
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันอาทิตย�ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๒,๙๑๓,๕๓๕ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๒๐๒,๙๓๗ ราย คิดเปAนร�อยละ ๗.๐ มีผู�รักษาหายแล�ว ๘๓๒,๘๗๖ ราย คิดเปAนร�อยละ ๒๘.๖ ขณะน้ีมีผู�ป�วยยืนยัน 
ติดเช้ือฯ ใน ๒๑๐ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกQ สหรัฐอเมริกา (๙๕๖,๒๐๓ ราย) 
สเปน (๒๒๓,๗๕๙ ราย) อิตาลี (๑๙๕,๓๕๑ ราย) ฝรั่งเศส (๑๖๑,๔๘๘ ราย) และ เยอรมัน (๑๕๖,๔๑๘ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๒,๙๐๗ ราย อยูQระหวQางการรักษาพยาบาล ๒๖๒ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๑ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๕๙๔ ราย  

 เขตติดโรคติดตQออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลQาวจะได�รับการกักตัวเปAนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกQ ๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกYา และ เขตบริหารพิเศษฮQองกง)  
๒. เกาหลีใต� ๓. สาธารณรัฐอิตาลี ๔. สาธารณรัฐอิสลามอิหรQาน ๕. มาเลเซีย ๖. ราชอาณาจักรกัมพูชา ๗. สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๙. สาธารณรัฐแหQงสหภาพพมQา (ลําดับท่ี ๑-๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
และ ลําดับท่ี ๖-๙ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
  รัฐบาลไทยประกาศข�อกําหนดแหQงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช�บังคับ
ท่ัวราชอาณาจักร ห�ามประชาชนเข�าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตQอการติดโรคโควิด-19 บังคับใช�ตั้งแตQวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
  สํานักจุฬาราชมนตรี ประกาศเรื่อง กําหนดวันท่ี ๑ ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห�ศักราช ๑๔๔๑ ตรงกับวันศุกร�ท่ี 
๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ขอให�ปฏิบัติศาสนกิจตQางๆในบ�านตนเองหลีกเลี่ยงการรวมตัวและให�ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค 

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูQ อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมQ สะสม 

๐ ๑๗ ๑ ๐ ๑๔ ๒ 
(เสียชีวิตกQอนเข�ารับการรักษา  ๑ ราย) 

ไมQพบผู�ป�วยรายใหมQเปAนวันท่ี ๒๓ และไมQมผีู�ป�วยท่ีรักษาอยูQในโรงพยาบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�แล�ว 
ข�อมูลลักษณะผู�ป�วย 

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

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

ไมQพบเช้ือ 
รอผล

ห�องปฏิบัติการ 
รักษาอยูQ ออกจาก รพ. 

รายใหมQ สะสม 
๑ ๒๖๕ ๒๖๔ ๑ ๑ ๒๖๔ 

๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสั่งการของศูนย�บัญชาการสถานการณ�ฉุกเฉินอยQางเครQงครัด
และปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และมีการให�หนQวยบริการสาธารณสุขปรับรูปแบบการจัดบริการทาง
การแพทย� เพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดการแพรQกระจายเชื้อ เปAนระบบบริการแบบใหมQ (New Normal Medical Service)   

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยQางเครQงครัด ให�ประชาสัมพันธ�เชิงบวก ท้ังประเด็นการให�กําลังใจ
แกQบุคลากรทางการแพทย� เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงาน และให�ความรู�ความเข�าใจแกQประชาชน ข�าราชการ และร�านขายยา รับรู�โดยท่ัวกัน 
กรณี การซ้ือยาในกลุQมยาท่ีใช�รักษาโรค  COVID-19 มารับประทานเอง 

 
 
 
 



-๒- 
 

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 

ต้ังแตQ ๒๐ มี.ค. ๖๓ 
จุดผQอนปรนพิเศษไทย-พมQา (ต้ังแตQ ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ปkดดQาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทQาเรือบางสะพาน (ต้ังแตQ ๓๑ ม.ค. – ๒๓ มี.ค.๖๓) ๒,๓๙๙ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทQองเท่ียวกลุQมเสี่ยงเข�าพัก (ต้ังแตQ ๑๑ ก.พ.– ๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ปkดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม อยูQระหวQางติดตามท้ังหมด 

อาการตาม
นิยาม 

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

๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ ๑๓ 

ผู� เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล  
(๖ มี.ค. ๖๓ – ๒๓ เม.ย. ๖๓) 

๓,๙๓๗ ๓,๕๕๕ ๓๘๒ ไมQมีรายงาน 

   ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรQระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน (๒๘ มี.ค.– ๒๓ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๕๕,๐๕๘ ราย ไมQพบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕   
   จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย (๒๖ มี.ค.– ๒๓ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๑๙,๕๓๕ ราย ไมQพบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ 
๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนQวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสQงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําปoายคัดกรองไว�ท่ีหอ
ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝrกการเคลื่อนย�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 ในการปฏิบัติเพ่ือปoองกันโรค 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 มีคําสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ� เรื่อง ปkดสถานท่ีเสี่ยงตQอการแพรQของโรคติดตQออันตราย 
๕.๙ จัดทําแนวทาง และมาตรการการปoองกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บและกําจัดขยะติดเชื้อ  

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวLาบิดเบือนความจริง 
มีการโพสต�ข�อความบนสื่อออนไลน�วQา “ผู�ป�วยติดเช้ือโควิด-19 ใช�ยา Hydroxychloroquine รักษาหายทุกราย ให�หาซื้อ

ยามาไว�ท่ีบ�าน” ทางกรมการแพทย�ได�ชี้แจงวQา มีข�อมูลบิดเบือน เน่ืองจากปzจจุบันยา Hydroxychloroquine ถูกแนะนําให�ใช�รักษา
ผู�ป�วยติดเชื้อโควิด-19 ท่ีมีอาการ ตามแนวทางการรักษาท่ีออกโดยกระทรวงสาธารณสุขจริง แตQไมQได�มีประสิทธิภาพสูงขนาดรักษา
หายทุกรายตามท่ีกลQาวอ�าง  

 
ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


