอร�แลนด�  ๘. สวีเดน  
 ๙. อังกฤษ        ๑๐. ออสเตรีย 
๑๑. เบลเยียม    ๑๑. โปรตุเกส 
๑๒. เช็กเกีย      ๑๔. เกาะไอร�แลนด� 
๑๕. กรีซ          ๑๖. ลักเซมเบิร�ก 
๑๗. โปแลนด�    ๑๘. ฟ]นด�แลนด� 

๑๙. สหรัฐอเมริกา 
๒๐. แคนาดา 

๒๑. บราซิล 
๒๒. ชิลี 
๒๓. เอกวาดอร� 

๒๔. ญี่ปุ�น (บางเมือง) 
๒๕. มาเลเซีย 
๒๖. อิสราเอล 
๒๗. ปากีสถาน 
๒๘. ตุรกี 

๒๘. ออสเตรเลีย 

พลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ�ฉุกเฉินในเขตท�องท่ีท่ัวราชอาณาจักรโดยมีสาระสําคัญใน
การยกระดับศูนย�ข�อมูลโควิดเดิมข้ึนเปAนศูนย�อํานวยการแก�ไขสถานการณ�ฉุกเฉินและเตรียมจัดตั้งคณะทํางานและบัญญัติข�อกําหนด
ตLางๆเพ่ือการลดการแพรLระบาดของเช้ือ ซ่ึงจะมีผล ตั้งแตLวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑.๓ สถานการณ�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� มีจํานวนผู�ป�วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเช้ือฯ ดังน้ี 

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูL อาการรุนแรง 

รักษาหาย/ 
ออกจาก รพ. รายใหมL สะสม 

๐ ๗ ๕ ๐ ๒ 
 

ผู�ป�วยเข�าเกณฑ�สอบสวนโรค 
ไมLพบเช้ือ 

รอผล
ห�องปฏิบัติการ 

รักษาอยูL ออกจาก รพ. 
รายใหมL สะสม 

๓ ๖๑ ๕๗ ๔ ๘ ๕๓ 

๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสั่งการของศูนย� EOC กระทรวงสาธารณสุข อยLางเครLงครัด 
และปฏิบัติตามมาตรการท่ีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวLาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยLางเครLงครัด ได�ขอความเห็นคณะกรรมการโรคติดตLอจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� เพ่ือออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดตLอ ท่ี ๓ เก่ียวกับมาตรการเรLงดLวนในการปeองกันวิกฤตการณ�จากโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ซ่ึงมีการป]ดสถานท่ีเพ่ิมเติมจากฉบับท่ี ๒ 

 
 



 
-๒- 

๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ จํานวนสะสม (ราย)   ผู�ป�วยท่ีมีอาการตามนิยาม (ราย) 
สนามบินหัวหิน (เท่ียวบินจากกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซียตัง้แตL 
๕ ม.ค.๖๓ – ๑๙ มี.ค.๖๓) 

๔,๘๓๒ ๐ 

จุดผLอนปรนพิเศษไทย-พมLา (ตั้งแตL ๑ ก.พ.๖๓ – ๒๑ มี.ค.๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ 
ทLาเรือบางสะพาน (ตั้งแตL ๓๑ ม.ค.๖๓ – ๒๓ มี.ค.๖๓) ๒,๒๐๑ ๐ 
โรงแรมท่ีมีนักทLองเท่ียวกลุLมเสี่ยงเข�าพัก  
(ตั้งแตL ๑๑ ก.พ.๖๓ – ปiจจุบัน) 

๓,๔๐๘ ๒ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝeาระวังในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� ตั้งแตL 
๙ มี.ค. ๖๓ – ปiจจุบัน พบวLามีผู�เดินทางรายใหมL ๒๐ ราย มีรายเกLาซ่ึงอยูLระหวLางการติดตาม ๑๒๕ ราย และจบการติดตาม  
๗๑๐ ราย ท้ังหมดน้ีมีผู�ท่ีมีอาการเข�าตามนิยาม จํานวน ๒ ราย 

๔.๓ ผลการคัดกรองผู�เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล ระหวLางวันท่ี ๖ มี.ค. ๖๓ – ปiจจุบัน พบวLามีผู�เดินทาง 
รายใหมL ๗๔๓ ราย รายเกLา ๑๔ ราย และจบการติดตาม ๑ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสLงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําปeายคัดกรองไว�ท่ีหอผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน  
๕.๒ โรงพยาบาลกําหนดเส�นทางเคลื่อนย�ายผู�ป�วยท่ีเข�าตามนิยามฯและซ�อมเคลื่อนย�ายผู�ป�วย 
๕.๓ กําหนดห�องแยกผู�ป�วย และหอผู�ป�วยสํารอง 
๕.๔ กําหนดทีมงาน/ ฝjกซ�อมการแตLงกาย และการทําลายเช้ือ  
๕.๕ จัดเตรียมยา เวชภัณฑ� และทรัพยากร ให�เหมาะสมและเพียงพอ 
๕.๖ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑ�การสอบสวนโรค 
๕.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ� พัฒนาทีมปฏิบัติงานสอบสวนโรค 
๕.๘ ประชาสัมพันธ� เ ชิง รุกและการให�ข�อมูลแกLสาธารณะ ให�ประชาชนมีการสวมใสLหน�ากากอนามัยชนิดผ�า 

ในกรณีเข�าไปท่ีท่ีมีคนจํานวนมาก การล�างมือด�วยสบูLบLอยๆหรือ ๗๐% แอลกอฮอล�แฮนเจล และกินร�อน ช�อนกลาง ใช�ของใช�สLวนตัว 
ไมLใช�รLวมกับคนอ่ืน รวมท้ังคนในบ�านด�วยกัน 

๕.๙ ให�หนLวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร ห�างสรรพสินค�า โรงภาพยนตร�  โรงแรม โรงเรียน ตลาด ร�านค�าสะดวกซื้อ 
สถานีขนสLงสาธารณะตLางๆ จัดเตรียม ๗๐% แอลกอฮอล�เจลล�างมือ ติดตั้งไว�บริเวณประตูทางเข�าและหน�าลิฟท� และจัดทํา  
Big Cleaning Day ในหนLวยงาน 

๕.๑๐ มีการคัดกรองนักทLองเท่ียวท่ีมาพักในโรงแรมทุกวัน  
๕.๑๑ มีการตั้งคลินิกไข�หวัดแยกจากจุดบริการผู�ป�วยนอกทุกโรงพยาบาล 
๕.๑๒ ขอให�เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขงดการเดินทางไปในประเทศกลุLมเสี่ยง และหากไปมาแล�วให�กักตัวเองเปAนเวลา ๑๔ วัน 

ตามมาตรการควบคุมปeองกันโรค 
๕.๑๓ กําหนดแนวทางติดตามผู�เดินทางมาจากเขตโรคติดตLออันตราย และเขตพ้ืนท่ีระบาดอยLางตLอเน่ือง  

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวLาบิดเบือนความจริง 
ไมLพบรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


