
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันพฤหัสบดีที ่๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๒,๐๗๓,๕๖๘ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๑๓๔,๐๒๐ ราย คิดเปCนร�อยละ ๖.๕ มีผู�รักษาหายแล�ว ๕๐๙,๐๖๗ ราย คิดเปCนร�อยละ ๒๔.๖ ขณะน้ีมีผู�ป�วยยืนยัน 
ติดเช้ือฯ ใน ๒๑๐ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกR สหรัฐอเมริกา (๖๔๑,๔๑๐ ราย) 
สเปน (๑๗๗,๖๔๔ ราย) อิตาลี (๑๖๕,๑๕๕ ราย) ฝรั่งเศส (๑๔๗,๘๖๓ ราย) และ เยอรมัน (๑๓๓,๔๕๖ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อฯ จํานวน ๒,๖๔๓ ราย อยูRระหวRางการรักษาพยาบาล ๑,๐๐๗ ราย 
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๔๓ ราย และรักษาหายแล�ว ๑,๕๙๓ ราย ในจํานวนผู�ป�วยท่ีอยูRระหวRางการรักษาไมRพบวRามีอาการรุนแรง 

 เขตติดโรคติดตRออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลRาวจะได�รับการกักตัวเปCนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกR ๑.สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกYา และ เขตบริหารพิเศษฮRองกง)  
๒.เกาหลีใต� ๓.สาธารณรัฐอิตาลี ๔.สาธารณรัฐอิสลามอิหรRาน (ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 

รัฐบาลไทยประกาศข�อกําหนดแหRงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี 
๑) ใช�บังคับท่ัวราชอาณาจักร มีผลบังคับใช�ตั้งแตRวันท่ี ๒๖ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๓  
  คณะรัฐมนตรี มีมติ (วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) เร่ือง การเพ่ิมอัตราข�าราชการตั้งใหมR และมาตรการเพ่ิมสิทธิ
ประโยชน�อ่ืนสําหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

๑.๓ สถานการณ�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  
ข�อมูลผู�ป�วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเช้ือฯ 

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูR อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมR สะสม 

๐ ๑๗ ๔ ๐ ๑๑ ๒ 
(เสียชีวิตกRอนเข�ารับการรักษา  ๑ ราย) 

ไมRพบผู�ป�วยยืนยันติดตRอกันเปCนวันท่ี ๑๑ (หากนับจากผู�ป�วยรายท่ี ๑๗ เข�ารับการรักษา จะนับได� ๑๓ วัน) 
ข�อมูลลักษณะผู�ป�วย 

ผู�ป�วยท่ีกําลังรักษา รักษาใน รพ. ในจังหวัด ขอไปรักษา รพ. นอกจังหวัด รวม 
ติดเช้ือมีอาการ ๒ ๐ ๒ 
ติดเช้ือไมRมีอาการ ๐ ๒ ๒ 

ข�อมูลการสอบสวนโรค 

ผู�ป�วยเข�าเกณฑ�สอบสวนโรค 
ไมRพบเช้ือ 

รอผล
ห�องปฏิบัติการ 

รักษาอยูR ออกจาก รพ. 
รายใหมR สะสม 

๙ ๒๑๖ ๒๐๙ ๗ ๒๖ ๑๙๐ 

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

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยRางเครRงครัด วิเคราะห�สถานการณ�การกระจายของโรคเพ่ือเปCน
แนวทางในการผRอนปรนมาตรการตRางๆในจังหวัด และให�ผู�บริหารโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ จัดทําข�อมูลเพ่ือเบิกคRาเสี่ยงภัย 
และข�อมูลเจ�าหน�าท่ีเพ่ือรองรับ มติ คณะรัฐมนตรี ท่ีออกมา 
 

 
 
 
 



-๒- 
 
๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวนสะสม 

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

หมายเหตุ 

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

๔,๘๓๒ ๐ 
ไมRมีการบินเข�า ต้ังแตR  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

จุดผRอนปรนพิเศษไทย-พมRา (ต้ังแตR ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ปcดดRาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทRาเรือบางสะพาน (ต้ังแตR ๓๑ ม.ค. – ๒๓ มี.ค.๖๓) ๒,๒๙๕ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทRองเท่ียวกลุRมเสี่ยงเข�าพัก  
(ต้ังแตR ๑๑ ก.พ.– ๒ เม.ย. ๒๕๖๓) 

๓,๕๗๕ ๑๓ ปcดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม อยูRระหวRางติดตามท้ังหมด 

อาการตาม
นิยาม 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝhาระวัง 
(๑๑ ก.พ. ๖๓ – ๑๕ เม.ย. ๖๓) 

๑,๐๒๒ ๑,๐๑๕ ๗ ๑๓ 

ผู� เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล  
(๖ มี.ค. ๖๓ – ๑๕ เม.ย. ๖๓) 

๕,๕๐๓ ๓,๘๒๙ ๑,๖๗๔ ไมRมีรายงาน 

   ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรRระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน (๒๘ มี.ค.– ๑๕ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๑๓,๑๒๘ ราย พบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ จํานวน ๑ ราย 
   จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย (๒๖ มี.ค.– ๑๕ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๑๒,๗๐๖ ราย พบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕  
จํานวน ๑๙ ราย ในจังหวัด ๔ ราย และนอกจังหวัด ๑๕ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนRวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสRงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําปhายคัดกรองไว�ท่ีหอ

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

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑ�การสอบสวนโรค 
๕.๓ ประชาสัมพันธ�เชิงรุกและการให�ข�อมูลแกRสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือปhองกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนRวยงาน

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

ให�คนตRางด�าวมารายงานตัว 
๕.๙ จัดทําแนวทาง และมาตรการการปhองกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บและกําจัดขยะติดเชื้อ สําหรับ

เจ�าหน�าท่ี/พนักงานจัดเก็บขยะในระดับท�องถ่ิน 
๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวMาบิดเบือนความจริง 

ไมRพบรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


