
สถานการณ�ผู�ปวยติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันอาทิตย�ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๔,๑๐๐,๖๐๙ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๒๘๐,๔๓๑ ราย คิดเปBนร�อยละ ๖.๘ มีผู�รักษาหายแล�ว ๑,๔๓๙,๘๔๒ ราย คิดเปBนร�อยละ ๓๕.๑ ขณะน้ีมีผู�ป�วยยืนยัน 
ติดเช้ือฯ ใน ๒๑๒ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกQ สหรัฐอเมริกา (๑,๓๔๗,๓๐๙ ราย) 
สเปน (๒๖๒,๗๘๓ ราย) อิตาลี (๒๑๘,๒๖๘ ราย) สหราชอาณาจักร (๒๑๕,๒๖๐ ราย) และรัสเซีย (๑๘๘,๖๗๖ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๐๐๔ ราย อยูQระหวQางการรักษาพยาบาล ๑๕๔ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๖ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๗๙๔ ราย  

 เขตติดโรคติดตQออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลQาวจะได�รับการกักตัวเปBนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกQ ๑.สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกXา 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 ฉบับท่ี 
๕ และ ฉบับท่ี ๖ ใช�บังคับท่ัวราชอาณาจักร โดย ฉบับท่ี ๕ เปBนการประกาศห�าม และให�ปฏิบัติตามคําสั่ง สQวนฉบับท่ี ๖  เปBนการ
ประกาศผQอนคลายกิจกรรมบางประเภทให�เป]ดทําการได� ซึ่งแบQง เปBนด�านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต และด�านออกกําลังกายหรือ
ดูแลสุขภาพ มีผลบังคับใช�วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได�มีคําสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ� ท่ี ๔๖๗๖/๒๕๖๓ เร่ือง การเฝ`าระวัง 
ป̀องกัน และป]ดสถานท่ีเสี่ยงตQอการแพรQระบาดของโรคติดตQออันตราย และคําสั่งท่ี ๔๖๗๗/ ๒๕๖๓ เรื่อง การผQอนคลายการบังคับใช�
ตามมาตรการในการป̀องกันและแพรQระบาดของโรคโควิด-19 
  โฆษก ศบค. ไดแจ�งวQาในวันท่ี ๘-๑๒ พ.ค. น้ี จะเป]ดรับฟcงความคิดเห็นก่ียวกับประเภทกิจการและกิจกรรมตQางๆ ท่ี 
เตรียมจะคลายล็อคเพ่ิมเติม และจะมีการซักซ�อมความเข�าใจและยกรQางผQอนปรนระยะท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๓ พ.ค. โดยภายในวันท่ี ๑๗ 
พ.ค. ถ�าไมQมีการเปลี่ยนแปลงจะเร่ิมมาตรการผQอนปรนระยะท่ี ๒ เพ่ิมเติม จึงได�มีการขอความรQวมมือในการป̀องกันไมQให�จํานวน       
ผู�ติดเชื้อรายใหมQเพ่ิมข้ึนในชQวงอีก ๑๐ วันข�างหน�าน้ี   
  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศวันเป]ดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ตั้งวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน  
๒๕๖๓ โดยไมQมีการป]ดเทอมภาคเรียนท่ี ๑ และเป]ดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ เป]ดเรียนตั้งแตQวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ และป]ดเทอมภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๑๕ วัน ตั้งแตQวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ่ือท่ี 
จะสามารถเป]ดภาคเรียนปgการศึกษา ๒๕๖๔ ได�ตามปกต ิ

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูQ อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมQ สะสม 

ไมQพบผู�ป�วยราย
ใหมQเปBนวันท่ี ๓๗ 

๑๗ ๐ ๐ ๑๕ 
๒ 

(เสียชีวิตกQอนเข�ารับการรักษา  ๑ ราย) 
ข�อมูลการสอบสวนโรค 

ผู�ป�วยเข�าเกณฑ�สอบสวนโรค 
ไมQพบเช้ือ 

รอผล
ห�องปฏิบัติการ 

รักษาอยูQ ออกจาก รพ. 
รายใหมQ สะสม 

๒ ๓๒๕ ๓๒๕ ๐ ๐ ๓๒๕ 
 
๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสั่งการของศูนย�บัญชาการสถานการณ�ฉุกเฉินอยQางเครQงครัด

และปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
 
 
 



-๒- 
 

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

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 มีนาคม ๒๕๖๓ 

จุดผQอนปรนพิเศษไทย-พมQา (ต้ังแตQ ๑ ก.พ.–๒๑ 
มี.ค. ๖๓) 

๗,๗๒๐ ๐ ป]ดดQาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ทQาเรือบางสะพาน (ต้ังแตQ ๓๑ ม.ค. – ๗ พ.ค. ๖๓) ๒,๔๕๕ ๐   
โรงแรมท่ีมีนักทQองเท่ียวกลุQมเสี่ยงเข�าพัก  
(ต้ังแตQ 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 อยูQระหวQางติดตามท้ังหมด 

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) 

๔,๓๕๙ ๔,๐๔๕ ๓๑๔ ไมQมีรายงาน 

ผู�เดินทางกลับจากภูเก็ต (๓ - ๗ พ.ค. ๖๓) ๘๗ ๑ ๘๖ ๐ 
   ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรQระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน (๒๘ มี.ค.– ๗ พ.ค. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๑๑๒,๓๔๒ ราย  
   จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย (๒๖ มี.ค.– ๗ พ.ค. ๖๓) คัดกรองท้ังหมด ๓๑,๓๘๑ ราย  
   รวม ๑๔๓,๗๒๓ ราย พบมีอาการไข� > ๓๗.๕ °C จํานวน ๓๙ ราย ในจังหวัด ๑๓ ราย นอกจังหวัด ๒๖ ราย   

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนQวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสQงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําป̀ายคัดกรองไว�ท่ีหอ

ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝrกการเคลื่อนย�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�อมูลแกQสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือป̀องกันโรค 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 ป]ดสถานท่ีเสี่ยงตQอการแพรQของโรคติดตQออันตราย 
๕.๙ จัดทําแนวทาง และมาตรการการป̀องกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บและกําจัดขยะติดเชื้อ  
๕.๑๐ ประชาสัมพันธ�ข�อควรปฏิบัติให�กับสถานท่ีท่ีเป]ดตามมาตรการผQอนปรนของ สบค. และจังหวัดฯ 

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวNาบิดเบือนความจริง 
ไมQมีรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


