
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันศุกร�ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๓,๓๐๒,๑๒๘ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๒๓๓,๗๔๕ ราย คิดเปBนร�อยละ ๗.๑ มีผู�รักษาหายแล�ว ๑,๐๓๘,๑๖๐ ราย คิดเปBนร�อยละ ๓๑.๔ ขณะน้ีมีผู�ป�วยยืนยัน 
ติดเช้ือฯ ใน ๒๑๒ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ (ประเทศดินแดนใหมM ได�แกM คอดมโรส และ ทาจิกิสถาน) โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด 
๕ ลําดับแรก ได�แกM สหรัฐอเมริกา (๑,๐๙๓,๗๒๔ ราย) สเปน (๒๓๙,๖๓๙ ราย) อิตาลี (๒๐๕,๔๖๓ ราย) สหราชอาณาจักร 
(๑๗๑,๒๕๓ ราย) และฝร่ังเศส (๑๖๗,๑๗๘ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๒,๙๕๔ ราย อยูMระหวMางการรักษาพยาบาล ๒๑๓ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๔ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๗๑๙ ราย ในจํานวนผู�ป�วยท่ีอยูMระหวMางการรักษาไมMพบวMามีอาการรุนแรง 

 เขตติดโรคติดตMออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลMาวจะได�รับการกักตัวเปBนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกM ๑.สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกYา และ เขตบริหารพิเศษฮMองกง)  
๒.เกาหลีใต� ๓.สาธารณรัฐอิตาลี ๔.สาธารณรัฐอิสลามอิหรMาน ๕.มาเลเซีย ๖.ราชอาณาจักรกัมพูชา ๗.สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ๘.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๙.สาธารณรัฐแหMงสหภาพพมMา (ลําดับท่ี ๑-๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
และ ลําดับท่ี ๖-๙ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
  รัฐบาลไทยประกาศข�อกําหนดแหMงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช�บังคับ
ท่ัวราชอาณาจักร ห�ามประชาชนเข�าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตMอการติดโรคโควิด-19 บังคับใช�ตั้งแตMวันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และขยายระยะเวลาตMอไปอีก ๑ เดือน หลังจากท่ีจะครบกําหนดในวันท่ี ๓๐ เม.ย. ๖๓ น้ี 
  นายกรัฐมนตรีมอบแนวทาง ให�พิจารณากิจกรรมท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดตMางๆ ซ่ึงบางจังหวัดก็
กําหนดมาตรการของตนเองแล�วน้ัน ต�องยึดข�อกําหนดจากสMวนกลาง แตMเปBนความจําเปBนท่ีต�องขยายระยะเวลาประกาศใช� พ.ร.ก. 
ฉุกเฉินฯ อยMางไรก็ตาม จะมีการผMอนคลายข�อกําหนดบางประการ โดยแบMงเปBน ๔ ระยะ ซึ่งแตMละระยะจะหMางกันประมาณ ๑๔ วัน 
เพ่ือให�มีการประเมินวMา หลังจากการผMอนปรนมาตรการ มีการแพรMระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 หรือไมM และคณะรัฐมนตรีมีมติไมM
เลื่อนวันหยุดราชการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ คงหยุด ๔ วันเชMนเดิม 

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูM อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมM สะสม 

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

ข�อมูลลักษณะผู�ป�วย 
ผู�ป�วยท่ีกําลังรักษา รักษาใน รพ. ในจังหวัด ขอไปรักษา รพ. นอกจังหวัด รวม 

ติดเช้ือมีอาการ ๐ ๐ ๐ 
ติดเช้ือไมMมีอาการ ๐ ๑ ๑ 

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

ไมMพบเช้ือ 
รอผล

ห�องปฏิบัติการ 
รักษาอยูM ออกจาก รพ. 

รายใหมM สะสม 
๒ ๒๘๐ ๒๗๘ ๒ ๒ ๒๗๘ 

 
๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสั่งการของศูนย�บัญชาการสถานการณ�ฉุกเฉินอยMางเครMงครัด

และปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข

จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยMางเครMงครัด และสั่งการให�ทีม Mcatt เร่ิมปฏิบัติการดูแล
สุขภาพจิตเจ�าหน�าท่ีในพ้ืนท่ี 

 



-๒- 
 

๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวนสะสม 

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

หมายเหตุ 

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

๔,๘๓๒ ๐ 
ไมMมีการบินเข�า ต้ังแตM  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

จุดผMอนปรนพิเศษไทย-พมMา (ต้ังแตM ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ปfดดMาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทMาเรือบางสะพาน (ต้ังแตM ๓๑ ม.ค. – ๒๓ มี.ค.๖๓) ๒,๒๙๕ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทMองเท่ียวกลุMมเสี่ยงเข�าพัก  
(ต้ังแตM ๑๑ ก.พ.– ๒ เม.ย. ๒๕๖๓) 

๓,๕๗๕ ๑๓ ปfดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม อยูMระหวMางติดตามท้ังหมด 

อาการตาม
นิยาม 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝjาระวัง 
(๑๑ ก.พ. ๖๓ – ๓๐ เม.ย. ๖๓) 

๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ ๑๓ 

ผู� เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล  
(๖ มี.ค. ๖๓ – ๓๐ เม.ย. ๖๓) 

๔,๐๖๘ ๓,๘๐๓ ๒๖๕ ไมMมีรายงาน 

   ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรMระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน (๒๘ มี.ค.– ๓๐ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๗๔,๙๔๑ ราย  
   จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย (๒๖ มี.ค.– ๓๐ เม.ย. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๒๒,๙๓๙ ราย  
   พบผู�มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ จํานวน ๓๗ ราย ในจังหวัด ๑๑ ราย และนอกจังหวัด ๒๖ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนMวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสMงเสริมสุขภาพตําบล 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�อมูลแกMสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือปjองกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนMวยงาน

ราชการอ่ืนในระดับจังหวัด อําเภอและท�องถ่ิน  
๕.๔ ประชาสัมพันธ�ให�ปฏิบัติตามคําสั่งศูนย�ปฏิบัติงานในสถานการณ�ฉุกเฉิน และคําสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๕ การคัดกรองนักทMองเท่ียวท่ีมาพักในโรงแรมทุกวัน บุคคลท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง กรุงเทพฯและปริมณฑล  
๕.๖ มีการตั้งคลินิกไข�หวัดแยกจากจุดบริการผู�ป�วยนอกทุกโรงพยาบาล 
๕.๗ สํารวจสถานท่ีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแตMละอําเภอ 
๕.๘ มีคําสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ� เรื่อง ปfดสถานท่ีเสี่ยงตMอการแพรMของโรคติดตMออันตราย 
๕.๙ จัดทําแนวทาง และมาตรการการปjองกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บและกําจัดขยะติดเชื้อ  

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวNาบิดเบือนความจริง 
ไมMมีรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


