
ฉบับที่ 634 EOC ครั้งที่ 396 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจวบคีรีขันธ์
ระลอกใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 เม.ย.-14 พ.ย.64

รายใหม่วันนี้ ยืนยันสะสม

ผลงานการเฝ้าระวัง

1,449 ราย

อยู่ระหว่างการรักษา

33 ราย
อาการรุนแรง

ระบบเฝ้าระวัง/บริการ ตรวจ 77,422 ราย พบเชื้อ 14,253 ราย (18.4%)

ค้นหาเชิงรุก        ตรวจ 24,868 ราย พบเชื้อ 3,291 ราย (13.2%)

รักษาหาย 15,986(91.1%)

สถานะผู้ป่วย

188 ราย
อาการปานกลาง

ไม่มีอาการถึงอาการเล็กน้อย 1,228 ราย

สถานการณ์ฉีดวัคซีนวันนี้ (+0)

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทีอ่ยู่ระหว่างการกักตวั จ านวน 1,672 คน

เสียชีวิต 109(+0) (0.6%)

Sinovac
(โดส)

AstraZeneca
(โดส)

Sinopharm
(โดส)

เข็ม
ที่

รวม 
(โดส)

ครอบคลุม
ประชากร

210,127 36,463 85,812 37,480 1 369,882 64.0%
23,348 178,985 80,236 444 24,871 2 307,884 53.3%

15,377 4,266 3 19,643 3.4%
233,475 230,825 166,048 444 66,617 รวม 697,409

ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

Johnson &
Johnson

ในจังหวัด

นอกจังหวัด

ไทย 12,265 ต่างชาติ 5,279

+147

Pfizer
(โดส)

0  568เรือนจ าสะสม

16,899 15,419
1,480

เรือนจ า

หลบหนีเข้าเมือง ติดจากต่างประเทศ/
หลบหนีเข้าเมืองสะสม 770

ในจังหวัด 141 นอกจังหวัด 6
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แนวโน้มการพบผู้ป่วย COVID-19 ตามวันที่รายงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ณ 14 พ.ย.64
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แนวโน้มผู้ป่วย COVID-19 ตามวันเริ่มป่วย จ าแนกประเภทความเสี่ยง

N=17,544 ราย

ตั้งแต่ 25 มี.ค.-14 พ.ย.64

รง.QPP

รง.Dole

รง.Dole

แคมป์พรีบิลท์

รง.เถกิง

ค่ายฤทธฤิาชัย

เรือนจ า

นร.นายสิบ

รง.กุยบุรี

ตลาดฉัตรแก้ว

แคมป์วังก์พง

แคมป์วันเพลส

บ้านพัก พนง.
หนองตาแต้ม

ตลาดฉัตรไชย

ทุ่งคาคอนกรีต

โรงหมึกปากน้ า

รง เนเชอรัล
รง.สยามอโลเวรา
รง อุตสาหกรรมผลไม้

แคมป์ก่อสร้าง
เขาอีหรุ่น

รง.สยาม
อุตสาหกรรมเกษตร

เรือ ส 
สมบูรณ์ทรัพย์

ชุมชนบอ่ทองหลาง

เรือ ส กาญจนา

ชุมชนหน้าวัด
ไทรงาม



แนวโน้มผป. COVID-19 ที่ WALK IN รพ. เปรียบเทียบ ผู้ป่วย HR+AS จ.ประจวบ
จ า
นว

นร
าย

ตั้งแต่ 1 ส.ค.-14 พ.ย.64

ไม่รวมผป.ต่างประเทศ/ต่างจังหวัด และเรือนจ า
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อ าเภอ ผป.สะสม
ตั้งแต่ เม.ย.

จ านวนผู้ป่วยในช่วง 14 วันล่าสุด
ผป.สะสม 7 วัน 
ก่อนหน้า 31ต.ค-6พ.ย 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 10 พ.ย. 11 พ.ย. 12 พ.ย. 13 พ.ย. ผป.สะสม

14 วัน ล่าสุด

หัวหิน 7103(24) 344(1) 26 39 32 25 14 20 22 522(1)
ปราณบุรี 4750(56) 390 55 12 25 15 30 15 64 606
สามร้อยยอด 1088(40) 31 1 15 5 3 9 4 16 84
กุยบุรี 988(11) 32 5 0 0 0 3 0 3 43
เมือง 1351(43) 62 7 6 4 1 12 11 9 112
ทับสะแก 221(31) 3 1 3 1 0 4 0 4 16
บางสะพาน 1016(68) 67 25 5 2 44 13 6 27 189
บางพานน้อย 382(48) 5 3 7 1(1) 0 6 2 2 26(1)
เรือนจ า 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ต่างประเทศ 77 6 0 0 0 0 0 0 0 6
รวม 17544(321) 940(1) 123 87 70(1) 88 91 58 147 1604(2)

จ านวนผู้ป่วย COVID-19 รายอ าเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามวันที่รายงาน 
ข้อมูล 14 พ.ย. 64
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ข้อมูล 14 พ.ย.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 41 37 90.2 รง.โดล/ชุมชนเนปาล-โต้รุ่ง 
/นร.นายสิบ/ตลาดฉัตรชัย 8 6 75.0 1 1

ปราณบุรี 32 29 90.6 ตลาดฉัตรแก้ว/รง.สยาม 14 9 64.3 3 2
สามร้อยยอด 10 10 100.0 - 2 2 100.0 0 0
กุยบุรี 8 6 75.0 บ้านเพื่อนกุยบุร/ีรง.กุยบุรี 1 1 100.0 0 0
เมือง 21 20 95.2 เรือนจ า 5 4 80.0 1 0
ทับสะแก 0 0 0.0 - 0 0 0.0 0 0
บางสะพาน 20 20 100.0 - 8 8 100.0 0 0
บางพานน้อย 7 7 100.0 - 1 1 100.0 0 0
รวม 139 129 92.8 10 39 31 79.5 5 3

คลัสเตอร์สะสมของผป COVID-19 ตั้งแต่ 1 เม.ย.-14 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์

รง.สยามฯ

รง.ทิปโก้

รง.เนเชอรัล

ตลาดฉัตรไชย

รง.เนเชอรัล โรงหมึก ม2 ปากน้ า
สยามอโลเวรา

ตลาดนัดหนองขอน

ชุมชน ม8 หนองตาแต้ม



แผนที่แสดงคลัสเตอร์ COVID-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลสัเตอร์ที่พบผู้ป่วยในช่วง 14 วันล่าสุด

ข้อมูล 14 พ.ย. 64

คลสัเตอร์ ประเภท จ านวน
ผู้ป่วย

ผป.ราย
สุดท้าย

ตลาดฉัตรไชย* ตลาด 154 7 พย

รง เนเชอรัลฟรุต* โรงงาน 209 9 พย

รง สยามอุตสาหกรรม* โรงงาน 177(+3) 13 พย

นร.ทหารกลับจากบ้าน ค่ายทหาร 116 6 พย

โรงหมึก ม.2 ปากน้ า โรงหมึก 88 1 พย

รง สยามอโลเวรา โรงงาน 84 31 ตค

บ ทุ่งคาคอนกรีต แคมป์ก่อสร้าง 70 8 พย

รง ทิปโก้ โรงงาน 48 5 พย

เรือ ส สมบูรณ์ทรัพย์ 5 เรือประมง 47(+3) 12 พย จ านวนทั้งหมด 17 คลสัเตอร์ 
ควบคุมได้ ภายใน 28 วัน 
14 คลสัเตอร์

รง.เนเชอรัลฟรุต

รง.สยามอโรเวรา

รง.สยามอุตสาหกรรม

รง โฮเตอิ

ตลาดฉัตรไชย

209 84177

154
ตลาดนัดหนองขอน

เมือง
รง.ทิปโก้ 48

กุยบุรี

เรือ ส สมบูรณ์ทรัพย์ 9

ทับสะแก

บางสะพาน

บางพานน้อย

สามร้อยยอด

26-50 ราย
51-100 ราย

100+ ราย

10-25 ราย

โรงหมึก ม2 ปากน้ า31 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 48 12 พย

แคมป์กัมพูชาเขาอีหรุ่น แคมป์คนงาน 43 1 พย

ชุมชนม 8 หนองตาแต้ม ชุมชน 35 10 พย

ชุมชนต่างด้าวหน้าวดัไทรงาม ชุมชนต่างด้าว 26(+26) 12 พย

เรือ ส รุ่งกาญจนา 9 เรือประมง 27(+22) 12 พย

คลสัเตอร์ขนาด 26-100 ราย ขึ้นไป

70
ทุ่งคาคอนกรตี

นร.ทหารกลับจากบ้าน

* หมายถึง พบการระบาดมากกว่า 28 วัน

31

ม2 ชุมชนอ่าวน้อย32

48

แคมป์กัมพูชา เขาอีหรุ่น43

โรงงาน 5 แห่ง แคมป์ก่อสร้าง 2 แห่ง
ตลาด 2 แห่ง เรือประมง/โรงหมกึ 4 แห่ง
ชุมชนต่างด้าว 2 แห่ง ค่ายทหาร 1 แห่ง
ชุมชน/เครือญาติ 1 แห่ง

คลสัเตอร์ที่พบการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างด้าว จ านวน 13 แห่ง 
จาก 17 แห่ง 
ร้อยละ 76.5

116
35ชุมชน ม8 หนองตาแต้ม

47 เรือ ส สมบูรณ์ทรัพย์ 5

26 ชุมชนต่างด้าวหน้าวัดไทรงาม

27 เรือ ส รุ่งกาญจนา 9



แผนที่แสดงคลัสเตอร์ COVID-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลสัเตอร์ที่พบผู้ป่วยในช่วง 14 วันล่าสุด

ข้อมูล 14 พ.ย. 64

คลสัเตอร์ ประเภท จ านวน
ผู้ป่วย

ผป.ราย
สุดท้าย

ครอบครัว ม6 หนองตาแต้ม เครือญาติ 21 2 พย

รับจ้างก่อสร้างบรรเลง 8 ก่อสร้าง 20 11 พย

ก่อสร้างปรือน้อยปากน้ า ก่อสร้าง 22 5 พย

เครือญาติ ม 2 คลองวาฬ เครือญาติ 19 8 พย

แคมป์ก่อสร้างปะปาปลายน้ า ก่อสร้าง 16 7 พย

ร้านข้าวเหนียวมะม่วงหัวหิน ร้านค้า 13 9 พย

เรือ ส.ประกอบศิลป์ 2 เรือประมง 15 11 พย

ก่อสร้างสะพานรถไฟกุยบุรี ก่อสร้าง 11 5 พย

จ านวนทั้งหมด 22 คลสัเตอร์ 
ควบคุมได้ ภายใน 28 วัน 
22 คลสัเตอร์

เมือง

กุยบุรี

ทับสะแก

บางสะพาน

บางพานน้อย

สามร้อยยอด

26-50 ราย
51-100 ราย

100+ ราย

10-25 ราย

คลสัเตอร์ ประเภท จ านวน
ผู้ป่วย

ผป.ราย
สุดท้าย

รง เถกิง โรงงาน 14 8 พย

แคมป์ก่อสร้างอาคารปราณบุรี ก่อสร้าง 20 2 พย

ญาติร้านลูกชิ้นซอยชมสินธุ์ เครือญาติ 25(+1) 13 พย

กลุ่มเพื่อนเล่นฟตุบอล รวมกลุ่ม 19 9 พย

ร้านค้าม3 ห้วยไทรงาม ร้านค้า 20 7 พย

ห้องเช่าแพ 29 แม่ร าพึง ชุมชน 21(+3) 12 พย

บ ไทยยอดทิพย์ โรงงาน 12(+2) 12 พย

ชุมชนพม่า อ่าวทองหลาง ชุมชนต่างด้าว 18 9 พย

ครอบครัว ม2 ธงชัย เครือญาติ 23 9 พย

เรือประมงสิงห์แดง 999 เรือประมง 13 11 พย

คนงานรับจ้างก่อสร้าง ก่อสร้าง 13 10 พย

ห้องเช่ากรีดยาง บางเจริญ ชุมชน 10 11 พย

แม่บ้านตึก ผป. ชาย หน่วยงาน 14(+2) 12 พย

รง ผลไม้กระป๋องสยาม1998 โรงงาน 13(+11) 13 พย

คลสัเตอร์ขนาด 10-25 ราย

ครอบครัว ม6 หนองตาแต้ม20
รับจ้างก่อสร้างบรรเลง 8

20 21
ก่อสร้างปรอืน้อยปากน้ าปราณ

เครือญาติ ม2 คลองวาฬ19

16ก่อสร้างปะปาปลายน้ า

ร้านข้าวเหนียวมะม่วงหน้าตลาดหวัหิน13

11ก่อสร้างสะพานขา้มรถไฟกุยบุรี

15 เรือ ส ประกอบศิลป์ 2

รง เถกิง14

ก่อสร้างอาคารปราณบุรี20

25
ญาติร้านลูกชิน้ซอยชมสินธิ์

กลุ่มเพ่ือนเล่นฟุตบอล1920
ร้านค้า ม3 ห้วยไทรงาม

ห้องเช่าแพ 29 แม่ร าพึง21

12 บ ไทยยอดทิพย์

18ชุมชนพม่าบ่อทองหลาง

23ครอบครัว ม2 ธงชัย 13 เรือสิงห์แดง 999

13 คนงานรับจ้างก่อสร้าง

10 ห้องเช่ากรดียาง บางเจริญ

14แม่บ้านตึก ผปชาย

13รง ผลไม้กระป๋องสยาม1998
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จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ 147 ราย
เพศชาย 90 ราย

เพศหญิง 57 ราย

สัญชาติไทย 80 ราย

เมียนมาร์ 67 ราย

มีอาการ 67 ราย

ไม่มีอาการ 80 ราย

ติดเชื้อในจังหวัด   141 ราย

ติดเชื้อนอกจังหวัด   6 ราย

1

ผู้ป่วยราย
ใหม่

Cluster ชุมชนบ้านเช่าหน้าวัดไทรงาม

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 26 ราย

สะสม 26 ราย

วันนี้ +26 ราย
ชาย 20 ราย หญิง 6 ราย
17514-17539 ปราณบุรี 

สัญชาติเมียนมาร์  มีอาการ 6 ราย ไม่มีอาการ 20 ราย
พักในชุมชนบ้านบ่อทองหลาง 

11 พย รพ.สต.วังก์พงได้รับแจ้งพบพม่าชมุชนบ้านเช่าหน้าวัดไทรงาม 
ตรวจ ATK พบเชื้อ รพ.สต.วังก์พง ลงตรวจ ATK จ านวน 60 ราย 

พบเชื้อ 30 ราย 
12 พย ส่งตรวจ PCR จ านวน 30 คน พบเชื้อ 28 คน 

(เป็นพนักงาน รง.ผลไม้กระป๋องสยาม 1988 จ านวน 2 ราย)

Cluster เครือญาติร้านลูกช้ินหน้าบ้าน ซอยชมสินธุ์

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 25 ราย

สะสม 9 ราย
วงท่ี 1

วงท่ี 3 วันนี้ +1 ราย

สะสม 8 รายวงท่ี 2

17492 หัวหิน ไทย 35 ปี
(พ่อของ 16678,16679)

30 ต.ค. 64 ไปตลาดนัดไดโนเสาร์เก่า
1 พ.ย. 64 ไปเซเว่นอ่างน้ า
2 พ.ย. 64 ไปซื้อของจี้อันตึ๋ง
6 พ.ย. 64 เดินทางมาตรวจRT-PCRครั้งที่1 ไม่พบเชื้อ
7 พ.ย. 64 ทราบผลตรวจของภรรยา(17006)
8-11 พ.ย. 64 กักตัวอยู่ที่บ้านเริ ่มมีอาการไอ มีน้ ามูก
12 พ.ย. 64 ตรวจRT-PCRครั้งที่ 2
13 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลพบเชือ้

รายแรก 16599 หัวหิน นักเรียน 
พบเชื้อ 3 พย

สะสม 8 ราย
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2

รายแรก 17255-17259 บางสะพาน เมียนมาร์ 
ลูกเรือส.รุ่งกาญจนา 9 พบเชื้อ 9 พย

สะสม 27 ราย วันนี้ +22 ราย

วงท่ี 1
Cluster เรือ ส.รุ่งกาญจนา 9

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 27 ราย

ชาย 19 ราย
17419, ทับสะแก 17431-17448 บางสะพาน

สัญชาติไทย 1 ราย เมียนมาร์ 16 ราย ไม่มีอาการ
ลูกเรือ ส.รุ่งกาญจนา 9 ทุกวัน เรือจะเข้า - ออก ทุกวัน เรือจะออกจากท่า 

ช่วงเย็น และเรือจะเข้ามา ในช่วงเช้า 
10 พ.ย.64 มีลูกเรือไม่สบาย ส่งตรวจ ATK มีผลบวกทั้งหมด 5 ราย ส่ง
ตรวจ RT PCR ผล พบเชื้อ ทั้ง 5 ราย เรือ จอดลอยล าอยู่กลางทะเล 

ไม่ได้ ออกเรือ 
12 พ.ย.64 ลูกเรือ ตรวจ RT PCR ทั้งหมด 22 ราย มี 17 ราย ผลพบเชื้อ

(รายที่ 17447-17448 ตรวจ PCR โดยรพ.ร่วมกับ รพ.สต.)

28 ตค - 9 พย ออกหาปลาที่บ่อทองหลาง อ.บาง
สะพาน โดยบนเรือจะมีเพ่ือนร่วมงานประมาณ 37 คน 
ซึ่งเป็นคนไทย 10 คน พม่า 27 คน ออกเรือ ตอนเย็นจะ
กลับเข้าฝั่งตอนเช้าทุกวนั 
9 พย 2564 มีอาการไอ มีน้ ามูก มีเสมหะ ทานยาพารา
10 พย เอาเรือกลับข้ึนฝั่งที่ท่าเรอืบ่อ-ทองหลาง และ
กลับมาบ้าน ที่ ม.3 อ.ทับสะแก 
11 พย ทราบว่าเพ่ือนร่วมงานในเรือเป็นCOVID-19 จึง
ซื้อชุดตรวจ ATK มาให้ อสม.ช่วยตรวจให้ ผลพบเชื้อ
12 พย PCR ผลพบเชื้อ

17416 ทับสะแก ไทย 60 ปี
ประมง ส.รุ่งกาญจนา

28 ตค – 9 พย ออกเรือหาปลา ที่บ่อทองหลาง อ.บางสะพาน 
10 พย เวลา เอาเรือกลับข้ึนฝั่งที่ท่าเรอืบ่อ-ทองหลาง 
ภรรยาขับรถยนต์มารับกลับบ้านที่ ม.3 ต.ทับสะแก เริ่มมี
อาการครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ แสบจมูก มีเสมหะ ไปหาหมอที่
คลิกนิกหมอสุพรรณี ที่ประจวบฯ, 
11 พย เวลา 14.00 น. ทราบว่าคนงานในเรือเป็นCOVID-19 
ไปซื้อชุดตรวจ ATK มาให้อสม.ช่วยตรวจให้ พบเชื้อ, 
12 พย วันนี้เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิน่ PCR พบเชื้อ

17417 ทับสะแก ไทย 60 ปี
ประมง ส.รุ่งกาญจนา (ไต๋เรือ)

28 ตค – 9 พย ออกเรือหาปลา ที่บ่อทองหลาง อ.บางสะพาน  
7 พย มีอาการไอ มีน้ ามูก มีเสมหะ 
10 พย ตอนเช้าท างานในเรือ จากนั้น เอาเรือกลับข้ึนฝั่งที่
ท่าเรือบ่อ-ทองหลาง กลับบ้านที่ม.2 ต.ทับสะแก 
11 พย ทราบว่าคนงานในเรือเป็นCOVID-19 Pt.จึงไปซื้อชุด
ตรวจ ATK มาให้อสม.ช่วยตรวจให้ พบเชื้อ
12 พย PCR พบเชื้อ

17418 ทับสะแก ไทย 45 ปี
ประมง ส.รุ่งกาญจนา 
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Cluster ห้องเช่าแพ 29 แม่ร าพึง

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 21 ราย

สะสม 21 ราย

วันนี้ +3 ราย

รายแรก 16960-16975 บางสะพาน 
เมียนมาร์ อาศัยห้องเช่าแพ 29 พบเชื้อ 6 พย

ชาย 2 ราย หญิง 1 ราย
17428-17430 บางสะพาน ประมง
สัญชาติเมียนมาร์  ไม่มีอาการ
พักในชุมชนบ้านบ่อทองหลาง 

11 พ.ย.64 รพ.บางสะพานร่วมกับรพ.สต.แม่ร าพึง 
ลงพ้ืนที่ ตรวจ RT PCR จ านวน 53 คน

12 พ.ย.64 ผลพบเชื้อ 8 คน 
(ห้องเช่าแพ 29 จ านวน 3 คน,ผู้สัมผัสลูกเรือส.รุ่งกาญจนา 9 จ านวน 2 คน,

ผู้สัมผัสลูกเรือส.สมบูรณ์ทรัพย์ 5 จ านวน 3 คน)

Cluster เรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 5

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 47 ราย

สะสม 44 ราย

วันนี้ +3 ราย

รายแรก 16844-16880, 16885,19892 บางสะพาน 
ATK ลูกเรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 5 และผู้สัมผัสลูกเรือ พบเชื้อ 6 พย

วงที่ 1

สัมผัสพ่อ (16969) ลูกเรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 5 และแม่ 
(17259) 
11 พ.ย.64 รพ.บางสะพานร่วมกับรพ.สต.แม่ร าพึง ลง
พ้ืนที่ ตรวจ RT PCR (จ านวน 53 คน พบเชื้อ 8 คน) 
12 พ.ย.64 ผลพบเชื้อ

17425 บางสะพาน เมียนมาร์ 47 ปี

วงท่ี 2

ผู้ป่วยรายที่ 17426-17427 สัมผัสลูกเรือ ส.สมบูรณ์ทรัพย์ 5
(ไม่ทราบชื่อ) 
9 ต.ค.64 ตรวจ RT PCR ครั้งแรก ผลไม่พบเชื้อ
11 พ.ย.64 รพ.บางสะพานร่วมกับรพ.สต.แม่ร าพึง ลงพ้ืนที่ 
ตรวจ RT PCR (จ านวน 53 คน พบเชื้อ 8 คน) 
12 พ.ย.64 ผลพบเชื้อ

17426 บางสะพาน เมียนมาร์ 47 ปี
รับจ้าง ประมง
17427 บางสะพาน เมียนมาร์ 34 ปี
รับจ้าง ประมง
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วงท่ี 2

17420 บางสะพาน ไทย 34 ปี
รับจ้าง

ผู้ป่วยตึกชาย เข้ารับการรักษาที่ รพ.บางสะพานเมื่อวันที่ 
5/11/64 นอนที่คลินิกศัลยกรรมชาย ในตึกผู้ป่วยในชาย 
นอนเตียง 17 อยู่ล็อกเดียวกับรายที่ 16956
11 พ.ย.64 ส่งตรวจ ก่อนท าหัตถการ 
12 พ.ย.64 ผลพบเชื้อ

รายแรก 16954-16958 บางสะพาน สัมผัส
แม่บ้าน ตึกผู้ป่วยชาย รพ.บางสะพาน

พบเชื้อ 6 พย

สะสม 13 ราย
วันนี้ +2 รายวงท่ี 1

Cluster แม่บ้านตึกผู้ป่วยชาย รพ.บางสะพาน

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 14 ราย

สะสม 1 ราย

17421 บางสะพาน ไทย 45 ปี 
รับจ้าง

28 ต.ค.64 เข้ามาเฝ้าญาติที่ตึกผู้ป่วยชาย เตียง 8
10 พ.ย.64 มีอาการ ปวดศีรษะ มีน้ ามูก 
12 พ.ย.64 ส่งตรวจ RT PCT ผลพบเชื้อ

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 13389-13395 ปราณบุร ีลงพ้ืนที่เชิงรุก แรงงาน
รับจ้างโรงงาน ที วาย เอ็ม ฟู๊ด (โรงหมึก) พบเชื้อ 19 ตค วงที่ 2

สะสม 20 ราย

Cluster ที วาย เอ็ม ฟู้ด

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 23 ราย

วงที่ 1

สะสม 3 ราย
สัมผัสพ่ือนร่วมงานรายที่ 13389-13395 พูดคุยกนัก่อน
เริ่มงาน พักเที่ยง ใช้ห้องน้ าร่วมกัน เริ่มกักตัวตั้งแต่
วันที่ 28 ต.ค.64- 11 พ.ย. 64
29 ต.ค.64 ตรวจ PCR ไม่พบเชื้อ 
12 พย นายจ้าง ATK ซ้ า ไม่พบเชื้อ ก่อนกลับเข้าไป
ท างาน รพ.สต.ปากน้ าปราณ PCR ผลพบเชื้อ

17554 ปราณบุรี ไทย 41 ปี
พนง.โรงงานที วาย เอ็ม ฟู้ด ฝ่ายผลิต
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Cluster โรงงานไทยยอดทิพย์

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 20 ราย

สะสม 12 ราย
วันนี้ +2 ราย วงท่ี 1วงท่ี 2

ผู้ป่วยรายที่ 17460-17461 มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับ
พ่ีชาย (17053) 
8 พ.ย.64 ทราบผลพ่ีชายตรวจพบเชื้อ 
12 พ.ย.64 ตรวจคัดกรองด้วยวธิี RT-PCR 
13 พ.ย.64 ทราบผลตรวจพบเชื้อ

17460 สามร้อยยอด เมียนมาร์ 7 ปี
นักเรียน

วันนี้ +3 ราย สะสม 8 ราย

รายแรก 17044-17052 โรงงานสุ่มตรวจ ATK พนักงานโรงงาน
ไทยยอดทิพย์ พบเชื้อ 8 พย

12 พ.ย.64 ะผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ มีน้ ามูก 

17463 สามร้อยยอด เมียนมาร์ 31 ปี
พนักงานโรงงานไทยยอดทิพย์

12 พ.ย.64 เริ่มมีอาการไข้ ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ มีน้ ามูก

17464 สามร้อยยอด เมียนมาร์ 45 ปี
พนักงานโรงงานไทยยอดทิพย์

ผู้ป่วยรายที่ 17463-17464 ท างานอยู่แผนก boiler 
ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในแผนกนี้ 
12 พ.ย.64 ทีม CDCU อ.สามร้อยยอด ลงพ้ืนที่
ตรวจคัดกรองเชิงรกุ ด้วยวิธี ATK จ านวน 148 
คน พบเชื้อ 2 คน ส่งตรวจ PCR และผู้ป่วยเริ่มมี
อาการไอ มีน้ ามูก 
13 พย พบเชื้อ 2 คน

17461 สามร้อยยอด เมียนมาร์ 10 ปี
นักเรียน

17462 สามร้อยยอด เมียนมาร์ 2 ปี

มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับพ่ีเลี้ยงเด็ก ผู้ป่วยยืนยัน
ล าดับที่ 17051
8 พ.ย.64 ทราบผลพ่ีเลี้ยงตรวจพบเชือ้ 
12 พ.ย.64 ตรวจคัดกรองด้วยวธิี RT-PCR 
13 พ.ย.64 ทราบผลตรวจพบเชื้อ



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 14 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยราย
ใหม่

6

สะสม 177 ราย
รายแรก 9852-9857 โรงงานสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 

SAICO ตรวจ ATK ก่อนเปิดโรงงาน พบเชื้อ 15 กย

วงท่ี 1

วงท่ี 2
สะสม 52 ราย

วงท่ี 3 สะสม 3 ราย Cluster สยามอุตสาหกรรมเกษตร

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 232 ราย

วันนี้ +3 ราย

17598 ปราณบุรี ไทย 22 ปี
พนักงานร้านอร่อย ซูชิ

อาศัยอยู่บ้านพัก ม.4 กับพ่อ (17599)และแม่ (17595) 
8 พ.ย. 64 ท างานที่ร้านพร้อมกับเพ่ือน 3 คน ทาน
ข้าวร่วม 2 คน ใส่แมสตลอด 
10 พ.ย.64ท างานที่ร้านพร้อมกบัเพ่ือน 3 คน ไม่ได้
ทานข้าวร่วม ใส่แมสตลอด 
12 พ.ย.64 มีอาการ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะเดินทางไป 
ตรวจหาเชื้อโควดิ - 19
13 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจ พบเชื้อ

17595 ปราณบุรี ไทย 45 ปี
พนักงานโรงงานสยามอตุสาหกรรมเกษตรฯ

อาศัยอยู่บ้านพัก ม.4 กับลูกสาว(17598)
1 พ.ย. ตรวจ ATK ผลเป็นลบ เพ่ือนร่วมงาน เป็นบวก 
8 พย ไอ มีเสมหะ จึงตรวจATK ท างานวันจันทร์ 
ถึง วันเสาร์ เวลา 07.30 น. - 16.30 น.ฝ่ายผลิต 
11 พ.ย.64 มาตรวจ ATK ที่รพ.สต. ผลเป็นบวก 
12 พ.ย.64 เดินทางไป ตรวจหาเชื้อโควิด - 19
13 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจ พบเชื้อ

17596 ปราณบุรี ไทย 36 ปี
พนักงานโรงงานสยามอตุสาหกรรมเกษตรฯ

ท างานกับผู้ติดเชื้อพม่าจ าชือ่ไม่ได้ ผู้ป่วยท างานในแผนกQC 
7 พ.ย. 64 ช่วงเที่ยงไปกินข้าวร้านฮาจิซูชิ หัวหิน ไปกับเพ่ือน 
และแวะแม๊คโคร สาขาหัวหิน ร้านเค้กชุติมา ตลาดนัดวังก์พง 
8 พ.ย.64 ผู้ป่วยมีอาการ ไข้ คัดจมูก ไอ มีเสมหะ 
11 พ.ย.64 ตรวจ atk ผลเป็นบวก 
12 พ.ย.64 ตรวจหาเชื้อโควิด - 19
13 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจ พบเชื้อ

17597 ปราณบุรี ไทย 49 ปี
พนักงานโรงงานสยามอตุสาหกรรมเกษตรฯ

อาศัยอยู่บ้านพัก ม.6 กับ ภรรยา (16926) 
1 พย ผลไม่พบเชื้อ ท างานแผนกปอกเปลือก 
11 พ.ย.64 รง.สุ่มตรวจคนงานด้วย atk ผลพบเชื้อ 
12 พ.ย.64 ตรวจหาเชื้อโควิด - 19
13 พ.ย. 64 เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจ พบเชื้อ

17599 ปราณบุรี ไทย 54 ปี
ค้าขายไอศครีมวอลล์

อาศัยอยู่บ้านพัก ม.4 กับลูกสาว(17599)และภรรยา 
(17595) ประกอบอาชีพข่ีสามล้อขายไอศกรีมวอลลใ์น
เขตส่ีแยกปราณ
1 - 7 พ.ย.64 ข่ีสามล้อขายไอติม 
8 พ.ย.64 มีอาการ ไข้ ไอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ 
9 -10 พ.ย.64 หยุดอยู่บ้าน เนื่องจากไม่สบาย 
12 พ.ย.64 เดินทางไป ตรวจหาเชื้อโควิด - 19
13 พ.ย.ย 64 เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจ พบเชื้อ

วันนี้ +2 ราย



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 14 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ CLUSTER ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยราย
ใหม่
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วงท่ี 3
สะสม 3 ราย

วงที่ 2
Cluster โรงงานเนเชอรัลฟรุ๊ต

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 260 ราย

สะสม 48 ราย

สะสม 209 ราย
รายแรก 10605 พนง. โรงงานเนเชอรัลฟรุต๊

พบเชื้อ 25 กย

วงท่ี 1

17449 สามร้อยยอด เมียนมาร์ 49 ปี
รับจ้าง (สามีของ 15900)

ผู้ป่วยรายที่ 17449-17453 มีประวัติสัมผัสร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วยยืนยัน ล าดับที่ 15900 5 พ.ย.64 ตรวจคัดกรอง 
Covid19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สามร้อยยอด ครั้งที่ 1 
ผล Negative 
12 พ.ย.64 ตรวจคัดกรอง Covid19 ด้วยวิธี RT-PCR 
13 พ.ย.64 ทราบผล พบเชื้อ

วันนี้ +5 ราย

5 พ.ย.64 มีอาการไข้ ไอ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้
17450สามร้อยยอด เมียนมาร์ 6 ปี
(ลูกของ 15900)

17451สามร้อยยอด เมียนมาร์ 10 ปี
(ลูกของ 15900)

10 พ.ย.64 มีอาการไอ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น
17452สามร้อยยอด เมียนมาร์ 2 ปี
(ลูกของ 15900)
11 พ.ย.64 มีอาการไข้

17453สามร้อยยอด เมียนมาร์ 2 ปี
(ลูกของ 15900)

วันนี้ +11 ราย

รายแรก 17342-17343 ปราณบุร ีพนักงานโรงงานผลไม้
กระป๋อง 1988 พบเชื้อ 11 พย

วงที่ 2สะสม 13 ราย

Cluster โรงงานผลไม้กระป๋องสยาม 1988

จ านวนผู้ป่วยที่เชื่อมโยงทัง้หมด 14 ราย

วงที่ 1

11 พย ATK+ ในบริษัทมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย (17342-17343) 
12 พย ทางบริษัทจึงมีมาตรการตรวจATKให้พนักงานใน
รายผลิต จ านวน 28 คน ติดเชื้อ 4 คน จึงให้พนักงานมา
ตรวจ PCR
13 พย ผลพบเชื้อ

ชาย 3 ราย หญิง 8 ราย
17500-17510 ปราณบุรี 

สัญชาติไทย 5 ราย เมียนมาร์ 6 ราย 
มีอาการ 6 ราย ไม่มีอาการ 5 ราย

วันนี้ +1 ราย

อาศัยร่วมบ้านกับภรรยา(17510) 
12 พ.ย.64 มีอาการ เจ็บคอ ปวดศีรษะ 
เวียนศีรษะ มาตรวจ PCR
13 ตค ผลพบเชื้อ

17511 ปราณบุรี ไทย 53 ปี
ช่างซ่อมรถ อู่สามเหลี่ยมทองค า



มีอาการ ไม่มีอาการ

ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 14 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ป่วยราย
ใหม่

ผู้ป่วยสัมพันธ์กับเหตุการณก์่อนหน้า (HR)
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17113 รับเหมาก่อสร้าง/
17114 นักเรียน (หลานของ 17113)

สามร้อยยอด พบเชื้อ 9 พย

17454 สามร้อยยอด ช ไทย 18 ปี
17455 สามร้อยยอด ช ไทย 18 ปี
17456 สามร้อยยอด ช ไทย 14 ปี 
17457 สามร้อยยอด ช ไทย 14 ปี 
17458 สามร้อยยอด ช ไทย 15 ปี 
17459 สามร้อยยอด ช ไทย 19 ปี 
ทั้งหมดเป็นเพ่ือนของ 17113

สะสม 3 ราย

วันนี้ +6 ราย

วงท่ี 1 วงท่ี 2

รายแรก 17388 ช ไทย 28 ปี ประมง/
17387 ญ ไทย 24 ปี รับจ้างป๊ัมเชลล์ 

เมือง พบเชื้อ 11 พย
17467 เมือง ญ ไทย 24 ปี 
นักศึกษา/รับจ้างป๊ัมเชลล์
(เพ่ือนร่วมงานของ 17387)

สะสม 3 ราย

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 17265-17267 รับจ้าง
หัวหิน พบเชื้อ 10 พย

17494 หัวหิน ช ไทย 41 ปี รับจ้าง 
(เพ่ือนร่วมงานของ 17265-17266)

วันนี้ +1 ราย

สะสม 4 ราย

รายแรก 17367 หัวหิน ญ ไทย 69 ปี 
ว่างงาน พบเชื้อ 11 พย

17488 หัวหิน ช ไทย 5 ปี 
17489 หัวหิน ช ไทย 39 ปี 
17490 หัวหิน ญ ไทย 23 ปี 
17491 หัวหิน ญ ไทย 30 ปี
ทั้งหมดเป็นหลานของ 17367

สะสม 6 ราย

วันนี้ +5 ราย

รายแรก 17369 หัวหิน ช ไทย 9 ปี 
นักเรียน รร อานันท์ พบเชื้อ 11 พย

17486 หัวหิน ญ ไทย 2 เดือน (น้องของ 17369)
17487 หัวหิน ญ ไทย 9 ปี (น้องของ 17369)

สะสม 3 ราย

วันนี้ +2 ราย

รายแรก 17197-17202 สัมผัสในเครือญาติ
หัวหิน พบเชื้อ 9 พย

17482 หัวหิน ช ไทย 54 ปี เกษตรกร (พ่อของ 17275)
17483 หัวหิน ญ ไทย 11 ปี นักเรียน (น้องของ 17275)
17484 หัวหิน ช ไทย 16 ปี นักเรียน (น้องของ 17275)
17485 หัวหิน ญ ไทย 45 ปี (แม่ของ 17275)

สะสม 12 ราย

วันนี้ +4 ราย

รายแรก 16775-16781 
ร่วมงานวันเกิดเพ่ือนที่บ้านพักพูลวลิล่า ชะอ า 

หัวหิน พบเชื้อ 5พย.

สะสม 12 ราย
สะสม 3 ราย

วันนี้ +1 ราย

วงท่ี 2

17481 หัวหิน ญ ไทย 72 ปี 
(แม่ของ 16994)

รายแรก 17389 เมือง ช ไทย 44 ปี
รับจ้าง พบเชื้อ 11 พย

17465 เมือง ช ไทย 30 ปี รับจ้าง 
(เพ่ือนร่วมงานของ 17389)

17466 เมือง ญ ไทย 43 ปี ท าไร่ 
(ภรรยาของ 17389)

สะสม 3 ราย

วันนี้ +2 ราย



มีอาการ ไม่มีอาการ
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ผู้ป่วยราย
ใหม่

รายแรก 16401 กุยบุรี ญ ไทย 40 ปี
ท าไร่ พบเชื้อ 2 พย

17410 กุยบุรี ญ ไทย 11 ปี
(ร่วมบ้านกับป้า 17279)

สะสม 2 ราย

วันนี้ +1 ราย

วงท่ี 1วงท่ี 2

รายแรก 16400 กุยบุรี ช ไทย 52 ปี
รับจ้างก่อสร้าง พบเชื้อ 2 พย

17411 กุยบุรี ญ ไทย 48 ปี 
(ภรรยาของ 16719)

สะสม 4 ราย
วันนี้ +1 ราย

วงท่ี 1

วงท่ี 2

รายแรก 17242 บางสะพาน ช เมียนมาร์
22 ปี กรีดยาง พบเชื้อ 9 พย

17423 บางสะพาน ญ ไทย 30 ปี
(ภรรยาของ 17242)

สะสม 3 ราย

วันนี้ +1 ราย

รายแรก 17321-17324,17341
ปราณบุรี สัมผัส ผป.เพชรบุรี พบเชื้อ 11พย

17552 ปราณบุรี ญ ไทย 4 ปี 
(ร่วมบ้านกับ 17321-17324,17341)

วันนี้ +1 ราย

สะสม 6 ราย

รายแรก 17347 ปราณบุรี ช ไทย 19 ปี
พบเชื้อ 11 พย

17555 ปราณบุรี ช ไทย 12 ปี 
นักเรียน (ร่วมบ้านกับ 17347)

วันนี้ +1 ราย

สะสม 2 ราย

รายแรก 17188 ปราณบุรี ญ ไทย 24 ปี
พบเชื้อ 10 พย

17556 ปราณบุรี ญ ไทย 55 ปี
(ร่วมบ้านกับ 17188)

วันนี้ +1 ราย

สะสม 2 ราย



มีอาการ ไม่มีอาการ
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ผู้ป่วยราย
ใหม่

รายแรก 17312 บางสะพาน ช ไทย 17 ปี
นักเรียน พบเชื้อ 10 พย

17425 บางสะพาน ญ ไทย 54 ปี
(แม่ของ 17312)

วันนี้ +1 ราย

สะสม 2 ราย

รายแรก 17403 ปราณบุรี ช ไทย 22 ปี 
ช่างไฟโลตัสประจวบ พบเชื้อ 11 พย

17553 ปราณบุรี ช ไทย 31 ปี ช่างซ่อม 
(เพ่ือนร่วมงานของ 17403)

วันนี้ +1 ราย

สะสม 2 ราย
รายแรก 17033 ก่อสร้าง/17034

ปราณบุรี พบเชื้อ 7 พย

สะสม 5 ราย

วันนี้ +6 ราย

วงท่ี 2
วงท่ี 1

วันนี้ +2 ราย

วงท่ี 3
17545 ปราณบุรี ไทย 29 ปี 
เวรเปล รพ.ปราณบุรี 
(แม่ของ 17339)

12พ.ย. มีอาการเจ็บคอ มีน้ ามูก มีเสมหะ 
ปวดศีรษะ ไปตรวจ PCR
13 พ.ย. ทราบผลพบเชื้อ

17546 ปราณบุรี ช ไทย 11 ปี (พ่ีของ 17339)
17547 ปราณบุรี ญ ไทย 5 ปี (น้องของ 17339)
17542 ปราณบุรี ช ไทย 20 ปี ช่างไฟ 
(ร่วมบ้านกับ 17336 และสัมผัส 17409)
17543 ปราณบุรี ช ไทย 12 ปี 
(ร่วมบ้านกับ 17336 และสัมผัส 17409)
17544 ปราณบุรี ช ไทย 52 ปี (สัมผัส 17336)

สะสม 9 ราย
17540 ปราณบุรี ญ ไทย 36 ปี 
(ผู้ดูแลของ 17409)
17541 ปราณบุรี ช ไทย 46 ปี 
(ผู้ดูแลของ 17409)

รายแรก 17166 รับจ้าง โรงหมึก เจ๊สายพิณ
ปราณบุรี คันหาเชิงรุก พบเชื้อ 9 พย

17512 ปราณบุรี ญ ไทย 7 ปี
นักเรียน (ร่วมบ้านกับ 17166)
17513 ปราณบุรี ช ไทย 19 ปี

(หลานของ 17166)

สะสม 3 ราย

วันนี้ +2 ราย



ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 14 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์

มีอาการ ไม่มีอาการ

ผู้ป่วยที่ตรวจพบใหม่จากการเฝ้าระวัง
11

ผู้ป่วยราย
ใหม่

29 ตค ตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ กักตัวที่บางนางรม 
9 พย ตรวจครั้งที่ 2 เนื่องจากเป็น HR ผลไม่พบเชื้อ 
12 พย ตรวจ ATK พบเชื้อ ส่งตรวจ PCR พบเชื้อ

17471 เมือง
ไทย 26 ปี

17472 เมือง
ไทย 40 ปี 

17473 เมือง
ไทย 35 ปี 

เรือนจ า17468 เมือง ช ไทย 65 ปี
ทหารอากาศ พบเชื้อ 12 พย

17414 ปราณบุรี ช ไทย 41 ปี
ค้าขายใกล้ตลาดฉัตรแก้ว 

พบเชื้อ 12 พย

17415 ค่ายธนะรัขต์ ช ไทย 39 ปี
ช่างอู่ปราณบุรคีาร์เซ็นเตอร์

พบเชื้อ 12 พย

17479 หัวหิน ช ไทย 24 ปี
พนง.แมคโคร สาขาหัวหิน

พบเชื้อ 13 พย

17478 หัวหิน ญ เมียนมาร์ 17 ปี
พบเชื้อ 13 พย 17477 หัวหิน ช ไทย 42 ปี

ขับรถแท็กซี่ในหัวหิน
พบเชื้อ 13 พย

17475 หัวหิน ญ เมียนมาร์ 36 ปี รับจ้าง
17476 หัวหิน ช เมียนมาร์ 25 ปี รับจ้าง

พบเชื้อ 13 พย

17474 หัวหิน ญ ไทย 33 ปี
แม่บ้าน พบเชื้อ 13 พย

17412 กุยบุรี ญ ไทย 53 ปี
พนง.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง 

พบเชื้อ 12 พย

17422 บางสะพาน ญ ไทย 78 ปี
พบเชื้อ 12 พย17550 ปราณบุรี ญ ไทย 55 ปี

ค้าขายปากน้ าปราณ
17551 ปราณบุรี ช ไทย 60 ปี รับจ้าง

พบเชื้อ 13 พย

ให้ประวัติว่าข้างบ้านมีคนติดเชื้อ COVID-19 
ไม่ได้สัมผัสพูดคุย แต่เลี้ยงสุนัขของผู้ติดเชื้อ 
ท าหน้าที่ล้างเครื่องมือที่ใชก้ับผู้ติดเชื้อทุกวัน 
10พ.ย. มีไข้ มีน้ ามูก 
11พ.ย. ตรวจ ATK ผลพบเชื้อ
12พ.ย. ตรวจ PCR 
13พ.ย. ผลพบเชื้อ

17549 ปราณบุรี ไทย 40 ปี
รับจ้างห้องจ่ายกลาง รพ.ปราณบุรี



ความเชื่อมโยงผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 14 พ.ย.64 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยที่พบใหม่ติดเชื้อจากต่างจังหวัด

มีอาการ ไม่มีอาการ

12

ผู้ป่วยราย
ใหม่

17413 ซานเปาโล ญ ไทย 39 ปี
พบเชื้อ 12 พย

17469 เมือง ญ ไทย 59 ปี
17470 เมือง ญ ไทย 4 ปี

พบเชื้อ 12 พย

17493 หัวหิน ญ ไทย 35 ปี
ค้าขายตลาดชะอ า
พบเชื้อ 12 พย

17480 หัวหิน ช ไทย 37 ปี
จนท.การไฟฟ้าเพชรบุร ี

พบเชื้อ 12 พย

17548 ปราณบุรี ญ ไทย 32 ปี
ข้าราชการ รพ.ปราณบุรี

5พ.ย. เดินทางกลับบ้านจ.เพชรบุร ีให้ประวัติสัมผัสน้องชายที่ป่วย 
ซึ่งท างาน บ.แคลคอมป์
4พ.ย. ไปท าฟัน ตรวจ ATK ผลไม่พบเชื้อ 
5พ.ย. เดินทางกลับเพชรบุร ีพักอยู่บ้านตั้งแต่วนัที่5-8 พ.ย.64
6พ.ย. เดินทางไปท าแว่นกับน้องชาย ไปซื้อของที่ CJ ที่เพชรบุรี 
9พ.ย. เริ่มมีอาการเจบ็คอ 
11พ.ย. ตรวจ ATK ผลพบเชื้อ
12พ.ย. ไปตรวจ PCR
13พ.ย. พบเชื้อ




