
ฉบับที่ 613 EOC ครั้งที่ 390 วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจวบคีรีขันธ์
ระลอกใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 เม.ย.-24 ต.ค.64

รายใหม่วันนี้ ยืนยันสะสม

ผลงานการเฝ้าระวัง

2,411 ราย

อยู่ระหว่างการรักษา

48 ราย
อาการรุนแรง

ระบบเฝ้าระวัง/บริการ ตรวจ 67,270 ราย พบเชื้อ 11,973 ราย (17.8%)

ค้นหาเชิงรุก        ตรวจ 23,186 ราย พบเชื้อ 2,682 ราย (11.6%)

รักษาหาย 12,154(+153)

สถานะผู้ป่วย

189 ราย
อาการปานกลาง

ไม่มีอาการถึงอาการเล็กน้อย 2174 ราย

สถานการณ์ฉีดวัคซีนวันนี้ (+0)

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทีอ่ยู่ระหว่างการกักตวั จ านวน 2,812 คน

เสียชีวิต 90(+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 6 ราย

Johnson &
Johnson

ในจังหวัด

นอกจังหวัด

ไทย 10,422 ต่างชาติ 4,233

+240

Pfizer
(โดส)

0  568เรือนจ าสะสม

14,030 12,692
1,338

เรือนจ า

หลบหนีเข้าเมือง ติดจากต่างประเทศ/
หลบหนีเข้าเมืองสะสม 570

ในจังหวัด 219 นอกจังหวัด 21



รายละเอียดผู้เสียชีวิต COVID-19 ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์
รายที่ 90 (ผป.14534) ของการระบาดระลอกใหม่

• เพศชาย อายุ 39 ปี อาชีพ นักบวช ที่อยู่ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
• ประวัติโรคประจ าตัว : ภูมิคุ้มกันบกพร่อง  
• ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19
• ประวัตเิสี่ยง มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยง 
• 12 ต.ค.64 มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว        
• 14 ต.ค.64 เจ็บคอ รับประทานอาหารได้น้อย 
• 16 ต.ค.64 อาการไม่ดีขึ้น ไปรักษาที่คลินิก  
• 17-21 ต.ค.64 จ าวัดที่ส านักสงฆ์ มีไข้ตลอด รับประทานอาการได้น้อย
• 21 ต.ค.64 ญาตพิบเสียชีวิต เวลา 12.00 น.

การวินิจฉัยแรกรับ เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 
เก็บตัวอย่าง RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อ COVID-19  
การวินิจฉัย เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ  
พบการติดเชื้อโควิด-19



5
8

2
21

2
4

24
24

บาง

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 90 ราย (เสียชีวิตก่อนได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 7 ราย) 

เพศ
53 ราย 37 ราย

อายุ อายุสูงสุด    98 ปี
อายุน้อยสุด 7 ด.
อายุเฉลี่ย 64.3 ปี
ค่ากลาง 66 ปี

ที่อยู่ผู้เสียชีวิต

โรคประจ าตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

สัญชาติ
ไทย 84 คน

อังกฤษ 1 คน
เมียนมาร์ 3 คน

สัมผัสญาติ/บุคคลในครอบครัว   44 ราย
สัมผัสเพื่อน/ที่ท างาน/ผป.พบเชื้อ 26 ราย
เดินทางไปพื้นที่ชุมชนพื้นที่เสี่ยง   20 ราย

ประวัติการได้รับวัคซีน COVID-19
ไม่ได้รับ 80 ราย ได้รับ 10 ราย* (ครบชุด 3 ราย)

3 1 2
11

39

20
14

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 7 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 7 ราย

โรคเรื้อรังที่พบ ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 
หัวใจ ไต ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
มะเร็ง อ้วนน้ าหนักเกิน

อายุ 60 ปี ขึ้นไป มีโรคเรื้อรัง 49 ราย 
(54.4%)

อายุ 60 ปี ขึ้นไป ไม่มีโรค 10 ราย (11.1%)
อายุน้อยกว่า 60 ปี 

มีโรคเรื้อรัง 19 ราย (21.1%)
รวม 78 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 86.7

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 24 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=14,655 ราย

ตั้งแต่ 25 มี.ค.-24 ต.ค.64

รง.QPP

รง.Dole

รง.Dole

แคมปพ์รีบิลท์

รง.เถกิง

ค่ายฤทธฤิาชัย

เรือนจ า

นร.นายสิบ

รง.กุยบุรี

ตลาดฉัตรแก้ว

แคมป์วังก์พง

แคมป์วันเพลส

บ้านพัก พนง.
หนองตาแต้ม

ตลาดฉัตรไชย



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 6243(22) 324 73 39 52 71 57 50 69 735
ปราณบุรี 3410(56) 384 42 181 41(1) 41 236 362 108 1,395(1)
สามร้อยยอด 980(40) 23 8 2 9 2 1 15 4 64
กุยบุรี 910(11) 17 7 2 1 13 0 9 2 51
เมือง 1145(42) 60(1) 11 13 3 49 26 6 34 202(1)
ทับสะแก 204(31) 2 1 0 1 1 0 0 1 6
บางสะพาน 789(68) 37 1 1 0 2 19 3 8 71
บางพานน้อย 349(47) 4 0 0 0 3 2 0 14(1) 23(1)
เรือนจ า 568 5 0 1 0 0 0 0 0 6
ต่างประเทศ 57 8 12 0 6 0 3 1 0 30
รวม 14655(317) 864(1) 155 239 113(1) 182 344 446 240(1) 2,583(3)

จ านวนผู้ป่วย COVID-19 รายอ าเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามวันที่รายงาน 
ข้อมูล 24 ต.ค. 64
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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 32 29 90.6 รง.โดล/ชุมชนเนปาล-โต้รุ่ง 
/นร.นายสิบ 9 7 77.8 1 1

ปราณบุรี 25 23 92.0 ตลาดฉัตรแก้ว/รง.สยาม 13 10 76.9 1 2
สามร้อยยอด 7 7 100.0 - 2 2 100.0 0 0
กุยบุรี 5 3 60.0 บ้านเพื่อนกุยบุร/ีรง.กุยบุรี 1 1 100.0 0 0
เมือง 17 16 94.1 เรือนจ า 6 5 83.3 1 0
ทับสะแก 0 0 0.0 - 0 0 0.0 0 0
บางสะพาน 11 11 100.0 - 1 1 100.0 0 0
บางพานน้อย 6 6 100.0 - 1 1 100.0 0 0
รวม 103 95 92.2 8 33 27 81.8 3 3

คลัสเตอร์สะสมของผป COVID-19 ตั้งแต่ 1 เม.ย.-24 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์

นร.นายสิบ

ตลาดฉัตรแก้วรง.สยามฯ

รง.ทิปโก้

รง.เนเชอรัล

ตลาดฉัตรไชย



แผนที่แสดงคลัสเตอร์ COVID-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลสัเตอร์ที่พบผู้ป่วยในช่วง 14 วันล่าสุด

ข้อมูล 24 ต.ค. 64
คลสัเตอร์ ประเภท จ านวนผป

ท่ีเชื่อมโยง
ผป.ราย
สุดท้าย

นร.ทหาร รร.นายสิบ* รร.ทหาร 380 13 ตค

ตลาดฉัตรแก้ว* ตลาด 307(+2) 22 ตค

แคมป์ก่อสร้าง วังก์พง แคมป์คนงาน 235(+1) 22 ตค

ตลาดฉัตรไชย ตลาด 132(+9) 23 ตค

บ้านพักคนงานหนองตาแต้ม ชุมชน 445 21 ตค

เรือ ว โชคเอกชัย 79 เรือประมง 55 20 ตค

รง เนเชอรัลฟรุต โรงงาน 94 21 ตค

รง.ผลไม้ปราณ2005 โรงงาน 76 21 ตค

โรงหมึก ม.2 ปากน้ า โรงหมึก 60(+31) 23 ตค

รง ทิปโก้ โรงงาน 44(+1) 22 ตค
รง สยามอุตสาหกรรมเกษตร* โรงงาน 47(+3) 22 ตค

ร้านเบเกอรี่ซอยหัวหิน 51 ร้านเบเกอรี่ 36 16 ตค

รง สยามอโลเวรา โรงงาน 42 20 ตค

รง มอร์มิ่งดิว โรงงาน 32 20 ตค

จ านวนทั้งหมด 33 คลสัเตอร์ 
ควบคุมได้ ภายใน 28 วัน 30 คลสัเตอร์

คลัสเตอร์ ประเภท จ านวน

กลุ่มเพ่ือนออกก าลังกาย เพ่ือน ญาติ 22

แคมป์วันเพลส แคมป์คนงาน 21

ร้านโฟนลิงค์ ร้านอาหาร 23(+5)

ป้าค้าขายรถพ่วงข้าง ชุมชน 37(+7)

บ.น้ าดื่มไทย โรงน้ า 19

รง โฮเตอิ โรงงาน 28(+6)

บ.เอทีซี ทราฟฟิค บริษัท 13

สังสรรค์ ม.2 หนองพลับ งานรวมกลุ่ม 11(+1)

โรงหมึกเจ๊ป้อม โรงหมึก 15

ท าไร่หัวไชเท้า หนองพลับ คนงานท าไร่ 20(+2)

บ สินแร่ อ่าวน้อย โรงงานเล็ก 12

โรงหมึกทีวายเอ็ม โรงหมึก 11

คนคัดกุ้งสามกระทาย ชุมชน 10

ครอบครัวชุมชนเขาเต่า ชุมชน 15

ครอบครัว ม 16 อ่าวน้อย เครือญาติ 11(+11)

ครอบครัวรับเหมาตัดปาล์ม เครือญาติ 11(+11)

เรือ ส สมบูรณ์ทรัพย์ 9 เรือประมง 15(+7)

นักเรียนทหารกลับจากบา้น ค่ายทหาร 17(+16)

ท าสวน ม.7 ทรายทอง ฟาร์ม 13(+11)

นร.ทหาร รร นายสิบ

ตลาดฉัตรแก้ว
307

รง.เนเชอรัลฟรุต

รง.สยามอโรเวรา

รง.สยามอุตสาหกรรม

รง โฮเตอิ

กลุ่มเพ่ือนออกก าลงักาย22

34
ตลาดฉัตรไชย

โรงหมึกเจ๊ป้อม151594 42

21
แคมป์ก่อสร้าง วังก์พง

โฟนลิงค์19บ น้ าดื่มไทย
235

เอทีซี ทราฟฟริค13

รง.ผลไม้ปราณ2005

ชุมชนบ้านพักคนงาน หนองตาแต้ม445

งานสังสรรค์ ม.2 หนองพลับ11
20คนงานไร่หัวไชเท้า หนองพลับ

47

132
380

เรือ ส สมบูรณ์ทรัพย์ 9

แคมป์วันเพลส
เบเกอรี่ซอยหัวหิน 51

23

เมือง
รง.ทิปโก้44

ป้าค้าขายรถพ่วงขา้ง
32 รง.มอร์นิง่ดิว

บ สินแร่12

กุยบุรี

เรือว โชคเอกชัย 7955

ทับสะแก

บางสะพาน

บางพานน้อย

สามร้อยยอด

26-50 ราย
51-100 ราย

100+ ราย

10-25 ราย

โรงหมึก ม2 ปากน้ า

โรงหมึกทีวายเอ็ม11

คนคัดกุ้งสามกระทาย10

15 ครอบครัวชมุชนเขาเตา่

71

11ครอบครัว ม 16 อ่าวน้อย
ครอบครัว รับเหมาตัดปาล์ม อ่าวน้อย 11

28

37

60
17

นร กลับจากบ้าน

ท าสวน ม7 ทรายทอง13



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 24 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ 240 ราย
เพศชาย 116 ราย

เพศหญิง 124 ราย

สัญชาติไทย 191 ราย

เมียนมาร์ 46 ราย

กัมพูชา 2 ราย

ลาว 1 ราย

มีอาการ 124 ราย

ไม่มีอาการ 116 ราย

ติดเชื้อในจังหวัด   219 ราย

ติดเชื้อนอกจังหวัด   21 ราย

1

ผู้ป่วยราย
ใหม่

สะสม 53 ราย
รายแรก 11337 เมียนมาร์ รับจ้าง

ส่งน าแข็งตลาดฉัตรไชย พบเชื้อ 2 ตค
ตลาดฉัตรไชย

วงท่ี 2 สะสม 74 ราย

Cluster ตลาดฉัตรไชย

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 132 ราย

วงท่ี 3
สะสม 5 ราย

วงท่ี 1 วันนี้ +4 ราย

วันนี้ +5 ราย

14618 หัวหิน ไทย 33 ปี
ค้าขายหมึกตลาดฉัตรไชย 
(ลูกของ 11949 และ 13094)

20 ตค. ปวดศีรษะ และเจ็บคอ 

14620 หัวหิน ไทย 33 ปี
ค้าขายปลาตลาดฉัตรไชย 
(ลูกสะใภ้ของ 11949 และ 13094)

20 ตค. เริ่มมีอาการเจ็บคอ 
ปวดเมื่อยร่างกาย

รายที่ 14618-14620 ให้ประวัติ
11 ตค. เจ้าหน้าที่ลงตรวจ PCR เชิงรุก 
ผลไม่พบเชื้อ 
16 ตค. เจ้าหน้าที่ PCR เชิงรุก 
ผลไม่พบเชื้อ
19-20 ตค. ไปขายของที่ตลาดฉัตรไชย
21 ตค. ตรวจ ATK ผลพบเชื้อ 
22 ตค. ตรวจ PCR ผลพบเชื้อ

14619 หัวหิน ไทย 24 ปี
ค้าขายไก่ตลาดฉัตรไชย 
(ลูกของ 11949 และ 13094)

20 ตค. มีน้ ามูก
สัมผัสร่วมบ้านกับแม่ (13088) 
17 ต.ค. 64 ตรวจ PCR ครั้งที่ 1
ผลไม่พบเชื้อ
เริ่มมีอาการปวดศีรษะ เจ็บคอ 
22 ต.ค. 64 ตรวจ PCR ครั้งที่ 2
23 ต.ค. 64 ทราบผลพบเชื้อ

14643 หัวหิน ไทย 30 ปี
ขายอาหารทะเลแห้งและของฝาก
ในตลาดฉัตรไชย 

14615 หัวหิน ไทย 41 ปี
ธุรกิจส่วนตัว

สัมผัสร่วมบ้านกับภรรยา (13182) 
วันที่ 22 ต.ค.64 ไป PCR
วันที่ 23 ต.ค.64 พบเชื้อ 

14644 หัวหิน ไทย 32 ปี
(ลูกเขยของ 13088)

รายที่ 14643,14644 สัมผัสร่วมบ้านกับรายที่ 
13088
17 ต.ค. 64 ตรวจ PCR ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ 
22 ต.ค. 64 ไปตรวจ PCR ครั้งที่ 2
23 ต.ค. 64 ทราบผลพบเชื้อ

14643 หัวหิน ไทย 11 ปี
(หลานของ 13088)

22 ต.ค. 64 มีอาการคัดจมูก14633 หัวหิน ไทย 53 ปี
(ลูกของ 13067)

สัมผัสร่วมบ้านกับแม่ (13067) 
และพ่ีสาว (12892) 
16 ต.ค.64 ไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.
หัวหิน ผลไม่พบเชื้อ
22 ต.ค.64 ไปตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2
23 ต.ค.64 ทราบผลการติดเชือ้

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 13086 ทุกวันผู้ติดเชื้อ
จะเอาปลามาส่งที่ร้านทุกวัน 
20ตค.มีอาการไอ ไข้ หนาวส่ัน ถ่ายเหลว 
21ตค.มาตรวจที่รพ. ผลพบเชื้อ

14492 หัวหิน ไทย 55 ปี
ค้าขาย 



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 24 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยราย
ใหม่

2

สะสม 44 ราย
รายแรก 10779 พนง.โรงงานทิปโก้ อ.เมือง

พบเชื้อ 27 กย

วงท่ี 1

Cluster โรงงานทิปโก้

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 82 ราย

วงท่ี 2
สะสม 38 ราย

วันนี้ +1 ราย

14499 เมือง ญ เมียนมาร์ 23 ปี 
แผนกเตรียมบรรจุ บ.ทิปโก้

อาศัยบ้านเช่าตาน้อย ม.4 อ่าวน้อย 
6ตค.ตรวจครัง้ที่ 1 ไม่พบเชื้อ 
21ตค.มีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน 
แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก 
22ตค. ตรวจ PCR พบเชื้อ

Cluster แคมป์ก่อสร้างวังก์พง

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 237 ราย

สะสม 235 ราย
สะสม 2 ราย

วงท่ี 1

รายแรก 11912 ปราณบุรี พนง.แคมป์ก่อสร้างวังพงก์
พบเชื้อ 7 ตค

วงท่ี 2

14557 ปราณบุรี ไทย 39 ปี
รับจ้าง

วันนี้ +1 ราย

สัมผัสลูกค้ารายที่ 13373 ,12946 ซึ่งไปซื้อของบ้าน 
20ตค.ไอ ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีน้ ามูก มีเสมหะ เจ็บหน้าอก 
21ตค.ตรวจ ATK ผลตรวจพบเชื้อ 
22ตค.ตรวจ PCR 
23ตค.ผลพบเชื้อ

14432 เมือง ไทย 16 ปี
นักเรียน

19ตค.มีอาการเจบ็คอ มีน้ ามูก 
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
21ตค.มาตรวจ PCR พบเชื้อ

14433 เมือง ไทย 10 ปี
นักเรียน

20ตค.มีอาการไข้ 
21ตค.มาตรวจ พบเชื้อ

14501 เมือง ไทย 61 ปี
เกษตรกร

21ตค.หายใจไม่สะดวก มีน้ ามูก 

14502 เมือง ไทย 37 ปี
ท าไร่

10ตค.จมูกลิ้น รับกลิ่นน้อยลง 

14503 เมือง ไทย 33 ปี
เกษตรกร

17ตค.คัดจมูก แสบจมูก

14504 เมือง ไทย 15 ปี
นักเรียน

21ตค. มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก 
ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ14505 เมือง ไทย 15 ปี

นักเรียน 
20ตค. มีอาการไอ เจ็บคอ 
ปวดศีรษะ

14506 เมือง ไทย 15 ปี
นักเรียน

21ตค. มีอาการไอ 

14507 เมือง ไทย 33 ปี
ท าไร่ 
14508 เมือง ไทย 33 ปี
ท าไร่
14509 เมือง ไทย 4 ปี
นักเรียน 

รายที่ 14501-14509 ให้ประวัติสัมผัสร่วมบ้าน/
อยู่ใกล้ชิดกับญาติรายที่ 14432,14433
22ตค.มาตรวจ PCR พบเชื้อ

Cluster ครอบครัว ม.16 ต.อ่าวน้อย

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 11 ราย

วันนี้ +11 ราย



ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 24 ต.ค.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
3

ผู้ป่วยราย
ใหม่

รายแรก 13180 หัวหิน ท าไร่หัวไชเท้า 
พบเชื้อ 17 ตค

สะสม 11 ราย

วงที่ 2

วันนี้ +2 ราย

สะสม 9 ราย
14613 หัวหิน ไทย 24 ปี
พ่ีสาวของ 13598วงท่ี 1

Cluster คนงานไร่ผักหัวไชเท้า ม.7 หนองพลับ

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 20 ราย

9-17 ตค. ต.ไร่ใหม่พัฒนา
18 ต.ค.เดินทางกลับบ้านหาแม่ที่ต.หนองพลับกับครอบครวั2คน
มีการรับประทานอาหารรว่มกันกบัน้องสาว(ผป.13598) แล้วก็เดินทางกลับบ้านสามี
19 ต.ค.อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน 20ต.ค.ทราบผลPCRของน้องสาว(ผป.13598)พบเชือ้
เริ่มมีอาการไข้เจ็บคอปวดศรษีะ
21ต.ค.อยู่บ้าน22ต.ค.06.00น.สามีเดินทางไปเอาชุดตรวจ ATKที่บ้านแม่พี่สาว
ส่งมาให้หลังจากตรวจด้วยชุดตรวจATKพบเชื้อ
09.00น.เดินทางมาตรวจ PCRกับครอบครัว 2 คน
23 ต.ค.PCRพบเชื้อ+
14614 หัวหิน ไทย 1 เดือน
ลูกของ 14613
22 ต.ค.เดินทางมาตรวจรพ.หัวหินพร้อมแม่
23 ต.ค.PCR+

14510 เมือง ไทย 39 ปี
นายจ้างสวนปาล์ม

สามีท าอาชีพรับเหมาตัดปาล์ม 
มีลูกจ้างเป็นชาวพมา่ ตนเองอยู่บ้านเลี้ยงลูก 
21 ตค หายใจหอบเหนื่อย จึงไปตรวจที่ รพ.ปข.

14511 เมือง ไทย 45 ปี
รับเหมาตัดปาล์ม

สัมผัส 14510 (ภรรยา) อาศัยร่วม
บ้าน 21 ตค. อยู่บ้าน 22 ตค. ไป
ตรวจ PCR อาการทั่วไปปกติ

14512 เมือง ไทย 21 ปี
ว่างงาน

สัมผัส 14510 แม่ อาศัยร่วมบ้าน
21 ตค. อยู่บ้าน 
22 ตค. ไปตรวจ PCR 
อาการทั่วไปปกติ

14513 เมือง ไทย 17 ปี
รับจ้าง

สัมผัส 14510 แม่อาศัยร่วมบ้าน
21 ตค. อยู่บ้าน 
22 ตค. ไปตรวจ PCR มีอาการไอ 
เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ

14514 เมือง ไทย 2 ปี นปค

สัมผัส 14510 แม่ อาศัยร่วมบ้าน 
21 ตค. อยู่บ้าน 
22 ตค. ไปตรวจ PCR อาการทั่วไปปกติ

14515 เมือง ไทย 6 ปี
นักเรียน

สัมผัส 14510 แม่ อาศัยร่วมบ้าน 
21 ตค. อยู่บ้าน 
22 ตค. ไปตรวจ PCR 
อาการทั่วไปปกติ

14516 เมือง ไทย 4 ปี
นักเรียน

สัมผัส 14510 แม่ อาศัยร่วมบ้าน 
21 ตค. อยู่บ้าน 
22 ตค. ไปตรวจ PCR 
อาการทั่วไปปกติ

14517 เมือง ไทย 8 ปี 
นักเรียน

สัมผัส 14510 แม่ อาศัยร่วมบ้าน 
21 ตค. อยู่บ้าน 
22 ตค. ไปตรวจ PCR อาการทั่วไปปกติ

14518 เมือง ไทย 10 ปี
นักเรียน

สัมผัส 14510 แม่ อาศัยร่วมบา้น 
21 ตค. อยู่บ้าน 
22 ตค. ไปตรวจ PCR 
อาการทั่วไปปกติ

14519 เมือง ไทย 10 ปี
นักเรียน

สัมผัส 14510 แม่ อาศัยร่วมบ้าน 
21 ตค. อยู่บ้าน 
22 ตค. ไปตรวจ PCR 
อาการทั่วไปปกติ

สัมผัส 14510 แม่ยาย อาศัยร่วมบ้าน 
21 ตค. อยู่บ้าน 
22 ตค. ไปตรวจ PCR 
อาการทั่วไปปกติ

14520 เมือง ไทย 27 ปี
นักเรียน

วงท่ี 1 สะสม 11 ราย

Cluster ครอบครัวรับเหมาตัดปาล์ม อ่าวน้อย

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 11 ราย

วันนี้ +11 ราย



มีอาการ ไม่มีอาการ
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ผู้ป่วยราย
ใหม่

4

Cluster โรงงานสยามอโลเวร่า

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 53 ราย

สะสม 42 ราย
รายแรก 11437-11449 ปราณบุรี พนง.สยามอโลเวรา่ไลน์ผลิต 

รง.ให้ตรวจ ATK+ พบเชื้อ 3 ตค

วงท่ี 1

วงท่ี 2 สะสม 11 ราย
วันนี้ +1 ราย14558 ปราณบุรี ไทย 38 ปี

รับจ้าง
สัมผัสพ่ี (13873) นั่งรถไปงานศพที่นครปฐม 
แวะพักที่โรงแรมดอนตูม พักด้วยกัน 3 คน 
ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย 
18ตค. มีอาการเจ็บคอ
22ตค. ไปตรวจ PCR
23ตค. ผลพบเชื้อ

Cluster โฮเตอิ

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 31 ราย

สะสม 28 ราย
รายแรก 11382 พนักงานบริษัทโฮเตอิ  

พบเชื้อ 2 ตค

วงท่ี 1วงท่ี 2
สะสม 3 ราย

วันนี้ +6 ราย

ชาย 2 ราย หญิง 4 ราย
14559-14664 ปราณบุรี
สัญชาติเมียนมาร์ 6 ราย 

ไม่มีอาการ 5 ราย มีอาการ 1 ราย
21ตค. นายจ้างให้ตรวจ ATK ผลตรวจพบเชื้อ 

22ตค. ตรวจ PCR
23ตค. ผลพบเชื้อ

วันนี้ +1 ราย

สะสม 3 ราย
รายแรก 12945 หัวหินรับจ้างทั่วไป 

พบเชื้อ 16 ตค

วงท่ี 1

วงท่ี 2

14660 หัวหิน ไทย 46 ปี

อาศัยร่วมบ้านกับรายที่ 13189 ,13190,13192,13594
17ต.ค. ตรวจ PCR รอบที่ 1 ผลไม่พบเชื้อ
22ต.ค. ตรวจ PCR รอบที่ 
23ต.ค.  ผลไม่พบเชื้อ

สะสม 8 ราย

Cluster สังสรรค์หมู่ 2 หนองพลับ

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 11 ราย



มีอาการ ไม่มีอาการ
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ผู้ป่วยราย
ใหม่

5

Cluster ชุมชนบ้านพักคนงาน หมู่ 11 หนองตาแต้ม

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 451 ราย

วันนี้ +6 ราย

สะสม 445 ราย
รายแรก 13217-13341 ตรวจ PCR แรงงานต่างด้าว
อาศัยชุมชนบ้านพักคนงานหมู ่11 ต.หนองตาแต้ม 
จ านวน 299 ราย พบเชื้อ 125 ราย พบเชื้อ 18 ตค

วงท่ี 1

วงท่ี 2

รายที่ 14549-14552 ให้ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 13785 อาศัยร่วมบ้าน 
22 ตค. ไปตรวจ PCR 
23 ตค. ผลพบเชื้อ

14549 ปราณบุรี ไทย 7 ปี
(หลานของ 13785)

21 ตค. มีอาการไข้

14550 ปราณบุรี ไทย 26 ปี
(ลูกของ 13785)

14551 ปราณบุรี ไทย 22 ปี
(ลูกของ 13785)

14552 ปราณบุรี ไทย 6 ปี
(หลานของ 13785)

21 ตค. มีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก

รายที่ 14553-14554 ให้ประวัติสัมผัสรายที่ 13771 อาศัยร่วมบ้าน
22 ตค. ไปตรวจ PCR
23 ตค. ผลพบเชื้อ

14553 ปราณบุรี ไทย 51 ปี
(สามีของ 13771)

14554 ปราณบุรี ไทย 10 ปี
(ลูกของ 13771)

Cluster โฟนลิงค์หัวหิน

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 23 ราย

วงที่ 2 สะสม 8 ราย

รายแรก 12774 – 12783 เชื่อมโยงร้านข้าวต้มโฟนลิ้งค์
พบเชื้อ 14 ตค

สะสม 14 รายวงที่ 1

วงที่ 3

14661 หัวหิน ไทย 60 ปี 
พนง.ร้านข้าวต้มโฟนลิ้งค์

13 ต.ค.64 ตรวจ ATK ผลไม่พบเชื้อ 
15 ต.ค.64 ตรวจ PCR ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ
22 ต.ค.64 ตรวจ PCR ครั้งที่ 2
23 ต.ค.64 ผลพบเชื้อ

วันนี้ +1 ราย

14640 หัวหิน ไทย 49 ปี

ให้ประวัติสัมผัสเพ่ือนบ้าน (12779)
22 ต.ค. 64 ตรวจ PCR
23 ต.ค. 64 ทราบผลพบเชื้อ

14641 หัวหิน ไทย 8 ปี 
นักเรียน (หลานของ 12779)

สัมผัสร่วมบ้านกับ 12779
16 ต.ค.64 ตรวจ PCR ครั้งที่ 1 ผลไม่
พบเชื้อ 
22 ต.ค. 64 ตรวจ PCR ครั้งที่ 2
23 ต.ค. 64 ทราบผลพบเชื้อ

14664 หัวหิน ไทย 36 ปี  
(ภรรยาของ 12888)

อาศัยบ้านเดียวกับรายที่ 12888
16 ต.ค.64 ตรวจ PCR ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ
22 ต.ค.64 ตรวจ PCR ครั้งที่ 2
23 ต.ค.64 ผลพบเชื้อ

14665 หัวหิน ไทย 73 ปี  
(ญาติของ 12888)

วันนี้ +4 ราย
สะสม 1 ราย

สะสม 6 ราย
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ชาย 7 ราย หญิง 19 ราย
14451-14467, 14535, 14568-14570, 14576-14580

ปราณบุรี
สัญชาติไทย 15 ราย เมียนมาร์ 11 ราย ไม่มีอาการ

- ผป.รายที่ 14451-14467 สัมผัสเพ่ือนร่วมงาน
ในโรงหมึกเดียวกัน นายจ้างให้ตรวจ ATK 
ผลเป็นบวก 19 คน ไม่ไ ด้ใส่แมสตลอด 
ใช้ห้องน้ าร่วมกัน พูดคุยกัน
21 ตค ตรวจ PCR 
22 ตค ผลพบเชื้อ

วันนี้ +26 ราย

- ผป.รายที่ 14568-14570, 14576-14580 
สัมผัสเพ่ือนร่วมงานในโรงหมึกเดียวกัน
22 ตค ตรวจ PCR 
23 ตค ผลพบเชื้อ

Cluster โรงหมึก ม.2 ปากน้ า

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 60 ราย

สะสม 55 ราย
รายแรก 12811,12812 ปราณบุร ีท าหมึกโรงหมึกไพลิน 

พบเชื้อ 15ตค

วงท่ี 1

วงท่ี 2
14571 ปราณบุรี เมียนมาร์ 4 ปี
(ลูกของ 14461)

สัมผัสร่วมบ้านกับแม่ (14461) 
กินนอนร่วมกัน ใช้ห้องน้ าร่วมกัน
22 ตค ตรวจ PCR 
23 ตค ผลพบเชื้อ 
14572 ปราณบุรี เมียนมาร์ 5 ปี
(ลูกของ 13886)
สัมผัสร่วมบ้านกับแม่ (13886) 
กินนอนร่วมกัน ใช้ห้องน้ าร่วมกัน
22 ตค ตรวจ PCR 
23 ตค ผลพบเชื้อ 

14572 ปราณบุรี เมียนมาร์ 5 ปี
(ลูกของ 13890)

สัมผัสร่วมบ้านกับแม่ (13890) 
กินนอนร่วมกัน ใช้ห้องน้ าร่วมกัน
22 ตค ตรวจ PCR 
23 ตค ผลพบเชื้อ 

14574 ปราณบุรี เมียนมาร์ 6 ปี
(ลูกของ 13891)
สัมผัสร่วมบ้านกับแม่ (13891) 
กินนอนร่วมกัน ใช้ห้องน้ าร่วมกัน
22 ตค ตรวจ PCR 
23 ตค ผลพบเชื้อ 

14574 ปราณบุรี ไทย 37 ปี
(ร่วมบ้านกับ 13895)
สัมผัสร่วมบ้านกับผป.รายที่ 
13895
กินนอนร่วมกัน ใช้ห้องน้ าร่วมกัน
22 ตค ตรวจ PCR 
23 ตค ผลพบเชื้อ 

วันนี้ +5 ราย

สะสม 149 ราย
ตลาดฉัตรแก้ว

Cluster ตลาดฉัตรแก้ว

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 307 ราย

วงที่ 2

สะสม 155 ราย

วงที่ 1
ตลาดฉัตรแก้ว

14481 ปราณบุรี ไทย 55 ปี 
ค้าขายผลไม้ ตลาดฉัตรแก้ว

20 ตค. ตรวจ ATK ก่อนเข้าขายของในตลาด 
ผลพบเชื้อ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก มี
เสมหะ 
21 ตค. ตรวจ PCR
22 ตค ผลพบเชื้อ

วันนี้ +1 ราย

วงท่ี 3
ตลาดฉัตรแก้ว
สะสม 3 ราย

14494 ปราณบุรี ไทย 30 ปี 
ช่างซ่อมรถ

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 13383,13384,13450
เป็นบุตรของผู้ติดเชื้อ อยู่บ้านเดียวกัน 
18ตค.ตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ 
19ตค.เจ็บคอ 
20ตค. ตรวจ ATK ผลพบเชื้อ 
21ตค.ตรวจ PCR
22 ตค ผลพบเชื้อ

วันนี้ +1 ราย
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สะสม 47 ราย
รายแรก 9852-9857 โรงงานสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 

SAICO ตรวจ ATK ก่อนเปิดโรงงาน พบเชื้อ 15 กย

วงท่ี 1 วงท่ี 2
สะสม 35 ราย

วงท่ี 3
สะสม 1 ราย

Cluster สยามอุตสาหกรรมเกษตร

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 83 ราย

วันนี้ +3 ราย 14470 ปราณบุรี ไทย 35 ปี
พนักงานโรงงานไซโก ้แผนกสตรีม

21 ตค. ตรวจ ATK พบเชื้อ จึงมาตรวจ PCR
22 ตค ผลพบเชื้อ 

14471 ปราณบุรี เมียนมาร์ 48 ปี
พนักงานโรงงานไซโก ้แผนกเตรยีมผลิต

14472 ปราณบุรี เมียนมาร์ 40 ปี
พนักงานโรงงานไซโก ้แผนกน้ าสับปะรด

20 ตค. มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก มี
เสมหะ ตรวจ ATK พบเชื้อ 
21 ตค. มีอาการไอ เจ็บคอ มีเสมหะ 
จมูกไม่ได้กลิ่น ตรวจ ATK 
22 ตค ผลพบเชื้อ

20 ตค. มีอาการไอ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว 
21 ตค. ตรวจ ATK พบเชื้อ จึงมาตรวจ PCR
22 ตค ผลพบเชื้อ

วงท่ี 2

สะสม 94 ราย
รายแรก 10605 พนง. โรงงานเนเชอรัลฟรุต๊

พบเชื้อ 25 กย

วงท่ี 1

Cluster โรงงานเนเชอรัลฟรุ๊ต

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 115 รายสะสม 20 ราย

วงท่ี 3
สะสม 1 ราย

วันนี้ +4 ราย

14468 ปราณบุรี ไทย 17 ปี
นักเรียน (ลูกของ 13386)

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 13386 (แม่) อาศัยร่วมบ้าน 
18 ตค. เจอ 13386 ครั้งล่าสุด 
19 ตค. ทราบว่า 13386 พบเชื้อ 
21 ตค. มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก จมูกรับกลิ่นได้
น้อยลง ลิ้นรับรสได้น้อยลง ตรวจ PCR
22 ตค ผลพบเชื้อ

14469 ปราณบุรี ไทย 40 ปี
(สามีของ 13386)

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 13386 (ภรรยา) อาศัยร่วมบ้าน 
21 ตค.ตรวจ PCR
22 ตค ผลพบเชื้อ

14555 ปราณบุรี ไทย 60 ปี
รับจ้างขับรถ (พ่อสามีของ 13386)

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 13386 เป็นพ่อสามีของผู้ติดเชื้อ ร่วมบ้าน 
20ตค. มีอาการไอ เจ็บคอ มีเสมหะ 
22ตค.มาตรวจโควดิที่รพ.ปราณ
23 ตค ผลพบเชื้อ

14556 ปราณบุรี ไทย 73 ปี
(พ่อสามีของ 13386)

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 13386 เป็นแม่ของผู้ติดเชื้อ 
22ตค.มาตรวจโควดิที่รพ.ปราณ
23 ตค ผลพบเชื้อ
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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 37 ราย

สะสม 20 ราย

วงท่ี 3
วันนี้ +7 ราย

สะสม 8 ราย

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 12824 (แม่)
14ตค.ตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ 
20ตค.ตรวจครั้งที่ 2 พบเชื้อ 
มีอาการ น้ ามูก

14434 เมือง ไทย 1 ปี 
(ลูกของ 12824)

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 12824 (แม่)
14ตค.ตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ 
20ตค.ตรวจครั้งที่ 2 พบเชื้อ

14435 เมือง ไทย 6 ปี 
นักเรียน(ลูกของ 12824)

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 12824 (ภรรยา) 
14ตค.ตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ 
20ตค.ตรวจครั้งที่ 2 พบเชื้อ

14436 เมือง ไทย 24 ปี 
รับจ้าง(สามีของ 12824)

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 12162
11ตค.ตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ 
18ตค.มีอาการ มีน้ ามูก 
20ตค.ตรวจครั้งที่ 2 พบเชื้อ

14437 เมือง เมียนมาร์ 36 ปี 

ผป.รายที่ 14523-14525
สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 12823
14ตค.มาตรวจครัง้ที่ 1 ไม่พบเชื้อ 
22ตค.มาตรวจรอบที่ 2 พบเชื้อ

14523 เมือง ไทย 46 ปี 

14524 เมือง ไทย 11 ปี 

14525 เมือง ไทย 9 ปี 

14527-14533 บางสะพาน
สัญชาติเมียนมาร์ 6 ราย กัมพูชา 1 ราย ไม่มีอาการ

เพศชาย 7 ราย

19 ตค. จนท.ลงพ้ืนที่ตรวจ ATK เชิงรุกที่เรือ ส.สมบูรณ์
ทรัพย์ 9 ไม่พบเชื้อ จึงถูกกักตัวอยู่ที่เรือส.สมบูรณืทรัพย์ 9 
22 ตค นัดตรวจลูกเรือที่ตรวจ ATK ไม่พบเชื้อจ านวน 23 คน 
พบเชื้อ 7 คน ผล Invalid 2 คน

วันนี้ +7 ราย

วงท่ี 1
วงที่ 2

สะสม 13 ราย
สะสม 2 ราย

Cluster เรือส.สมบูรณ์ทรัพย์ 9

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 15 ราย

รายแรก 13658, 13661-13665 บางสะพาน
ลูกเรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 9 พบเชื้อ 20 ตค
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14438 ปราณบุรี ไทย 23 ปี
นักเรียนนายทหาร

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 13901
28 กย. - 12 ตค. ลากลับบ้านที่ จ.ชุมพร 
นั่งรถตู้ร่วมกับ 13901
21 ตค มีน้ ามูก ปวดศีรษะ อ้ช่อนเพลีย

14439 ปราณบุรี ไทย 19 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ อ.หัวหิน
19 ตค มีอาการไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น มีเสมหะ

14440 ปราณบุรี ไทย 23 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.กาฬสินธุ์
20 ตค มีไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว 

14441 ปราณบุรี ไทย 24 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.นราธิวาส
20 ตค มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ 

14442 ปราณบุรี ไทย 24 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่กทม.
20 ตค มีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ 

14443 ปราณบุรี ไทย 24 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.ลพบุรี
20 ตค ปวดกล้ามเนื้อ

14444 ปราณบุรี ไทย 23 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.ยโสธร
20 ตค เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ

14445 ปราณบุรี ไทย 22 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.ล าพูน
21 ตค เจ็บคอ

14446 ปราณบุรี ไทย 24 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.เชียงใหม่ 
16 ตค. เริ่มมีอาการเจ็บคอ คัดจมูก มีเสมหะ

14448 ปราณบุรี ไทย 23 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.เพชรบุรี 
19 ตค. เริ่มมีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ ามูก

14447 ปราณบุรี ไทย 23 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.สุราชฎร์ธานี 
20 ตค. เริ่มมีอาการเจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว

14449 ปราณบุรี ไทย 23 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.ก าแพงเพชร 
19 ตค. เริ่มมีอาการปวดหัว ไข้สูง

14450 ปราณบุรี ไทย 23 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.เชียงใหม่ 
18 ตค. เย็นเริ่มรู้สึกไม่สบาย ไข้ เจ็บคอ

14496 ปราณบุรี ไทย 23 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.ขอนแก่น
19 ตค มีอาการ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ 
จมูกไม่ได้กลิ่น

14497 ปราณบุรี ไทย 22 ปี
นักเรียนทหาร

28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.อุบลราชธานี
20 ตค มีเสมหะ ถ่ายเหลว14498 ปราณบุรี ไทย 22 ปี

นักเรียนทหาร
28 กย.-12 ตค. กลับบ้านที่ จ.ชลบุรี
20 ตค มีไข้ ไอ ปวดศีรษะ

- ผป.รายที่ 14438-14450, 14496-14498 
21 ตค. รพ.ค่ายธนะรัชต์ ลงพ้ืนที่ตรวจคัดกรอง 
ผลพบเชื้อ

รายแรก 13901 ปราณบุรี ช ไทย 22 ปี นักเรียนทหาร
พบเชื้อ 20 ตค

สะสม 17 รายCluster นักเรียนทหาร กลับจากบ้าน

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 17 ราย วันนี้ +16 ราย
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สะสม 13 ราย
รายแรก 13979,13980 ท างานในสวนปาล์ม/สวนยาง

พบเชื้อ 21 ตค

14430 บางสะพานน้อย ไทย 59 ปี
เจ้าของสวนม.7 ทรายทอง

ท างานร่วมกับผู้ตดิเชื้อ รายที่ 13979, 13980
18 ตค. มีอาการไอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
21 ตค. ตรวจ ATK ผลพบเชื้อ จึงไปตรวจ PCR  
22 ตค. ทราบผลพบเชื้อ 

14431 บางสะพานน้อย ไทย 27 ปี
เสมียนสวนม.7 ทรายทอง

ท างานร่วมกับผู้ตดิเชื้อ รายที่ 13979, 13980
หยุดงานตั้งแต่วันที่ 15 ตค. 64
21 ตค. ตรวจ ATK ผลพบเชื้อ จึงไปตรวจ PCR
22 ตค. ทราบผลพบเชื้อ

ชาย 6 ราย หญิง 3 ราย
14588-14596 บางสะพานน้อย
เมียนมาร์ 9 ราย ไม่มีอาการ

- ผป.รายที่ 14588-14596 สัมผัสเพ่ือนร่วมงาน
รายที่ 13979 กับ 13980
21 ตค เจ้าของสวนเฮียตี๋ฟาร์ม ม.7 ทรายทอง 
ตรวจ ATK ทั้งหมด (ไทย 2 ราย,พม่า 19 ราย, 
พบเชื้อ 10 ราย
22 ตค ส่งตรวจ PCR
23 ตค พบเชื้อ 9 ราย 

Cluster ท าสวนม.7 ทรายทอง

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 13 ราย

วันนี้ +11 ราย
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สะสม 4 ราย
รายแรก 12832 ปราณบุรี ธุรกิจส่วนตัว 

พบเชื้อ 15 ตค

วันนี้ +1 ราย

14544 ปราณบุรี ญ ไทย 5 ปี 
นักเรียน (หลานของ 12832)

รายแรก 14048 ปราณบุรี ญ ไทย 57 ปี พบเชื้อ 21 ตค
14545 ปราณบุรี ญ ไทย 3 ปี นักเรียน (หลานของ 14048)
14546 ปราณบุรี ญ ไทย 21 ปี นักศึกษา (ลูกของ 14048)

สะสม 3 ราย

วันนี้ +2 ราย

รายแรก 12183 จนท.ที่ว่าการอ าเภอ ปฏิบัติงาน
ในมาร์เก็ตวิลเลจ/ 12184 (ลูกของ12183) 

พบเชื้อ 10 ตค

สะสม 3 ราย
14543 ปราณบุรี ช ไทย 61 ปี
ขรก.บ านาญ (อยู่ร่วมบ้านกับ 12906)

วันนี้ +1 ราย14659 หัวหิน ญ ไทย 35 ปี จนท.สนง.จัดหางาน
จังหวัด (เพ่ือนร่วมงานของ 12906)

วันนี้ +1 ราย

วงท่ี 1 วงท่ี 2

รายแรก 13136-13138 ครอบครัวชาวกัมพูชา 
ประมง พบเชื้อ 17ตค

14536 ปราณบุรี ช กัมพูชา 37 ปี 
(เพ่ือนร่วมงานของ 13138)

สะสม 4 ราย

วันนี้ +1 ราย

สะสม 8 ราย
รายแรก 13012 ปราณบุรี ค้าขาย

ตลาดนัดเขาเต่า,หนองหอย,แพไม้ พบเชื้อ 16 ตค

วันนี้ +2 ราย
14586 ปราณบุรี ญ ไทย 8 ปี 
นักเรียน (หลานของ 13012)
14587 ปราณบุรี ช ไทย 17 ปี 
นักเรียน (แฟนลูกของ 13012)

สะสม 8 ราย
รายแรก 12704 / 12705 ปราณบุรี ธุรกิจส่วนตัว   

สัมผัสในครอบครัว พบเชื้อ 14 ตค

สะสม 1 ราย

วงท่ี 1

วงท่ี 2

วันนี้ +1 ราย 14542 ปราณบุรี ช ไทย 21 ปี 
นักศึกษา (ร่วมบ้านกับ 13128)

รายแรก 14007 อสม./ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,14008-14010
และ 14369 รับราชการคร ูสามร้อยยอด พบเชื้อ 21 ตค

สะสม 8 ราย

วันนี้ +3 ราย

14538 สามร้อยยอด ช ไทย 59 ปี เกษตรกร (พ่อของ 14008)
14539 สามร้อยยอด ญ ไทย 61 ปี เกษตรกร (พ่ีของ 14007)
14540 สามร้อยยอด ญ ไทย 38 ปี จนท.ประสานงานกองทุน 
(น้องสาวของ 14007)
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รายแรก 13926 หัวหิน ช ไทย 
17 ปี นักเรียน พบเชื้อ 20ตค
14621 หัวหิน ช ไทย 47 ปี 

กองก ากับอารกัขา พ่อของ 13926 พบเชื้อ 22 ตค
14622 หัวหิน ช ไทย 17 ปี 

นักศึกษา น้องของ 13926 พบเชื้อ 22 ตค
14623 หัวหิน ญ ไทย 49 ปี 

ค้าขายข้างแกงซหัวหิน 18 แม่ของ 13926 พบเชื้อ 22 ตค

สะสม 4 ราย
วันนี้ +3 ราย

รายแรก 13958-13960 หัวหิน ลาว รับจ้าง
ก่อสร้าง พบเชื้อ 20 ตค

สะสม 5 ราย

14602 หัวหิน ช ไทย 52 ปี 
นายจ้างโรงแรม พบเชื้อ 22 ตค
14603 หัวหิน ญ ลาว 26 ปี 

เพ่ือรร่วมงาน แคมป์คนงาน พบเชื้อ 22 ตค

วันนี้ +2 ราย

รายแรก 13589 หัวหิน ญ ไทย 40 ปี 
พนักงานบริษัท พบเชื้อ 19 ตค

สะสม 2 ราย

14609 หัวหิน ญ ไทย 41 ปี 
เพ่ือนร่วมงาน พบเชื้อ 22 ตค

14610 หัวหิน ญ ไทย 40 ปี 
น้องสาวของ 14609 
พบเชื้อ 22 ตค

วันนี้ +1 ราย

สะสม 1 ราย

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 13927 หัวหิน ช ไทย 
22 ปี พบเชื้อ 20ตค

สะสม 2 ราย

14616 หัวหิน ช ไทย 29 ปี 
พ่ีชายของ 13927 พบเชื้อ 22 ตค

วันนี้ +1 ราย

สะสม 4 ราย
รายแรก 13014 ปราณบุรี ญ ไทย 39 ปี

พบเชื้อ 16 ตค

วันนี้ +1 ราย
14548 ปราณบุรี ช ไทย 43 ปี ท าไร่ 
(พ่อของ 13991)

สะสม 3 ราย
รายแรก 13346 ทับสะแก ญ ไทย 53 ปี 

รับเหมาก่อสร้าง/ผู้ใหญ่บ้าน พบเชื้อ 19 ตค

วันนี้ +1 ราย14567 ทับสะแก ญ ไทย 59 ปี 
พนง.สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านแสงอรุณ

(ญาติของ 13637)

รายแรก 13853 เมือง ช ไทย 
8 ปี พบเชื้อ 20ตค

14500 เมือง ช พม่า 26 ปี
รับจ้าง (พ่ีเขยของ 13853)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

ผู้ป่วยราย
ใหม่
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ผู้ป่วยราย
ใหม่

รายแรก 13850 เมือง ช ไทย 
53 ปี พบเชื้อ 20 ตค

สะสม 4 ราย

14522 เมือง ช ไทย 14 ปี นักเรียน 
(ลูกของ 14424) วันนี้ +1 ราย

รายแรก 12585 หัวหิน ญ ไทย 33 ปี
พนง.เทศบาลต าบลหัวหนิ พบเชื้อ 13 ตค

สะสม 5 ราย
วงท่ี 1 วงท่ี 2

วันนี้ +2 ราย

14662 หัวหิน ญ ไทย 24 ปี 
พนง.ขาย (ลูกของ 13042)
14663 หัวหิน ช ไทย 61 ปี 
พนง.รับจ้าง (สามีของ 13042)

สะสม 6 ราย

รายแรก 13945, 13946 พนง.
ร้านอาหาร ติดนอกจังหวัด

หัวหิน พบเชื้อ 20ตค 14654 หัวหิน ญ ไทย 17 ปี 
รับจ้าง (ลูกสะใภ้ของ 13944)
14655 หัวหิน ช ไทย 22 ปี 
(ลูกของ 13944)
14656 หัวหิน ช ไทย 58 ปี 
ช่างซ่อม (สามีของ 13944)
14657 หัวหิน ช ไทย 14 ปี 
นักเรียน (น้องของ 13944)

วงท่ี 1 วงท่ี 2

วันนี้ +4 ราย

สะสม 5 ราย
สะสม 2 ราย

รายแรก 12449 หัวหิน ญ ไทย 26 ปี 
ค้าขายตลาดนัดหนองขอน พบเชื้อ 12 ตค

สะสม 7 ราย
สะสม 3 ราย

วงท่ี 1

วงท่ี 2

วันนี้ +2 ราย

14652 หัวหิน ญ ไทย 2 ปี
(หลานของ 13045) 
14653 หัวหิน ช ไทย 25 ปี
(ลูกของ 13045) 

รายแรก 13412 นักศึกษา พบเชื้อ 18 ตค.

14648 หัวหิน ญ ไทย 47 ปี (แม่ของ 13934)
14649 หัวหิน ช ไทย 5 ปี (หลานของ 13934)
14650 หัวหิน ช ไทย 12 ปี (น้องของ 13934)
14651 หัวหิน ช ไทย 50 ปี (พ่อของ 13934)
14647 หัวหิน ช ไทย 44 ปี (ญาติของ 13949)
14646 หัวหิน ญ ไทย 46 ปี (ญาติของ 13949)

สะสม 9 ราย วันนี้ +6 ราย

สะสม 6 ราย
รายแรก 13179 หัวหิน นักเรียน

พบเชื้อ 17 ตค

วันนี้ +1 ราย

14645 หัวหิน ช ไทย 38 ปี
พนักงาน ISUZU (พ่ีของ 13398)

สะสม 4 ราย
รายแรก 12944 หัวหิน ช ไทย 37 ปี

พบเชื้อ 16 ตค

วันนี้ +2 ราย
14635 หัวหิน ญ ไทย 16 ปี 
นักเรียน (ลูกของ 13971)
14636 หัวหิน ญ ไทย 16 ปี 
นักเรียน (ลูกของ 13971)
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รายแรก 13410 หัวหิน ญ ไทย 
27 ปี ค้าขาย พบเชื้อ 18 ตค
14639 หัวหิน ช ไทย 29 ปี 
(แฟนของ 13410)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

สะสม 6 ราย
รายแรก 13037 หัวหิน เชฟโรงแรมภูคารนิี่,

13044 หัวหิน พนง.เสิร์ฟโรงแรม พบเชื้อ 17 ตค

14638 หัวหิน ช ไทย 21 ปี
รปภ. (น้องของ 13961)

14634 หัวหิน ช ไทย 24 ปี รับจ้าง
(เพ่ือนร่วมงานของ 13406)

วงท่ี 1

วงท่ี 2
สะสม 3 รายวันนี้ +1 ราย

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 13953 หัวหิน ญ ไทย 
15 ปี นักเรียน พบเชื้อ 20ตค

14637 หัวหิน ช ไทย 47 ปี 
(ร่วมบ้านกับ 13953)

สะสม 2 ราย วันนี้ +1 ราย

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 5 ราย

14658 หัวหิน ญ ไทย 12 ปี 
(ลูกของ 13200 และ 13201)
14632 หัวหิน ช ไทย 19 ปี 
(น้องของ 13970)

วันนี้ +2 ราย

รายแรก 13414 หัวหิน แม่ค้าขายผัก
ตลาดนัดไดโนเสาร์เก่า พบเชื้อ 18 ตค.

14631 หัวหิน ช ไทย 40 ปี ค้าขายตลาดนัดไดโนเสาร์ 
(เพ่ือนของ 13595)

สะสม 4 ราย

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 12790 หัวหิน ญ ไทย 
16 ปี พบเชื้อ 14 ตค

14630 หัวหิน ญ ไทย 63 ปี
(ญาติของ 12790)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 11836 หัวหิน ช ไทย 53 ปี
ช่างแอร์ พบเชื้อ 7 ตค

สะสม 7 ราย
วันนี้ +1 ราย

วงท่ี 1วงท่ี 2

14629 หัวหิน ช ไทย 85 ปี
(อาศัยร่วมบ้านกบั 13975
และ 13976)

สะสม 7 ราย

12457 ค้าขายออนไลน์/ 12458 ค้าขายออนไลน์/
12459 หัวหิน ญ ไทย อยู่ร่วมบ้านเดียวกนั 

พบเชื้อ 12 ตค

สะสม 6 ราย

14628 หัวหิน ช ไทย 24 ปี 
รับจ้าง (สามีของ 12763)

วันนี้ +1 รายวงท่ี 1วงท่ี 2
สะสม 
2 ราย
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14526 บางสะพาน ญ ไทย 10 ปี
นักเรียน (หลานของ 13647)

รายแรก 13647 บางสะพานธุรกิจส่วนตัว
พบเชื้อ 20ตควันนี้ +1 ราย

สะสม 2 ราย

14474 ปราณบุรี ญ ไทย 39 ปี 
รับจ้าง (เพ่ือนของ 13992,มากินข้าวด้วยที่บ้าน)

วงที่ 2วงท่ี 1
สะสม 4 ราย

รายแรก 13992 – 13994 สัมผัสในครอบครัว
พบเชื้อ  20 ตค

สะสม 4 ราย
14473 ปราณบุรี ญ ไทย 26 ปี 
รับจ้าง (เพ่ือนของ 13992,)

วันนี้ +1 ราย
วันนี้ +1 ราย

วันนี้ +1 ราย สะสม 2 ราย
รายแรก 12912 บางสะพานน้อย ท าสวน 

รับจ้างตัดปาล์ม พบเชื้อ 15 ตค
14428 บางสะพานน้อย ญ ไทย 
31 ปี (ภรรยาของ 12912)

วันนี้ +1 ราย
สะสม 2 ราย

รายแรก 13977,13978 ปราณบุรี
รับจ้างท าหมึกโรงหมึกเจลู้กปลา 

เป็นเพ่ือนร่วมงานกัน 
พบเชื้อ 20ตค

วงท่ี 1 วงท่ี 2
14487 ปราณบุรี ช ไทย 57 ปี
ลูกจ้างทต.ปากน้ าปราณ
(ร่วมบ้านกับ 13978)

สะสม 3 ราย
รายแรก 13496 ปราณบุรี รับจ้างขับรถ

พบเชื้อ 19 ตค
14495 ปราณบุรี ช ไทย 48 ปี
ขับรถปูน บ.รุ่งทิพย์ คอนกรีต
(เพ่ือนร่วมงานของ 13496) 

วันนี้ +1 รายวงท่ี 1 วงที่ 2

รายแรก 14393 หัวหิน ญ ไทย 52 ปี 
ว่างงาน พบเชื้อ 21 ตค

14627 หัวหิน ช ไทย 53 ปี 
ลูกจ้างชลประทานหนองพลับ 

(สามีของ 14393)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

14624 หัวหิน ญ ไทย 52 ปี 
(แม่สามีของ 13942)
14625 หัวหิน ช ไทย 37 ปี 
(สามีของ 13942)
14626 หัวหิน ช ไทย 3 ปี 
(ลูกของ 13942)

รายแรก 13408 หัวหิน ญ ไทย 
47 ปี พบเชื้อ 18 ตค

สะสม 4 ราย

วันนี้ +3 ราย

สะสม 4 ราย
วงท่ี 1

วงท่ี 2

รายแรก 13100 หัวหิน ญ ไทย 
33 ปี พบเชื้อ 17 ตค

14666 หัวหิน ญ ไทย 6 ปี 
(หลานของ 13610)

สะสม 4 ราย

วันนี้ +1 ราย
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มีอาการ ไม่มีอาการ
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14541 ปราณบุรี ช ไทย 41 ปี 
ค้าขาย พบเชื้อ 22 ตค

ผู้ป่วยราย
ใหม่

14521 เมือง ญ ไทย 79 ปี 
พบเชื้อ 22 ตค

14605 หัวหิน ช ไทย 38 ปี 
ค้าขาย พบเชื้อ 22 ตค

14534 เมือง ช ไทย 39 ปี 
นักบวชส านักสงฆ์ดอนเหียง

พบเชื้อ 22 ตค

14547 ปราณบุรี ญ ไทย 50 ปี 
ค้าขายเนื้อต้มบ้านสิงห์

พบเชื้อ 22 ตค

14585 ปราณบุรี ญ ไทย 30 ปี 
รับจ้างโรงน้ าแข็งเม้ง

พบเชื้อ 22 ตค

14607 หัวหิน ญ ไทย 4 ปี 
ในปกครอง พบเชื้อ 22 ตค

14617 หัวหิน ญ ไทย 50 ปี 
ค้าขาย พบเชื้อ 22 ตค

14612 หัวหิน ญ ไทย 23 ปี 
พบเชื้อ 22 ตค

14601 หัวหิน ญ ไทย 28 ปี 
พบเชื้อ 22 ตค

14604 หัวหิน ญ ไทย 43 ปี 
รับจ้างทั่วไป พบเชื้อ 22 ตค

14667 ปราณบุรี ช ไทย 35 ปี 
ก่อสร้าง พบเชื้อ 22 ตค

14581 ปราณบุรี ช พม่า 56 ปี 
รับจ้างโรงหมึกเจ็ปุ๊ก พบเชื้อ 22 ตค
14582 ปราณบุรี ช พม่า 18 ปี 

รับจ้างโรงหมึกเจ็ปุ๊ก พบเชื้อ 22 ตค
14583 ปราณบุรี ญ พม่า 31 ปี 

รับจ้างโรงหมึกเจ็ปุ๊ก พบเชื้อ 22 ตค
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ผู้ป่วยราย
ใหม่

ชาย 3 ราย หญิง 3 ราย
14475-14480 ปราณบุรี

สัญชาติไทย 6 ราย มีอาการ 6 ราย
รับจ้างก่อสร้าง เพ่ือนที่ท างานด้วยตรวจ ATK พบเชื้อ 

พักบ้านพักคนงานหลังติดกัน ทานอาหารร่วมกนั พูดคุยกัน 
ไม่ได้ใส่แมสตลอด
21 ตค ตรวจ PCR
22 ตค ผลพบเชื้อ

รับจ้างก่อสร้าง บรรเลง 8

14488 ปราณบุรี ญ ไทย 32 ปี
ลูกจ้างโรงงานเชือก/

14489 ปราณบุรี ญ ไทย 66 ปี
(แม่ของ 14488) 
พบเชื้อ 22 ตค

14490 ปราณบุรี ญ ไทย 37 ปี
พบเชื้อ 22 ตค

14483 ปราณบุรี ช เมียนมาร์ 16 ปี
พบเชื้อ 22 ตค

14484 ปราณบุรี ช เมียนมาร์ 36 ปี
ประมง เรือศรีเมืองทอง

พบเชื้อ 22 ตค

14486 ปราณบุรี ญ ไทย 50 ปี
พบเชื้อ 22 ตค

14482 ปราณบุรี ญ ไทย 34 ปี
ลูกจ้างสหกรณ์โคนมไทย-เดนมารก์

พบเชื้อ 22 ตค

14565 กุยบุรี ช ไทย 23 ปี 
ค้าขายกุ้งตลาดนัดไดโนเสาร์ 
14566 กุยบุรี ญ ไทย 22 ปี 
ค้าขายกุ้งตลาดนัดไดโนเสาร์

พบเชื้อ 22ตค

14584 ปราณบุรี ญ ไทย 58 ปี 
(แม่ของ 14485)
14585 ปราณบุรี ญ ไทย 38 ปี 
พนง.บริษัท (ลูกของ 14584)
พบเชื้อ 22 ตค.

14493 ปราณบุรี ช ไทย 18 ปี
14598 ปราณบุรี ญ ไทย 39 ปี (น้าของ 14493)

14599 ปราณบุรี ญ ไทย 6 ปี นักเรียน (ลูกของ 14598)
14600 ปราณบุรี ช ไทย 39 ปี รับจ้าง (สามีของ 14598)

พบเชื้อ 22ตค
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มีอาการ ไม่มีอาการ

18

ผู้ป่วยราย
ใหม่

14611 หัวหิน ญ ไทย 52 ปี
พบเชื้อ 22 ตค

14537 สามร้อยยอด ญ ไทย 41 ปี
พบเชื้อ 22 ตค14606 หัวหิน ญ ไทย 67 ปี

พบเชื้อ 22 ตค

14429 บางสะพานน้อย ญ ไทย 26 ปี
ครู รร.หนองห้วยฝาด
เดินทางไปจ.เพชรบุรี

พบเชื้อ 22 ตค

14491 ปราณบุรี ญ ไทย 23 ปี
นักศึกษา

เดินทางไปจ.เพชรบุรี
พบเชื้อ 22 ตค

14597 บางสะพานน้อย ช ไทย 
38 ปี รับจ้างโรงงงานถุงมือ
ศรีตรัง พบเชื้อ 21 ตค.
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หัวหิน ตรวจ/พบเชือ้

แห่ง ไทย ต่างด้าว รวม

โรงงานใหญ่ 2/1 136/8 379/44 515/52

โรงงานกลาง 3/1 57/0 181/1 238/1

โรงงานเล็ก 7/0 76/0 11/0 87/0

ตลาดสด ตลาดนัด 12/2 1492/0 90/3 1582/3

ชุมชนต่างด้าว 36/4 1000/51 518/0 1518/51

บุคลากร HCW 1 22/0 0/0 22/0

ห้างฯ ร้านค้า ร้านอาหาร 19/2 391/5 37/0 428/5

ศาสนสถาน 3 36/0 17/0 53/0

ธนาคารและส านักงาน 2/1 31/6 0/0 31/6

หน่วยงานราชการ 3 640/0 0/0 640/0

สถานศึกษา 1 18/0 0/0 18/0

อื่นๆ 1 72/0 0/0 72/0

รวม 89/11 3971/70 1233/48 5204/118

ปราณบุรี ตรวจ/พบเชื้อ
แห่ง ไทย ต่างด้าว รวม

โรงงานใหญ่ 7 161/0 247/0 408/0

โรงงานกลาง 6/1 90/0 58/7 148/7

โรงงานเล็ก/แพปลา 18/4 143/1 213/3 356/4

หน่วยงานราชการ 8 341/0 0 341/0

ตลาดสด ตลาดนัด 16/1 533/4 1/0 534/4

ชุมชนต่างด้าว 17/3 897/0 1290/9 2187/9

ธนาคารและส านักงาน 4 29/0 0 29/0

ห้างฯ ร้านค้า ร้านอาหาร 22 153/0 5 158/0

ศาสนสถาน 5 25/0 0 25/0

บุคลากร HCW 3 155/0 0 155/0

สถานศึกษา 12 100/0 1/0 101/0

อื่นๆ 1 15/0 0 15/0

รวม 119/9 2642/5 1815/19 4457/24300 ยอด ตรวจ/พบเชือ้

แห่ง ไทย ต่างด้าว รวม

โรงงานใหญ่ 3/1 994/4 1576/53 2570/57

โรงงานกลาง 4 141/0 143/0 284/0

โรงงานเล็ก 2 27/0 0/0 27/0

ตลาดสด ตลาดนัด 2/1 134/1 1/0 135/1

ห้างฯ ร้านค้า 4 13/0 0 13/0

ธนาคารและส านักงาน 4 48/0 0 48/0

บุคลากร HCW 1 82/0 0 82/0

ชุมชนต่างด้าว 8/2 644/15 89/0 733/15

สถานศึกษา 1 47/0 2/0 49/0

หน่วยงานราชการ 5 112/0 0/0 112/0

อื่นๆ 1 52/0 30/0 82/0

รวม 35/4 2242/20 1841/53 4083/73

กุยบุรี ตรวจ/พบเชื้อ

แห่ง ไทย ต่างด้าว รวม

โรงงานใหญ่ 1 51/0 98/0 149/0

โรงงานเล็ก 9 0 43/0 43/0

ห้างฯ ร้านค้า 2/1 12/1 0/0 12/1

ธนาคารและส านักงาน 8 18 0/0 18

ตลาดสด ตลาดนัด 3 45/0 0/0 45/0

หน่วยงานราชการ 24 86/0 0/0 86/0

ชุมชนต่างด้าว 14 47/0 36/0 83/0

สถานศึกษา 41 67/0 0/0 67/0

ศาสนสถาน 20 33/0 0/0 33/0

รวม 122/1 359/1 177/0 536/1สถานที่ที่ด าเนินการใหม่วันนี้/จ านวนตรวจ
ข้อมูล 23 ต.ค. 64

หจก.ทุ่งคาคอนกรตี ม.9 ต.หินเหล็กไฟ/105

โรงหมึก ม..2 ปากน้ าปราณ/26



ผลการค้นหาเชิงรุกในกลุม่เสี่ยง (Active Surveillance) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล 24 ต.ค. 64

สถานที่ที่มีความเสี่ยง

23 ต.ค.64 ค้นหาเชิงรุกสะสม ตั้งแต่ 1 พ.ค 64
รวม

ตรวจ 
(แห่ง)

ตรวจ (คน) ตรวจ/ทั้งหมด 
(แห่ง)

ตรวจ (คน)

ไทย ต่างด้าว รวม ไทย พบเช้ือ ต่างด้าว พบเช้ือ ตรวจ พบเชื้อ %

รง.แรงงานต่างด้าว › 200 คน 27/27 2095 12คน 2571 97คน/2แห่ง 4666 109/2แห่ง 2.3

รง.แรงงานต่างด้าว 101 – 200 คน 1 27 78 105 18/18 375 0 320 8คน/2แห่ง 695 8/2แห่ง 1.2

รง.แรงงานต่างด้าว20-100คน/แพปลา แพกุ้ง 1 26 26 103/103 753 2 คน/1แห่ง 1253 43คน/6แห่ง 2,006 45/7แห่ง 2.2

ตลาดสด ตลาดนัด 54/102 2782 12คน/4แห่ง 92 3คน/2แห่ง 2874 15/6แห่ง 0.5

สถานที่ขนส่ง 1/20 30 0 30 0 0

หน่วยงานราชการด่านหน้า 5 235 0 235 0 0

ชุมชนรง.ต่างด้าว/แออัด/แคมป์คนงาน 90/90 2726 70คน/8แห่ง 2042 9คน/3แห่ง 4768 79/11แห่ง 1.7

บุคลากรทางการแพทย์ 8/9 468 0 0 0 468 0 0

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ 92/180 915 6คน/3แห่ง 52 0 967 6/3แห่ง 0.6

ศาสนสถาน 34/200 255 0 17 0 272 0 0

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 1 4 0 4 0 0

ธนาคารและส านักงานเอกชน 43/65 301 6คน/1แห่ง 301 6/1แห่ง 2.0

หน่วยงานราชการ 50/58 1296 0 1296 0 0

สถานศึกษา 69/335 312 0 6 0 318 0

อื่นๆ 14 458 0 39 0 497 0 0

รวม 2 27 104 131 609/1207 13,005 108คน/17แห่ง 6,392 160คน/15แห่ง 19,397 268/32แห่ง 1.4
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