
สถานการณ์ผู้ป่วยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

๑. สถานการณ์  
๑.๑ สถานการณ์ ท่ัวโลก มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จำนวน ๗,๕๗๙,๓๒๘ ราย  

มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๔๒๒,๙๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๖ มีผู้รักษาหายแล้ว ๓,๘๓๒,๘๖๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖ ขณะนี้มีผู้ป่วย
ยืนยันติดเชือ้ฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสำราญ โดยพบผู้ป่วยมากท่ีสุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (๒,๐๘๘,๘๔๘ 
ราย) บราซิล (๘๐๒,๘๒๘ ราย) รัสเซีย (๕๐๒,๔๓๖ ราย) อินเดีย (๒๙๘,๒๘๓ ราย) และสหราชอาณาจักร (๒๙๑,๔๐๙ ราย) 

๑.๒ สถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อฯ จำนวน ๓,๑๒๕ ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล ๘๐ ราย  
มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๕๘ ราย และรักษาหายแล้ว ๒,๙๘๗ ราย  

กระทรวงสาธารณสุข สำรวจพฤติกรรมป้องกันตนเองของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
หลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองในระดับท่ีดี หลังรัฐบาลมีการ
ผ่อนปรนระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองลดลง 

เมื่อวันท่ี ๑๑ มิ.ย. ๖๓ พล.อ.สมศักด์ิ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เข้ารายงานผลการประชุม
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19
รายงานแนวทางการผ่อนคลาย ระยะท่ี ๔ ต่อท่ีประชุม ศบค.ชุดเล็ก โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แล ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. ร่วมประชุม พล.อ.สมศักด์ิ กล่าวว่า ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบและ
ให้ดำเนินการตามผลของการประชุมฯ เพราะถือว่าได้ใคร่ควรมาดีแล้ว ให้ผ่อนคลายเกือบหมด ๙๕% ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า 
ท่ีผ่านมาหลังจากผ่อนคลายมาตการเป็นระยะ ประชาชนให้ความร่วมมือดี จึงเป็นท่ีมาว่าจะผ่อนคลายให้มากที่สุด แต่ต้องทำด้วย
ความระมัดระวัง ซึ่งครั้งนี้จะผ่อนคลายเกือบท้ังหมด สำหรับเคอร์ฟิว จะมีข่าวดี ขอให้รอฟังในวันพรุ่งนี้ (๑๒ มิ.ย. ๖๓) 

๑.๓ สถานการณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ข้อมูลผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเชื้อฯ 

ผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ 
รักษาอยู ่ อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหม ่ สะสม 

ไม่พบผู้ป่วยราย
ใหม่เป็นวันท่ี ๗๐ 

๑๗ ๐ ๐ ๑๕ 
๒ 

(เสียชีวิตก่อนเข้ารับการรักษา  ๑ ราย) 

ข้อมูลการสอบสวนโรค 
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 

ไม่พบเชื้อ 
รอผล

ห้องปฏิบัติการ 
รักษาอยู่ ออกจาก รพ. 

รายใหม ่ สะสม 
๑ ๔๑๗ ๔๑๖ ๑ ๑ ๔๑๖ 

๒. การดำเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการตามข้อสั่ งการของศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

๓. การดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้สั่งการไว้อย่างเคร่งครัด  

 

 

 



-๒- 

๔. ผลการดำเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รายการ 
จำนวนสะสม 

(ราย) 
ผู้ป่วยที่มีอาการ
ตามนิยาม (ราย) 

หมายเหตุ 

สนามบินหัวหิน (เท่ียวบินจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ต้ังแต่ ๕ ม.ค.–๑๙ มี.ค.๖๓) 

๔,๘๓๒ ๐ 
ไม่มีการบินเข้า ต้ังแต่  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

จุดผ่อนปรนพิเศษไทย-พม่า (ต้ังแต่ ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ปิดด่าน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ท่าเรือบางสะพาน (ต้ังแต่ ๓๑ ม.ค – ๒๓ พ.ค. ๖๓) ๒,๕๓๘ ๐  

โรงแรมที่มีนักท่องเท่ียวกลุ่มเสี่ยง (ต้ังแต่ ๑๑ ก.พ.–๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ปิดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว้สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รายการ 
จำนวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม 

อยู่ระหว่าง
ติดตามท้ังหมด 

ผู้เดินทางมาจากประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง (๑๑ ก.พ.– ๘ มิ.ย. ๖๓) ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ 

ผู้เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล (๖ มี.ค. – ๘ มิ.ย. ๖๓) ๕,๙๔๒ ๕,๙๔๒ ๐ 

ผู้เดินทางกลับจากภูเก็ต (๓ – ๘ มิ.ย. ๖๓) ๒๐๓ ๒๐๓ ๐ 

 ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (๒๘ มี.ค.– ๑๑ มิ.ย. ๖๓) 
  จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จุดตรวจถนนเพชรเกษม) อำเภอหัวหิน วันท่ี   
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ คัดกรอง ๔๒๔ ราย ไม่พบผู้มีอาการ สะสมคัดกรองต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม–๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ คัดกรอง
ท้ังหมด ๒๑๙,๔๗๔ ราย 

๕. มาตรการที่มีการดำเนินการแล้วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๕.๑ การเตรียมความพร้อมในหน่วยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำป้ายคัดกรองไว้ท่ีหอ

ผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จัดห้องแยกผู้ป่วย/หอผู้ป่วยสำรอง พัฒนาทักษะบุคลกรในการปฏิบัติงาน จัดหายา 
เวชภัณฑ์ และทรัพยากรท่ีจำเป็นให้เพียงพอ 

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู้ท่ีเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค การคัดกรองบุคคลท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยง  
๕.๓ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค โดยประสานข้อมูลกับหน่วยงาน

ราชการอื่นในระดับจังหวัด อำเภอและท้องถ่ิน  และการปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่งจังหวัด 
๕.๔ มีการต้ังคลินิกไข้หวัดแยกจากจุดบริการผู้ป่วยนอกทุกโรงพยาบาล และออกแบบ Medical new normal 
๕.๕ ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติให้กับสถานท่ีท่ีเปิดตามมาตรการผ่อนปรนของ สบค. และจังหวัดฯ 

๖. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่พบว่าบิดเบือนความจริง  
- ไม่มีรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์  


