
 

 

 

 

 
รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจ าวันที่ 17 เมษายน 2563 

 

 1. สถานการณ์ท่ัวโลกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 17 เมษายน 2563 (7.00 น.) พบผู้ป่วยจ านวน 
2,180,003 ราย เสียชีวิต 145,417 ราย ประเทศท่ีมียอดผู้ป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย 
677,056 ราย เสียชีวิต 34,580 ราย สเปนพบผู้ป่วย 184,948 ราย เสียชีวิต 19,315 ราย และอิตาลีพบผู้ป่วย 
168,941 ราย เสียชีวิต 22,170 ราย 
         2. สถานการณ์ในประเทศไทย (16 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.) มีจ านวนผู้ป่วยกลับบ้านได้มากกว่า
ผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งมีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 96 ราย (สะสม 1,689 ราย) ผู้ป่วยรายใหม่รายงานวันนี้ 28 ราย ท าให้มี
ผู้ป่วยไม่ถึง 1,000 ราย ที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล เหลือ 964 ราย 
โดยผู้ป่วยรายใหม่ 28 ราย นับเป็นล าดับที่ 2,673-2,700 จ าแนกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 สาเหตุหลักที่พบคือเป็นผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 16 ราย (ในจ านวน
นี้เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 6 ราย /พบผู้ป่วยที่จังหวัดปัตตานี, ยะลา, ภูเก็ต, ชุมพร, ขอนแก่น, กรุงเทพฯ) ไม่
พบรายงานผู้เดินทางจากต่างประเทศและบุคลากรทางการแพทย์    
 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จ านวน 5 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ 
         2.1   ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า, ตลาดนัด, สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย 
          2.2   อาชีพเสี่ยง 4 ราย (เป็นพนักงานบริษัทร่วมงานกับชาวต่างชาติ, พนักงานโรงงาน, พนักงาน
สถานบันเทิง, รับจ้างทั่วไป) 
 กลุ่มที่ 3 ยืนยันพบเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 7 ราย 
           

 วันนี้ ได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 85 ปี อาชีพแม่บ้าน มีโรคประจ าตัวเป็น
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร ด้วยอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย 
ผลวินิจฉัยเบื้องต้นเป็นปอดอักเสบ แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อโค
วิด 19 เสียชีวิตวันที่ 16 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 47) 
โดยสรุปภาพรวมวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 1,689 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 964 ราย เสียชีวิตรวม 
47 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 2,700 ราย 
         อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งด
ออกจากบ้านโดยไม่จ าเป็น งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ เพ่ือไม่น าเชื้อจากภายนอกเข้าสู่บ้าน ให้สวมหน้ากาก
อนามัย ล้างมือบ่อยๆ แยกส ารับอาหาร ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ที่ส าคัญคือการเว้นระยะห่างระหว่างกันประมาณ 
2 เมตร จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืน 
 



          จากรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา (วันที่ 3 -16 เมษายน 2563)        
มี 27 จังหวัด ที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ คือ เชียงราย, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, 
กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, จันทบุรี, นครนายก, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ราชบุรี, ลพบุรี
, ล าพูน, ศรีสะเกษ, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุโขทัย, หนองคาย, หนองบัวล าภู, อ านาจเจริญ, อุดรธานี, 
อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี  
 

         ส่วนจังหวัดที่ไม่เคยมีรายงานพบผู้ป่วย 9 จังหวดั คือ ก าแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, 
พิจิตร, ระนอง, สิงห์บุรี, อ่างทอง 
 

 
 



สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันท่ี 17 เมษายน 2563 

 

1. ผู้ติดเชื้อสะสม 1 ราย , รักษาตัวอยู่ใน รพ. 0 ราย , รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 1 ราย 
2. บุคคลท่ีต้องเฝ้าระวังท้ังสิน้ (กักตัวเอง14วัน) 467 ราย , ครบก าหนดกักตัวเอง (จบการติดตาม) 
แล้ว 368 ราย , คงเหลือบุคคลต้องเฝ้าระวัง 99 ราย 
3. ในจ านวนบุคคลท่ียังคงต้องเฝ้าระวัง 99 ราย นั้น แยกตามพื้นท่ี 6 ต าบล ดังนี้ 
 3.1 ต.ปราณบุรี  9 ราย 
 3.2 ต.เขาน้อย   23 ราย 
 3.3 ต.ปากน้ าปราณ  25 ราย 
 3.4 ต.หนองตาแต้ม  9 ราย 
 3.5 ต.วังก์พง   9 ราย 
 3.6 ต.เขาจ้าว   24 ราย 
 ( เป็นชาวไทย 90 ราย , เป็นชาวต่างประเทศ 9 ราย ) " ทุกรายอยู่ในการติดตามดูแลของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิด " 
4. รายงานสถานการณ์หลังการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นท่ีอ าเภอปราณบุรี วันท่ี 17 เม.ย. 2563 
 - มีผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ถูกด าเนินคดี 16 ราย 
 - มีผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหสถาน ถูกด าเนินคดี 6 ราย 

 


