
สถานการณ�ผู�ปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันอาทิตย�ท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๕,๓๙๗,๘๕๗ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๓๔๓,๕๙๙ ราย คิดเปAนร�อยละ ๖.๔ มีผู�รักษาหายแล�ว ๒,๒๔๔,๘๕๒ ราย คิดเปAนร�อยละ ๔๑.๖ ขณะน้ีมีผู�ป�วย
ยืนยันติดเช้ือฯ ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกP สหรัฐอเมริกา (๑,๖๖๖,๘๐๑ 
ราย) บราซิล (๓๔๗,๓๙๘ ราย) รัสเซีย (๓๓๕,๘๘๒ ราย) สเปน (๒๘๒,๓๗๐ ราย) และสหราชอาณาจักร (๒๕๗,๑๕๔ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๐๔๐ ราย อยูPระหวPางการรักษาพยาบาล ๖๕ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๖ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๙๒๑ ราย  

 เขตติดโรคติดตPออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลPาวจะได�รับการกักตัวเปAนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกP ๑.สาธารณรัฐอิตาลี ๒.สาธารณรัฐอิสลามอิหรPาน ๓.มาเลเซีย ๔.ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๕.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๖.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๗.สาธารณรัฐแหPงสหภาพพมPา  
  ศูนย�บริหารสถานการณ�การแพรPระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เห็นชอบให�ขยาย พ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก ๑ เดือน ให�ครอบคลุมเดือน มิถุนายน เพ่ือเปAนเคร่ืองมือในการควบคุมการแพรPระบาดเช้ือโควิด-19 ได�อยPางมี
ประสิทธิภาพกPอนการคลายล็อกระยะ 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 
รักษาอยูP อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมP สะสม 

ไมPพบผู�ป�วยราย
ใหมPเปAนวันท่ี ๕๑ 

๑๗ ๐ ๐ ๑๕ 
๒ 

(เสียชีวิตกPอนเข�ารับการรักษา  ๑ ราย) 

ข�อมูลการสอบสวนโรค 

ผู�ป�วยเข�าเกณฑ�สอบสวนโรค 
ไมPพบเช้ือ 

รอผล
ห�องปฏิบัติการ 

รักษาอยูP ออกจาก รพ. 
รายใหมP สะสม 

๐ ๔๐๑ ๔๐๑ ๐ ๐ ๔๐๑ 

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

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

๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวนสะสม 

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

หมายเหตุ 

สนามบินหัวหิน (เท่ียวบินจากกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซีย
ต้ังแตP ๕ ม.ค.–๑๙ มี.ค.๖๓) 

๔,๘๓๒ ๐ 
ไมPมีการบินเข�า ต้ังแตP  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

จุดผPอนปรนพิเศษไทย-พมPา (ต้ังแตP ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ปaดดPาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทPาเรือบางสะพาน (ต้ังแตP ๓๑ ม.ค – ๒๒ พ.ค. ๖๓) ๒,๕๓๘ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทPองเท่ียวกลุPมเสี่ยง (ต้ังแตP ๑๑ ก.พ.–๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ปaดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 



-๒- 

 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม 

อยูPระหวPาง
ติดตามท้ังหมด 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝgาระวัง (๑๑ ก.พ.– ๒๓ พ.ค. ๖๓) ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ 
ผู�เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล (๖ มี.ค. – ๒๓ พ.ค. ๖๓) ๔,๗๗๔ ๔,๔๗๖ ๒๙๘ 
ผู�เดินทางกลับจากภูเก็ต (๓ - ๒๓ พ.ค. ๖๓) ๑๓๔ ๘๙ ๔๕ 

  ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรPระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (๒๘ มี.ค.– ๒๑ พ.ค. ๖๓) 
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน คัดกรองท้ังหมด ๑๗๓,๒๔๖ ราย จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย คัดกรองท้ังหมด ๔๖,๙๕๓ ราย  
รวม ๒๒๐,๑๙๙ ราย พบมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ จํานวน ๔๑ ราย ในจังหวัด ๑๔ ราย นอกจังหวัด ๒๗ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนPวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสPงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําปgายคัดกรองไว�ท่ีหอ

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

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑ�การสอบสวนโรค การคัดกรองบุคคลท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง  
๕.๓ ประชาสัมพันธ�เชิงรุกและการให�ข�อมูลแกPสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือปgองกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนPวยงาน

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

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวNาบิดเบือนความจริง  
- ไมPมีรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


