
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันจันทร�ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๒,๙๙๐,๖๒๗ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๒๐๖,๘๑๖ ราย คิดเปAนร�อยละ ๖.๙ มีผู�รักษาหายแล�ว ๘๗๗,๑๒๔ ราย คิดเปAนร�อยละ ๒๙.๓ ขณะน้ีมีผู�ป�วยยืนยัน 
ติดเช้ือฯ ใน ๒๑๐ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกR สหรัฐอเมริกา (๙๘๕,๖๐๑ ราย) 
สเปน (๒๒๖,๖๒๙ ราย) อิตาลี (๑๙๗,๖๗๕ ราย) ฝรั่งเศส (๑๖๒,๑๐๐ ราย) และ เยอรมัน (๑๕๗,๔๙๕ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๒,๙๒๒ ราย อยูRระหวRางการรักษาพยาบาล ๒๖๒ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๑ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๖๐๙ ราย ในจํานวนผู�ป�วยท่ีอยูRระหวRางการรักษาไมRพบวRามีอาการรุนแรง 

 เขตติดโรคติดตRออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลRาวจะได�รับการกักตัวเปAนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกR ๑.สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกYา และ เขตบริหารพิเศษฮRองกง)  
๒.เกาหลีใต� ๓.สาธารณรัฐอิตาลี ๔.สาธารณรัฐอิสลามอิหรRาน ๕.มาเลเซีย ๖.ราชอาณาจักรกัมพูชา ๗.สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ๘.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๙.สาธารณรัฐแหRงสหภาพพมRา (ลําดับท่ี ๑-๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
และ ลําดับท่ี ๖-๙ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
  รัฐบาลไทยประกาศข�อกําหนดแหRงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช�บังคับ
ท่ัวราชอาณาจักร ห�ามประชาชนเข�าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตRอการติดโรคโควิด-19 บังคับใช�ตั้งแตRวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
  มีการจัดทําข�อเสนอเพ่ือให�สังคมไทยชRวยพิจารณา วิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทย : การเปลี่ยนผRานจากมาตรการ 
“ก่ึงลYอคดาวน�” เข�าสูRมาตรการ “ สร�างเสถียรภาพ” โดย คณะนักวิชาการ หากศูนย�บริหารโควิด (ศบค) และรัฐบาลเห็นชอบกับ
ข�อเสนอดังกลRาว ก็สามารถให�นโยบายไปยังหนRวยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเตรียมการสําหรับรายละเอียดแผน ท้ังด�านสาธารณสุข ภาค
ธุรกิจ และภาคสังคม เพ่ือให�ดําเนินการได�ด�วยความปลอดภัย 

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูR อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมR สะสม 

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

ไมRพบผู�ป�วยรายใหมRเปAนวันท่ี ๒๔ และไมRมผีู�ป�วยท่ีรักษาอยูRในโรงพยาบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�แล�ว 
ข�อมูลลักษณะผู�ป�วย 

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

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

ไมRพบเช้ือ 
รอผล

ห�องปฏิบัติการ 
รักษาอยูR ออกจาก รพ. 

รายใหมR สะสม 
๖ ๒๗๑ ๒๖๕ ๖ ๔ ๒๖๗ 

๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสั่งการของศูนย�บัญชาการสถานการณ�ฉุกเฉินอยRางเครRงครัด
และปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ได�มีการกําหนดแนวทางผRอนปรนมาตรการการปdด “คลินิกความงาม-
นวดสปา-สถานบริการ” แตRยังคงเน�นมาตรการระยะหRาง คัดกรอง สวมหน�ากาก ล�างมือ จํากัดจํานวนผู�รับบริการ และกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (สบส.) เตือนโรงพยาบาลเอกชน ห�ามตั้งจุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ท้ังห�างสรรพสินค�า 
ปefมนํ้ามัน เพ่ือปgองกันไมRให�เกิดการแพรRกระจายของโรค 

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยRางเครRงครัด และให�โรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอจัดเตรียม
เอกสารคRาเสี่ยงภัยของผู�ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี และสRงแผนสนับสนุนการจัดบริการเพ่ือรองรับสถานการณ�โควิด-19 มาให�สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�โดยดRวน 



-๒- 
 

๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวนสะสม 

(ราย) 
ผู�ป�วยท่ีมีอาการ
ตามนิยาม (ราย) 

หมายเหตุ 

สนามบินหัวหิน (เท่ียวบินจากกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซียต้ังแตR 
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 ปdดดRาน 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 ปdดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม อยูRระหวRางติดตามท้ังหมด 

อาการตาม
นิยาม 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝgาระวัง 
(๑๑ ก.พ. ๖๓ – ๒๖ เม.ย. ๖๓) 

๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ ๑๓ 

ผู� เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล  
(๖ มี.ค. ๖๓ – ๒๖ เม.ย. ๖๓) 

๓,๙๓๘ ๓,๖๑๓ ๓๒๕ ไมRมีรายงาน 

   ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรRระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน (๒๘ มี.ค.– ๒๖ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๕๘,๗๔๓ ราย ไมRพบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕  
   จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย (๒๖ มี.ค.– ๒๖ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๒๐,๓๗๓ ราย พบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕  
จํานวน ๑ ราย 
   รวมท้ังจังหวัด พบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕  จํานวน ๓๖ ราย ในจังหวัด ๑๑ ราย และนอกจังหวัด ๒๕ ราย 

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

ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝoกการเคลื่อนย�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�อมูลแกRสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือปgองกันโรค 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� เรื่อง ปdดสถานท่ีเสี่ยงตRอการแพรRของโรคติดตRออันตราย 
๕.๙ จัดทําแนวทาง และมาตรการการปgองกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บและกําจัดขยะติดเชื้อ  

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวMาบิดเบือนความจริง 
ไมRมีรายงาน 
 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


