
สถานการณ�ผู�ปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันพุธท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๕,๖๗๖,๕๔๗ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๓๕๑,๕๙๔ ราย คิดเปAนร�อยละ ๖.๒ มีผู�รักษาหายแล�ว ๒,๔๒๖,๐๖๔ ราย คิดเปAนร�อยละ ๔๒.๗ ขณะน้ีมีผู�ป�วย
ยืนยันติดเชื้อฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกQ สหรัฐอเมริกา (๑,๗๒๕,๒๓๔ 
ราย) บราซิล (๓๙๑,๒๒๒ ราย) รัสเซีย (๓๖๒,๓๔๒ ราย) สเปน (๒๘๓,๓๓๙ ราย) และสหราชอาณาจักร (๒๖๕,๒๒๗ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๐๔๕ ราย อยูQระหวQางการรักษาพยาบาล ๕๙ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๗ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๙๒๙ ราย  

 เขตติดโรคติดตQออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลQาวจะได�รับการกักตัวเปAนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกQ ๑.สาธารณรัฐอิตาลี ๒.สาธารณรัฐอิสลามอิหรQาน ๓.มาเลเซีย ๔.ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๕.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๖.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๗.สาธารณรัฐแหQงสหภาพพมQา  
  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วQา ท่ีประชุมครม.มีมติ
เห็นชอบขยาย พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน ไปอีก ๑ เดือน ระหวQางวันท่ี ๑ มิถุนายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ตามท่ี ศบค. เสนอ 

เลขาธิการสภาความม่ันคงแหQงชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผQอนคลายการ
บังคับใช�มาตรการในการป\องกันและยับย้ังการแพรQระบาดของโรคติดตQอเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) เป_ดเผยวQา ในวันท่ี ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖ภ เวลา ๑๓.๓๐ น. จะมีการประชุม สมช.เพ่ือพิจารณาผQอนปรนกิจการตQาง ๆ รวมถึงข�อเสนอการปรับลดเวลา
เคอร�ฟ_วลงจากเวลา ๒๓.๐๐-๐๔.๐๐ น. เปAน เวลา ๒๔.๐๐-๐๔.๐๐ น. หรือ ๒๓.๐๐-๐๓.๐๐ น. เพ่ือให�ประชาชนหาเช�ากินคํ่า 
และพQอค�าแมQค�าได�ประกอบอาชีพอยQางสะดวก 

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูQ อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมQ สะสม 

ไมQพบผู�ป�วยราย
ใหมQเปAนวันท่ี ๕๔ 

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 
๒ ๔๐๙ ๔๐๗ ๒ ๒ ๔๐๗ 

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

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยQางเครQงครัด และให�สาธารณสุขอําเภอสQงรายช่ือเจ�าหน�าท่ี  
“ผู�พิทักษ�ไทยชนะ” ให�ครบทุกอําเภอ 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

 

๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวนสะสม 

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

หมายเหตุ 

สนามบินหัวหิน (เท่ียวบินจากกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซีย
ต้ังแตQ 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 – ๑๗ พ.ค. ๖๓) ๒,๕๓๘ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทQองเท่ียวกลุQมเสี่ยง (ต้ังแตQ 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 

อยูQระหวQาง
ติดตามท้ังหมด 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝ\าระวัง (๑๑ ก.พ.– ๒๗ พ.ค. ๖๓) ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ 
ผู�เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล (๖ มี.ค. – ๒๗ พ.ค. ๖๓) ๔,๙๖๔ ๔,๖๖๒ ๓๐๒ 
ผู�เดินทางกลับจากภูเก็ต (๓ - ๒๗ พ.ค. ๖๓) ๑๓๘ ๙๗ ๔๑ 

  ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรQระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (๒๘ มี.ค.– ๒๗ พ.ค. ๖๓) 
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน คัดกรองท้ังหมด ๑๘๙,๑๖๒ ราย จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย คัดกรองท้ังหมด ๕๐,๙๐๒ ราย  
รวม ๒๔๐,๐๖๔ ราย พบมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ จํานวน ๔๑ ราย ในจังหวัด ๑๔ ราย นอกจังหวัด ๒๖ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนQวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสQงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําป\ายคัดกรองไว�ท่ีหอ

ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝmกการเคลื่อนย�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�อมูลแกQสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือป\องกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนQวยงาน

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

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวOาบิดเบือนความจริง  
- ไมQมีรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


