
สถานการณ�ผู�ปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๕,๐๗๙,๘๑๕ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๓๒๙,๑๗๙ ราย คิดเปBนร�อยละ ๖.๕ มีผู�รักษาหายแล�ว ๒,๐๑๙,๕๘๔ ราย คิดเปBนร�อยละ ๓๙.๘ ขณะน้ีมีผู�ป�วย
ยืนยันติดเชื้อฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกR สหรัฐอเมริกา (๑,๕๙๑,๑๖๘ 
ราย) รัสเซีย (๓๐๘,๗๐๕ ราย) บราซิล (๒๙๓,๓๕๗ ราย) สเปน (๒๗๙,๕๒๔ ราย) และสหราชอาณาจักร (๒๔๘,๒๙๓ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๐๓๔ ราย อยูRระหวRางการรักษาพยาบาล ๙๐ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๖ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๘๘๘ ราย  

 เขตติดโรคติดตRออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลRาวจะได�รับการกักตัวเปBนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกR ๑.สาธารณรัฐอิตาลี ๒.สาธารณรัฐอิสลามอิหรRาน ๓.มาเลเซีย ๔.ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๕.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๖.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๗.สาธารณรัฐแหRงสหภาพพมRา  
  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (สมอ.) เปZดเผยวRาท่ีประชุมผู�บริหารมีมติเห็นชอบ ให� 
สมอ. เรRงทํามาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.) ท่ีเก่ียวข�องกับวิถีปกติใหมRหรือ New Normal ตามท่ี สมอ. เสนอมีจํานวน 
27 มาตรฐานได�แกR หน�ากากผ�า เฟชชิลด� แวRนตานิรภัยใช�ทางการแพทย� เสื้อกาวน�ผRาตัด ตู�ความดันลบ เครื่องชRวยหายใจ  
เครื่องฆRาเช้ือด�วยยูวี (UVC) เปBนต�น 

วารสารทางการแพทย� Lancet พบวRาเด็กอายุ ๔ – ๑๔ ปi จํานวน ๘ รายใน กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ 
มีภาวะ Hyper inflammatory shock คล�ายอาการของโรคคาวาซากิ คือ ผู�ป�วยมีไข�สูงมาก มากกวRา ๔–๕ วันนอกจากน้ียังแสดง
อาการปวดศีรษะ ท�องเสีย อาเจียน ปวดท�องอยRางรุนแรง ตาแดง และมีผื่นตามตัว ซ่ึงเด็ก ๔ ใน ๘ ราย เคยติดเช้ือโรคโควิด-19  
มากRอนจากรายงานการวิจัยดังกลRาว จึงมีข�อสังเกตวRา โรคโควิด-19 อาจมีความสัมพันธ�บางอยRางกับโรคคาวาซากิ ซ่ึงยังต�องการ
ค�นคว�าวิจัยเพ่ือหาคําตอบตRอไป 

๑.๓ สถานการณ�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  

ข�อมูลผู�ป�วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเช้ือฯ 
ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 

รักษาอยูR อาการรุนแรง 
รักษาหาย/

ออกจาก รพ. 
เสียชีวิต 

รายใหมR สะสม 
ไมRพบผู�ป�วยราย
ใหมRเปBนวันท่ี ๔๘ 

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 
๗ ๓๘๖ ๓๘๖ ๐ ๐ ๓๘๖ 

๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสั่งการของศูนย�บัญชาการสถานการณ�ฉุกเฉิน
อยRางเครRงครัดและปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยRางเครRงครัด พร�อมท้ังแลกเปลี่ยน นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับ 
New Normal Medical Service ในการประชุม EOC รRวมกับคณะทํางานโรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหRง 

 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

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 ปZดดRาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทRาเรือบางสะพาน (ต้ังแตR ๓๑ ม.ค – ๑๗ พ.ค. ๖๓) ๒,๕๑๘ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทRองเท่ียวกลุRมเสี่ยง (ต้ังแตR ๑๑ ก.พ.–๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ปZดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม 

อยูRระหวRาง
ติดตามท้ังหมด 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝxาระวัง (๑๑ ก.พ.– ๒๐ พ.ค. ๖๓) ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ 
ผู�เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล (๖ มี.ค. – ๒๐ พ.ค. ๖๓) ๔,๖๑๙ ๔,๓๖๐ ๒๕๙ 
ผู�เดินทางกลับจากภูเก็ต (๓ - ๒๐ พ.ค. ๖๓) ๑๒๘ ๗๘ ๕๐ 

  ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรRระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (๒๘ มี.ค.– ๒๐ พ.ค. ๖๓) 
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน คัดกรองท้ังหมด ๑๕๓,๗๕๘ ราย จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย คัดกรองท้ังหมด ๔๓,๖๗๘ ราย  
รวม ๑๙๗,๔๓๖ราย พบมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ จํานวน ๓๙ ราย ในจังหวัด ๑๓ ราย นอกจังหวัด ๒๖ ราย 

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

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

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑ�การสอบสวนโรค การคัดกรองบุคคลท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง  
๕.๓ ประชาสัมพันธ�เชิงรุกและการให�ข�อมูลแกRสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือปxองกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนRวยงาน

ราชการอ่ืนในระดับจังหวัด อําเภอและท�องถ่ิน  และการปฏิบัติตามคําสั่งศูนย�ปฏิบัติงานในสถานการณ�ฉุกเฉิน และคําสั่งจังหวัด 
๕.๔ มีการตั้งคลินิกไข�หวัดแยกจากจุดบริการผู�ป�วยนอกทุกโรงพยาบาล และออกแบบ Medical new normal 
๕.๕ ประชาสัมพันธ�ข�อควรปฏิบัติให�กับสถานท่ีท่ีเปZดตามมาตรการผRอนปรนของ สบค. และจังหวัดฯ 

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวNาบิดเบือนความจริง  
- ไมRมีรายงาน 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


