
สถานการณ์ผู้ป่วยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ข้อมูล ณ วันเสาร์ท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ์  

๑.๑ สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ป่วยยืนยันติดเช้ือ  Corona virus disease (COVID-19) จ านวน  ๑ ,๖๙๐,๔๙๗  ราย  
มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๑๐๒,๓๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๑ มีผู้รักษาหายแล้ว ๓๗๕,๓๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ ขณะน้ีมีผู้ป่วย ยืนยัน 
ติดเช้ือฯ ใน ๒๑๐  ประเทศ /ดินแดน ๒ เรือส าราญ  โดยพบผู้ป่วยมากท่ีสุด ๕ ล าดับแรก ได้แก่  สหรัฐอเมริกา ( ๔๙๖,๘๒๘  ราย) 
สเปน (๑๕๘,๒๗๓ ราย) อิตาลี (๑๔๗,๕๗๗ ราย) ฝรั่งเศส (๑๒๔,๘๖๙ ราย) และ เยอรมัน (๑๒๑,๐๔๕ ราย) 

๑.๒ สถานการณ์ในประเทศไทย  ข้อมูลวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. มีผู้ป่วยยืนยันติดเช้ือ ฯ จ านวน  
๒,๔๗๓ ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล ๑,๓๐๕ ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๓๓ ราย และรักษาหายแล้ว ๑,๑๓๕ ราย ในจ านวนผู้ป่วยท่ี
อยู่ระหว่างการรักษาพบว่ามีอาการรุนแรง ๓๖ ราย 

 เขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณี COVID-19 ซึ่งผู้เดินทางมาจากพื้นท่ีดังกล่าวจะได้รับการกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ ๑.สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)   
๒.เกาหลีใต้ ๓.สาธารณรัฐอิตาลี ๔.สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 

รัฐบาลไทยประกาศข้อก าหนดแห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี 
๑) มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๓ และวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ออกข้อก าหนดฯ ฉบับท่ี ๓ เป็นการก าหนด
ข้อยกเว้นในการปฏิบัติ ให้ชัดเจนข้ึน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงออกข้อก าหนดเพิ่มเติม  

๑.๓ สถานการณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ข้อมูลผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเช้ือฯ 

ผู้ป่วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยู ่ อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหม ่ สะสม 

๐ ๑๗ ๔ ๐ ๑๑ ๒ 
(เสียชีวิตก่อนเข้ารับการรักษา  ๑ ราย) 

ข้อมูลลักษณะผู้ป่วย 
ผู้ป่วยท่ีก าลังรักษา รักษาใน รพ. ในจังหวัด ขอไปรักษา รพ. นอกจังหวัด รวม 

ติดเช้ือมีอาการ ๒ ๐ ๒ 
ติดเช้ือไม่มีอาการ ๑ ๑ ๒ 

ข้อมูลการสอบสวนโรค 
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 

ไม่พบเช้ือ 
รอผล

ห้องปฏิบัติการ 
รักษาอยู ่ ออกจาก รพ. 

รายใหม ่ สะสม 
๑๐ ๑๘๕ ๑๗๙ ๖ ๑๙ ๑๖๖ 

๒. การด าเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให้ด าเนินการตามข้อสั่งการของศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด
และปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

๓. การด าเนินการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ด าเนินการตามมาตรการที่ได้สั่งการไว้อย่างเคร่งครัด  

๔. ผลการด าเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รายการ 
จ านวนสะสม 

(ราย) 
ผู้ป่วยที่มีอาการ
ตามนิยาม (ราย) 

หมายเหตุ 

สนามบินหัวหิน (เท่ียวบินจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียต้ังแต่ 
๕ ม.ค.–๑๙ มี.ค.๖๓) 

๔,๘๓๒ ๐ ไม่มีการบินเข้า ต้ังแต่  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

จุดผ่อนปรนพิเศษไทย-พม่า (ต้ังแต่ ๑ ก.พ.–๒๑ ม.ีค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ปิดด่าน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ท่าเรือบางสะพาน (ต้ังแต่ ๓๑ ม.ค. – ๒๓ ม.ีค.๖๓) ๒,๒๕๙ ๐  
โรงแรมที่มีนักท่องเท่ียวกลุ่มเสี่ยงเข้าพัก  
(ต้ังแต่ ๑๑ ก.พ.– ๒ เม.ย. ๒๕๖๓) 

๓,๕๗๔ ๑๒ ปิดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 



-๒- 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว้สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รายการ รายใหม่ 
รายเก่าซึ่งอยู่

ระหว่างการติดตาม 
รวมรายใหม่ 
และรายเก่า 

จบการ
ติดตาม 

ผู้ที่มีอาการเข้า
ตามนิยาม 

ผู้เดินทางมาจากประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง  
(๑๑ ก.พ. ๖๓ – ๙ เม.ย. ๖๓) 

๐ ๕๙ ๑,๐๒๑ ๙๖๒ ๑๓ 

ผู้เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล   
(๖ ม.ีค. ๖๓ – ๙ เม.ย. ๖๓) 

๑๐๘ ๒,๓๖๙ ๒,๔๗๗ ๓,๓๙๖ ๐ 

๔.๓ ผลการติดตาม และ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย  ณ ๓๐ มี.ค. ๖๓ 
และ มาเลเซีย ณ ๑๐ เม.ย. ๖๓ 

ประเทศ จ านวนทั้งหมด ทั้งหมด 
ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

อยู่นอกพ้ืนที* 
ส่งตัวอย่าง ผลปกติ ผลพบเชื้อ 

อินโดนีเซีย ๗ ๗ ๗ ๗ ๐ ๐ 

มาเลเซีย ๔๑ ๓๙ ๓ ๓ ๐ ๒ 

รวม ๔๘ ๔๖ ๑๐ ๑๐ ๐ ๒ 

*อยู่นอกพื้นท่ี ๒ ราย (อ.ทับสะแก ๑ ราย อยู่อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และ อ.บางสะพานน้อย ๑ ราย อยู่จังหวัดปัตตานี) 
   ๔.๔ จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน (๒๘ มี.ค.– ๙ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๓,๑๘๕ ราย ไม่พบผู้มีอาการ  
   จุดท่ี ๒ อ .บางสะพานน้อย  (๒๖ มี.ค.– ๙ เม.ย. ๖๓)  คัดกรองท้ังหมด ๙,๑๙๖  ราย พบผู้มีอุ ณหภูมิมากกว่า ๓๗.๕    
จ านวน ๑๕ ราย อยู่ในจังหวัด ๓ ราย และนอกจังหวัด ๑๒ ราย 

๕. มาตรการที่มีการด าเนินการแล้วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๕.๑ การเตรียมความพร้อมในหน่วยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จัดท าป้ายคัดกรองไว้ท่ีหอ

ผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน  ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จัดห้อ งแยกผู้ป่วย /หอผู้ป่วยส ารอง  พัฒนาทักษะบุคลกรในการปฏิบัติงาน จัดหา ยา 
เวชภัณฑ์ และทรัพยากรท่ีจ าเป็นให้เพียงพอ 

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู้ท่ีเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค 
๕.๓ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค โดยประสานข้อมูลกับหน่วยงาน

ราชการอื่นในระดับจังหวัด อ าเภอและท้องถ่ิน  
๕.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามค าสั่งศูนย์ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน และค าสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๕.๕ การคัดกรองนักท่องเท่ียวท่ีมาพักในโรงแรมทุกวัน บุคคลท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยง กรุงเทพฯและปริมณฑล  
๕.๖ มีการต้ังคลินิกไข้หวัดแยกจากจุดบริการผู้ป่วยนอกทุกโรงพยาบาล 
๕.๗ ส ารวจสถานท่ีการจัดต้ังโรงพยาบาลสนามแต่ละอ าเภอ 
๕.๘  มีค าสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ี ๗๒๑๔/๒๕๖๓ เร่ือง ปิดสถานท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ ของโรคติดต่ออันตรายและ  

ให้คนต่างด้าวมารายงานตัว 
๕.๙ จัดท าแนวทาง และมาตรการการป้องกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บและก าจัดขยะติดเช้ือ ส าหรับ

เจ้าหน้าท่ี/พนักงานจัดเก็บขยะในระดับท้องถ่ิน 
๖. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่พบว่าบิดเบือนความจริง 

ไม่พบรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   


