
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันเสาร�ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๔,๐๐๙,๙๑๘ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๒๗๕,๙๓๔ ราย คิดเปCนร�อยละ ๖.๙ มีผู�รักษาหายแล�ว ๑,๓๗๗,๙๔๕ ราย คิดเปCนร�อยละ ๓๔.๔ ขณะน้ีมีผู�ป�วยยืนยัน 
ติดเช้ือฯ ใน ๒๑๒ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกR สหรัฐอเมริกา (๑,๓๒๑,๑๒๗ ราย) 
สเปน (๒๖๐,๑๑๗ ราย) อิตาลี (๒๑๗,๑๘๕ ราย) สหราชอาณาจักร (๒๑๑,๓๖๔ ราย) และรัสเซีย (๑๘๗,๘๕๙ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๐๐๐ ราย อยูRระหวRางการรักษาพยาบาล ๑๕๘ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๕ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๗๘๗ ราย  

 เขตติดโรคติดตRออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลRาวจะได�รับการกักตัวเปCนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกR ๑.สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกXา 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 ฉบับท่ี 
๕ และ ฉบับท่ี ๖ ใช�บังคับท่ัวราชอาณาจักร โดย ฉบับท่ี ๕ เปCนการประกาศห�าม และให�ปฏิบัติตามคําสั่ง สRวนฉบับท่ี ๖  เปCนการ
ประกาศผRอนคลายกิจกรรมบางประเภทให�เป]ดทําการได� ซึ่งแบRง เปCนด�านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต และด�านออกกําลังกายหรือ
ดูแลสุขภาพ มีผลบังคับใช�วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได�มีคําสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ� ท่ี ๔๖๗๖/๒๕๖๓ เร่ือง การเฝ`าระวัง 
ป̀องกัน และป]ดสถานท่ีเสี่ยงตRอการแพรRระบาดของโรคติดตRออันตราย และคําสั่งท่ี ๔๖๗๗/ ๒๕๖๓ เรื่อง การผRอนคลายการบังคับใช�
ตามมาตรการในการป̀องกันและแพรRระบาดของโรคโควิด-19 
  โฆษก ศบค. ไดแจ�งวRาในวันท่ี ๘-๑๒ พ.ค. น้ี จะเป]ดรับฟcงความคิดเห็นก่ียวกับประเภทกิจการและกิจกรรมตRางๆ ท่ี 
เตรียมจะคลายล็อคเพ่ิมเติม และจะมีการซักซ�อมความเข�าใจและยกรRางผRอนปรนระยะท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๓ พ.ค. โดยภายในวันท่ี ๑๗ 
พ.ค. ถ�าไมRมีการเปลี่ยนแปลงจะเร่ิมมาตรการผRอนปรนระยะท่ี ๒ เพ่ิมเติม จึงได�มีการขอความรRวมมือในการป̀องกันไมRให�จํานวน       
ผู�ติดเชื้อรายใหมRเพ่ิมข้ึนในชRวงอีก ๑๐ วันข�างหน�าน้ี   
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได�สั่งการให�ผู�วRาราชการจังหวัดทาวประเทศ ตั้งศูนย�ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) แตRละ
ระดับในจังหวัด ตั้งแตRระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล เพ่ือดูแลติดตามการป̀องกันการแพรRระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
พร�อมแจ�งโครงสร�างอํานาจหน�าท่ีท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูR อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมR สะสม 

ไมRพบผู�ป�วยราย
ใหมRเปCนวันท่ี ๓๖ 

๑๗ ๐ ๐ ๑๕ 
๒ 

(เสียชีวิตกRอนเข�ารับการรักษา  ๑ ราย) 
ข�อมูลการสอบสวนโรค 

ผู�ป�วยเข�าเกณฑ�สอบสวนโรค 
ไมRพบเช้ือ 

รอผล
ห�องปฏิบัติการ 

รักษาอยูR ออกจาก รพ. 
รายใหมR สะสม 

๓ ๓๒๓ ๓๒๓ ๐ ๐ ๓๒๓ 
 
๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสั่งการของศูนย�บัญชาการสถานการณ�ฉุกเฉินอยRางเครRงครัด

และปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ขอประชาชนรRวมตรวจสอบสถานประกอบการท่ีเริ่มเป]ดบริการต�องสอบผRาน
เกณฑ�มาตรฐานการสกัดโควิด-19 ยืนยันต�องคัดกรองเข�มข�น  

 
 
 



-๒- 
 

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยRางเครRงครัด  

๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวนสะสม 

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

หมายเหตุ 

สนามบินหัวหิน (เท่ียวบินจากกัวลาลัมเปอร� 
ประเทศมาเลเซียตั้งแตR 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 ป]ดดRาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ทRาเรือบางสะพาน (ต้ังแตR ๓๑ ม.ค. – ๗ พ.ค. ๖๓) ๒,๔๕๕ ๐   
โรงแรมท่ีมีนักทRองเท่ียวกลุRมเสี่ยงเข�าพัก  
(ต้ังแตR ๑๑ ก.พ.– ๒ เม.ย. ๒๕๖๓) 

๓,๕๗๕ ๑๓ ป]ดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม อยูRระหวRางติดตามท้ังหมด 

อาการตาม
นิยาม 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝ`าระวัง 
(๑๑ ก.พ. ๖๓ – ๗ พ.ค. ๖๓) 

๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ ๑๓ 

ผู� เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล  
(๖ มี.ค. ๖๓ – ๗ พ.ค. ๖๓) 

๔,๓๔๗ ๔,๐๓๕ ๓๑๒ ไมRมีรายงาน 

ผู�เดินทางกลับจากภูเก็ต (๓ - ๗ พ.ค. ๖๓) ๘๐ ๑ ๗๙ ๐ 
   ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรRระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน (๒๘ มี.ค.– ๗ พ.ค. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๑๐๗,๖๑๐ ราย  
   จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย (๒๖ มี.ค.– ๗ พ.ค. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๒๙,๙๗๒ ราย  
   รวม ๑๓๗,๕๒๘ ราย พบมีอาการไข� > ๓๗.๕ °C จํานวน ๓๙ ราย ในจังหวัด ๑๓ ราย นอกจังหวัด ๒๖ ราย   

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

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

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑ�การสอบสวนโรค 
๕.๓ ประชาสัมพันธ�เชิงรุกและการให�ข�อมูลแกRสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือป̀องกันโรค 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 ป]ดสถานท่ีเสี่ยงตRอการแพรRของโรคติดตRออันตราย 
๕.๙ จัดทําแนวทาง และมาตรการการป̀องกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บและกําจัดขยะติดเชื้อ  
๕.๑๐ ประชาสัมพันธ�ข�อควรปฏิบัติให�กับสถานท่ีท่ีเป]ดตามมาตรการผRอนปรนของ สบค. และจังหวัดฯ 

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวNาบิดเบือนความจริง 
ไมRมีรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


