
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันพฤหัสบดีที ่๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๒,๖๓๑,๐๒๕ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๑๘๓,๗๘๓ ราย คิดเปBนร�อยละ ๗.๐ มีผู�รักษาหายแล�ว ๗๑๖,๘๑๑ ราย คิดเปBนร�อยละ ๒๗.๒ ขณะน้ีมีผู�ป�วยยืนยัน 
ติดเช้ือฯ ใน ๒๑๐ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกP สหรัฐอเมริกา (๘๔๕,๘๒๒ ราย) 
สเปน (๒๐๘,๓๘๙ ราย) อิตาลี (๑๘๗,๓๒๗ ราย) ฝรั่งเศส (๑๕๙,๘๗๗ ราย) และ เยอรมัน (๑๕๐,๐๖๒ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๒,๘๒๖ ราย อยูPระหวPางการรักษาพยาบาล ๓๔๗ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๔๙ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๔๓๐ ราย ในจํานวนผู�ป�วยท่ีอยูPระหวPางการรักษาไมPพบวPามีอาการรุนแรง 

 เขตติดโรคติดตPออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลPาวจะได�รับการกักตัวเปBนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกP ๑.สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกYา และ เขตบริหารพิเศษฮPองกง)  
๒.เกาหลีใต� ๓.สาธารณรัฐอิตาลี ๔.สาธารณรัฐอิสลามอิหรPาน ๕.มาเลเซีย ๖.ราชอาณาจักรกัมพูชา ๗.สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ๘.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๙.สาธารณรัฐแหPงสหภาพพมPา (ลําดับท่ี ๑-๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
และ ลําดับท่ี ๖-๙ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓) 

รัฐบาลไทยประกาศข�อกําหนดแหPงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช�บังคับ
ท่ัวราชอาณาจักร ห�ามประชาชนเข�าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตPอการติดโรคโควิด-19 บังคับใช�ตั้งแตPวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

มีการจัดทําข�อเสนอเพ่ือให�สังคมไทยชPวยพิจารณา วิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทย : การเปลี่ยนผPานจากมาตรการ 
“ก่ึงลYอคดาวน�” เข�าสูPมาตรการ “ สร�างเสถียรภาพ” โดย คณะนักวิชาการ หากศูนย�บริหารโควิด (ศบค) และรัฐบาลเห็นชอบกับ
ข�อเสนอดังกลPาว ก็สามารถให�นโยบายไปยังหนPวยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเตรียมการสําหรับรายละเอียดแผน ท้ังด�านสาธารณสุข ภาค
ธุรกิจ และภาคสังคม เพ่ือให�ดําเนินการได�ด�วยความปลอดภัย  

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูP อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมP สะสม 

๐ ๑๗ ๑ ๐ ๑๔ ๒ (เสียชีวิตกPอนเข�ารับการรักษา  ๑ ราย) 
ไมPพบผู�ป�วยรายใหมPเปBนวันท่ี ๒๐ และไมPมผีู�ป�วยท่ีรักษาอยูPในโรงพยาบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�แล�ว 
ข�อมูลลักษณะผู�ป�วย 

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

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

ไมPพบเช้ือ 
รอผล

ห�องปฏิบัติการ 
รักษาอยูP ออกจาก รพ. 

รายใหมP สะสม 
๗ ๒๕๙ ๒๕๓ ๖ ๖ ๒๕๓ 

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

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยPางเครPงครัด วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ได�รPวมแถลงขPาวเก่ียวกับ
ผู�ป�วยท่ีรักษาในโรงพยาบาลในจังหวัดประจวบคีรี ขันธ� รายสุดท�ายรักษาหายแล�ว โดยรPวมแถลงกับผู�วPาราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� ผู�อํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพฯหัวหิน ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ� และนายอําเภอหัวหิน และสPงตัวผู�ป�วยราย
สุดท�ายท่ีรักษาหายออกจากโรงพยาบาล 

 
 



-๒- 
 
๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวนสะสม 

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

หมายเหต ุ

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

๔,๘๓๒ ๐ 
ไมPมีการบินเข�า ต้ังแตP  

๒๐ มี.ค. ๖๓ 
จุดผPอนปรนพิเศษไทย-พมPา (ต้ังแตP ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ปeดดPาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ 
ทPาเรือบางสะพาน (ต้ังแตP ๓๑ ม.ค. – ๒๓ มี.ค.๖๓) ๒,๒๙๕ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทPองเท่ียวกลุPมเสี่ยงเข�าพัก (ต้ังแตP ๑๑ ก.พ.– ๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ปeดโรงแรม ๓ เม.ย. ๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม อยูPระหวPางติดตามท้ังหมด 

อาการตาม
นิยาม 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝjาระวัง 
(๑๑ ก.พ. ๖๓ – ๒๑ เม.ย. ๖๓) 

๓,๕๗๕ ๓,๕๗๕ ๐ ๑๓ 

ผู� เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล  
(๖ มี.ค. ๖๓ – ๒๒ เม.ย. ๖๓) 

๓,๘๓๑ ๓,๓๖๓ ๔๖๘ ไมPมีรายงาน 

   ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรPระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน (๒๘ มี.ค.– ๒๒ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๔๓,๘๔๗ ราย ไมPพบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕  
   จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย (๒๖ มี.ค.– ๒๒ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๑๘,๐๕๓ ราย พบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕  
จํานวน ๓๔ ราย ในจังหวัด ๑๐ ราย และนอกจังหวัด ๒๔ ราย 

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

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

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑ�การสอบสวนโรค 
๕.๓ ประชาสัมพันธ�เชิงรุกและการให�ข�อมูลแกPสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือปjองกันโรค 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� เรื่อง ปeดสถานท่ีเสี่ยงตPอการแพรPของโรคติดตPออันตราย 
๕.๙ จัดทําแนวทาง และมาตรการการปjองกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บและกําจัดขยะติดเชื้อ  

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวMาบิดเบือนความจริง 
ไมPพบรายงาน 
 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


