
ฉบับที่ 627 EOC ครั้งที่ 394 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจวบคีรีขันธ์
ระลอกใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 เม.ย.-7 พ.ย.64

รายใหม่วันนี้ ยืนยันสะสม

ผลงานการเฝ้าระวัง

2,280 ราย

อยู่ระหว่างการรักษา

36 ราย
อาการรุนแรง

ระบบเฝ้าระวัง/บริการ ตรวจ 74,378 ราย พบเชื้อ 13,660 ราย (18.4%)

ค้นหาเชิงรุก        ตรวจ 24,665 ราย พบเชื้อ 3,220 ราย (13.1%)

รักษาหาย 14,495(+139)

สถานะผู้ป่วย

246 ราย
อาการปานกลาง

ไม่มีอาการถึงอาการเล็กน้อย 1,998 ราย

สถานการณ์ฉีดวัคซีนวันนี้ (+0)

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทีอ่ยู่ระหว่างการกักตวั จ านวน 2,016 คน

เสียชีวิต 105(+1) (0.6%)

Sinovac
(โดส)

AstraZeneca
(โดส)

Sinopharm
(โดส)

เข็ม
ที่

รวม 
(โดส)

ครอบคลุม
ประชากร

202,106 35,283 85,780 35,413 1 358,582 62.0%
23,335 167,899 79,708 444 13,524 2 284,910 49.3%

14,912 4,251 3 19,163
225,441 218,094 165,488 444 53,188 รวม 662,655

ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

Johnson &
Johnson

ในจังหวัด

นอกจังหวัด

ไทย 11,820 ต่างชาติ 5,060

+204

Pfizer
(โดส)

0  568เรือนจ าสะสม

16,235 14,789
1,446

เรือนจ า

หลบหนีเข้าเมือง ติดจากต่างประเทศ/
หลบหนีเข้าเมืองสะสม 770

ในจังหวัด 196 นอกจังหวัด 8



รายละเอียดผู้เสียชีวิต COVID-19 ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์
รายที่ 105 (ผป.16762) ของการระบาดระลอกใหม่

• เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 88 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี
• ประวัติโรคประจ าตัว โรคหัวใจ ถุงลมโป่งพอง ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยติดเตียง
• ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ปฏิเสธการรับวัคซีน เหตุผลเนื่องจากไม่ได้เดินทางไปไหน
• ประวัติเสี่ยง อาศัยในพื้นเสี่ยงในชุมชน มีญาติมาเย่ียมและผลัดกันดแูล 
• 2 พ.ย.64 มีอาการ ซึม นอนหลับลึก เบื่ออาหาร ไม่ดื่มน้ า (ดื่มแล้วส าลัก)
• 3-4 พ.ย.64 ซึม หลับตลอด   
• 5 พ.ย.64 พบผู้ป่วยไม่หายใจ ไม่มีชีพจร ตัวแข็ง ญาติจึงแจ้งมูลนธิิ

น าศพส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลปราณบุรี
ส่งตรวจ RT-PCR ตรวจหารการติดเชือ้ COVD-19 ก่อนท าพิธีตามศาสนา

• 6 พ.ย.64 ผลการตรวจพบเชื้อ COVD-19
• การวินิจฉัย ติดเชื้อโควิด-19
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แนวโน้มการพบผู้ป่วย COVID-19 ตามวันที่รายงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ณ 7 พ.ย.64
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อ าเภอ ผป.สะสม
ตั้งแต่ เม.ย.

จ านวนผู้ป่วยในช่วง 14 วันล่าสุด
ผป.สะสม 7 วัน 
ก่อนหน้า 24-30 ต.ค. 31 ต.ค. 1 พ.ย. 2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. ผป.สะสม

14 วัน ล่าสุด

หัวหิน 6925(24) 338(1) 62 47 22 67 40(1) 30 76 682(2)
ปราณบุรี 4534(56) 734 58 103 85 36 37 28 43 1124
สามร้อยยอด 1035(40) 24 7 0 3 1 1 5 14 55
กุยบุรี 977(11) 35 7 7 0 11 2 1 4 67
เมือง 1301(43) 94(1) 3 7 0 5 14 16 17 156(1)
ทับสะแก 208(31) 1 3 0 0 0 0 0 0 4
บางสะพาน 894(68) 38 6 13 0 0 0 0 48 105
บางพานน้อย 361(47) 7 0 0 1 0 0 2 2 12
เรือนจ า 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ต่างประเทศ 77 14 0 4 2 0 0 0 0 20
รวม 16880(320) 1285(2) 146 181 113 120 94(1) 82 204 2225(3)

จ านวนผู้ป่วย COVID-19 รายอ าเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามวันที่รายงาน 
ข้อมูล 7 พ.ย. 64
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ข้อมูล 7 พ.ย.64



แผนที่แสดงคลัสเตอร์ COVID-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลสัเตอร์ที่พบผู้ป่วยในช่วง 14 วันล่าสุด

ข้อมูล 7 พ.ย. 64

คลสัเตอร์ ประเภท จ านวน
ผู้ป่วย

ผป.ราย
สุดท้าย

ตลาดฉัตรแก้ว* ตลาด 309 26 ตค

แคมป์ก่อสร้าง วังก์พง แคมป์คนงาน 266 26 ตค

ตลาดฉัตรไชย* ตลาด 151 31 ตค

รง เนเชอรัลฟรุต* โรงงาน 190(+10) 6 พย

รง.ผลไม้ปราณ 2005 โรงงาน 173 28 ตค

รง สยามอุตสาหกรรม* โรงงาน 166(+2) 2 พย

นร.ทหารกลับจากบ้าน ค่ายทหาร 109(+2) 3 พย

โรงหมึก ม.2 ปากน้ า โรงหมึก 88 1 พย

รง สยามอโลเวรา โรงงาน 84 31 ตค

บ ทุ่งคาคอนกรีต แคมป์ก่อสร้าง 69 2 พย

รง ทิปโก้ โรงงาน 48(+1) 5 พย

รง มอร์มิง่ดิว โรงงาน 38 26 ตค

ป้าค้าขายรถพ่วงข้าง ชุมชน 43 24 ตค

เรือ ส สมบูรณ์ทรัพย์ 5 เรือประมง 39(+39) 5 พย

จ านวนทั้งหมด 20 คลสัเตอร์ 
ควบคุมได้ ภายใน 28 วัน 
16 คลสัเตอร์

ตลาดฉัตรแก้ว
309

รง.เนเชอรัลฟรุต

รง.สยามอโรเวรา

รง.สยามอุตสาหกรรม

รง โฮเตอิ

ตลาดฉัตรไชย

190 84
แคมป์ก่อสร้าง วังก์พง266รง.ผลไม้ปราณ2005

166

151
ตลาดนัดหนองขอน

เมือง
รง.ทิปโก้ 48

ป้าค้าขายรถพ่วงขา้ง
38 รง.มอร์น่ิงดวิ

กุยบุรี

เรือ ส สมบูรณ์ทรัพย์ 9

ทับสะแก

บางสะพาน

บางพานน้อย

สามร้อยยอด

26-50 ราย
51-100 ราย

100+ ราย

10-25 ราย

โรงหมึก ม2 ปากน้ า31

43

88

คลสัเตอร์ ประเภท จ านวน
ผู้ป่วย

ผป.ราย
สุดท้าย

รง โฮเตอิ โรงงาน 31 5 พย

เรือ ส สมบูรณ์ทรัพย์ 9 เรือประมง 36 31 ตค

ชุมชน ม2 อ่าวน้อย ชุมชน 32 2 พย

ตลาดนัดหนองขอน ตลาด 43(+2) 6 พย

แคมป์กัมพูชาเขาอีหรุ่น แคมป์คนงาน 43 1 พย

ชุมชนม 8 หนองตาแต้ม ชุมชน 29 5 พย

คลสัเตอร์ขนาด 26-100 ราย ขึ้นไป

69
ทุ่งคาคอนกรตี

นร.ทหารกลับจากบ้าน

* หมายถึง พบการระบาดมากกว่า 28 วัน

173

31

ม2 ชุมชนอ่าวน้อย32

43

แคมป์กัมพูชา เขาอีหรุ่น43

โรงงาน 7 แห่ง แคมป์ก่อสร้าง 3 แห่ง
ตลาด 3 แห่ง เรือประมง/โรงหมกึ 3 แห่ง
ชุมชนต่างด้าว 1 แห่ง ค่ายทหาร 1 แห่ง
ชุมชน/เครือญาติ 2 แห่ง

คลสัเตอร์ที่พบการตดิเชื้อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าว จ านวน 14 แห่ง จาก 20 แห่ง ร้อยละ 70.0

109
29ชุมชน ม8 หนองตาแต้ม

39 เรือ ส สมบูรณ์ทรัพย์ 5



แผนที่แสดงคลัสเตอร์ COVID-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลสัเตอร์ที่พบผู้ป่วยในช่วง 14 วันล่าสุด

ข้อมูล 7 พ.ย. 64

คลสัเตอร์ ประเภท จ านวน
ผู้ป่วย

ผป.ราย
สุดท้าย

บ.เอทีซี ทราฟฟิค บริษัท 15 24 ตค

ท าไร่หัวไชเท้า หนองพลับ คนงานท าไร่ 23 30 ตค

บ สินแร่ อ่าวน้อย โรงงานเล็ก 15 29 ตค

โรงหมึกทีวายเอ็ม โรงหมึก 22 30 ตค

คนคัดกุ้งสามกระทาย ชุมชน 15 27 ตค

ครอบครัวชุมชนเขาเต่า ชุมชน 21 26 ตค

ครอบครัว ม 16 อ่าวน้อย เครือญาติ 12 29 ตค

ครอบครัวรับเหมาตัดปาล์ม เครือญาติ 20 31 ตค

ท าสวน ม.7 ทรายทอง ฟาร์ม 19 24 ตค

ครอบครัว ม6 หนองตาแต้ม เครือญาติ 21 2 พย

รับจ้างก่อสร้างบรรเลง 8 ก่อสร้าง 19 1 พย

จ านวนทั้งหมด 27 คลสัเตอร์ 
ควบคุมได้ ภายใน 28 วัน 
27 คลสัเตอร์

เอทีซี ทราฟฟริค15

23คนงานไร่หัวไชเท้า หนองพลับ

เมือง บ สินแร่15

กุยบุรี

ทับสะแก

บางสะพาน

บางพานน้อย

สามร้อยยอด

26-50 ราย
51-100 ราย

100+ ราย

10-25 ราย

โรงหมึกทีวายเอ็ม22

คนคัดกุ้งสามกระทาย15

21 ครอบครัวชมุชนเขาเตา่

12ครอบครัว ม 16 อ่าวน้อย
ครอบครัว รับเหมาตัดปาล์ม อ่าวน้อย 20

ท าสวน ม7 ทรายทอง13

คลสัเตอร์ ประเภท จ านวน
ผู้ป่วย

ผป.ราย
สุดท้าย

ร้านหมูสามคุณ หนองแก ขายอาหาร 16 25 ตค

ก่อสร้างปรือน้อยปากน้ าปราณ ก่อสร้าง 22 5 พย

เครือญาติ ม 2 คลองวาฬ เครือญาติ 15(+1) 5 พย

คนงานไร่หัวไชเท้าไพโรจน์ คนงาน 16 30 ตค

แคมป์ก่อสร้างปะปาปลายน้ า ก่อสร้าง 15 5 พย

ญาติกุยบุรี ทานอาหารร่วมกัน เครือญาติ 11 27 ตค

บ้านอาสามัคร เครือญาติ 11 28 ตค

หมกูะทะดอนสง่า รวมกลุ่ม 21 31 ตค

บ้านติดตั้งไฟงานวัด เครือญาติ 15 31 ตค

ร้านข้าวเหนียวมะม่วงหัวหิน ร้านค้า 11 2 พย

เรือ ส.ประกอบศิลป์ 2 เรือประมง 14 4 พย

ก่อสร้างสะพานรถไฟกุยบุรี ก่อสร้าง 11 5 พย

รง เถกิง โรงงาน 13(+9) 6 พย

แคมป์ก่อสร้างอาคารปราณบุรี ก่อสร้าง 20(+20) 2 พย

ญาติร้านลูกชิ้นซอยชมสินธุ์ เครือญาติ 21(+9) 6 พย

กลุ่มเพื่อนเล่นฟตุบอล รวมกลุ่ม 15(+10) 6 พย

คลสัเตอร์ขนาด 10-25 ราย

ครอบครัว ม6 หนองตาแต้ม20
รับจ้างก่อสร้างบรรเลง 8

19

16 ร้านหมูสามคณุหนองแก

21
ก่อสร้างปรอืน้อยปากน้ าปราณ

เครือญาติ ม2 คลองวาฬ15

16
คนงานไร่หัวไชเท้าไพโรจน์

15ก่อสร้างปะปาปลายน้ า

11ญาติกุยบุรี รับประทานอาหารร่วมกนั

11 บ้านอาสาสมคัร

หมูกะทะดอนสงา่21

บ้านติดตั้งไฟงานวดั15

ร้านข้าวเหนียวมะม่วงหน้าตลาดหวัหิน11

11ก่อสร้างสะพานขา้มรถไฟกุยบุรี

14 เรือ ส ประกอบศิลป์ 2

รง เถกิง13

ก่อสร้างอาคารปราณบุรี20

21
ญาติร้านลูกชิน้ซอยชมสินธิ์

กลุ่มเพ่ือนเล่นฟุตบอล15



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 7 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ 204 ราย
เพศชาย 134 ราย

เพศหญิง 70 ราย

สัญชาติไทย 108 ราย

เมียนมาร์ 94 ราย

เยอรมัน 1 ราย

อังกฤษ 1 ราย

มีอาการ ราย

ไม่มีอาการ ราย

ติดเชื้อในจังหวัด   196 ราย

ติดเชื้อนอกจังหวัด   8 ราย

1

ผู้ป่วยราย
ใหม่

สะสม 166 ราย
รายแรก 9852-9857 โรงงานสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 

SAICO ตรวจ ATK ก่อนเปิดโรงงาน พบเชื้อ 15 กย

วงท่ี 1

วงท่ี 2
สะสม 45 ราย

วงท่ี 3 สะสม 3 ราย

Cluster สยามอุตสาหกรรมเกษตร

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 214 ราย

วันนี้ +2 ราย

ท างานร่วมกับผู้ตดิเชื้อ เป็นลูกน้อง
3 พย. ท างานร่วมกันวันสุดท้าย 
4 พย.มีอาการไอ ไข้ รับประทานยา 
ตรวจ ATK บวก 
5 พย.ตรวจ PCR
6 พย ผลพบเชื้อ

16767 ปราณบุรี เมียนมาร์ 24 ปี
พนง.TPC แผนกช่างซ่อมเครือ่ง

สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 15994 เป็นแฟน
ของผู้ติดเชื้อ อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน 
5 พย. มาตรวจที่รพ.ปราณบรุี มีอาการ 
เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ ามูก 
ปวดศีรษะ
6 พย ผลพบเชื้อ

16764 ปราณบุรี ไทย 31 ปี
พนง.TPC

Cluster โรงงานเถกิง

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 13 ราย

สะสม 13 ราย

วันนี้ +9 ราย

ชาย 5 ราย หญิง 4 ราย
16731-16739 สามร้อยยอด

สัญชาติไทย 1 ราย เมียนมาร์ 8 ราย ไม่มีอาการ
ผู้ป่วยท างานอยู่แผนกโรงทอด โรงงานเถกิง 

4 พย ตรวจ ATK จ านวน 72 ราย ATK บวก 4 ราย ส่งตรวจ PCR พบเชื้อ 4 ราย 
5 พย ทีม CDCU รพ.สามร้อยยอด ตรวจ PCR พนักงานโรงทอด จ านวน 56 ราย 

6 พย ผลออกพบเชื้อ 9 ราย รวมพบเชื้อ ทั้งหมด 13 ราย

รายแรก 16656-16659 ตรวจ ATK เชิงรุกในโรงงานเถกิง
พบเชื้อ 5 พย



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 7 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยราย
ใหม่

2

Cluster แคมป์ก่อสร้างอาคาร ปราณบุรี

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 20 ราย

สะสม 20 ราย
วันนี้ +20 ราย

ชาย 16 ราย หญิง 4 ราย
16696-16715 ค่ายธนะรัชต์
สัญชาติเมียนมาร์ ไม่มีอาการ

เป็นแรงงานเมียนมา (27คน) อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารใน พัน.นนส.รร.ร.ศร.
ร่วมกับทหารช่าง (39นาย) ตั้งแต่ พค.64 ไม่มีการเพ่ิมคนงานใหม่ระยะ 1 เดือน

ที่ผ่านมา หัวหน้าทหารช่าง สุ่มตรวจ ATK ประจ าสัปดาห์ ผลพบเชื้อทั้งหมด 9 นาย 
2 พย ส่งตรวจ PCR พบเชื้อ 20 ราย ปฏิเสธการออกไปนอนกแคมป์ในช่วง 

1 เดือนที่ผ่านมา มีแต่หัวหน้าคนงานที่ออกคนเดยีวไปจา่ยตลาด และทหารช่าง
บางส่วนที่สามารถออกไปนอกแคมป์ได้

วงท่ี 3
สะสม 3 ราย

วงท่ี 2

Cluster โรงงานเนเชอรัลฟรุ๊ต

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 230 ราย

สะสม 37 รายสะสม 190 ราย
รายแรก 10605 พนง. โรงงานเนเชอรัลฟรุต๊

พบเชื้อ 25 กย

วงท่ี 1

วันนี้ +10 ราย
หญิง 8 ราย

16721-16728 ปราณบุรี
เมียนมาร์ ไม่มีอาการ

5 พย. ตรวจ ATK พนักงานมีอาการ จ านวน 9 ราย 
ผลพบเชื้อ 9 ราย ส่งตรวจ PCR รพ.หัวหิน 

ผลพบเชื้อ 8 ราย
16729 สามร้อยยอด เมียนมาร์ 38 ปี
พนง.บ.เนเชอรัลฟรุ๊ต

สัมผัสผู้ป่วยยืนยันล าดับที่ 16660 (เพ่ือนร่วมห้อง) 
3 พ.ย. 64 ผู้ป่วยเริ่มมีอาการมีน้ ามูก ไอแห้งๆ 
4 พ.ย. 64 ทราบผล ผู้ป่วยยืนยันล าดับที่ 16660 
(เพ่ือนร่วมห้อง) ตรวจพบเชื้อ 
5 พ.ย.64 ตรวจคัดกรอง PCR 
6 พ.ย.64 ผลตรวจพบเชื้อ

16730 สามร้อยยอด ไทย 47 ปี
พนง.บ.เนเชอรัลฟรุ๊ต

สัมผัสร่วมบ้านกับรายที่ 16554(พ่ีสาว) 
1 พ.ย. 64 โรงงานเนเชอรัล ฟรุต ตรวจคัดกรอง 
พนักงานด้วยวิธี ATK ผลเป็นลบ 
5 พ.ย. 64 ตรวจ PCR และมีอาการจมูก ได้กลิ่น
น้อยลง 
6 พ.ย. 64 ทราบผลตรวจพบเชือ้



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 7 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยราย
ใหม่

3

Cluster นักเรียนทหาร กลับจากบ้าน

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 109 ราย

รายแรก 13901,13902 ปราณบุรี นักเรียนทหาร
พบเชื้อ 20 ตค

สะสม 109 ราย

วันนี้ +2 ราย

28กย.-12ตค.ลาพักกลบับ้าน จ.อุบลราชธานี กลับเข้าหน่วยอยู่โรง
นอนตามปกติ ชั้นบนทิศใต้ ร่วมกิจกรรม กับเพ่ือนส่วนใหญ่ 
2 พย.ผู้ป่วยมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก ผู้ป่วยไม่ได้ใกล้ชิดกับใคร 
3 พย.ผู้ป่วยมาตรวจที่รพ.ค่ายฯ ผลพบเชื้อ

16689 ปราณบุรี ช  ไทย 23 ปี
นักเรียนทหาร

16690 ปราณบุรี ช  ไทย 23 ปี
นักเรียนทหาร

28กย.-12ตค.ลาพักกลบับ้าน จ.ชุมพร กลับเข้าหน่วยอยู่โรงนอน
ตามปกติ ชั้นบนทิศใต้ ร่วมกิจกรรม กับเพ่ือนส่วนใหญ่ 
2 พย. มีอาการไอ เจ็บคอ ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีเสมหะ 
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส 
3 พย.มีอาการเจบ็คอ จึงมาตรวจที่รพ.ค่ายฯ ผลพบเชื้อ 

Cluster ตลาดนัดหนองขอน

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 43 ราย

รายแรก 12449 หัวหิน ค้าขายตลาดนัดหนองขอน 
พบเชื้อ 12 ตค

สะสม 29 ราย

25-27 ตค. ช่วงเช้าอยู่บ้าน ช่วงบ่ายไปขายรองเท้าที่ ตลาด
หนองตะเภา กับพ่ีสาว(ผป.16580) ทานอาหารร่วมกัน 
26 ตค. ช่วงบ่ายไปขายรองเท้าที่ ตลาดหนองขอน กับพ่ีสาว
(ผป.16580) ทานอาหารร่วมกัน ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หิน
เหล็กไฟ ลงตรวจ ATK ตนเองและพ่ีสาว ผลไม่พบเชื้อ 
29 ตค. ไปขายของที่ตลาดนัดหนองตะเภา กับพ่ีสาว(ผป.16580)
30-31 ตค. ไปขายรองเท้าตลาดนัดหนองขอนกับพ่ีสาว
(ผป.16580)
1 พย. ไปขายของที่ตลาดนัดหนองตะเภา กับพ่ีสาว(ผป.16580)
2 พย. ไปขายรองเท้าตลาดนัดหนองขอนกับพ่ีสาว(ผป.16580) 
ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หินเหล็กไฟ ลงตรวจ ATK ตนเอง 
ผลไม่พบเชื้อ ส่วนพ่ีสาว(ผป.16580) พบเชื้อ ช่วงดึกมีอาการไข้ 
และปวดศีรษะ
4 พย. ตรวจ ATK ผลเป็นบวก พร้อมทราบผลการตรวจยนืยัน
ของพ่ีสาว(ผป.16580) พบเชื้อ
5 พย.64 ไปตรวจ PCR
6 พย. PCR+

วงท่ี 1วงท่ี 2สะสม 14 ราย วันนี้ +1 ราย

16837 หัวหิน ไทย 36 ปี 
พนักงานโรงแรมแอลลี่หัวหิน

มีสมาชิกในบ้านทั้งหมด 16 คน ตนเองอยู่ร่วมบ้านกับลูกสาว
25-27 ตค. ช่วงเช้าอยู่บ้าน ช่วงบ่ายไปขายรองเท้าที่ ตลาดหนองตะเภา 
กับพ่ีสาว(ผป.16580) ทานอาหารร่วมกนั 
26 ตค. ช่วงบ่ายไปขายรองเท้าที่ ตลาดหนองขอน กับพ่ีสาว(ผป.16580) 
ทานอาหารร่วมกัน ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หินเหล็กไฟ ลงตรวจ ATK 
ตนเองและพ่ีสาว ผลไม่พบเชื้อ 
28 ตค. ตลาดนัดหนองขอนปิด 3 วัน จึงไม่ได้ไปขายของ
29 ตค. ไปขายของที่ตลาดนัดหนองตะเภา กับพ่ีสาว(ผป.16580)
30-31 ตค. ไปขายรองเท้าตลาดนัดหนองขอนกับพ่ีสาว(ผป.16580)
1 พย. ไปขายของที่ตลาดนัดหนองตะเภา กับพ่ีสาว(ผป.16580)
2 พย. ไปขายรองเท้าตลาดนัดหนองขอนกับพ่ีสาว(ผป.16580) ช่วงเย็น
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หินเหล็กไฟ ลงตรวจ ATK ตนเอง ผลไม่พบเชื้อ 
ส่วนพ่ีสาว(ผป.16580) พบเชื้อ ช่วงดึกมีอาการไข้ และปวดศีรษะ
3 พย. กักตัวอยู่บ้านกับลูกสาว
4 พย. ตรวจ ATK ผลเป็นบวก พร้อมทราบผลการตรวจยนืยันของพ่ีสาว
(ผป.16580) พบเชื้อ
5 พย.64 ไปตรวจ PCR
6 พย. PCR+

16802 หัวหิน ไทย 47 ปี 
ค้าขายรองเท้า ตลาดนัดหนองขอน

วันนี้ +1 ราย



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 7 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
4

Cluster เรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 5

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 39 ราย

สะสม 39 ราย
วันนี้ +39 ราย

ชาย 38 ราย
16844-16880, 16885 บางสะพาน

สัญชาติเมียนมาร์ 35 ราย ไทย 3 ราย ไม่มีอาการ
เป็นลูกเรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 5

4 พ.ย.64 เรือข้ึนฝั่งที่แพซุ่นฮวดตรวจ ATK โดยรพ.สต.ตามมาตรการของสมาคม
เรือประมงบ่อทองหลาง ลูกเรือจ านวน 40 คน พบเชื้อ 31 คน , 

ผู้สัมผัสร่วมบ้านลูกเรือ จ านวน 14 คน พบเชื้อ 6 คน 
5 พ.ย.64 ตรวจ RT PCR ผลพบเชื้อ
16892 บางสะพาน ไทย 64 ปี
เจ้าของเรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 5

เป็นเจ้าของเรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 5 ไปออกเรือพร้อมลูกเรอื
4 พ.ย.64 เรือข้ึนฝั่งที่แพซุ่นฮวด ไปตรวจ ATK ที่รพ.วิรัชศิลป์ ผลเป็นบวก 
5 พ.ย.64 มีอาการเจ็บคอ ตรวจ RT PCR ที่รพ.กรุงเทพหัวหิน ผลพบเชื้อ 

สะสม 48 ราย
รายแรก 10779 พนง.โรงงานทิปโก้ อ.เมือง

พบเชื้อ 27 กย

วงท่ี 1

Cluster โรงงานทิปโก้

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 86 ราย

วงท่ี 2
สะสม 38 ราย

วันนี้ +1 ราย
16752 เมือง เมียนมาร์ 28 ปี 
พนักงานทิปโก้ แผนกเตรียมบรรจุ

ท างานแผนกเตรียมบรรจุ รงทิปโก้ 
4 พย มีอาการไอ มีน้ ามูก คอแห้ง 
ตรวจ ATK ผลบวก 
5 ตค มาตรวจ PCR ผลพบเชื้อ

รายแรก 14716 เมือง ญ ไทย 
41 ปี ท าไร่ พบเชื้อ 23 ตค.

สะสม 12 ราย

สะสม 3 ราย

Cluster เครือญาติ ม.2 คลองวาฬ

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 15 ราย

16751 เมือง ไทย 29 ปี 
รับจ้าง ซอยโรงน้ าแข็งเจ๊นกเขียว

สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่15423 (เป็นเพ่ือนแฟน) 
22 ตค ผู้ป่วยรายที่ 15423 มาที่บ้านพูดคุยไม่ใส่ แมส 
29 ตค ตรวจครั้งที่1 ผลไม่พบเชื้อ 
5 พย ตรวจครั้งที่2 ผลพบเชื้อ

วงท่ี 1

วงท่ี 2วันนี้ +1 ราย

ผู้ป่วยราย
ใหม่



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 7 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยราย
ใหม่

5

Cluster เครือญาติร้านลูกช้ินหน้าบ้าน ซอยชมสินธุ์

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 21 ราย

สะสม 9 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 16785, 16789, 16790
3 พ.ย. 64 คนในครอบครัว(ผู้ป่วยรายที่16454,16455,
16456,16457)ตรวจ ATK ผลพบเชื้อ จึงเดินทางมารพ.หัวหนิเพ่ือตรวจยนืยันผล
3 พ.ย. 64 ทราบผลของคนในครอบครัว(ผู้ป่วยรายที่ 16454,16455,16456,16457)พบเชือ้
4 พ.ย. 64ทราบผลตรวจโควิด-19 ของครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 
16599,16600,16601,16602,16603)
5 พ.ย. 64 เดินทางมาตรวจหาเชือ้ที่รพ.หัวหิน
6 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลพบเชื้อ

วงท่ี 1วงท่ี 3

วันนี้ +5 ราย

16785 หัวหิน ไทย 36 ปี 

24-31 ต.ค. 64 เช้าไปซื้อลูกชิ้นที่ร้านค้าใกล้โลตสัเอ็กซ
เพลสแถวตลาดโต้รุ่งจากนั้นกลับมาเตรยีมของขายหน้าบ้าน
1 พ.ย. 64 ไปร้านหมูสามคุณที่หนองขอน จากนั้นกลับมา
ขายลูกชิ้นที่บ้านต่อ
2 พ.ย. 64 กิจกรรมเหมือนวันที่ 24 ต.ค. 64
3 พ.ย. 64 ทราบผลของคนในครอบครัว(ผู้ป่วยรายที่ 
16457,16454,
16455,16456)พบเชื้อ จึงหยุดขายและกักตัวอยูท่ี่บ้าน
5 พ.ย. 64 เดิทางมาตรวจที่รพ.หัวหิน 
6 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผล พบเชื้อ

16784 หัวหิน ไทย 53 ปี 
ค้าขายลูกชิ้นหน้าบ้าน

วันนี้ +4 ราย

24-31 ต.ค. 64 ไปท างานที่สนามกอล์ฟหัวหิน 
3 พ.ย. 64 คนในครอบครัว(ผู้ป่วยรายที่ 16454,16455,16456,16457)ตรวจ ATK 
ผลพบเชื้อ จึงเดินทางมารพ.หัวหินเพ่ือตรวจยืนยนัผล เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ 
ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ ามูก ปวดศีรษะ 
5 พ.ย. 64 เดินทางมาตรวจหาเชือ้ที่รพ.หัวหิน
6 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลพบเชือ้

16786 หัวหิน ไทย 65 ปี 
รับจ้าง(สนามกอล์ฟหัวหิน)

16787 หัวหิน ไทย 26 ปี 

ผู้ป่วยรายที่ 16787,16791,16792
3 พ.ย. 64 คนในครอบครัว(ผู้ป่วยรายที่ 16454,16455,16456,16457)
ตรวจ ATK ผลพบเชื้อ จึงเดินทางมารพ.หัวหินเพ่ือตรวจยืนยนัผล
3 พ.ย. 64 เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ ามูก ปวดศีรษะ 
ทราบผลของคนในครอบครัว(ผู้ป่วยรายที่ 16454,16455,16456,16457)
พบเชื้อ
4 พ.ย. 64ทราบผลตรวจโควิด-19 ของครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 
16599,16600,16601,16602,16603)
5 พ.ย. 64 เดินทางมาตรวจหาเชือ้ที่รพ.หัวหิน
6 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลพบเชื้อ

16791 หัวหิน ไทย 14 ปี
นักเรียน 
16792 หัวหิน ไทย 8 ปี
นักเรียน 

สะสม 8 ราย
วงท่ี 2

16789 หัวหิน ไทย 1 ปี 

16790 หัวหิน ไทย 74 ปี 

16788 หัวหิน ไทย 28 ปี
รับจ้าง(ติดตั้งป้าย) 

31 ต.ค. 64 ไปติดตั้งป้ายที่รพ.กรุงเทพกับเพ่ือนรว่มงาน 1 คน
3 พ.ย. 64 คนในครอบครัว(ผู้ป่วยรายที่ 16454,16455,16456,16457)ตรวจ ATK ผลพบเชื้อ 
จึงเดินทางมารพ.หัวหินเพ่ือตรวจยืนยนัผล
3 พ.ย. 64 ทราบผลของคนในครอบครัว(ผู้ป่วยรายที่ 16454,16455,16456,16457)พบเชือ้
4 พ.ย. 64 เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ ามูก ทราบผลตรวจโควิด-19 ของ
ครอบครัว (ผู้ป่วยรายที่ 16599,16600,16601,16602,16603)
5 พ.ย. 64 เดินทางมาตรวจหาเชือ้ที่รพ.หัวหิน
6 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลพบเชื้อ 



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 7 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
6

Cluster กลุ่มเพ่ือนเล่นฟุตบอล

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 15 ราย

สะสม 11 รายวงท่ี 1

วงท่ี 3

วันนี้ +7 ราย
วันนี้ +1 ราย

22-23 ต.ค.ท างานที่อบต.ทับใต้ ปกติ เย็นไปเล่นฟุตบอล ที่
สนามทรูอารีน่า 
29/10/64 ไปเล่นฟุตบอล กับเพ่ือน (16586)เตะฟุตบอลที่
สนามฟุตบอลทรูอารีน่าหัวหิน
30/10/64 เดินทางไปดูฟุตบอลที่สนามกีฬา จังหวัด
ประจวบ กับ ผป.รายที่ 16586,16588)
31/10/64 เล่นฟุตบอลที่ วัดนิโค หินเหล็กไฟ 
1-3พ.ย.64 ท างานที่ อบต .ทับใต้ กองช่าง ท าหน้าที่ขับรถ 
3พ.ย.64 เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เจ็บคอ 
5 พย ตรวจ PCR ผลพบเชื้อ

16809 หัวหิน ไทย 37 ปี 
พนักงานขับรถ อบต.ทับใต้ กองช่าง

วงท่ี 2 รายแรก 15373 พนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 
พบเชื้อ 26 ตค

31/10/21 ไปแข่งฟุตบอลที่วัดนิโครธาราม กับเพ่ือน 
(16585,16586,16587 ) และโค้ช รับประทานอาหารรว่มกัน 
2-4 หยุดงานอยู่บ้านเนื่องจากไม่สบาย 
5/11/21 ไปตรวจ PCR ที่รพ.หัวหิน 
6/11/21 เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจ พบเชื้อ

16810 หัวหิน ไทย 39 ปี 
พนักงานเคอรี่ บายพาส24-26ต.ค. เดินทางไปซื้อของที่ตลาดบ่อนไก่

27ต.ค. เดินทางไปเที่ยวที่ชายหาดหัวหิน
28ต.ค. ไปรับวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่ห้างมารเ์ก็ตวลิเลจ
29ต.ค.ไปซื้อของที่ตลาดบ่อนไก่
31ต.ค. เดินทางไปดูลูกพ่ีลูกน้อง(ผป.16586)ซอ้มฟุตบอล
มีการพูดคุยกันไม่ใส่แมส
3พ.ย.ไปซื้อของแถวบ่อนไก่
4พ.ย.เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ทราบผลของลูกพี่ลูกน้อง
(ผป.16586)พบเชื้อ
5พ.ย.เดินทางมาตรวจ รพ.หัวหิน 
6พ.ย.PCRพบเชื้อ+

16812 หัวหิน ไทย 25 ปี 
พนักงานเคอรี่ บายพาส

24-30ต.ค.ซ้อมฟุตบอลที่แคมป์สมอโพรงมีเพ่ือนร่วมทีม 30 คน 
(16585,16586)ได้มีการพูดคยุใกล้ชดิกับ(ผป.16586)ไดม้ีการตรวจ
ด้วยชุดตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ
31ต.ค. เดินทางไปแข่งที่วัดนิโคธราราม และเดินทางไปแข่งขัน
กีฬาที่สนามฟุตบอลที่เขาตะเกียบกับเพ่ือนร่วมทีม
1-4พ.ย.ซ้อมฟุตบอลที่สนามสมอโพรง
5พ.ย.เดินทางมาตรวจ PCR 
6พ.ย.PCR พบเชื้อ+

16813 หัวหิน เยอรมัน 27 ปี 
นักฟุตบอล

16808 หัวหิน ไทย 22 ปี 
นักกีฬา

ผป.อาศัยอยู่แคมป์นักฟุตบอลสมอโพรง 
29/10/21 ตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ ไปซ้อมฟุตบอลสนามเขา
ตะเกียบ กับเพ่ือน(16587) 
30/10/21 ไปซ้อมฟุตบอลสนามเขาตะเกียบ ช่วงเย็นไปดูแข่ง
ฟุตบอลที่สนามฟุตบอลสามอ่าว กับเพ่ือน 4 คน (16587) 
31/10/21 ไปแข่งฟุตบอลที่วัดนิโครธาราม กับเพ่ือน 
(16585,16586,16587 ) และโค้ช รับประทานอาหารรว่มกัน 
5/11/21 ไปตรวจ PCR ที่รพ.หัวหิน 
6/11/21 เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจ พบเชื้อ

24-30ต.ค.ซ้อมฟุตบอลที่สมอโพรงกับเพ่ือนร่วมทีม 30 คน 
ได้มีการพุดคุยใกล้ชิดกบัเพ่ือน(ผป.16586,16588)
31ต.ค.เดินทางไปไหวพ้ระที่วัดโคธารราม ต.หัวหิน เดินทาง
ไปแข่งขันฟุตบอลที่สนามเขาตะเกียบ
1พ.ย. เดินทางไปทานหมาล่าที่ซ.51กับเพ่ือนร่วมทีม 2 คน 
3พ.ย.ไปนวดแผนไทยที่อนามัยหินเหล็กไฟ ไปทานส้มต าที่
ร้านก าแพงกับเพ่ือนรว่มทีม 2 คน 
4 พ.ย.ทราบผลของเพ่ือน(ผป.16586,16588)เดนิทางมาตรวจ
ที่รพ.หัวหินกับเพ่ือนร่วมทีม
6 พ.ย.PCR พบเชื้อ+

16814 หัวหิน ไทย 29 ปี 
โค้ชนักฟุตบอล

ผป.อาศัยอยู่ที่แคมป์นักฟุตบอลสมอโพรง ต.หัวหิน 
25-28ต.ค.ซ้อมฟุตบอลที่สนามสมอโพรงกับเพ่ือนรว่มทีม 30 คน 
29-30ต.ค.ซ้อมฟุตบอลสนามสมอโพรงมีการรบัประทานอาหารกับ
เพ่ือนร่วมทีม(ผป.16585,16586)
31ต.ค.09.00น.เดินทางไปแข่งฟุตบอลที่วัดนิโครธาราม ต.หัวหิน 
2-3พ.ย.ซ้อมฟุตบอล
4พ.ย.10.00น.เดินทางไปท าใบขับข่ีที่ขนส่งหัวหิน
5พ.ย.เดินทางมาตรวจ รพ.หัวหิน
6 พ.ย.PCR พบเชื้อ+

16815 หัวหิน ไทย 33 ปี 
โค้ชนักฟุตบอล

16811 หัวหิน ไทย 42 ปี 
ค้าขาย(เส้ือผ้ามือ2)

24,26,28,30 ต.ค.16.00-21.00น.เดินทางไปขายของที่ตลาดแพไม้
29ต.ค.มีการรับประทานอาหารรว่มกันกบัเพ่ือน 3 คน(16586)
2พ.ย.ทราบผลของเพ่ือน(ผป.16586)พบเชื้อ เดินทางไปขายของที่
ตลาดแพไม้เส้ือผ้ามือ2 มีอาการไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
3พ.ย. ตรวจ ATKไม่พบเชื้อ 
5พ.ย.เดินทางมาตรวจ 
6พ.ย.PCR พบเชื้อ+

วันนี้ +2 ราย

16806 หัวหิน ไทย 40 ปี 
อาศัยร่วมบ้านกับสามี (16585) 
4พ.ย.64 ทราบว่าสามี ผู้ป่วยรายที่16585 พบเชื้อโควิด
5พ.ย.64 เดินทางไปตรวจ PCR ที่รพ.หัวหินกับลูก
6พ.ย.64 ทราบผลว่าพบเชือ้

16807 หัวหิน ไทย 19 ปี
นักศึกษา 

สัมผัสร่วมบ้านกับพ่อ (16585) 
4พ.ย.64 ทราบว่าพ่อ ผู้ป่วยรายที่ 16585 พบเชื้อโควิด
5พ.ย.64 เดินทางไปตรวจ PCR ที่รพ.หัวหิน พร้อมแม่ 
6พ.ย.64 ทราบผลว่าพบเชือ้

สะสม 2 ราย



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 7 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ป่วยราย
ใหม่

ผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณก์่อนหน้า (HR)
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สะสม 5 ราย
รายแรก 15907 หัวหิน พนักงาน
บริษัทเอกชน พบเชื้อ 30 ตค

16740 สามร้อยยอด ช ไทย 11 ปี 
นักเรียน (ร่วมบ้านกับ 16685)
16741 สามร้อยยอด ช ไทย 8 ปี 
นักเรียน (ร่วมบ้านกับ 16685)

วันนี้ +2 ราย

สะสม 4 ราย

วงท่ี 1

วงท่ี 2
รายแรก 16653 เมือง ญ ไทย 71 ปี

รับจ้าง พบเชื้อ 4 พย
16759 เมือง ญ ไทย 23 ปี

(หลานของ 16653 สัมผัสใกล้ชิด)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 16638 เมือง ช พม่า 17 ปี
ผู้ปฏิบัติงานด้านกสิกรรม เลี้ยงสัตว์

พบเชื้อ 4 พย

16753 เมือง ช พม่า 27 ปี
ก่อสร้าง (เพ่ือนร่วมงานของ 16638)
16754 เมือง ช พม่า 29 ปี
ก่อสร้าง (เพ่ือนร่วมงานของ 16638)
16755 เมือง ช พม่า 44 ปี
ก่อสร้าง (เพ่ือนร่วมงานของ 16638)
16756 เมือง ช พม่า 47 ปี
ก่อสร้าง (เพ่ือนร่วมงานของ 16638)
16757 เมือง ช พม่า 31 ปี
ก่อสร้าง (เพ่ือนร่วมงานของ 16638)

สะสม 6 ราย

วันนี้ +5 ราย

รายแรก 16560 เมือง ช ไทย 54 ปี
รับจ้าง พบเชื้อ 3 พย

16745 เมือง ช ไทย 11 ปี
นักเรียน (ร่วมบ้านกับ 16560)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

16743 เมือง ช เมียนมาร์ 24 ปี 
ประมงเรือจงเจริญชัย 4
16744 เมือง ช เมียนมาร์ 29 ปี 
ประมงเรือจงเจริญชัย 4

สะสม 8 ราย
รายแรก 13542-13545 ประมง เรือจงเจริญ

ตรวจ PCR เพ่ือต่อบัตรประกันสุขภาพ พบเชื้อ 19ตค

วันนี้ +2 รายรายแรก 16009 เลี้ยงกุ้ง/ 16010 เลี้ยงกุ้ง/16011
กุยบุรี พบเชื้อ 30 ตค

สะสม 7 ราย

16718 กุยบุรี ญ ไทย 40 ปี เลี้ยงกุ้ง 
(ภรรยาของ 16405)

วงท่ี 1

วงท่ี 2 วันนี้ +1 ราย

รายแรก 16400 กุยบุรี ช ไทย 52 ปี
รับจ้างก่อสร้าง พบเชื้อ 2 พย

16719 กุยบุรี ช ไทย 50 ปี
รับจ้างก่อสร้าง (เพ่ือนของ 16400)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

สะสม 11 ราย
รายแรก 16004,16030-16034 สามร้อยยอด

สัมผัสในครอบครัว พบเชื้อ 30 ตค
16691 ปราณบุรี ช ไทย 34 ปี
ขรก.ทหาร (แฟนของ 16004)

วันนี้ +1 ราย

วงท่ี 1

วงท่ี 2
16717 กุยบุรี ช ไทย 36 ปี เลี้ยงวัว 
(สามีของ 15543)

รายแรก 12981 สามร้อยยอด พนง.บ.
หึงไทย จันทบุรี พบเชื้อ 16 ตค

สะสม 9 ราย

สะสม 6 ราย

วันนี้ +1 ราย



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 7 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณก์่อนหน้า (HR)
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ผู้ป่วยราย
ใหม่

รายแรก 15951 ร้อยมาลัยที่บ้าน/15952
ปราณบุรี พบเชื้อ 30 ตค

16765 ปราณบุรี ช ไทย 17 ปี 
(ลูกของ 15951)

สะสม 3 ราย

วันนี้ +1 ราย

สะสม 3 ราย
รายแรก 12405 ปราณบุรี นักเรียน 

พบเชื้อ 12 ตค

วงท่ี 1 วงท่ี 2

วันนี้ +1 ราย

16695 ปราณบุรี ช ไทย 18 ปี
พนง.พิซซ่าคอมปานีโลตัสปราณ
(เพ่ือนร่วมงานของ 14019)

สะสม 
5 ราย

วงท่ี 3

รายแรก 14720 รับจ้าง/14721 รับจ้าง/
14722 รับจ้าง/14723 รับจ้าง/14724 รับจ้าง

ปราณบุรี พบเชื้อ 23 ตค.

16760 ปราณบุรี ญ เมียนมาร์ 43 ปี รับจ้างร้านล้างรถ 
(เพ่ือนร่วมงานของ 14720)
16761 ปราณบุรี ช เมียนมาร์ 45 ปี (สามีของ 16760)

สะสม 5 ราย
วงท่ี 1

วงท่ี 2

วันนี้ +2 ราย

รายแรก 16661 หัวหิน ญ ไทย 24 ปี
พนง.บริษัท พบเชื้อ 4 พย
16827 หัวหิน ญ ไทย 31 ปี

พนง.บริษัท (เพ่ือนร่วมงานของ 16661)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 รายรายแรก 16068 หัวหิน ช ไทย 7 ปี นักเรียน
AGE c mod dehydrytion พบเชื้อ 30 ตค

16825 หัวหิน ช ไทย 29 ปี 
ค้าขาย (สัมผัสหลาน 16068)

สะสม 3 ราย
วันนี้ +1 ราย วงท่ี 1

วงท่ี 2

รายแรก 15483 /15484 นักเรียน 
หัวหิน พบเชื้อ 27 ตค

16838 หัวหิน ญ ไทย 32 ปี 
พยาบาล สภากาชาดไทย

ให้ประวัติพักอยู่กับเพ่ือนที่หอพักเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหิน 
ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีกาชาดหัวหิน
24-26 ต.ค. ไปสถานีกาชาดเพชรบุรีกับเพ่ือนรว่มงาน 3 คน ไปรถตู้ 
มีไปพักค้างคืนที่ราชบุรี
27 ต.ค. เดินทางกลับหัวหิน 
28 -31 ต.ค. ไปท างานมีเพ่ือนร่วมงาน 7 คน (รวมทั้งรายที่ 16246) 
นั่งท างานในห้องแอรด์้วยกัน ใส่mask ตลอด 
1 พ.ย. ไปตรวจ PCR ตรวจเสร็จกลับมาท างานต่อ 
2-4 พ.ย. ไปท างาน (แยกกับผู้ร่วมงาน)
5 พ.ย. ไปตรวจ PCR ตรวจเสร็จกลับมาท างานต่อ 
6 พ.ย. ทราบผลพบเชื้อ

สะสม 3 ราย วันนี้ +1 ราย
วงที่ 1

วงท่ี 2

รายแรก 16675 หัวหิน ช ไทย 40 ปี
อี๊ดยูนิต ห้องเย็น พบเชื้อ 5 พย

16824 หัวหิน ช ไทย 34 ปี
พนง.บุญถาวร (เพ่ือนของ 16675)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย
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สะสม 4 ราย
รายแรก 16233(ช่างซอ่มรถ),16234 (พนง.ร้านฟ้ามุ่ย) 

หัวหิน พบเชื้อ 31 ตค 16823 หัวหิน ช ไทย 16 ปี 
รับจ้างร้านคาร์แคร์ 
(ร่วมบ้านกับ 16383 และ 16384)วันนี้ +1 ราย

สะสม 2 ราย
วงท่ี 1 วงท่ี 2

รายแรก 16674 หัวหิน ช ไทย 32 ปี
ท างานรถส่งของ พบเชื้อ 5 พย

16822 หัวหิน ญ ไทย 30 ปี 
(ร่วมบ้านกับแฟน 16674)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 15924,15929 ติดเชื้อจากตจว./
15923,15925-15928 ร่วมบ้าน 

หัวหิน พบเชื้อ 29ตค

16821 หัวหิน ช ไทย 60 ปี 
รับจ้างตกแต่งภายใน
(สามีของ 16688)

สะสม 9 ราย

วันนี้ +1 ราย

สะสม 3 รายวงท่ี 1
วงท่ี 2

รายแรก 15474 ปราณบุรี รับจ้าง ชลประทาน 14
(สัมผัสผู้ป่วยจ.เพชรบุรี) พบเชื้อ 28 ตค 

16820 หัวหิน ญ ไทย 24 ปี 
(ร่วมบ้านกับแม่ 16545)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย
สะสม 3 ราย

วงท่ี 1

วงท่ี 2

รายแรก 16239 หัวหิน ญ ไทย 41 ปี 
พบเชื้อ 31ตค.

16843 หัวหิน ญ ไทย 31 ปี 
(ร่วมบ้านกับแม่แฟน 16239)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

16841 หัวหิน ช ไทย 41 ปี (สามีของ 15744)
16842 หัวหิน ญ ไทย 17 ปี (ลูกของ 15744)

วันนี้ +2 ราย

รายแรก 14049 ช ไทย 25 ปี/
14050 ญ ไทย 25 ปี ปราณบุรี พบเชื้อ 21 ตค

สะสม 12 ราย
วงท่ี 1

วงท่ี 2
สะสม 4 ราย

รายแรก 15919 หัวหิน ญ 
ไทย 42 ปี พบเชื้อ 29ตค

16839 หัวหิน ช ไทย 43 ปี 
(เพ่ือนร่วมงานของ 16045)

สะสม 4 ราย

วันนี้ +1 ราย

วงท่ี 1วงท่ี 2

รายแรก 16380 หัวหิน ญ ไทย 33 ปี
รับจ้าง บ.พรีบิลท์ พบเชื้อ 1 พย

16836 หัวหิน ช ไทย 39 ปี 
ช่างเขียนแบบ 
(เพ่ือนร่วมงานของ 16380)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

วงท่ี 1

วงท่ี 2
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สะสม 5 ราย
รายแรก 16458 หัวหินท างานป๊ัมเอสโซ่หนองพลับ

พบเชื้อ 2 พย

วันนี้ +4 ราย

16816 หัวหิน ช ไทย 49 ปี ต ารวจ/
16817 หัวหิน ญ ไทย 28 ปี ผู้ช่วยแพทย์ อยู่โบนาคลินิก

16818 หัวหิน ช ไทย 32 ปี ค้าขายอาหารตามสั่ง
16819 หัวหิน ช ไทย 28 ปี รับจ้างทั่วไป

(เพ่ือนของ 16458)

สะสม 6 ราย
รายแรก 15512,15513 หัวหิน  (สัมผัสในเครือญาติ)

พบเชื้อ 27 ตค

วันนี้ +2 ราย

16804 หัวหิน ญ ไทย 47 ปี 
16805 หัวหิน ญ ไทย 13 ปี นักเรียน
(ญาติของ 16066)

รายแรก 16362 แม่บ้านท าความสะอาด/16363
ปราณบุรี พบเชื้อ 2 พย

สะสม 6 ราย
วงท่ี 1 วงที่ 2 วันนี้ +4 ราย

16768 หัวหิน ช ไทย 4 ปี (ลูกของ 16769)
16769 หัวหิน ช ไทย 24 ปี พนักงานขนส่ง บ.ขวัญชัย 
16770 หัวหิน ช ไทย 29 ปี พนักงานขนส่ง บ.ขวัญชัย
16771 หัวหิน ช ไทย 36 ปี พนักงานขนส่ง บ.ขวัญชัย             
ผู้ป่วยรายที่ 16769-16771 เป็นเพ่ือนร่วมงานของ 16526)

สะสม 4 ราย
รายแรก 15915-15918 หัวหิน  (สัมผัสในเครือญาติ)

พบเชื้อ 29 ตค

วงท่ี 2 วันนี้ +5 ราย

16829 หัวหิน ช ไทย 32 ปี รับจ้าง(ร้านจรญัเอก)
16830 หัวหิน ญ ไทย 1 ปี
16831 หัวหิน ช ไทย 3 ปี
16832 หัวหิน ญ ไทย 10 ปี นักเรียน
16833 หัวหิน ญ ไทย 31 ปี นักเรียน
(ญาติของ 16066)

วงท่ี 1

รายแรก 15906 หัวหิน 
ญ ไทย 60 ปี พบเชื้อ 29 ตค

สะสม 5 ราย 16826 หัวหิน ช ไทย 30 ปี
ช่างท ากระจก
(เพ่ือนร่วมงานของ 
16250,16576,16577)

วันนี้ +1 ราย

สะสม 6 ราย
วงท่ี 2

วงท่ี 1

วงท่ี 2
สะสม 10 ราย

รายแรก 13179 หัวหิน นักเรียน
พบเชื้อ 17 ตค สะสม 3 ราย

วงท่ี 1

16835 หัวหิน ญ ไทย 29 ปี 
กุ๊ก (พ่ีของ 16270)

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 16669/16670 สามีภรรยา
หัวหิน พบเชื้อ 4พย

16834 หัวหิน ญ ไทย 9 ปี
(หลานของ 16669 และ 16670)

สะสม 3 ราย

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 16583 ค้าขายพริกแกง
ตลาดไดโนเสาร์/16584
หัวหิน พบเชื้อ 3 พย

16828 หัวหิน ญ ไทย 79 ปี
(ร่วมบ้านกับหลาน 16583 และ
แฟนหลาน 16584)

วันนี้ +1 ราย

สะสม 3 ราย
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16793 หัวหิน ญ ไทย 45 ปี ธุรกิจส่วนตัว 
สัมผัสผู้ป่วย จ.เพชรบุรี 

พบเชื้อ 5 พย

16803 หัวหิน ช ไทย 38 ปี 
สัมผัสผู้ป่วย จ.เพชรบุรี 

พบเชื้อ 5 พย

16763 ปราณบุรี ญ เมียนมาร์ 44 ปี 
รับจ้างท าหมึก พบเชื้อ 5 พย

5พย. ตรวจเชิงรุก ร้านขายของฝาก 
ร้านบ้านโบ๊ะ ม.2 ปากน้ าปราณ 
จ านวน 28 ราย พบเชื้อ 1 ราย

ค้นหาเชิงรุก

25-29 ตค ท างานที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 9 รพ.หัวหิน 
29 ตค อยู่เวรคัดกรองโควิด-19 ที่จุดคัดกรองหน้า รพ.หัวหิน 
ท าหน้าที่ติดสติ๊กเกอร์ที่หลอดส่งตรวจ 
31 ตค ไปซื้อของที่โลตัส สาขาห้างมาร์เก็ตวิลเลจ และไปหา
แฟนที่ชั้นใต้ดิน
3 พย ลาป่วยเนื่องจากปวดท้องประจ าเดือน 
5 พย อยู่เวรคัดกรองโควดิ-19 ที่จุดคัดกรองหน้ารพ.หัวหิน 
ท าหน้าที่ติดสติ๊กเกอร์ที่หลอดส่งตรวจ และไปตรวจ PCR 
จากนั้นไปท างานต่อที่ฝา่ยบุคคล ชั้น9
6 พย. ทราบผลตรวจ PCR พบเชื้อ

16840 หัวหิน ไทย 26 ปี 
บุคลากรทางการแพทย์

16766 ปราณบุรี ช เมียนมาร์ 
22 ปี พบเชื้อ 6 พย

16762 ปราณบุรี ช ไทย
88 ปี พบเชื้อ 6 พย

16742 สามร้อยยอด ญ ไทย
22 ปี พบเชื้อ 6 พย 16758 เมือง ญ ไทย

56 ปี รับจ้าง พบเชื้อ 5 พย

16746 เมือง ช ไทย 36 ปี รับจ้าง
16747 เมือง ช ไทย 41 ปี รับจ้าง
16748 เมือง ช ไทย 40 ปี รับจ้าง
16749 เมือง ช ไทย 41 ปี รับจ้าง

16750 เมือง ช ไทย 19 ปี 
ผู้ต้องขัง พบเชื้อ 5 พย

16716 บางสะพานน้อย ญ 
เมียนมาร์ 36 ปี พบเชื้อ 5 พย

16720 กุยบุรี ช ไทย 41 ปี 
พนง.โรงงานกุยบุรผีลไม้กระป๋อง 

พบเชื้อ 5 พย

16693 ปราณบุรี ญ ไทย 89 ปี 
16694 ปราณบุรี ช ไทย 90 ปี 

ภรรยาสามีร่วมบ้าน พบเชื้อ 5 พย

16692 ปราณบุรี ญ เมียนมาร์ 25 ปี 
พนง.บ.ผลไม้กระป๋องสยาม 

พบเชื้อ 5 พย
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16772 หัวหิน ช ไทย 41 ปี
รับจ้างขับรถไถ
พบเชื้อ 5 พย

16773 หัวหิน ญ ไทย 12 ปี
นักเรียน (ลูกของ 16774)
16774 หัวหิน ช ไทย 44 ปี

ค้าขาย (เส้ือผ้า) ตลาดนัดไดโนเสาร์ ซ.ห้องเย็น
พบเชื้อ 5 พย

16782 หัวหิน ญ เมียนมาร์ 27 ปี
รับจ้าง ร้านเกาเหลา

16783 หัวหิน ญ เมียนมาร์ 55 ปี
(แม่ของ 16782)
พบเชื้อ 5 พย

16794 หัวหิน ช อังกฤษ 51 ปี
ธุรกิจส่วนตัว

16795 หัวหิน ญ ไทย 6 ปี
นักเรียน (ลูกของ 16794)
16796 หัวหิน ช ไทย 3 ปี
นักเรียน (ลูกของ 16794)

พบเชื้อ 5 พย

16797 หัวหิน ช ไทย 37 ปี
รับจ้าง

พบเชื้อ 5 พย

16798 หัวหิน ญ ไทย 29 ปี
พบเชื้อ 5 พย

16886 บางสะพาน ญ ไทย 16 ปี
นักเรียน

16887 บางสะพาน ช ไทย 11 ปี
นักเรียน

16888 บางสะพาน ช ไทย 10 ปี
นักเรียน

16889 บางสะพาน ช ไทย 11 ปี
นักเรียน

16887 บางสะพาน ช ไทย 44 ปี
(สัมผัสญาติ ผู้ป่วย กทม.)

พบเชื้อ 6 พย

16891 บางสะพานน้อย ญ เมียนมาร์ 37 ปี
รับจ้างกรีดยาง
พบเชื้อ 6 พย

16799 หัวหิน ญ ไทย 77 ปี
พบเชื้อ 5 พย

16884 บางสะพาน ช เมียนมาร์ 41 ปี
ประมง เรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 17

พบเชื้อ 6 พย
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16775 หัวหิน ช ไทย 23 ปี นักศึกษา
16776 หัวหิน ช ไทย 24 ปี ว่างงาน
16777 หัวหิน ช ไทย 22 ปี ว่างงาน
16778 หัวหิน ช ไทย 28 ปี ว่างงาน
16779 หัวหิน ช ไทย 23 ปี ว่างงาน
16780 หัวหิน ช ไทย 28 ปี ว่างงาน
16781 หัวหิน ช ไทย 27 ปี ว่างงาน

ร่วมงานวันเกิดเพ่ือนที่บ้านพักพูลวลิล่า ชะอ า 
พบเชื้อ 5พย.

16800 หัวหิน ช ไทย 57 ปี
16801 หัวหิน ญ ไทย 34 ปี 
ค้าขายผักตลาดหนองบ๊วย
ร่วมบ้าน พบเชื้อ 5พย.
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