
สถานการณ�ผู�ปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันเสาร�ท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๕,๒๙๗,๖๒๖ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๓๓๙,๔๐๘ ราย คิดเปDนร�อยละ ๖.๔ มีผู�รักษาหายแล�ว ๒,๑๕๐,๓๓๐ ราย คิดเปDนร�อยละ ๔๐.๖ ขณะน้ีมีผู�ป�วย
ยืนยันติดเชื้อฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกR สหรัฐอเมริกา (๑,๖๔๔,๖๓๘ 
ราย) บราซิล (๓๓๐,๘๙๐ ราย) รัสเซีย (๓๒๖,๔๔๘ ราย) สเปน (๒๘๑,๙๐๔ ราย) และสหราชอาณาจักร (๒๕๔,๑๙๕ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๐๓๗ ราย อยูRระหวRางการรักษาพยาบาล ๖๕ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๖ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๙๑๖ ราย  

 เขตติดโรคติดตRออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลRาวจะได�รับการกักตัวเปDนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกR ๑.สาธารณรัฐอิตาลี ๒.สาธารณรัฐอิสลามอิหรRาน ๓.มาเลเซีย ๔.ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๕.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๖.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๗.สาธารณรัฐแหRงสหภาพพมRา  
  ศูนย�บริหารสถานการณ�การแพรRระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เห็นชอบให�ขยาย พ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก ๑ เดือน ให�ครอบคลุมเดือน มิถุนายน เพ่ือเปDนเคร่ืองมือในการควบคุมการแพรRระบาดเช้ือโควิด-19 ได�อยRางมี
ประสิทธิภาพกRอนการคลายล็อกระยะ ๓ และระยะ ๔ ตามท่ีเลขาธิการ สมช. เสนอ โดยจะนําเข�าท่ีประชุม ครม. ให�ความ
เห็นชอบอีกครั้งวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น้ี 

๑.๓ สถานการณ�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  

ข�อมูลผู�ป�วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเช้ือฯ 

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูR อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมR สะสม 

ไมRพบผู�ป�วยราย
ใหมRเปDนวันท่ี ๕๐ 

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 

๕ ๔๐๑ ๔๐๑ ๐ ๐ ๔๐๑ 

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

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยRางเครRงครัด ในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ท่ีผRานมา ได�มีการ
หารือมาตรการสร�างความเชื่อม่ันให�หัวหินเปDน “เมือง Health Literacy” และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการในเทศบาล
เมืองหัวหินในรูปแบบใหมR พลิกสถานการณ� Covid-19 โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และนายแพทย�สุริยะ 
คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ� นําบุคลากรผู�เก่ียวข�องจากท้ัง ๒ หนRวยงานรRวมหารือ เพ่ือให�เกิด
มาตรการดังกลRาวอยRางเปDนรูปธรรม   

 
 
 
 
 
 
 



-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 ปkดดRาน 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 ปkดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม 

อยูRระหวRาง
ติดตามท้ังหมด 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝoาระวัง (๑๑ ก.พ.– ๒๑ พ.ค. ๖๓) ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ 
ผู�เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล (๖ มี.ค. – ๒๑ พ.ค. ๖๓) ๔,๖๕๔ ๔,๔๖๗ ๑๘๗ 
ผู�เดินทางกลับจากภูเก็ต (๓ - ๒๑ พ.ค. ๖๓) ๑๓๔ ๘๘ ๖๔ 

  ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรRระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (๒๘ มี.ค.– ๒๑ พ.ค. ๖๓) 
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน คัดกรองท้ังหมด ๑๖๘,๑๒๖ ราย จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย คัดกรองท้ังหมด ๔๕,๗๕๙ ราย  
รวม ๒๑๓,๘๘๕ ราย พบมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ จํานวน ๔๑ ราย ในจังหวัด ๑๔ ราย นอกจังหวัด ๒๗ ราย 

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

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

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

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

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวNาบิดเบือนความจริง  
- ไมRมีรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


