
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันจันทร�ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๗๑๘,๘๙๗ ราย มีผู�เสียชีวิต
แล�ว ๓๓,๘๙๗ ราย คิดเป?นร�อยละ ๔.๗ มีผู�รักษาหายแล�ว ๑๕๐,๙๑๘ ราย คิดเป?นร�อยละ ๒๑.๐ ขณะน้ีมีผู�ป�วยติดเช้ือ ๑๙๙ 
ประเทศ พบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา (๑๓๙,๙๘๖ ราย) อิตาลี (๙๗,๖๘๙ ราย) จีน (๘๑,๔๓๙ ราย) สเปน 
(๘๐,๐๓๑ ราย) และเยอรมัน (๖๒,๐๙๕ ราย)  

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย ข�อมูลวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๑,๓๘๘ 
ราย อยูQระหวQางการรักษาพยาบาล ๑,๒๕๔ ราย มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๗ ราย และรักษาหายแล�ว ๑๒๗ ราย ในจํานวนผู�ป�วยท่ีอยูQระหวQาง
การรักษามีอาการรุนแรง ๒๓ ราย 

 เขตติดโรคติดตQออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลQาวจะได�รับการกักตัวเป?นเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกQ ๑.สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกVา และ เขตบริหารพิเศษฮQองกง)  
๒.เกาหลีใต� ๓.สาธารณรัฐอิตาลี ๔.สาธารณรัฐอิสลามอิหรQาน (ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดอยQางตQอเน่ือง และควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง ซ่ึงผู� เดินทางควรกักตัวไมQออกจากบ�าน  
เป?นเวลา ๑๔ วัน ภายหลังเข�ามาประเทศไทย ๒๙ ประเทศ (ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓) 

ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต� ทวีปเอเชีย ทวีปโอเชเนีย 
 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 

๒๙. ออสเตรเลีย 

 ผู�ท่ีเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ต�องกักตัวไมQออกจากบ�านเป?นเวลา ๑๔ วัน 
๑.๓ สถานการณ�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� มีจํานวนผู�ป�วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเช้ือฯ ดังน้ี 

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูQ อาการรุนแรง รักษาหาย/ออกจาก รพ. 

รายใหมQ สะสม 
๐ ๑๑ ๙ ๐ ๒ 

 ข�อมูลลักษณะผู�ป�วย 
 ผู�ป�วยท่ีกําลังรักษา รักษาใน รพ. ในจังหวัด ขอไปรักษา รพ. นอกจังหวัด รวม 
ติดเช้ือมีอาการ ๔ ๑ ๕ 
ติดเช้ือไมQมีอาการ ๓ ๑ ๔ 

 ข�อมูลการสอบสวนโรค 
ผู�ป�วยเข�าเกณฑ�สอบสวนโรค 

ไมQพบเช้ือ 
รอผล

ห�องปฏิบัติการ 
รักษาอยูQ ออกจาก รพ. 

รายใหมQ สะสม 
๗ ๗๔ ๖๗ ๗ ๑๕ ๕๙ 

๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสั่งการของศูนย�บัญชาการสถานการณ�ฉุกเฉินอยQางเครQงครัด
และปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

 
 



-๒- 
 

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยQางเครQงครัด ติดตามการดําเนินงานของพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนเดินทาง
กลับประเทศอินโดนีเซีย และท่ีเดินทางกลับจากมาเลเซีย ตรวจสอบข�อมูลในระบบรายงานท่ีกระทรวงสาธารณสุขให�รายงานให�
ถูกต�อง และให�ทุกอําเภอเตรียมความพร�อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแตQละอําเภอ 

๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ จํานวน
สะสม (ราย) 

ผู�ป�วยท่ีมีอาการ
ตามนิยาม (ราย) 

หมายเหตุ 

สนามบินหัวหิน (เท่ียวบินจากกัวลาลมัเปอร� ประเทศมาเลเซียตั้งแตQ 
๕ ม.ค.–๑๙ มี.ค.๖๓) 

๔,๘๓๒ ๐ ไมQมีการบินเข�า ตั้งแตQ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

จุดผQอนปรนพิเศษไทย-พมQา (ตั้งแตQ ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ป]ดดQาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทQาเรือบางสะพาน (ต้ังแตQ ๓๑ ม.ค. – ๒๓ มี.ค.๖๓) ๒,๒๒๑ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทQองเท่ียวกลุQมเสี่ยงเข�าพัก (ต้ังแตQ ๑๑ ก.พ.–ปdจจุบนั) ๓,๔๙๓ ๑๒  

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
รายการ รายใหมQ รายเกQาซ่ึงอยูQ

ระหวQางการติดตาม 
รวมรายใหมQ 
และรายเกQา 

จบการติดตาม ผู�ท่ีมีอาการ
เข�าตามนิยาม 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝeาระวัง 
(๙ มี.ค. ๖๓ – ปdจจุบัน) 

๓๗ ๑๔๗ ๑๘๔ ๗๕๖ ๑๒ 

ผู�เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล 
(๖ มี.ค. ๖๓ – ปdจจุบัน) 

๓๑๗ ๑,๙๙๑ ๒,๓๐๙ ๓๗๐ ๐ 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสQงเสริมสุขภาพตําบล 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/ ฝfกซ�อมการแตQงกาย 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�อมูลแกQสาธารณะ ให�ประชาชนมีการสวมใสQหน�ากากอนามัยชนิดผ�า 

ในกรณีเข�าไปท่ีท่ีมีคนจํานวนมาก การล�างมือด�วยสบูQบQอยๆหรือ ๗๐% แอลกอฮอล�แฮนเจล และกินร�อน ช�อนกลาง ใช�ของใช�สQวนตัว 
ไมQใช�รQวมกับคนอ่ืน รวมท้ังคนในบ�านด�วยกัน 

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

๕.๑๐ มีการคัดกรองนักทQองเท่ียวท่ีมาพักในโรงแรมทุกวัน  
๕.๑๑ มีการตั้งคลินิกไข�หวัดแยกจากจุดบริการผู�ป�วยนอกทุกโรงพยาบาล 
๕.๑๒ กําหนดให�เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขงดการเดินทางไปในประเทศ และหากไปมาแล�วให�กักตัวเองเป?นเวลา ๑๔ วัน  
๕.๑๓ กําหนดแนวทางติดตามผู�เดินทางมาจากเขตโรคติดตQออันตราย พ้ืนท่ีระบาดตQอเน่ือง กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล 
๕.๑๔ สํารวจสถานท่ีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแตQละอําเภอ 

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวKาบิดเบือนความจริง 
ไมQพบรายงาน 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


