
ฉบับที่ 611 EOC ครั้งที่ 390 วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจวบคีรีขันธ์
ระลอกใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 เม.ย.-22 ต.ค.64

รายใหม่วันนี้ ยืนยันสะสม

ผลงานการเฝ้าระวัง

2,092 ราย

อยู่ระหว่างการรักษา

43 ราย
อาการรุนแรง

ระบบเฝ้าระวัง/บริการ ตรวจ 66,301 ราย พบเชื้อ 11,566 ราย (17.4%)

ค้นหาเชิงรุก        ตรวจ 23,055 ราย พบเชื้อ 2,403 ราย (10.4%)

รักษาหาย 11,788(+58)

สถานะผู้ป่วย

182 ราย
อาการปานกลาง

ไม่มีอาการถึงอาการเล็กน้อย 1867 ราย

สถานการณ์ฉีดวัคซีนวันนี้ (+2,792)

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทีอ่ยู่ระหว่างการกักตวั จ านวน 2,752 คน

เสียชีวิต 89(+1) (0.6%)

Sinovac
(โดส)

AstraZeneca
(โดส)

Sinopharm
(โดส)

เข็ม
ที่

รวม 
(โดส)

ครอบคลุม
ประชากร

176,003 34,232 82,930 26,315 1 319,480 74.2%
23,300 156,316 70,483 444 2,566 2 253,109 58.8%

5,329 4,212 3 9,541
199,303 195,877 153,413 444 33,093 รวม 582,130

ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

Johnson &
Johnson

ในจังหวัด

นอกจังหวัด

ไทย 10,011 ต่างชาติ 3,958

+341

Pfizer
(โดส)

0  568เรือนจ าสะสม

13,345 12,031
1,314

เรือนจ า

หลบหนีเข้าเมือง ติดจากต่างประเทศ/
หลบหนีเข้าเมืองสะสม 56+3

ในจังหวัด 335 นอกจังหวัด 6



รายละเอียดผู้เสียชีวิต COVID-19 ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์
รายที่ 89 (ผป.12111) ของการระบาดระลอกใหม่

• เพศชาย อายุ 62 ปี อาชีพ ค้าขาย ที่อยู่ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
• ประวัติโรคประจ าตัว ไม่มีประวัตโิรคประจ าตัว BMI 23.39  
• ไม่ได้รับวัคซีน COVID-19
• ประวัติเสี่ยง มีประวัติการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า (ภรรยา)
• 2-7 ต.ค.64 ปวดศีรษะ เกือบทุกวัน ปวดเมื่อยตามตัว   
• 8 ต.ค.64 ไอ หายใจหอบเหนื่อย ไปรักษาที่คลินิก ตรวจ Antigen Test Kit ผลพบเชื้อ 

จึงมาตรวจ RT-PCR ที่รพ.ประจวบคีรีขนัธ์
แรกรับหายใจเหนื่อย O2 Sat 81-85% On high flow nasal cannula
ผลตรวจพบเชื้อ COVID-19 ให้ยา Favipiravir วินิจฉัย ปอดอักเสบรุนแรง
และระบบหายใจล้มเหลว   

• 10 ต.ค.64 ใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ  
• 20 ต.ค.64 ผู้ป่วยเสียชีวิต 17.30 น.

การวินิจฉัยปอดอักเสบจากการติดเชือ้ COVID-19 ระบบหายใจล้มเหลว 
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บางสะพาน

ทับสะแก

เมือง

กุยบุรี

สามร้อยยอด

ปราณบุรี

หัวหิน

อายุ 60 ปี 
ขึ้นไป มี
โรคเรื้อรัง

55%อายุ 60 ปี ข้ึนไป 
11%

อายุน้อยกว่า 60 
ปี มีโรคเรื้อรัง 

21%

ปัจจัยอื่น
13%

สรุปข้อมูลผู้เสียชีวิต COVID-19 ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 เม.ย.64

ลักษณะทางระบาดวิทยาผู้เสียชีวิต จ านวน 89 ราย (เสียชีวิตก่อนได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 6 ราย) 

เพศ
52 ราย 37 ราย

อายุ อายุสูงสุด    98 ปี
อายุน้อยสุด 7 ด.
อายุเฉลี่ย 64.6 ปี
ค่ากลาง 66 ปี

ที่อยู่ผู้เสียชีวิต

โรคประจ าตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

สัญชาติ
ไทย 83 คน

อังกฤษ 1 คน
เมียนมาร์ 3 คน

สัมผัสญาติ/บุคคลในครอบครัว   44 ราย
สัมผัสเพื่อน/ที่ท างาน/ผป.พบเชื้อ 26 ราย
เดินทางไปพื้นที่ชุมชนพื้นที่เสี่ยง   19 ราย

ประวัติการได้รับวัคซีน COVID-19
ไม่ได้รับ 79 ราย ได้รับ 10 ราย* (ครบชุด 3 ราย)

3 1 2
11

39

20
13

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

แนวโน้มจ านวนผู้เสียชีวิตรายเดือน

ค่ากลางระยะเวลา (วันที่ทราบผล-วันที่เสียชีวิต) 13 วัน 
นานสุด 68 วัน เสียชีวิตก่อนรักษา 6 ราย 1-5 วัน 14 ราย,             
6-10 วัน 18 ราย, 11-15 วัน 20 ราย มากกว่า 15 วัน 31 ราย

*มี 1 ราย ติดเชื้อก่อนการได้รับวัคซีน วันที่ 7 กค รับ AZ1 ที่ กทม.    

ปัจจัยอ่ืนที่พบ
ตั้งครรภ์ 2 ราย สูบบุหรี่จัด 1 ราย ดื่มสุรา 2 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 6 ราย

โรคเรื้อรังที่พบ ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 
หัวใจ ไต ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
มะเร็ง อ้วนน้ าหนักเกิน

อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีโรคเรื้อรัง 49 ราย 
(55.1%)

อายุ 60 ปี ขึ้นไป ไม่มีโรค 10 ราย (11.2%)
อายุน้อยกว่า 60 ปี 

มีโรคเรื้อรัง 19 ราย (21.3%)
รวม 78 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 87.6

จีน 1 คน (AZ เข็ม 1 จ านวน 4 คน, Sinovac เข็ม 2 ครบชุด จ านวน 2 คน, 
Sinovac เข็ม 1 จ านวน 2 คน Sipharm เข็ม 2 ครบชุด 1 คน) สวีสเซอร์แลนด์1 คน
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ผู้ป่วยรายใหม่ รักษาหายรายใหม่ ติดเชื้อนอกจังหวัด 7 per. Mov. Avg. (ผู้ป่วยรายใหม่)

แนวโน้มการพบผู้ป่วย COVID-19 ตามวันที่รายงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ณ 22 ต.ค.64
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มาจากชุมชน สถานที่เสี่ยงต่างจังหวัด รับจาก ตจว แคมป์คนงาน
ไปสถานที่ชุมชน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันกอ่นหนา้
อาชีพเสี่ยง เช่น ท างานในสถานที่แออัด รวมโรงงาน AS ACF
ติดเชื้อจาก ตปท เรือนจ า นร.นายสิบ
ตลาดฉัตรแก้ว ติดเชื้อในชุมชน/ระหวา่งสอบ

จ า
นว

นร
าย

แนวโน้มผู้ป่วย COVID-19 ตามวันเริ่มป่วย จ าแนกประเภทความเสี่ยง

N=13,969 ราย

ตั้งแต่ 25 มี.ค.-22 ต.ค.64

รง.QPP

รง.Dole

รง.Dole

แคมป์พรีบิลท์

รง.เถกิง

ค่ายฤทธฤิาชัย

เรือนจ า

นร.นายสิบ

รง.กุยบุรี

ตลาดฉัตรแก้ว

แคมป์วังก์พง

แคมป์วันเพลส
บ้านพัก พนง.
หนองตาแต้ม



อ าเภอ ผป.สะสม
ตั้งแต่ เม.ย.

จ านวนผู้ป่วยในช่วง 14 วันล่าสุด
ผป.สะสม 7 วัน 
ก่อนหน้า 10-16 ต.ค. 17 ต.ค. 18 ต.ค. 19 ต.ค. 20 ต.ค. 21 ต.ค. 22 ต.ค. 23 ต.ค. ผป.สะสม

14 วัน ล่าสุด

หัวหิน 6124(22) 324 73 39 52 71 57 616
ปราณบุรี 2940(56) 384 42 181 41(1) 41 236 925(1)
สามร้อยยอด 961(40) 23 8 2 9 2 1 45
กุยบุรี 899(11) 17 7 2 1 13 0 40
เมือง 1105(42) 60(1) 11 13 3 49 26 162(1)
ทับสะแก 203(31) 2 1 0 1 1 0 5
บางสะพาน 778(68) 37 1 1 0 2 19 60
บางพานน้อย 335(46) 4 0 0 0 3 2 9
เรือนจ า 568 5 0 1 0 0 0 6
ต่างประเทศ 56 8 12 0 6 0 3 29
รวม 13969(316) 864(1) 155 239 113(1) 182 344 1897(2)

จ านวนผู้ป่วย COVID-19 รายอ าเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามวันที่รายงาน 
ข้อมูล 22 ต.ค. 64



อ าเภอ
จ านวน     

Cluster สะสม
(10 ราย+)

ควบคุมได้
ภายใน 28

วัน

ร้อยละที่
ควบคุม
ได้

Cluster ควบคุมไม่ได้  
ใน 28 วัน

จ านวน Cluster ที่พบผู้ป่วยรายสุดท้าย อยู่ในช่วง 14 วัน ก่อนหน้า

จ านวน ควบคุมได้ 
ภายใน 14 วัน ร้อยละ

เกิน 14 วัน    
ไม่ถึง 28 วัน

เกิน 28 วัน

หัวหิน 31 28 90.3 รง.โดล/ชุมชนเนปาล-โต้รุ่ง 
/นร.นายสิบ 11 9 81.8 1 1

ปราณบุรี 21 19 90.5 ตลาดฉัตรแก้ว/รง.สยาม 11 8 72.7 1 2
สามร้อยยอด 7 7 100.0 - 2 2 100.0 0 0
กุยบุรี 4 2 50.0 บ้านเพื่อนกุยบุร/ีรง.กุยบุรี 0 0 0.0 0 0
เมือง 15 14 93.3 เรือนจ า 4 3 75.0 1 0
ทับสะแก 0 0 0.0 - 0 0 0.0 0 0
บางสะพาน 11 11 100.0 - 2 2 100.0 0 0
บางพานน้อย 5 5 100.0 - 0 0 0.0 0 0
รวม 94 86 91.5 8 30 24 80.0 3 3

คลัสเตอร์สะสมของผป COVID-19 ตั้งแต่ 1 เม.ย.-21 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์

นร.นายสิบ

ตลาดฉัตรแก้วรง.สยามฯ

รง.ทิปโก้

รง.เนเชอรัล

ตลาดฉัตรไชย



แผนที่แสดงคลัสเตอร์ COVID-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลสัเตอร์ที่พบผู้ป่วยในช่วง 14 วันล่าสุด

ปราณบุรี

กุยบุรี

เมือง

ทับสะแก

บางสะพาน

บางพานน้อย

ข้อมูล 21 ต.ค. 64

26-50 ราย
51-100 ราย

100+ ราย

นร.ทหาร รร นายสิบ380

คลสัเตอร์ ประเภท จ านวนผป
ท่ีเชื่อมโยง

ผป.ราย
สุดท้าย

นร.ทหาร รร.นายสิบ* รร.ทหาร 380 13 ตค

ตลาดฉัตรแก้ว* ตลาด 305 19 ตค

แคมป์ก่อสร้าง วังก์พง แคมป์คนงาน 161 20 ตค

ตลาดฉัตรไชย ตลาด 122(+1) 21 ตค

บ้านพักคนงานหนองตาแต้ม ชุมชน 305(+180) 20 ตค

เรือ ว โชคเอกชัย 79 เรือประมง 55(+1) 20 ตค

รง เนเชอรัลฟรุต โรงงาน 80(+10) 20 ตค

รง ทิปโก้ โรงงาน 42 16 ตค

งานศพ ม.5 มะค่าสี่ซอง งานรวมกลุ่ม/ญาติ 45 9 ตค
รง สยามอุตสาหกรรมเกษตร* โรงงาน 42(+3) 20 ตค

ร้านเบเกอรี่ซอยหัวหิน 51 ร้านเบเกอรี่ 36 16 ตค

รง สยามอโลเวรา โรงงาน 42(+5) 20 ตค

รง มอร์มิ่งดิว โรงงาน 32(+6) 20 ตค

10-25 ราย

จ านวนทั้งหมด 30 คลสัเตอร์ 
ควบคุมได้ ภายใน 28 วัน 28 คลสัเตอร์

คลัสเตอร์ ประเภท จ านวน

กลุ่มเพ่ือนออกก าลังกาย เพ่ือน ญาติ 21

บ้านพักพูลวิลล่า งานรวมกลุ่ม 13

เมียนมาร์ก่อสร้าง ม.2 ชุมชน 19

โรงแรมสมชาย แม่ร าพึง โรงแรม 12

เรือ ส สุนทรารัตน์ เรือประมง 15

ร้านเจ๊กเป๊ียะ ร้านอาหาร 15

แคมป์วันเพลส แคมป์คนงาน 21

ร้านโฟนลิงค์ ร้านอาหาร 17(+1)

ป้าค้าขายรถพ่วงข้าง ชุมชน 30(+7)

บ.น้ าดื่มไทย โรงน้ า 19

รง โฮเตอิ โรงงาน 22(+1)

บ.เอทีซี ทราฟฟิค บริษัท 13

รง.ผลไม้ปราณ2005 โรงงาน 17

สังสรรค์ ม.2 หนองพลับ งานรวมกลุ่ม 10

โรงหมึกเจ๊ป้อม โรงหมึก 15(+15)

ท าไร่หัวไชเท้า หนองพลับ คนงานท าไร่ 12(+3)

บ สินแร่ อ่าวน้อย โรงงานเล็ก 10(+1)

ตลาดฉัตรแก้ว

งานศพ ม.5 มะค่าสี่ซอง 45

เรือว โชคเอกชัย 79

305รง.เนเชอรัลฟรุต

รง.ทิปโก้

รง สยามอโรเวรา

55

42รง.สยามอุตสาหกรรม
22รง โฮเตอิ

กลุ่มเพ่ือนออกก าลงักาย21

16
บ้านพักพูลวิลล่า

เบเกอรี่ซอยหัวหิน 51

19 เมียนมาร์ก่อสร้าง ม.2

34ตลาดฉัตรไชย

โรงหมึกเจ๊ป้อม
15

โรงแรมสมชาย แม่ร าพึง 12

42

15 เรือ ส สุนทรารัตน์
80
42

15 ร้านเจ๊กเป๊ียะ
แคมป์วันเพลส21

แคมป์ก่อสร้าง วังก์พง

10
โฟนลิงค์

30 ป้าค้าขายรถพ่วงขา้ง

19บ น้ าดื่มไทย

161

ประเภทคลสัเตอร์ โรงงาน 7 แห่ง เครือญาต/ิชุมชุน 2 แห่ง แพปลา/เรือ/กุ้ง/หมึก 3 แห่ง แคมป์คนงาน/ชุมชนต่างด้าว 4 แห่ง ร้านอาหาร 3 แห่ง
งานรวมกลุ่ม 3 ตลาด 2 สถานประกอบการ 3 รร.ทหาร 1 โรงแรม 1 ท าไร่ คนงาน 1

122

เอทีซี ทราฟฟริค13

17รง.ผลไม้ปราณ2005

ชุมชนบ้านพักคนงาน หนองตาแต้ม305

32 รง.มอร์นิ่งดิว

งานสังสรรค์ ม.2 หนองพลับ 10 12คนงานไร่หัวไชเท้า หนองพลับ

บ สินแร่10



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 22 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1

Cluster รง.มอร์น่ิง ดิว

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 43 ราย

สะสม 32 ราย

15 ตค รง. ตรวจ ATK ทั้งหมด 80 ราย ไทย 70
พม่า 10 คน พบเชื้อ 5 ราย 17 ตค PCR พบเชื้อ 5 ราย

รายแรก 13510-13517, 13524-13533, 
13535, 13540-13541สะสม 11 ราย

วันนี้ +6ราย

วงท่ี 1
วงท่ี 2

ชาย 4 ราย หญิง 2 ราย
13641-13646 ปราณบุรี

สัญชาติไทย 4 ราย เมียนมาร์ 2 ราย ไม่มีอาการ
ท างานเป็นพนักงานโรงงานมอนิ่งดิวฟูดดส์

19 ตค.โรงงานตรวจ ATK บวก 6 คน เอามาไว้ CI เยียรบับ 
ส่งตรวจ PCR 
20ตค.พบเชื้อ

Cluster ชุมชนบ้านพักคนงาน หมู่ 11 หนองตาแต้ม

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 305 ราย

13676 -13845 ปราณบุรี
สัญชาติไทย 58 ราย เมียนมาร์ 122 ราย ไม่มีอาการ

เพศหญิง 111 ราย ชาย 69 ราย
วันนี้ +180 ราย

19 ตค.เก็บ PCR พนักงานโรงงานเนเชอรัลฟรุ๊ต
บริษัทอุตสาหกรรมผลไม้ปราณบุร ี2025 จ ากัด   
บริษัทสยามอโลเวล่า 2005 จ ากัด และ หจก.อุตสาหกรรม 
ผลไม้ปราณบุรี อาศัยชุมชนบ้านพักคนงานหมู่ 11
ต.หนองตาแต้ม จ านวน 382 ราย พบเชื้อ 180 ราย

สะสม 305 ราย
รายแรก 13217-13341 ตรวจ PCR แรงงานต่างด้าว
อาศัยชุมชนบ้านพักคนงานหมู ่11 ต.หนองตาแต้ม 
จ านวน 299 ราย พบเชื้อ 125 ราย พบเชื้อ 18 ตค

วงท่ี 1

ผู้ป่วยราย
ใหม่

จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ 344 ราย
เพศชาย 147 ราย

เพศหญิง 197 ราย

สัญชาติไทย 182 ราย

เมียนมาร์ 157 ราย

กัมพูชา 1 ราย

จีน 1 ราย

ลาว 3 ราย

มีอาการ 89 ราย

ไม่มีอาการ 255 ราย

ติดเชื้อในจังหวัด   335 ราย

ติดเชื้อนอกจังหวัด   6 ราย

ติดจากต่างประเทศ 3 ราย



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 22 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยราย
ใหม่

2

ชาย 8 ราย หญิง 7 ราย
13883-13897 ปราณบุรี

สัญชาติไทย 1 ราย เมียนมาร์ 14 ราย ไม่มีอาการ
18 ตค นายจ้างตรวจ ATK ลูกจ้างโรงหมึกเจ๊ป้อม 35 คน 
ผลพบเชื้อ 15 คน เวลาท างานพูดคุยกัน ยกหมึก ตากหมึก

ด้วยกัน ไม่ได้สวมแมสบางเวลา ทานอาหารรว่มกัน
19 ตค จนท.ลงตรวจ PCR 

20 ตค ผลพบเชื้อ

วันนี้ +15 ราย

Cluster โรงหมึกเจ๊ป้อม

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 15 ราย

รายแรก 12213 เมือง ช ไทย 60 ปี ต ารวจ
พบเชื้อ 11 ตค 12111,

12162 ญ ไทย 62 ปี ค้าขายพ่วงข้าง พบเชื้อ 10 ตค

สะสม 9 ราย
วงท่ี 1

วงท่ี 2

Cluster ค้าขายรถพ่วงข้าง

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 30 ราย

สะสม 13 ราย

วงที่ 3
วันนี้ +1 ราย

สะสม 8 ราย

19 ตค. สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 12739 
(พ่ีสาว) อาศัยร่วมบ้าน ไปตรวจ PCR 
20 ตค ผลพบเชื้อ 

13919 เมือง ญ ไทย 12 ปี นักเรียน
(น้องของ 12739)

13913 เมือง ช ไทย 62 ปี รับจ้าง
(เพ่ือนบ้านของ 12739)

13914 เมือง ญ ไทย 7 ปี นักเรียน
(เพ่ือนบ้านของ 12739)
13915 เมือง ช ไทย 8 ปี นักเรียน
(เพ่ือนบ้านของ 12739)
13916 เมือง ช ไทย 2 ปี 
(เพ่ือนบ้านของ 12739)

13917 เมือง ญ ไทย 59 ปี 
(เพ่ือนบ้านของ 12739)
13918 เมือง ช ไทย 17 ปี 
(เพ่ือนบ้านของ 12739)

ให้ประวัติสัมผัสเพ่ือนบ้าน (12739) 
19 ตค ไปตรวจ PCR 
20 ตค ผลพบเชื้อ 

วันนี้ +6 ราย



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 22 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยราย
ใหม่

3

วงท่ี 2

สะสม 80 ราย
รายแรก 10605 พนง. โรงงานเนเชอรัลฟรุต๊

พบเชื้อ 25 กย

วงท่ี 1

Cluster โรงงานเนเชอรัลฟรุ๊ต

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 96 ราย

สะสม 15 ราย

วงท่ี 3
สะสม 1 ราย

วันนี้ +3 ราย

13869 ปราณบุรี ไทย 17 ปี
นักเรียน (ลูกของ 13107)

13870 ปราณบุรี ไทย 14 ปี
นักเรียน (หลานของ 13107)
13871 ปราณบุรี ไทย 20 ปี
(สามีของ 13017)

ชาย 6 ราย หญิง 4 ราย
13859-13868 ปราณบุรี

สัญชาติไทย 10 ราย มีอาการ 10 ราย
ผู้ป่วยแจ้งว่าถูกสุ่มตรวจ สายรถรับส่งพนักงาน 

17 ตค.ไม่ได้ถูกสุ่มตรวจ PCR โรงงานจึงตรวจ ATK แทน 
18 ตค. สุ่มตรวจ ATK จ านวน 30 คน พบเชื้อ 10 คน 

19 ตค.ตรวจ PCR
20 ตค ผลพบเชื้อ

วันนี้ +10 ราย สัมผัสญาติ รายที่ 13107 อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน กิน
ข้าวร่วมกัน ใช้ห้องน้ าร่วมกัน นอนห้องเดียวกัน 
19ตค.มาตรวจที่รพ.ปราณบรุี
20 ตค ผลพบเชื้อ 

สะสม 42 ราย
รายแรก 9852-9857 โรงงานสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 

SAICO ตรวจ ATK ก่อนเปิดโรงงาน พบเชื้อ 15 กย

วงท่ี 1
วงท่ี 2

สะสม 33 ราย

วงท่ี 3
สะสม 1 ราย

Cluster สยามอุตสาหกรรมเกษตร

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 76 ราย

วันนี้ +3 ราย

13857 ปราณบุรี เมียนมาร์ 51 ปี
พนักงานโรงงานไซโก้

เป็นสามีของผู้ติดเชื้อ อยู่บ้าน
เดียวกัน ไม่สบายตั้งแต่วันที่ 16ตค. 
หยุดงาน มีอาการปวดกล้ามเนื้อ มี
น้ ามูก ปวดหัว 
18ตค.ซื้อ ATK มาตรวจพบเชื้อ 
19ตค. ตรวจ PCR
20 ตค ผลพบเชื้อ

13856 ปราณบุรี เมียนมาร์ 28 ปี
พนักงานโรงงานไซโก้

เป็นเพ่ือนข้างห้องของผู้ติดเชื้อ 
พูดคุยทุกวัน 
18ตค.มีน้ ามูก ซื้อชุดตรวจ ATK 
มาตรวจเอง พบเชื้อ 
19 ตค ตรวจ PCR
20 ตค ผลพบเชื้อ
13858 ปราณบุรี เมียนมาร์ 53 ปี
พนักงานโรงงานไซโก้

ผู้ป่วยไม่สบายตั้งแต่วันที่ 15 ตค. มี
อาการไอ ปวดกล้ามเนื้อ หนาว 
18ตค.ซื้อชุดตรวจ ATK ผลพบเชื้อ 
19ตค. ตรวจ PCR
20 ตค ผลพบเชื้อ



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 22 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยราย
ใหม่

4

Cluster โรงงานสยามอโลเวร่า

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 47 ราย

สะสม 42 ราย
รายแรก 11437-11449 ปราณบุรี พนง.สยามอโลเวรา่ไลน์ผลิต 

รง.ให้ตรวจ ATK+ พบเชื้อ 3 ตค

วงท่ี 1

วงท่ี 2
สะสม 5 ราย

วันนี้ +5 ราย

13873-13877 ปราณบุรี
สัญชาติไทย 5 ราย  มีอาการ 5 ราย

เพศหญิง 4 ราย ชาย 1 ราย

- ผป.รายที่ 13873
19 ตค.มารพ.ปราณบุรีดว้ยอาการไข้ 
ไอ ปวดศรีษะ แพทย์ให้ตรวจ PCR
20 ตค ผลพบเชื้อ

- ผป.รายที่ 13874-13877
18 ตค. ผู้ป่วยแจ้งว่าในบริษัทมีผู้ตดิ
เชื้อเยอะ จึงซื้อที่ตรวจ ATK พบเชื้อ 
19 ตค. ตรวจ PCR
20 ตค ผลพบเชื้อ

Cluster โฮเตอิ

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 25 ราย

สะสม 22 ราย
รายแรก 11382 พนักงานบริษัทโอเตอิ  

พบเชื้อ 2 ตค

วงท่ี 1วงท่ี 2
สะสม 3 ราย

13872 ปราณบุรี ช  ไทย 39 ปี
พนง.รง.โฮเตอิ

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 13125 เป็นสามีของผู้
ติดเชื้อ อยู่บ้านเดียวกัน 
19ตค.มีอาการไอ มีน้ ามูก มีเสมหะ มา
ตรวจที่รพ.
20 ตค พบเชื้อ 

วันนี้ +1 ราย

สะสม 7 ราย
รายแรก 13154 เมือง รับจ้าง บ.สินแร่

พบเชื้อ 17 ตค

วันนี้ +1 ราย

13851 เมือง ช ไทย 33 ปี
รับจ้างบ.สินแร่ แผนกโต๊ะน้ า (เพ่ือนร่วมงานของ 13154)

วงท่ี 1

วงท่ี 2
สะสม 3 ราย

สัมผัสเพ่ือนร่วมงาน (13154) 
16ตค.ท างานที่เดียวกับผู้ตดิเชื้อ มีพูดคุยบ้าง 
แต่ไม่ได้ใกล้ชิด 
17-18ตค.ท างาน ตรวจ ATK ผลบวก 
19 ตค.มาตรวจคัดกรอง มีอาการไข้ เจ็บคอ 
20 ตค.ผลพบเชื้อ

Cluster สินแร่ อ่าวน้อย

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 10 ราย



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 22 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยราย
ใหม่

5

สะสม 8 ราย
รายแรก 13180 หัวหิน ท าไร่หัวไชเท้า 

พบเชื้อ 17 ตค

13923 หัวหิน ไทย 36 ปี
ท าไร่ (น้องของ 13180)

วงท่ี 1 วงท่ี 2 วันนี้ +3 รายสะสม 4 ราย

11 ต.ค.64 เดินทางไปฉีดวัคซีน Pfizer ที่ร.ร.หัวหิน 
14-16 ต.ค.64 เดินทางไปพบปะพูดคุยที่บ้านป้า 
(13180) กินอาหารร่วมกัน 
18 ต.ค.64 ไปตรวจ ATK ที่คลินิกนายแพทย์ศรัณย์ 
ผลลบ 
20 ตค.64 ตรวจ RT-PCR ที่รพ.หัวหิน 
21 ต.ค.64 ทราบผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ 
รพ.หัวหิน

ทุกวันจะไปไร่มันส าปะหลังกับสามี 
14-16 ต.ค.64 ลูกสาวทั้ง 2 คน
เดินทางไปพบปะพูดคุยที่บ้านพ่ีสาว 
ผู้ป่วยรายที่ 13180
18 ต.ค.64 ตรวจ ATK ที่คลินิก
นายแพทย์ศรัณย์ ผลลบ 
19 ตค.64 เริ่มมีไข้ ไอ จึงหยุดอยู่บ้าน
ไม่ได้ไปไร่ 
20 ตค.64 เดินทางไปตรวจ RT-PCR 
ที่รพ.หัวหิน 
21 ต.ค.64 ทราบผลพบเชื้อ

13924 หัวหิน ไทย 13 ปี
นักเรียน (หลานของ 13180)

14-16 ต.ค.64 เดินทางไปพบปะพูดคุย
ที่บ้านป้า(13180) กินอาหารร่วมกนั
18 ต.ค.64 มีอาการไข้ ไอ ตรวจ ATK 
ที่คลินิกนายแพทย์ศรัณย ์ผลลบ 
20 ตค.64 เดินทางไปตรวจ RT-PCR 
ที่รพ.หัวหิน 
21 ต.ค.64 ทราบผลพบเชื้อ
13925 หัวหิน ไทย 15 ปี
นักเรียน (หลานของ 13180)

Cluster คนงานไร่ผักหัวไชเท้า ม.7 หนองพลับ

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 12 ราย

Cluster เรือ ว.โชคเอกชัย 79

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 55 ราย

วงที่ 3
สะสม 5 ราย

วงที่ 2
สะสม 9 ราย

วงที่ 1 สะสม 41 ราย
รายแรก 10926 – 10945 ลูกเรือ/เจ้าของ/ไต๋เรือ 

ว.โชคเอกชัย 79 พบเชื้อ 29 กย

เป็นลูกเรือ ว.โชคเอกชัย 79 กักตัวอยู่ซอยแม่รุง่ ม.2 ต.แม่ร าพึง 
28 กย. นายจ้างให้ตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ 
4 ตค. ตรวจ PCR ครั้งที่ 1 ผล ไม่พบเชื้อ
10 ตค. ตรวจ PCR ครั้งที่ 2 ผลไม่พบเชื้อ
18 ตค. ตรวจ PCR ครั้งที่ 3 ผล Invalid
20 ตค. ตรวจ PCR ครั้งที่ 4 ผลพบเชื้อ

13650 บางสะพาน เมียนมาร์ 27 ปี
ลูกเรือ ว.โชคเอกชัย 79 วันนี้ +1 ราย



มีอาการ ไม่มีอาการ
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ผู้ป่วยราย
ใหม่

6

สะสม 48 ราย
รายแรก 11337 เมียนมาร์ รับจ้าง

ส่งน าแข็งตลาดฉัตรไชย พบเชื้อ 2 ตค

ตลาดฉัตรไชย

วงท่ี 2
สะสม 69 ราย

Cluster ตลาดฉัตรไชย

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 122 ราย

วงท่ี 3สะสม 5 ราย

วงท่ี 1
วันนี้ +1 ราย

13921 หัวหิน ไทย 39 ปี
ค้าขายของช า

6-16 ต.ค. เปิดร้านขายของช าที่ตลาดฉัตรไชย(ตลาดบน) 
กับภรรยา และไปตลาดนัดไดโนเสาร์
17 ต.ค. 64 เปิดร้านตามปกติ เริ่มมีอาการเจบ็คอ 
18 ต.ค. 64 เปิดร้านขายของตามปกติ 
19 ต.ค. 64 ไปตรวจ ATK กับทีมเทศบาลเมืองหัวหิน 
ผลพบเชื้อ 
20 ต.ค. 64 ตรวจ RT-PCR ที่ รพ.หัวหิน 
21 ต.ค. 64 ทราบผลพบเชื้อCluster โฟนลิงค์หัวหิน

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 17 ราย

วงที่ 2
สะสม 3 ราย

รายแรก 12774 – 12783 เชื่อมโยงร้านข้าวต้มโฟนลิ้งค์
พบเชื้อ 14 ตค

สะสม 13 รายวงที่ 1

13957 หัวหิน ไทย 55 ปี
รับจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวเจป๊ากแดง 
ซ.94 ตลาดเพ่ิมทรัพย์
(เพ่ือนร่วมงานของ 13078)

ปกติท างานที่ร้านกว๋ยเตี๋ยวเจ๊ปากแดงซอย 94
ตลาดเพ่ิมทรัพย์หัวหินมีเพ่ือนรว่มงาน 7 คน
18 ต.ค.64 ตนเองเดินทางมาตรวจ COVID-19 
แต่ จนท.นัดให้มาตรวจวนัที่ 20 ต.ค.64
20 ต.ค.64 มาตรวจ RT-PCR ที่ รพ.หัวหิน 
21 ต.ค.64 ทราบผลพบเชื้อ

วงที่ 3 วันนี้ +1 ราย
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รายแรก 13155 ขายอะไหล่รถยนต์ที่ กทม./
13156/13157 ขายมะพร้าว ตลาดรถไฟ ร่วมบ้าน

เมือง พบเชื้อ 17 ตค 

สะสม 5 ราย

วันนี้ +2 ราย 13908 เมือง ญ ไทย 89 ปี 
(ญาติของ 13155 และ 13156)
13909 เมือง ช ไทย 2 เดือน 
(ลูกของ13155 และ 13156) 

สะสม 4 ราย
รายแรก 13342 บางสะพาน ผป.เบาหวานผ่าตดัขา

พบเชื้อ 18 ตค
วันนี้ +2 ราย 13656 บางสะพาน ญ ไทย 50 ปี 

รับจ้างกรีดยาง (เพ่ือนบ้านของ 13342)
13657 บางสะพาน ญ ไทย 58 ปี 
(แม่ของ 13569)

รายแรก 11792 บางสะพาน แม่บ้าน พบเชื้อ 6 ตค
สะสม 5 ราย

วันนี้ +3 ราย

13653 บางสะพาน ช ไทย 33 ปี ท าสวน (สามีของ 11792)
13654 บางสะพาน ญ ไทย 13 ปี นักเรียน  (ญาติของ 11792)
13655 บางสะพาน ญ ไทย 1 ปี (ญาติของ 11792)

รายแรก 12442 บางสะพาน ญ ไทย 50 ปี 
ตรวจก่อน admit พบเชื้อ 12 ตค

สะสม 3 ราย

วันนี้ +2 ราย

13651 บางสะพาน ช ไทย 66 ปี 
วิ่งรถพ่วงข้างขายกับข้าว (พ่ีของ 12442)
13652 บางสะพาน ญ ไทย 43 ปี 
วิ่งรถพ่วงข้างขายน้ า/ลูกชิ้น (หลานของ 12442)

สะสม 4 ราย
รายแรก 11819 เมียนมาร์ ค้าขายที่บ้าน 

พบเชื้อ 6 ตค
13880 ปราณบุรี ญ เมียนมาร์ 14 ปี 
ขายพริกแกงหลังตลาดฉัตรแก้ว 
(ภรรยาของ 13027)
13881 ปราณบุรี ช เมียนมาร์ 30 ปี ก่อสร้าง 
(พ่ีชายของ 13027)

วันนี้ +2 ราย

สะสม 7 ราย
รายแรก 12704 / 12705 ปราณบุรี ธุรกิจส่วนตัว   

สัมผัสในครอบครัว พบเชื้อ 14 ตค

13878 ปราณบุรี ญ ไทย 23 ปี 
(ร่วมบ้านกับ 13128)

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 13550 เมือง ช ไทย 65 ปี 
พบเชื้อ 19ตค

13852 เมือง ญ ไทย 62 ปี 
ลูกจ้างประจ า (ดูแล 13550)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 11975 ปราณบุรี ญ 
ไทย 69 ปี พบเชื้อ 7 ตค

13900 ปราณบุรี ช ไทย 66 ปี 
ขรก.บ านาญ (น้องของ 11975)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

สะสม 2 ราย
รายแรก 12173 ปราณบุรี 

รับราชการทหาร 
พบเชื้อ 10ตค

วันนี้ +1 ราย

สะสม 2 ราย
13899 ปราณบุรี ช ไทย 33 ปี 

รับราชการทหาร 
(เพ่ือนร่วมงานของ 12555)

วงท่ี 1

วงท่ี 2
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ผู้ป่วยราย
ใหม่

สะสม 7 ราย
รายแรก 12939 หัวหิน ประมง พบเชื้อ 16 ตค

13950 หัวหิน ช ไทย 57 ปี
13956 หัวหิน ญ ไทย 29 ปี

(ญาติของ 13447)

วันนี้ +2 ราย

12457 ค้าขายออนไลน์/ 12458 ค้าขายออนไลน์/
12459 หัวหิน ญ ไทย อยู่ร่วมบ้านเดียวกนั 

พบเชื้อ 12 ตค

สะสม 10 ราย
วงท่ี 1

วงท่ี 2
สะสม 1 ราย

13947 หัวหิน ช ไทย 14 ปี (น้องของ 12763)
13948 หัวหิน ญ ไทย 2 ปี (น้องของ 12763)

วันนี้ +2 ราย

รายแรก 13412 นักศึกษา พบเชื้อ 18 ตค.

13949 หัวหิน ญ ไทย 28 ปี (เพ่ือนของ 13412)
13934 หัวหิน ญ ไทย 28 ปี (พ่ีของ 13412)

สะสม 3 ราย

วันนี้ +2 ราย

รายแรก 12767 หัวหิน ช ไทย 
12 ปี นักเรียน พบเชื้อ 14 ตค

13940 หัวหิน ญ ไทย 54 ปี 
(ญาติร่วมบ้านกับ 13176)
13941 หัวหิน ช ไทย 10 ปี นักเรียน
(น้องของ 13176)

สะสม 4 ราย

วันนี้ +2 ราย

สะสม 4 ราย

วงท่ี 1
วงท่ี 2

13942 หัวหิน ญ ไทย 38 ปี 
(แม่ของ 13943)

รายแรก 13408 หัวหิน ญ ไทย 
47 ปี พบเชื้อ 18 ตค
13943 หัวหิน ญ ไทย 7 ปี 
(เพ่ือนของ 13596)

สะสม 4 ราย วันนี้ +1 รายวันนี้ +1 ราย
วงท่ี 1

วงท่ี 2

สะสม 5 ราย
รายแรก 13037 หัวหิน เชฟโรงแรมภูคารนิี่,

13044 หัวหิน พนง.เสิร์ฟโรงแรม พบเชื้อ 17 ตค
สะสม 6 ราย

วงท่ี 1
วงท่ี 2

13936 หัวหิน ญ ไทย 54 ปี (แม่ของ 13044)
13937 หัวหิน ช ไทย 22 ปี (สามีของ 13044)
13938 หัวหิน ญ ไทย 3 ปี (ลูกของ 13044)
13939 หัวหิน ญ ไทย 1 ปี (ลูกของ 13044)

วันนี้ +4 ราย

13961 หัวหิน ช ไทย 29 ปี
(เพ่ือนร่วมงานของ 13037)

วันนี้ +1 ราย

สะสม 5 ราย
รายแรก 13179 หัวหิน นักเรียน

พบเชื้อ 17 ตค

วันนี้ +1 ราย

13955 หัวหิน ช ไทย 29 ปี
วิศวกร (น้องของ 13398)
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ผู้ป่วยราย
ใหม่

สะสม 3 ราย
รายแรก 13139 ปราณบุรีท าหมึก ต้มหมึก 

ผลพบเชื้อ 17 ตค 

วันนี้ +2 ราย

13854 ปราณบุรี ญ ไทย 37 ปี(ภรรยา
ของ 13139)/

13855 ปราณบุรี ญ เมียนมาร์ 16 ปี
(ญาติของ 13139)

สะสม 2 ราย
รายแรก 13571 ปราณบุรีรับราชการทหาร 

พบเชื้อ 19ตค

วันนี้ +1 ราย

13981 ปราณบุรี ญ ไทย 38 ปี รับ
ราชการทหาร (ญาติของ 13571)

สะสม 5 ราย
รายแรก 12787 หัวหิน ญ ไทย 

พบเชื้อ 15 ตควันนี้ +1 ราย
13973 หัวหิน ญ ไทย รับจ้าง

(ลูกของ 12787)

รายแรก 11836 หัวหิน ช ไทย 53 ปี
ช่างแอร์ พบเชื้อ 7 ตค

สะสม 7 ราย

วันนี้ +2 ราย

วงท่ี 1
วงท่ี 2

13975 หัวหิน ญ ไทย 5 ปี
นักเรียน (ญาติของ 13055)/
13976 หัวหิน ญ ไทย 39 ปี
(หลานของ 13055)/

สะสม 6 ราย

รายแรก 11538 หัวหิน ญ ไทย
พบเชื้อ 4 ตค

สะสม 3 ราย
13972 หัวหิน ญ ไทย 14 ปี นักเรียน 
(ลูกของ 12448,12908)

วันนี้ +1 ราย
วงท่ี 1 วงที่ 2

สะสม 4 ราย

สะสม 2 ราย
รายแรก 12944 หัวหิน ช ไทย 37 ปี

พบเชื้อ 16 ตค

วันนี้ +1 ราย

13971 หัวหิน ช ไทย 50 ปี ขับ
รถรับจ้าง (เพ่ือนของ 12944)

รายแรก 12575 พนง.ส่งพัสดุ บ. J&T สาขาอ่างหิน
12576 พนง.7-11 สาขาสนามบินหัวหิน

สามีภรรยา หัวหิน พบเชื้อ 13 ตค

สะสม 4 ราย
วงท่ี 1

วงท่ี 2
สะสม 3 ราย

13970 หัวหิน ช ไทย 27 ปี รับจ้าง
(เพ่ือนของ 12905)

วันนี้ +1 ราย

สะสม 7 ราย
รายแรก 13043 หัวหิน นักเรียน

พบเชื้อ 17 ตค

วันนี้ +1 ราย
วงท่ี 1

วงท่ี 2
13969 หัวหิน ช ไทย 26 ปี
(เพ่ือนของ 13444)
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สะสม 6 ราย
รายแรก 13448 หัวหิน เกษตรกร (ไร่สับปะรด)

พบเชื้อ 18 ตค

13964 หัวหิน ญ  ไทย 23 ปี
แม่บ้านคอนโดมาราเกซ (หลานของ 13448)/
13965 หัวหิน ญ  ไทย 11 ปี
นักเรียน (หลานของ 13448)/
13966 หัวหิน ช  ไทย 35 ปี
อส. (หลานของ 13448)/
13967 หัวหิน ญ  ไทย 96 ปี
(แม่ของ 13448)/
13968 หัวหิน ญ  ไทย 63 ปี
เกษตรกร(ภรรยาของ 13448)

วันนี้ +5 ราย

13962 หัวหิน ญ ไทย 18 ปี
นักศึกษา (ลูกของ 13578)/
13963 หัวหิน ช ไทย 51 ปี
รับราชการ (สามีของ 13578)

สะสม 8 ราย
รายแรก 13575-13580 สัมผัสในครอบครัว 

พบเชื้อ 19 ตควันนี้ +2 ราย

สะสม 2 ราย
รายแรก 13635 หัวหิน ญ ไทย 85 ปี

พบเชื้อ 19 ตค

วันนี้ +1 ราย

13954 หัวหิน ญ ไทย 88 ปี
(พ่ีของ 13635)

สะสม 7 ราย
รายแรก 13174,13178 หัวหิน พบเชื้อ 17 ตค

วันนี้ +2 ราย
13951 หัวหิน ญ ไทย 27 ปี 

(พ่ีของ 13433)/
13952 หัวหิน ช ไทย 30 ปี 

(พ่ีของ 13433)

สะสม 6 ราย
รายแรก 13494 ปราณบุรี ลูกจ้างขายของ 

พบเชื้อ 19ตค

วันนี้ +5 ราย

13903 ปราณบุรี ช ไทย 57 ปี รับราชการทหาร 
(พ่อสามีของ 13494)/
13904 ปราณบุรี ญ ไทย 17 ปี นักเรียน
(ญาติของ 13494)/
13905 ปราณบุรี ญ ไทย 6 ปี 
(ลูกของ 13494)/
13906 ปราณบุรี ญ ไทย 44 ปี รับจ้าง
ร้านอาหารตามสั่ง (แม่สามีของ 13494)/
13907 ปราณบุรี ญ ไทย 14 ปี นักเรียน
(ญาติของ 13494)
อาศัยร่วมบ้าน สัมผัสคนในครอบครัว
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ผู้ป่วยราย
ใหม่

13910 เมือง ญ ไทย 58 ปี รับจ้าง
13911 เมือง ญ ไทย 68 ปี (พ่ีของ 13910)
13912 เมือง ญ ไทย 90 ปี (แม่ของ 13910)

พบเชื้อ 20ตค

13648 บางสะพาน ญ ไทย 
44 ปี พนักงานส่งของ บ.Kerry

พบเชื้อ 20ตค

13882 ปราณบุรี ญ ไทย 
61 ปี พบเชื้อ 20ตค

13853 เมือง ช ไทย 
8 ปี พบเชื้อ 20ตค

13977 ปราณบุรี ญ ไทย 44 ปี 
รับจ้างท าหมึกโรงหมึกเจลู้กปลา 
13978 ปราณบุรี ญ ไทย 45 ปี 
รับจ้างท าหมึกโรงหมึกเจลู้กปลา 

เป็นเพ่ือนร่วมงานกัน 
พบเชื้อ 20ตค

13979 บางสะพานน้อย ช ไทย 22 ปี 
ท างานในสวนปาล์ม/สวนยาง 

13980 บางสะพานน้อย ญ ไทย 35 ปี
พบเชื้อ 21ตค

13898 ปราณบุรี ช ไทย 33 ปี 
รับเหมาก่อสร้าง (สัมผัส ผป.จ.ตาก)

พบเชื้อ 20ตค

13931 หัวหิน ช ไทย 
50 ปี พนง.บริษัท 
พบเชื้อ 20ตค

13927 หัวหิน ช ไทย 
22 ปี พบเชื้อ 20ตค

13926 หัวหิน ช ไทย 
17 ปี นักเรียน พบเชื้อ 20ตค



ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 22 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์

มีอาการ ไม่มีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจพบใหม่จากการเฝ้าระวัง
12

ผู้ป่วยราย
ใหม่

13932 หัวหิน ญ ไทย 16 ปี นักเรียน 
13933 หัวหิน ช ไทย 43 ปี ค้าขาย 
พบเชื้อ 20ตค (สัมผัส ผป.ราชบุรี)

13974 หัวหิน ญ กัมพูชา 52 ปี 
ก่อสร้าง พบเชื้อ 20ตค

13929 หัวหิน ญ ไทย 31 ปี ค้าขาย 
13930 หัวหิน ช ไทย 31 ปี ค้าขาย

พบเชื้อ 20ตค

13649 บางสะพาน ญ ไทย 1 ปี 
พบเชื้อ 20ตค

13935 หัวหิน ญ ไทย 
27 ปี ธุรกิจส่วนตัว
พบเชื้อ 20ตค

13879 ปราณบุรี ญ ไทย 
44 ปี รับจ้างทั่วไป
พบเชื้อ 20ตค

13850 เมือง ช ไทย 
53 ปี พบเชื้อ 20ตค

13647 บางสะพาน ญ ไทย 
35 ปี ธุรกิจส่วนตัว
พบเชื้อ 20ตค

13920 หัวหิน ญ ไทย 
48 ปี พนง.บริษัท
พบเชื้อ 20ตค

13928 หัวหิน ช ไทย 
20 ปี พบเชื้อ 20ตค

13958 หัวหิน ช ลาว 38 ปี รับจ้างก่อสร้าง
13959 หัวหิน ช ลาว 34 ปี รับจ้างก่อสร้าง
13960 หัวหิน ช ลาว 30 ปี รับจ้างก่อสร้าง

พบเชื้อ 20ตค



ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 22 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์

มีอาการ ไม่มีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจพบใหม่จากการเฝ้าระวัง
13

ผู้ป่วยราย
ใหม่

ชาย 4 ราย
13846-13849 ปราณบุรี

สัญชาติไทย 3 ราย จีน 1 ราย 
มีอาการ 3 ราย ไม่มีอาการ 1 ราย

เป็นพนักงานโรงงานจอยวนิ (โรงงานผลิตเหงา้สับปะรด) 
19 ตค.มาตรการโรงงาน ตรวจ ATK พนักงาน 24 คน 

พบเชื้อ 4 คน ส่งตรวจ PCR 
20ตค.พบเชื้อ

วันนี้ +4 ราย

โรงงานจอยวิน

13658, 13661-13665 บางสะพาน
สัญชาติเมียนมาร์ 6 ราย  มีอาการ 1 ราย ไม่มีอาการ 1 ราย

เพศชาย 6 ราย

- ผป.รายที่ 13658
เป็นลูกเรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 9 เรือ
ออกเช้า-เย็นกลับ มีลูกเรือ 33 คน  
18 ตค. เรือเข้าฝั่ง มีอาการ ตรวจ ATK 
ด้วยตัวเอง ผลพบเชื้อ 
19 ตค. ไม่ได้ไปตรวจ PCR ตามนัด 
20 ตค. ไปตรวจ PCR ผลพบเชื้อ

- ผป.รายที่ 13661-13665
19 ตค. จนท.ลงพ้ืนที่ตรวจ ATK เชิงรุก
ที่เรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 5 และ 9 ลูกเรือ 
ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 5 มีลูกเรือ 47 คน และ 
ลูกเรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 9 มีลูกเรือ 33
คน รวมตรวจ 80 คน พบเชื้อ 7 คน
20 ตค. นัดตรวจ PCR ผลพบเชื้อ

เรือส.สมบูรณ์ทรัพย์ 9

วันนี้ +6 ราย

วงท่ี 1

วงท่ี 2
13659 บางสะพาน ญ เมียนมาร์ 24 ปี
(ภรรยาของ 13658)/
13660 บางสะพาน ช เมียนมาร์ 6 ปี
(ลูกของ 13658,13659)

วันนี้ +2 ราย



ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 22 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยที่พบใหม่ติดเชื้อจากต่างจังหวัด

มีอาการ ไม่มีอาการ

14

ผู้ป่วยราย
ใหม่

13902 ปราณบุรี ช ไทย 
23 ปี นักเรียน รร.นายสิบ

พบเชื้อ 20ตค

13901 ปราณบุรี ช ไทย 
22 ปี นักเรียน รร.นายสิบ

พบเชื้อ 20ตค

หลบหนีเข้าเมือง
สะสม 16 ราย

วันนี้ +1 ราย13640 เมือง ช เมียนมาร์ 19 ปี

4 ตค. กรณีชาวเมียนมาร์หลบหนีเข้าเมือง 
มาทางช่องทางธรรมชาติ หมู่ 5 บ้านเนินแก้ว 
ต.อ่าวน้อย ตรวจ PCR ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ 
15 ตค. ตรวจครั้งที่ 2 ไม่พบเชื้อ 
19 ตค. ตรวจครั้งที่ 3 ตรวจก่อนผลักดันออก 
ATK พบเชื้อ ส่งตรวจ PCR ผลพบเชื้อ

31 กย. กรณีชาวเมียนมารห์ลบหนีเข้าเมือง 
มาทางช่องทางธรรมชาติ ท่าหมี หมู่ 3 บ้าน
วังมะเดื่อ ต.ห้วยทราย ตรวจ PCR ครั้งที่ 1
ผลไม่พบเชื้อ (11 ราย) 
15 ตค. ตรวจครั้งที่ 2 ไม่พบเชื้อ 
19 ตค. ตรวจครั้งที่ 3 ตรวจก่อนผลักดันออก 
ATK พบเชื้อ ส่งตรวจ PCR ผลพบเชื้อ

13638 เมือง ญ เมียนมาร์ 21 ปี
13639 เมือง ญ เมียนมาร์ 18 ปี

หลบหนีเข้าเมือง

13922 หัวหิน ช ไทย 28 ปี 
รับราชการต ารวจ
พบเชื้อ 20ตค

13945 หัวหิน ญ ไทย 18 ปี 
13946 หัวหิน ญ ไทย 17 ปี 
พนง.ร้านอาหาร

พบเชื้อ 20ตค 13944 หัวหิน ญ ไทย 40 ปี 
(แม่ของ 13945)

วงท่ี 1

วงท่ี 2
วันนี้ +1 ราย

13953 หัวหิน ญ ไทย 
15 ปี นักเรียน
พบเชื้อ 20ตค
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ต าบล จ านวนราย
หัวหิน 1726
หนองพลับ 1401
ปากน้ าปราณ 852
หินเหล็กไฟ 792
หนองแก 750
เขาน้อย 724
หนองตาแต้ม 646
กุยบุรี 610
ห้วยสัตว์ใหญ่ 536
วังก์พง 529

จ านวนผู้ป่วย COVID-19 แยกรายต าบล จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูล 22 ต.ค. 64

10 ล าดับ ต าบลพบผู้ป่วยสูงสุด ต าบลพื้นที่ HUAHIN RECHARGE
ต าบล วันนี้ สะสมตั้งแต่ 1 ต.ค 64

หัวหิน 28
HR 18 PUI 10 ต่างจังหวัด 2

417

หนองแก 3
HR 3 

109

รวม 31 526



สรปุผลการด าเนินงานการรบัวคัซีนโควิด-19 (COVID-19) เขตสขุภาพท่ี 5

ขอ้มลู สะสมตัง้แต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์ถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ที่มา: ฐานข้อมูล MOPH-IC กระทรวงสาธารณสุข ณ เวลา 22.00 น.

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
ผลการให้บริการวัคซีน ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น.

จ านวนผู้ได้รับวัคซีน
ยอดฉีดวานนี้ ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

เพิ่มขึ้น + 2,792 โดส สะสม 582,130 โดส

จ าแนก
รายเข็ม
และ

ชนิดวัคซีน

เข็มที่ 1 รายใหม่ + 2,791 ราย สะสม 319,480 ราย
Sinovac 1 176,003

AstraZeneca 0 34,232

Sinopharm 0 82,930

PfiZer 2,790 26,315

เข็มที่ 2 รายใหม่ + 1 ราย สะสม 253,109 ราย
Sinovac 0 23,300

AstraZeneca 0 156,316

Sinopharm 1 70,483

PfiZer 0 2,566

Johnson & Johnson 0 444

เข็มที่ 3 รายใหม่ + 0 ราย สะสม 9,541 ราย
Sinovac 0 0

AstraZeneca 0 5,329

Sinopharm 0 0

PfiZer 0 4,212



ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวคัซีน COVID-19 รายอ าเภอ 
ข้อมูล 22 ต.ค.64

หัวหิน ปราณบุรี 300 ยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางพาน พานน้อย จังหวัด
ประชากรเป้าหมาย 90564 54761 41329 35338 71647 42298 61743 32964 430644
จ านวนโดส๊ทั้งหมด เข็ม1+2+3 173196 61284 51564 40596 90277 49240 76638 39335 582130
จ านวนได้รับเข็ม 1 93649 34286 28834 22372 48047 26450 43983 21859 319480
ร้อยละความครอบคลุม 103.41 62.61 69.77 63.31 67.06 62.53 71.24 66.31 74.19
จ านวนได้รับเข็ม 2 ครบเกณฑ์ 76775 25729 22120 17944 40106 21930 31723 16782 253109
ร้อยละความครอบคลุม 84.77 46.98 53.52 50.78 55.98 51.85 51.38 50.91 58.77
จ านวนได้รับเข็ม 3 กระตุ้น 2772 1269 610 280 2124 860 932 694 9541

103.41
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เป้าหมายประชาชนควรได้รับวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับจังหวัด 430,644 คน

ที่มา: ฐานข้อมูล MOPH-IC กระทรวงสาธารณสุข ณ เวลา 22.00 น.
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จ านวนวัคซีน COVID-19 คงคลัง รายโรงพยาบาล จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค.64 เวลา 16.30 น.



ผลงานการฉีดวัคซีน COVID-19 ตามกลุ่มเป้าหมาย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูล 22 ต.ค.64

บุคลากร
การแพทย์ อสม. จนท.

ด่านหน้า 7 กลุ่มโรค 60 ปีขึ้นไป หญิง
ตั้งครรภ์ ปชช.ทั่วไป นักเรียน 

อายุ 12-17 ปี
ประชากรเป้าหมาย 5839 +เพิ่ม 7200 +เพิ่ม 12725 +เพิ่ม 42486 +เพิ่ม 87976 +เพิ่ม 2292 +เพิ่ม 240814 +เพิ่ม 33604 +เพิ่ม

จ านวนโดส๊ทั้งหมด 
เข็ม1+2+3 17283 0 13300 0 31676 0 64,487 105 103,154 0 682 0 329678 133 21870 2554

จ านวนได้รับเข็ม 1 6152 0 5886 0 15216 0 34,187 105 54,023 0 384 0 182381 132 21249 2554
ร้อยละความ
ครอบคลุม 105.36 81.75 119.58 80.47 61.41 16.75 75.74 63.23
จ านวนได้รับเข็ม 2
ครบเกณฑ์ 6024 0 5550 0 14886 0 30,056 0 49,087 0 298 0 146594 1 614 0
ร้อยละความ
ครอบคลุม 103.17 77.08 116.98 70.74 55.80 13.00 60.87 1.83
จ านวนได้รับเข็ม 3
กระตุ้น 5107 0 1864 0 1574 0 244 0 44 0 0 0 703 0 7 0

ที่มา: ฐานข้อมูล MOPH-IC กระทรวงสาธารณสุข ณ เวลา 22.00 น.
ผลงานการฉีดกลุ่ม 608 จ านวน 88,594 คน คิดเป็นร้อยละ 66.74
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ผลงานการฉีดวัคซีน COVID-19 กลุ่มเป้าหมาย 608 รายอ าเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูล 22 ต.ค.64

ที่มา: ฐานข้อมูล MOPH-IC กระทรวงสาธารณสุข ณ เวลา 22.00 น.

หัวหิน ปราณบุรี 300 ยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางพาน พานน้อย จังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย 608 25,857 18,309 13,619 12,044 21,028 14,277 17,594 10,026 132,754
เข็มที่ 1 (วานนี)้ 105 0 0 0 0 0 0 0 105
เข็มที่ 1 (สะสม) 22,141 9,795 8,978 6,680 12,527 10,094 12,425 5,954 88,594

ร้อยละความครอบคลุม 85.63 53.50 65.92 55.46 59.57 70.70 70.62 59.39 66.74
เข็มที่ 2 (วานนี)้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เข็มที่ 2 (สะสม) 20329 9189 8168 6053 11411 9237 9817 5237 79,441
ร้อยละความครอบคลุม 78.62 50.19 59.98 50.26 54.27 64.70 55.80 52.23 59.84
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