
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันศุกร�ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๑,๐๐๙,๗๑๗ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๒,๘๕๕ ราย คิดเปAนร�อยละ ๕.๒ มีผู�รักษาหายแล�ว ๒๑๑,๙๐๗ ราย คิดเปAนร�อยละ ๒๑ ขณะน้ีมีผู�ป�วยยืนยัน 
ติดเช้ือฯ ใน ๒๐๔ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกP สหรัฐอเมริกา (๒๔๐,๕๒๙ ราย) 
อิตาลี (๑๑๕,๒๔๒ ราย) สเปน (๑๑๒,๐๖๕ ราย) เยอรมัน (๘๔,,๗๘๘ ราย) และ จีน (๘๑,๕๘๙ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย ข�อมูลวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน  
๑,๘๗๕ ราย อยูPระหวPางการรักษาพยาบาล ๑,๓๕๕ ราย มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๑๕ ราย และรักษาหายแล�ว ๕๐๕ ราย ในจํานวนผู�ป�วยท่ี
อยูPระหวPางการรักษาพบวPามีอาการรุนแรง ๒๓ ราย 

 เขตติดโรคติดตPออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลPาวจะได�รับการกักตัวเปAนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกP ๑.สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกXา และ เขตบริหารพิเศษฮPองกง)  
๒.เกาหลีใต� ๓.สาธารณรัฐอิตาลี ๔.สาธารณรัฐอิสลามอิหรPาน (ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 

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

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

๑๙. สหรัฐอเมริกา 
๒๐. แคนาดา 

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

ทวีปอเมริกาใต� ทวีปโอเชียเนีย 
๒๑. ชิลี  ๒๒. เอกวาดอร� 
๒๓. บราซิล 

๒๙. ออสเตรเลีย 

 ผู�ท่ีเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ต�องกักตัวไมPออกจากบ�านเปAนเวลา ๑๔ วัน 
๑.๓ สถานการณ�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  

ข�อมูลผู�ป�วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเช้ือฯ 
ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 

รักษาอยูP อาการรุนแรง 
รักษาหาย/

ออกจาก รพ. 
เสียชีวิต 

รายใหมP สะสม 

๐ ๑๔ ๑๐ ๐ ๓ ๑ 
(เสียชีวิตกPอนเข�ารับการรักษา) 

ข�อมูลลักษณะผู�ป�วย 
ผู�ป�วยท่ีกําลังรักษา รักษาใน รพ. ในจังหวัด ขอไปรักษา รพ. นอกจังหวัด รวม 

ติดเช้ือมีอาการ ๕ ๑ ๖ 
ติดเช้ือไมPมีอาการ ๓ ๑ ๔ 

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

ไมPพบเช้ือ 
รอผล

ห�องปฏิบัติการ 
รักษาอยูP ออกจาก รพ. 

รายใหมP สะสม 
๗ ๙๗ ๙๑ ๖ ๑๕ ๘๒ 

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

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยPางเครPงครัด  

 
 



-๒- 
๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวนสะสม 

(ราย) 
ผู�ป�วยท่ีมอีาการ
ตามนิยาม (ราย) 

หมายเหตุ 

สนามบินหัวหิน (เท่ียวบินจากกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซียตั้งแตP 
๕ ม.ค.–๑๙ มี.ค.๖๓) 

๔,๘๓๒ ๐ ไมPมีการบินเข�า ต้ังแตP  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

จุดผPอนปรนพิเศษไทย-พมPา (ต้ังแตP ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ป̂ดดPาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทPาเรือบางสะพาน (ต้ังแตP ๓๑ ม.ค. – ๒๓ มี.ค.๖๓) ๒,๒๒๑ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทPองเท่ียวกลุPมเสี่ยงเข�าพัก (ต้ังแตP ๑๑ ก.พ.–ปdจจุบัน) ๓,๕๕๑ ๑๒  

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ รายใหมP 
รายเกPาซึ่งอยูP

ระหวPางการติดตาม 
รวมรายใหมP 
และรายเกPา 

จบการติดตาม 
ผู�ท่ีมีอาการเข�า

ตามนิยาม 
ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝeาระวัง 
(๑๑ ก.พ. ๖๓ – ปdจจุบัน) 

๒ ๑๖๕ ๑๖๗ ๘๒๖ ๑๒ 

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

๒๒๓ ๓,๐๔๖ ๓,๒๖๙ ๔๖๗ ๐ 

๔.๓ ผลการติดตาม และ ผลตรวจทางห�องปฏิบัติการ ผู�เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย (ณ ๓๑ มี.ค. ๖๓) 

ประเทศ จํานวนท้ังหมด 

การติดตาม 

อยูPนอกพ้ืนที* 
ท้ังหมด 

สPงตัวอยPางตรวจทางห�องปฏิบติัการ 

สPงตัวอยPาง ผลปกติ ผลพบเชือ้ 
อินโดนีเซีย ๗ ๗ ๗ ๗ ๐ ๐ 

มาเลเซีย ๓๕ ๓๕ ๒ ๒ ๐ ๒ 

รวม ๔๑ ๔๑ ๙ ๙ ๐ ๒ 

*อยูPนอกพ้ืนท่ี ๒ ราย (อ.ทับสะแก ๑ ราย อยูPอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และ อ.บางสะพานน�อย ๑ ราย อยูPจังหวัดปdตตานี) 
   ๔.๔ จุดตรวจการควบคุมการแพรPระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน (๒๘ มี.ค.–ปdจจุบัน) คัดกรองท้ังหมด ๒,๑๙๒ ราย ไมPพบผู�มีอาการ  
   จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย (๒๖ มี.ค.–ปdจจุบัน) คัดกรองท้ังหมด ๓.๔๐๑ ราย พบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ จํานวน ๔ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนPวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสPงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําปeายคัดกรองไว�ท่ีหอ

ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝiกการเคลื่อนย�ายผู�ป�วย จัดห�องแยกผู�ป�วย/หอผู�ป�วยสํารอง พัฒนาทักษะบุคลกรในการปฏิบัติงาน จัดหายา 
เวชภัณฑ� และทรัพยากรท่ีจําเปAนให�เพียงพอ 

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑ�การสอบสวนโรค 
๕.๓ ประชาสัมพันธ�เชิงรุกและการให�ข�อมูลแกPสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือปeองกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนPวยงาน

ราชการอ่ืนในระดับจังหวัด อําเภอและท�องถ่ิน  
๕.๔ ประชาสัมพันธ�ให�ปฏิบัติตามคําสั่งศูนย�ปฏิบัติงานในสถานการณ�ฉุกเฉิน และคําสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๕ การคัดกรองนักทPองเท่ียวท่ีมาพักในโรงแรมทุกวัน บุคคลท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง กรุงเทพฯและปริมณฑล  
๕.๖ มีการตั้งคลินิกไข�หวัดแยกจากจุดบริการผู�ป�วยนอกทุกโรงพยาบาล 
๕.๗ สํารวจสถานท่ีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแตPละอําเภอ 
๕.๘ มีคําสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ�ท่ี ๗๒๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง ป̂ดสถานท่ีเสี่ยงตPอการแพรPของโรคติดตPออันตรายและ 

ให�คนตPางด�าวมารายงานตัว 
๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวLาบิดเบือนความจริง 

ไมPพบรายงาน 
ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


