
สถานการณ�ผู�ปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันเสาร�ท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๔,๖๑๙,๔๘๙ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๓๐๘,๑๐๙ ราย คิดเปAนร�อยละ ๖.๗ มีผู�รักษาหายแล�ว ๑,๗๕๔,๐๕๓ ราย คิดเปAนร�อยละ ๓๘.๐ ขณะน้ีมีผู�ป�วย
ยืนยันติดเชื้อฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกR สหรัฐอเมริกา (๑,๔๘๒,๘๖๓ 
ราย) สเปน (๒๗๔,๓๖๗ ราย) รัสเซีย (๒๖๒,๘๔๓ ราย) สหราชอาณาจักร (๒๓๖,๗๑๑ ราย) และอิตาลี (๒๒๓,๘๘๕ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๐๒๕ ราย อยูRระหวRางการรักษาพยาบาล ๑๑๔ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๖ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๘๕๕ ราย  

 เขตติดโรคติดตRออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลRาวจะได�รับการกักตัวเปAนเวลา 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  
  รัฐบาลไทยประกาศข�อกําหนดแหRงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับ
ท่ี ๗ ได�ประกาศการผRอนปรนในระยะท่ี ๒ และมีข�อกําหนดท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติในสRวนภูมิภาค ห�ามออกนอกเคหสถาน ห�าม
บุคคลใดท่ัวราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหวRางเวลา ๒๓.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น. ของวันรุRงข้ึน และให�ข�อยกเว�นการห�ามออก
นอกเคหสถานตามข�อกําหนดในฉบับท่ี ๓ ยังคงบังคับใช�ตRอไป และ การผRอนคลายให�ดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอยRางได�เพ่ือ
เปAนการอํานวยความสะดวกของประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรม  
  ๑) กิจกรรมด�านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต   
  ก. การจําหนRายอาหารและเคร่ือง ให�เป]ดเพ่ิมคือ ร�านอาหารหรือเครื่องดื่มในอาคารสํานักงาน โรงอาหาร/ศูนย�
อาหารในหนRวยงานให�เป]ดได�โดยซื้อไปบริโภคท่ีอ่ืน ต�องจัดระเบียบให�เปAนไปตามมาตรการ ห�ามดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในร�าน 
  ข. ห�างสรรพสินค�า ศูนย�การค�า คอมมูนิตี้  ให�เป]ดดําเนินการเพ่ิมเติมได�ในสRวนท่ีเปAนการจําหนRายสินค�าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและการให�บริการ รวมท้ังร�านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร�านเสริมสวย แตRงผม ตัดผม ทําเล็บ ยกเว�นสRวนท่ีเปAนโรง
มหรสพ โรงภาพยนตร� สถานท่ีเลRนโบว�ลิ่ง ตู�เกมส� เคร่ืองเลRนหยอดเหรียญ สถานท่ีเลRนสเก็ต/โรลเลอร�เบรด คาราโอเกะ สวนสนุก 
สวนนํ้า สวนสัตว� สนุกเกอร� บิลเลียด ร�านเกมส� สถานท่ีออกกําลงกายฟ]ตเนส สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สถานประกอบการ
นวดแผนไทย นวดฝ�าเท�า สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย�ประชุม 
  ค. ร�านค�าปลีก ค�าสRงขนาดใหญR  
  ง. สถานท่ีบริการดูแล สถานท่ีพํานักอาศัย หรือสถานสงเคราะห�อื่นท่ีจัดสวัสดิการให�แกRเด็กหรือผู�สูงอายุ หรือผู�
มีภาระพ่ึงพิงให�เป]ดดําเนินการได�เฉพาะท่ีมีการรับตัวไว�พักค�างคืนเปAนปกติ 
  จ. กิจการถRายภาพยนตร�และวีดิทัศน�รวมทีมงานหน�าฉากและทุกแผนกไมRเกิน ๕๐ คน 
  ฉ. ห�องประชุมโรงแรม ศูนย�ประชุม เป]ดเฉพาะให�บริการจัดประชุมขององค�กรหรือหนRวยงาน ลักษณะน่ัง
ประชุมแบบจํากัดจํานวนผู�เข�ารRวมประชุม 
  ๒) กิจกรรมด�านการออกกําลังกายหรือการดูแลสุขภาพ 
  ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงามเฉพาะเรือนรRาง ผิวพรรณและเลเซอร� ไมRรวมการเสริมความงามใบหน�า 
  ข. โรงยิม สถานท่ีออกกําลังกายท่ีไมRได�อยูRในห�างสรรพสินค�า ในสRวนท่ีเปAนโยคะ/ฟรีเวท งดเครื่องว่ิง จักรยาน 
  ค. สนามออกกําลังกายในรRม ประเภทท่ี ไมRได�มีการปะทะกันระหวRางผู�เลRนและต�องไมRมีผู�ชมการแขRงขัน 
  ง. สระวRายนํ้าท้ังกลางแจ�งและในรRม 
  จ. สวนพฤกษศาสตร� สวนดอกไม� พิพิธภัณฑ� ศูนย�การเรียนรู� โบราณสถาน ห�องสมุดสาธารณะ และหอศิลปc 

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูR อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมR สะสม 

ไมRพบผู�ป�วยราย
ใหมRเปAนวันท่ี ๔๓ 

๑๗ ๐ ๐ ๑๕ 
๒ 

(เสียชีวิตกRอนเข�ารับการรักษา  ๑ ราย) 



-๒- 
ข�อมูลการสอบสวนโรค 

ผู�ป�วยเข�าเกณฑ�สอบสวนโรค 
ไมRพบเช้ือ 

รอผล
ห�องปฏิบัติการ 

รักษาอยูR ออกจาก รพ. 
รายใหมR สะสม 

๑ ๓๕๗ ๓๕๖ ๑ ๑ ๓๕๖ 
๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสั่งการของศูนย�บัญชาการสถานการณ�ฉุกเฉิน

อยRางเครRงครัดและปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
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� ประเทศมาเลเซีย
ต้ังแตR 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 – ๑๓ พ.ค. ๖๓) ๒,๔๗๗ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทRองเท่ียวกลุRมเสี่ยง (ต้ังแตR ๑๑ ก.พ.–๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ป]ดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม 

อยูRระหวRาง
ติดตามท้ังหมด 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝiาระวัง (๑๑ ก.พ.– ๑๕ พ.ค. ๖๓) ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ 
ผู�เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล (๖ มี.ค. – ๑๕ พ.ค. ๖๓) ๔,๔๘๓ ๔,๑๘๗ ๒๙๖ 
ผู�เดินทางกลับจากภูเก็ต (๓ - ๑๕ พ.ค. ๖๓) ๑๐๔ ๑ ๑๐๓ 

   ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรRระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (๒๘ มี.ค.– ๑๔ พ.ค. ๖๓) 
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน คัดกรองท้ังหมด ๑๓๓,๙๘๘ ราย  จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย คัดกรองท้ังหมด ๓๗,๗๗๖ ราย รวม 
๑๗๑,๗๖๔ ราย พบมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ จํานวน ๓๙ ราย ในจังหวัด ๑๓ ราย นอกจังหวัด ๒๖ ราย 

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

ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝlกการเคลื่อนย�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 ในการปฏิบัติเพ่ือปiองกันโรค 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 และมาตรการการปiองกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บและกําจัดขยะติดเชื้อ  
๕.๑๐ ประชาสัมพันธ�ข�อควรปฏิบัติให�กับสถานท่ีท่ีเป]ดตามมาตรการผRอนปรนของ สบค. และจังหวัดฯ 

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวNาบิดเบือนความจริง  
- ไมRมีรายงาน 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


