
สถานการณ์ผู้ป่วยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

๑. สถานการณ์  
๑.๑ สถานการณ์ ท่ัวโลก มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จำนวน ๕,๗๘๐,๖๒๐ ราย  

มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๓๕๖,๘๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ มีผู้รักษาหายแล้ว ๒,๔๙๒,๔๙๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ ขณะนี้มีผู้ป่วย
ยืนยันติดเชือ้ฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสำราญ โดยพบผู้ป่วยมากท่ีสุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (๑,๗๔๕,๓๖๙ 
ราย) บราซิล (๔๑๑,๘๒๑ ราย) รัสเซีย (๓๗๐,๖๘๐ ราย) สเปน (๒๘๓,๘๔๙ ราย) และสหราชอาณาจักร (๒๖๗,๒๔๐ ราย) 

๑.๒ สถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อฯ จำนวน ๓,๐๕๔ ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล ๕๒ ราย  
มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๕๗ ราย และรักษาหายแล้ว ๒,๙๔๕ ราย  

 เขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณี COVID-19 ซึ่งผู้เดินทางมาจากพื้นท่ีดังกล่าวจะได้รับการกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ ๑.สาธารณรัฐอิตาลี ๒.สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ๓.มาเลเซีย ๔.ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๕.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๖.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๗.สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  
  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ท่ีประชุมครม.มีมติ
เห็นชอบขยาย พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไปอีก ๑ เดือน ระหว่างวันท่ี ๑ มิถุนายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ตามท่ี ศบค. เสนอ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ท่ีมีการก่อสร้างในพื้นท่ีโรงพยาบาล เร่งสำรวจไซต์งาน พร้อมจัดให้มีการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อเป็น
ต้นแบบให้หน่วยงานอื่น ๆ๑.๓ สถานการณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 
ข้อมูลผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเชื้อฯ 

ผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ 
รักษาอยู ่ อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหม ่ สะสม 

ไม่พบผู้ป่วยราย
ใหม่เป็นวันท่ี ๕๕ 

๑๗ ๐ ๐ ๑๕ 
๒ 

(เสียชีวิตก่อนเข้ารับการรักษา  ๑ ราย) 

ข้อมูลการสอบสวนโรค 
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 

ไม่พบเชื้อ 
รอผล

ห้องปฏิบัติการ 
รักษาอยู ่ ออกจาก รพ. 

รายใหม ่ สะสม 
๐ ๔๐๙ ๔๐๗ ๐ ๐ ๔๐๗ 

๒. การดำเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการตามข้อสั่ งการของศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

๓. การดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้สั่งการไว้อย่างเคร่งครัด  

 

 

 

 
 



-๒- 

 

๔. ผลการดำเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รายการ 
จำนวนสะสม 

(ราย) 
ผู้ป่วยที่มีอาการ
ตามนิยาม (ราย) 

หมายเหตุ 

สนามบินหัวหิน (เท่ียวบินจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ต้ังแต่ ๕ ม.ค.–๑๙ มี.ค.๖๓) 

๔,๘๓๒ ๐ 
ไม่มีการบินเข้า ต้ังแต่  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

จุดผ่อนปรนพิเศษไทย-พม่า (ต้ังแต่ ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ปิดด่าน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ท่าเรือบางสะพาน (ต้ังแต่ ๓๑ ม.ค – ๑๗ พ.ค. ๖๓) ๒,๕๓๘ ๐  

โรงแรมที่มีนักท่องเท่ียวกลุ่มเสี่ยง (ต้ังแต่ ๑๑ ก.พ.–๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ปิดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว้สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รายการ 
จำนวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม 

อยู่ระหว่าง
ติดตามท้ังหมด 

ผู้เดินทางมาจากประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง (๑๑ ก.พ.– ๒๗ พ.ค. ๖๓) ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ 

ผู้เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล (๖ มี.ค. – ๒๗ พ.ค. ๖๓) ๔,๙๙๔ ๔,๗๐๐ ๒๙๔ 

ผู้เดินทางกลับจากภูเก็ต (๓ - ๒๗ พ.ค. ๖๓) ๑๔๑ ๑๐๔ ๓๗ 

  ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (๒๘ มี.ค.– ๒๗ พ.ค. ๖๓) 
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน คัดกรองท้ังหมด ๑๙๑,๐๔๙ ราย จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน้อย คัดกรองท้ังหมด ๕๒,๐๙๐ ราย  
รวม ๒๔๓,๑๓๙ ราย พบมอุีณหภูมิเกิน ๓๗.๕ จำนวน ๔๑ ราย ในจังหวัด ๑๔ ราย นอกจังหวัด ๒๗ ราย 

๕. มาตรการที่มีการดำเนินการแล้วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๕.๑ การเตรียมความพร้อมในหน่วยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำป้ายคัดกรองไว้ท่ีหอ

ผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จัดห้องแยกผู้ป่วย/หอผู้ป่วยสำรอง พัฒนาทักษะบุคลกรในการปฏิบัติงาน จัดหายา 
เวชภัณฑ์ และทรัพยากรท่ีจำเป็นให้เพียงพอ 

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู้ท่ีเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค การคัดกรองบุคคลท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยง  
๕.๓ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค โดยประสานข้อมูลกับหน่วยงาน

ราชการอืน่ในระดับจังหวัด อำเภอและท้องถ่ิน  และการปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่งจังหวัด 
๕.๔ มีการต้ังคลินิกไข้หวัดแยกจากจุดบริการผู้ป่วยนอกทุกโรงพยาบาล และออกแบบ Medical new normal 
๕.๕ ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติให้กับสถานท่ีท่ีเปิดตามมาตรการผ่อนปรนของ สบค. และจังหวัดฯ 

๖. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่พบว่าบิดเบือนความจริง  
- ไม่มีรายงาน 

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์  


