
สถานการณ�ผู�ปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันศุกร�ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๖,๖๘๘,๖๗๘ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๓๙๒,๑๒๓ ราย คิดเปAนร�อยละ ๕.๙ มีผู�รักษาหายแล�ว ๓,๒๒๘,๐๓๕ ราย คิดเปAนร�อยละ ๔๘.๓ ขณะน้ีมีผู�ป�วย
ยืนยันติดเชื้อฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกR สหรัฐอเมริกา (๑,๙๒๓,๖๓๖ 
ราย) บราซิล (๖๑๒,๘๖๒ ราย) รัสเซีย (๔๔๑,๑๐๘ ราย) สเปน (๒๘๗,๗๔๐ ราย) และสหราชอาณาจักร (๒๘๑,๖๖๑ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๑๐๑ ราย อยูRระหวRางการรักษาพยาบาล ๕๘ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๗๕ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๙๖๘ ราย  

 เขตติดโรคติดตRออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลRาวจะได�รับการกักตัวเปAนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกR ๑.สาธารณรัฐอิตาลี ๒.สาธารณรัฐอิสลามอิหรRาน ๓.มาเลเซีย ๔.ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๕.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๖.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๗.สาธารณรัฐแหRงสหภาพพมRา  
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะแนวทางสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กกRอนวัยเรียนตาม มาตรการป[องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ควรมีการกําหนดจุดรับ-สRงเข�าออกเฉพาะจุดเทRาน้ัน และไมRอนุญาตให�บุคคลภายนอกเข�ามาพ้ืนท่ี
ภายในของศูนย�เด็กเล็ก มีจุดคัดกรองวัดไข�จุดล�างมือ ล�างเท�า เปลี่ยนเสื้อผ�าเด็ก รวมท้ังเตรียมการทําความสะอาดสถานท่ี 
อุปกรณ�และยานพาหนะรับสRงเด็ก นอกจากน้ีควรมีกําหนดพ้ืนท่ีเว�นระยะหRาง เชRน การทํากิจกรรม การจัดพ้ืนท่ีนอน การ
รับประทานอาหารด�วย ในสRวนของครูและผู�ดูแลเด็กควรทําความสะอาดรRางกายกRอนปฏิบัติงาน และสวมหน�ากากอนามัย
ตลอดเวลาท่ีอยูRกับเด็กหากมีอาการเจ็บป�วยให� หยุดงานและพบแพทย�ทันทีเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดี 

๑.๓ สถานการณ�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  
ข�อมูลผู�ป�วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเช้ือฯ 

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูR อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมR สะสม 

ไมRพบผู�ป�วยราย
ใหมRเปAนวันท่ี ๖๓ 

๑๗ ๐ ๐ ๑๕ 
๒ 

(เสียชีวิตกRอนเข�ารับการรักษา  ๑ ราย) 

ข�อมูลการสอบสวนโรค 
ผู�ป�วยเข�าเกณฑ�สอบสวนโรค 

ไมRพบเช้ือ 
รอผล

ห�องปฏิบัติการ 
รักษาอยูR ออกจาก รพ. 

รายใหมR สะสม 
๑ ๔๑๓ ๔๑๓ ๐ ๐ ๔๑๓ 

๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสั่งการของศูนย�บัญชาการสถานการณ�ฉุกเฉิน
อยRางเครRงครัดและปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยRางเครRงครัด  

๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวนสะสม 

(ราย) 
ผู�ป�วยท่ีมอีาการ
ตามนิยาม (ราย) 

หมายเหตุ 

สนามบินหัวหิน (เท่ียวบินจากกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซีย
ต้ังแตR ๕ ม.ค.–๑๙ มี.ค.๖๓) 

๔,๘๓๒ ๐ 
ไมRมีการบินเข�า ต้ังแตR  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

จุดผRอนปรนพิเศษไทย-พมRา (ต้ังแตR ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ปbดดRาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทRาเรือบางสะพาน (ต้ังแตR ๓๑ ม.ค – ๑๗ พ.ค. ๖๓) ๒,๕๓๘ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทRองเท่ียวกลุRมเสี่ยง (ต้ังแตR ๑๑ ก.พ.–๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ปbดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 



-๒- 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม 

อยูRระหวRาง
ติดตามท้ังหมด 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝ[าระวัง (๑๑ ก.พ.– ๔ มิ.ย. ๖๓) ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ 
ผู�เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล (๖ มี.ค. – ๔ มิ.ย. ๖๓) ๕,๕๖๗ ๕,๔๕๘ ๑๐๙ 
ผู�เดินทางกลับจากภูเก็ต (๓ – ๔ มิ.ย. ๖๓) ๑๙๘ ๑๓๔ ๖๔ 

 ๔.๓ จดุตรวจการควบคุมการแพรRระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (๒๘ มี.ค.– ๔ มิ.ย. ๖๓) 
  จุดตรวจควบคุมการแพรRระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (จุดตรวจถนนเพชรเกษม) อําเภอหัวหิน วันท่ี   
๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ คัดกรอง ๑,๐๐๖ ราย ไมRพบผู�มีอาการ สะสมคัดกรองตั้งแตRวันท่ี ๒๖ มีนาคม–๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ คัดกรอง
ท้ังหมด ๒๑๒,๑๖๓ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนRวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสRงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําป[ายคัดกรองไว�ท่ีหอ

ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝhกการเคลื่อนย�ายผู�ป�วย จัดห�องแยกผู�ป�วย/หอผู�ป�วยสํารอง พัฒนาทักษะบุคลกรในการปฏิบัติงาน จัดหายา 
เวชภัณฑ� และทรัพยากรท่ีจําเปAนให�เพียงพอ 

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑ�การสอบสวนโรค การคัดกรองบุคคลท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง  
๕.๓ ประชาสัมพันธ�เชิงรุกและการให�ข�อมูลแกRสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือป[องกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนRวยงาน

ราชการอ่ืนในระดับจังหวัด อําเภอและท�องถ่ิน  และการปฏิบัติตามคําสั่งศูนย�ปฏิบัติงานในสถานการณ�ฉุกเฉิน และคําสั่งจังหวัด 
๕.๔ มีการตั้งคลินิกไข�หวัดแยกจากจุดบริการผู�ป�วยนอกทุกโรงพยาบาล และออกแบบ Medical new normal 
๕.๕ ประชาสัมพันธ�ข�อควรปฏิบัติให�กับสถานท่ีท่ีเปbดตามมาตรการผRอนปรนของ สบค. และจังหวัดฯ 

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวKาบิดเบือนความจริง  
- ไมRมีรายงาน 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


