
สถานการณ�ผู�ปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันเสาร�ท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๖,๐๒๓,๑๖๔ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๓๖๖,๓๗๕ ราย คิดเปBนร�อยละ ๖.๑ มีผู�รักษาหายแล�ว ๒,๖๕๕,๖๘๐ ราย คิดเปBนร�อยละ ๔๔.๑ ขณะน้ีมีผู�ป�วย
ยืนยันติดเชื้อฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกQ สหรัฐอเมริกา (๑,๗๙๒,๘๘๐ 
ราย) บราซิล (๔๖๖,๒๐๐ ราย) รัสเซีย (๓๘๗,๖๒๓ ราย) สเปน (๒๘๕,๖๔๔ ราย) และสหราชอาณาจักร (๒๗๑,๒๒๒ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๐๗๖ ราย อยูQระหวQางการรักษาพยาบาล ๗๔ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๗ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๙๔๕ ราย  

 เขตติดโรคติดตQออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลQาวจะได�รับการกักตัวเปBนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกQ ๑.สาธารณรัฐอิตาลี ๒.สาธารณรัฐอิสลามอิหรQาน ๓.มาเลเซีย ๔.ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๕.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๖.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๗.สาธารณรัฐแหQงสหภาพพมQา  
  คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผQอนคลายการบังคับใช�มาตรการในการปZองกันและยับย้ังการแพรQระบาด
โรคติดตQอเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยท่ีประชุมสรุปกิจการท่ีจะได�รับการผQอนปรนใน ระยะท่ี ๓ 
  กิจกรรมด�านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต ได�แกQ 
  ๑. ห�างสรรพสินค�า ศูนย�การค�า คอมมูนิตี้มอลล� เป[ดดําเนินการจนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น.  
  ๒. ศูนย�แสดงสินค�า ศูนย�ประชุม หรือสถานท่ีจัดนิทรรศการ จํากัดพ้ืนท่ีรวมไมQเกิน ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร และ
ให�ป[ดไมQเกินเวลา ๒๑.๐๐ น.  
  ๓. สนามพระเครื่อง ศูนย�พระเครื่อง เป[ดบริการได� แตQต�องห�ามให�มีคนมาชุมนุมหนาแนQนและไร�ระเบียบ  
  ๔. ร�านเสริมสวย แตQงผม หรือตัดผมสําหรับบุรุษหรือสตรี ซึ่งการให�บริการท่ีจะทําได�เพ่ิมน่ัน คือ การทําสีผม 
รายละไมQเกิน ๒ ช่ัวโมง และห�ามมีผู�น่ังรอในร�าน  
  ๕. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เด็กกQอนวัยเรียน เป[ดเพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีประกอบอาหารสําหรบเด็ก เพ่ือแจกจQายเครื่องดื่ม
และอาหารกลางวันให�ผู�ปกครองนํากลับไปให�เด็ก 
  กิจกรรมด�านการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ได�แกQ 
  ๑. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานท่ีสัก หรือเจาะผิวหนัง หรอสQวนใดสQวนหน่ึงของ
รQางกาย สามารถทําได�ท้ังตัว จากเดิมท่ีอนุญาตให�ทําตั้งแตQคอลงไป แตQในระยะท่ี ๓ จะเป[ดให�ทําใบหน�าได� แตQยังมีความกังวลการ
สัมผัสใบหน�าท่ีอาจจะแพรQเช้ือได� จึงแนะนําผู�ให�บริการและผู�ใช�บริการ สวมหน�ากากอนามัยระหวQางรับบริการ ขณะท่ีการสักค้ิวยัง
พอทําได� แตQอยQาเพ่ิงไปทําศัลยกรรมจมูก  
  ๒. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย สามารถเป[ดได� นวดฝ�าเท�าได�แตQ
งดการอบตัว อบสมุนไพรอบไอนํ้าแบบรวม นวดใบหน�า สQวนกิจการ อาบ อบ นวด ยังไมQผQอนคลายให�เป[ดได� 
  ๓. สถานท่ีออกกําลังกาย ฟ[ตเนส ให�เป[ดท้ังในและนอกห�างสรรพสินค�า โดยผQอนคลายให�สามารถทํากิจกรรมได�
ท้ังหมด แตQมีข�อจํากัดระยะเวลาในการใช�บริการและจํานวนผู�ใช�บริการ  
  ๔. สนามกีฬา เพ่ือออกกําลังกาย หรือฝaกซ�อม ได�แกQ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอลและวอลเลQย�บอล โดยไมQม
การแขQงขันและมีคนรQวมกิจกรรมไมQเกิน ๑๐ คน ไมQนับผู�เลQน รวมถึงมวยอนุญาตให�เป[ดคQายฝaกซ�อมกับอุปกรณ�โดยไมQมีคูQซ�อม 
  ๕. สถานท่ีเลQนโบว�ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร�เบลด หรือการละเลQนอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เป[ดเฉพาะการออก
กําลังกายหรือการฝaกซ�อม 
  ๖. สถาบันลีลาศหรือ สอนลีลาศ  
  ๗. สระนํ้า เพ่ือการเลQนกีฬาหรือกิจกรรมทางนํ้าในบึง เชQน เจ็ตสกี ไคท�เซิร�ฟ เคร่ืองเลQนประเภทบาบานาโบcท 
ซ่ึงต�องไมQเปBนการแขQงขันและต�องจํากัดจํานวนผู�เลQนและมีมาตรการการทําความสะอาด ยังไมQรวมถึงกิจกรรมตามชายทะเล 
  ๘. โรงภาพยนตร� โรงละคร โรงมหรสพ ซ่ึงการฉายภาพยนตร�แตQละเรื่องต�องมีผู�เข�าชม รวมไมQเกิน ๒๐๐ คน 
สQวนโรงมหรสพแบบเฉพาะลิเก ลําตัด การแสดงพ้ืนบ�าน งดแสดงดนตรี คอนเสิร�ต และ 
  ๙. สวนสัตว� หรือสถานท่ีจัดแสดงสัตว� จํากัดผู�รQวมกิจกรรมท่ีเปBนการรวมกลุQม ต�องมีมาตรการสวมหน�ากาก
อนามัย การวัดไข� เว�นระยะหQาง จํากัดจํานวนคน 
 



-๒- 
๑.๓ สถานการณ�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  

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

รักษาอยูQ อาการรุนแรง 
รักษาหาย/

ออกจาก รพ. 
เสียชีวิต 

รายใหมQ สะสม 
ไมQพบผู�ป�วยราย
ใหมQเปBนวันท่ี ๕๗ 

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 

๑ ๔๑๒ ๔๑๑ ๑ ๑ ๔๑๑ 

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

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

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. – ๒๓ 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�องเฝZาระวัง (๑๑ ก.พ.– ๒๙ พ.ค. ๖๓) ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ 
ผู�เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล (๖ มี.ค. – ๒๙ พ.ค. ๖๓) ๕,๑๔๔ ๔,๘๐๗ ๓๓๗ 
ผู�เดินทางกลับจากภูเก็ต (๓ - ๒๙ พ.ค. ๖๓) ๑๔๓ ๑๑๐ ๓๓ 

  ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรQระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (๒๘ มี.ค.– ๒๘ พ.ค. ๖๓) 
   จุดท่ี ๑ อ.หัวหิน คัดกรองท้ังหมด ๑๙๘,๐๖๘ ราย จุดท่ี ๒ อ.บางสะพานน�อย คัดกรองท้ังหมด ๕๔,๘๗๕ ราย  
รวม ๒๕๒,๙๔๓ ราย พบมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ จํานวน ๔๑ ราย ในจังหวัด ๑๔ ราย นอกจังหวัด ๒๗ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนQวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสQงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําปZายคัดกรองไว�ท่ีหอ

ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝaกการเคลื่อนย�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�อมูลแกQสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือปZองกันโรค 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�อมูลท่ีพบวNาบิดเบือนความจริง - ไมQมีรายงาน 
ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


