
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๑. สถานการณ�  
๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๒,๔๗๔,๓๑๖ ราย  

มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๑๖๙,๙๓๒ ราย คิดเปAนร�อยละ ๖.๙ มีผู�รักษาหายแล�ว ๖๔๕,๑๒๒ ราย คิดเปAนร�อยละ ๒๖.๑ ขณะน้ีมีผู�ป�วยยืนยัน 
ติดเช้ือฯ ใน ๒๑๐ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกQ สหรัฐอเมริกา (๗๘๘,๖๙๔ ราย) 
สเปน (๒๐๐,๒๑๐ ราย) อิตาลี (๑๘๑,๒๒๘ ราย) ฝรั่งเศส (๑๕๕,๓๘๓ ราย) และ เยอรมัน (๑๔๖,๖๕๓ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๒,๗๙๒ ราย อยูQระหวQางการรักษาพยาบาล ๖๓๗ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๔๗ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๑๐๘ ราย ในจํานวนผู�ป�วยท่ีอยูQระหวQางการรักษาไมQพบวQามีอาการรุนแรง 

รัฐบาลไทยประกาศข�อกําหนดแหQงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ใช�บังคับท่ัวราชอาณาจักร มีผลบังคับใช�ตั้งแตQวันท่ี ๒๖ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๓  
  มีการจัดทําข�อเสนอเพ่ือให�สังคมไทยชQวยพิจารณา วิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทย : การเปลี่ยนผQานจากมาตรการ 
“ก่ึงล[อคดาวน�” เข�าสูQมาตรการ “ สร�างเสถียรภาพ” โดย คณะนักวิชาการ ๑๕ ทQาน โดยสรุป หากประเทศไทยไมQเลือกมาตรการท่ีจะ
หยุดทุกอยQางจนกวQาโรคจะหมดไป ต�องยอมรับวQาเราไมQสามารถหยุดการแพรQของเช้ือโควิด-19 ได� แตQสามารถควบคุมให�มีการแพรQใน
ระดับต่ํา มีการสูญเสียชีวิตน�อย ในขณะเดียวกันก็เร่ิมเป_ดให�ผู�คนได�ทํางาน และสังคมไมQหยุดน่ิง พัฒนาการควบคุมโรคและการ
ประกอบกิจการและกิจกรรมตQางๆ เปAนการกลับสูQชีวิตปกติด�วยวิถีแบบใหมQ โดยอาศัยองค�ประกอบท่ีสําคัญ ๕ ประการ คือ 
  ๑) เพ่ิมความเข�มข�นในมาตรการทางสาธารณสุขและการแพทย� ประกอบด�วยการขยายการตรวจให�ครอบคลุมทุก
จังหวัด มีการตรวจวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว แยกรักษา เฝcาระวังค�นหาผู�ป�วยในบางกลุQมท่ีเสี่ยงตQอการระบาด  
  ๒) ทําให�ประชาชนเข�าใจและปฏิบัติตามมาตรการสุขลักษณะ ล�างมือ สวมหน�ากากอนามัยเม่ือออกจากบ�าน การมี
ระยะหQางทางกาย งดการชุมนุม เปAนต�น 
  ๓) การเป_ดให�ธุรกิจเร่ิมเดินหน�า โดยมีการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานโดยองค�กรธุรกิจ อุตสาหกรรม 
หากมีความเสี่ยงต�องปรับให�เข�ามาสูQความเสี่ยงต่ําท่ีจัดการได� เชQน ใช�มาตรการตรวจวัดไข� เว�นระยะหQางทางกาย ลดการใช�เสียง เพ่ิม
การระบายอากาศ การลดจํานวนผู�คนท่ีมาติดตQอใช�บริการ และการใช�เทคโนโลยีในการทํางาน  
  ๔) การป_ดแหลQงแพรQโรคท่ีสําคัญ บริการหรือกิจการท่ีมีความเสี่ยงสูงซ่ึงถูกสอบสวนพบวQาเปAนแหลQงแพรQระบาดให�
เกิดผู�ติดเชื้อมากๆ อันได�แกQสถานบันเทิง ผับ บาร� คาราโอเกะ สนามการพนันในรูปแบบตQางๆ ต�องป_ดในระยะยาว สําหรับการป_ด
กิจการอื่นๆในอนาคต ควรใช�วิธีป_ดแบบจําเพาะแทนการป_ดแบบครอบจักรวาล 
  ๕) มีระบบเฝcาระวังตรวจจับและคาดการณ�ความรวดเร็วของการแพรQระบาดในระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศ เพ่ือ
เปAนการจัดระดับสถานการณ� เปAนการเตือนและเพ่ิมมาตรการหรือผQอนคลายมาตรการตามบริบทของแตQละจังหวัด  
  หากศูนย�บริหารโควิด (ศบค) และรัฐบาลเห็นชอบกับข�อเสนอดังกลQาว ก็สามารถให�นโยบายไปยังหนQวยงานท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือเตรียมการสําหรับรายละเอียดแผน ท้ังด�านสาธารณสุข ภาคธุรกิจ และภาคสังคม เพ่ือให�ดําเนินการได�ด�วยความ
ปลอดภัย โดยหนQวยงานรัฐ มหาวิทยาลัย ให�การสนับสนุนด�านเทคนิควิชาการ เปAนการรQวมมือของคนท้ังสังคม   

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูQ อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมQ สะสม 

๐ ๑๗ ๒ ๐ ๑๓ ๒ (เสียชีวิตกQอนเข�ารับการรักษา  ๑ ราย) 
ไมQพบผู�ป�วยรายใหมQติดตQอกันเปAนวันท่ี ๑๘ 
ข�อมูลลักษณะผู�ป�วย 

ผู�ป�วยท่ีกําลังรักษา รักษาใน รพ. ในจังหวัด ขอไปรักษา รพ. นอกจังหวัด รวม 
ติดเช้ือมีอาการ ๑ ๐ ๑ 
ติดเช้ือไมQมีอาการ ๐ ๑ ๑ 

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

ไมQพบเช้ือ 
รอผล

ห�องปฏิบัติการ 
รักษาอยูQ ออกจาก รพ. 

รายใหมQ สะสม 
๑๒ ๒๔๘ ๒๓๘ ๑๐ ๑๐ ๒๓๘ 



-๒- 

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

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยQางเครQงครัด และได�วิเคราะห�สถานการณ�การพบผู�ติดเช้ือใน
จังหวัดชุมพร ซึ่งมีการพบผู�ป�วยรายใหมQสูงข้ึน และได�ยํ้าให�หนQวยคัดกรองโรคท่ีดQานไชยราช ให�คัดกรองเข�มข�นข้ึน และโรงพยาบาล
บางสะพานและบางสะพานน�อยให�คัดกรองผู�ป�วยท่ีมีการสQงตQอมาจากพ้ืนท่ีชุมพร 

๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวนสะสม 

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

หมายเหตุ 

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

๔,๘๓๒ ๐ 
ไมQมีการบินเข�า ตั้งแตQ  

๒๐ มี.ค. ๖๓ 
จุดผQอนปรนพิเศษไทย-พมQา (ต้ังแตQ ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ป_ดดQาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ 
ทQาเรือบางสะพาน (ต้ังแตQ ๓๑ ม.ค. – ๒๓ มี.ค.๖๓) ๒,๒๙๕ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทQองเท่ียวกลุQมเสี่ยงเข�าพัก (ต้ังแตQ ๑๑ ก.พ.– ๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ป_ดโรงแรม ๓ เม.ย. ๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม อยูQระหวQางติดตามท้ังหมด 

อาการตาม
นิยาม 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝcาระวัง 
(๑๑ ก.พ. ๖๓ – ๒๐ เม.ย. ๖๓) 

๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ ๑๓ 

ผู� เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล  
(๖ มี.ค. ๖๓ – ๒๐ เม.ย. ๖๓) 

๓,๓๘๕ ๒,๙๙๖ ๓๘๙ ไมQมีรายงาน 

   ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรQระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน (๒๘ มี.ค.– ๒๐ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๓๗,๑๗๒ ราย ไมQพบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕  
   จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย (๒๖ มี.ค.– ๑๖ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๑๖,๐๘๘ ราย พบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕  
จํานวน ๒๙ ราย ในจังหวัด ๕ ราย และนอกจังหวัด ๒๔ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนQวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสQงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําปcายคัดกรองไว�ท่ีหอ

ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝnกการเคลื่อนย�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�อมูลแกQสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือปcองกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนQวยงาน

ราชการอ่ืนในระดับจังหวัด อําเภอและท�องถ่ิน  
๕.๔ ประชาสัมพันธ�ให�ปฏิบัติตามคําสั่งศูนย�ปฏิบัติงานในสถานการณ�ฉุกเฉิน และคําสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๕ การคัดกรองนักทQองเท่ียวท่ีมาพักในโรงแรมทุกวัน บุคคลท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง กรุงเทพฯและปริมณฑล  
๕.๖ มีการตั้งคลินิกไข�หวัดแยกจากจุดบริการผู�ป�วยนอกทุกโรงพยาบาล 
๕.๗ สํารวจสถานท่ีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแตQละอําเภอ 
๕.๘ มีคําสั่งป_ดสถานท่ีเสี่ยงตQอการแพรQของโรคติดตQออันตราย 
๕.๙ จัดทําแนวทาง และมาตรการการปcองกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บและกําจัดขยะติดเชื้อ  

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวLาบิดเบือนความจริง 
ไมQพบรายงาน 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


