
สถานการณ�ผู�ปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันจันทร�ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๗,๙๘๔,๔๓๒ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๔๓๕,๑๗๗ ราย คิดเปBนร�อยละ ๕.๕ มีผู�รักษาหายแล�ว ๔,๑๐๔,๓๗๓ ราย คิดเปBนร�อยละ ๕๑.๔ ขณะน้ีมีผู�ป�วย
ยืนยันติดเชื้อฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกQ สหรัฐอเมริกา (๒,๑๖๒,๑๔๔ 
ราย) บราซิล (๘๖๗,๘๘๒ ราย) รัสเซีย (๕๒๘,๙๖๔ ราย) อินเดีย (๓๓๓,๐๐๘) และสหราชอาณาจักร (๒๙๕,๘๘๙ ราย)  

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๑๓๕ ราย อยูQระหวQางการรักษาพยาบาล ๙๐ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๘ ราย และรักษาหายแล�ว ๒,๙๘๗ ราย  

 เขตติดโรคติดตQออันตรายกรณี COVID-19 ซ่ึงผู�เดินทางมาจากพ้ืนท่ีดังกลQาวจะได�รับการกักตัวเปBนเวลา ๑๔ วัน 
หลังเข�ามาในประเทศไทย ได�แกQ ๑.สาธารณรัฐอิตาลี ๒.สาธารณรัฐอิสลามอิหรQาน ๓.มาเลเซีย ๔.ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๕.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๖.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๗.สาธารณรัฐแหQงสหภาพพมQา  
  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพรQประกาศ พ.ร.ก. (ฉบับท่ี ๑๐) ให�ยกเลิกการห�ามออกนอกเคหสถานท่ัวราชอาณาจักร
เฉพาะเหตุอันเน่ืองจากสถานการณ�โควิด-19 ตั้งแตQเวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ และมีการผQอนผันกิจกรรมสถานท่ี
ตQางๆสําหรับกิจกรรมท่ีได�รับการผQอนปรน เฟส ๔ กลุQมกิจกรรมมความเสี่ยงสูงให�ผQอนปรน ผQอนผัน 
  ๑) สถานท่ีโรงเรียน สถาบันการศึกษา หนQวยงานราชการ หนQวยงานในกํากบของรัฐ ให�กิจกรรม การศึกษา การ
อบรม สามารถเป\ดได�หมด เริ่มดําเนินการได�แล�ว แตQยังต�องมีมาตรการป]องกันอยQางเข�มข�นตQอเน่ือง 
  ๒) ห�องประชุมโรงแรมศูนย�ประชุม ศูนย�แสดงสินค�า สถานจัดนิทรรศการ โรงมหรสพโรงภาพยนตร� หรือใน
สถานท่ีอ่ืนๆสามารถเป\ดให�บริการได� ระยะหQางอยูQในเกณฑ� ๔ ตารางเมตร/คน งานอีเว�นต� แสดงดนตรีคอนเสิร�ต แตQต�องมีการ
ดูแล ต�องลดความแออัด ให�มีระยะหQาง ๕ ตารางเมตร/คน งดกิจกรรมสQงเสริมการขาย 
  ๓) ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร�านอาหาร หรือสถานท่ีได�รับอนุญาตท่ัวไป แตQยกเว�น ไมQรวมสถานบริการ 
ผับ บาร� คาราโอเกะ ให�เปBนไปตามกฎหมายกําหนด ร�านอาหารอนุญาตให�ขายสุราได� ผู�บริโภคซ้ือแล�วให�น่ังดื่มท่ีร�านได� 
  ๔) สถานพัฒนาศูนย�เด็กเล็กและผู�สงอายุอนุญาตให�ไป-กลับรายวันเป\ดได�แล�ว ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ท้ังน้ีต�องมี
พ้ืนท่ี ๒ ตารางเมตร/คน ให�เปBนระยะหQางทุกคน แล�วครูพ่ีเลี้ยงจะต�องเปBนผู�ดูแล 
  ๕) ศูนย�วิทยาศาสตร� ท�องฟ]าจําลอง สามารถเป\ดบริการได� 
  ๖) กองถQายละคร สามารถเพ่ิมขนาดเปBน ไมQเกิน ๑๕๐ คน และผู�เข�าชมก็ไมQเกิน ๕๐ คน  
  ๗) สถานบริการนวดเพ่ือสุขภาพ ออนเซ็น อบไอนํ้า เป\ดได�แล�ว แตQยังห�ามกิจการอาบอบนวด ให�คิดเกณฑ�
ระยะหQาง ๕ ตร.ม./คน เน�นบริหารแบบห�องเดี่ยว กรณีห�องรวมจํากัดตQอรอบ 
  ๘) สวนสนุก สนามเด็กเลQน สระวQายนํา สวนสาธารณะ เป\ดได�แล�ว แตQยังไมQให�เป\ดเลQน 'บ�านบอล' ท่ีอยูQภายใน
ห�างสรรพสินค�าหรือท่ีอ่ืนภายนอกห�างสรรพสินค�าท่ีมีกิจกรรม 'บ�านบอล' 
  ๙) เต�นแอโรบิก แตQต�องปฏิบัติตามมาตรการท่ีรัฐกําหนด ไมQเกินกลุQมละ ๕๐ คน ระยะหQาง ๕ ตร.ม./คน  
  ๑๐) สนามกีฬา และสถานท่ีออกกําลงกาย ทุกประเภทท่ีเปBนตามสากล เลQนได�หมดทุกประเภทกีฬา แตQห�ามมี
คนดู และไมQมีกิจกรรมอ่ืนรวมอยQางกิจกรรมสQงเสริมการขาย สามารถจดัการแขQงขันได�แตQห�ามมีผู�ชม 
  ๑๑) ตู�หยอดเหรียญ ร�านเกมภายในห�างสรรพสินค�า สามารถเป\ดบริการได� แตQกําจัดเวลาไมQเกิน ๒ ชม./คน แตQ
ร�านเกมนอกห�างสรรพสินค�า ยังไมQอนุญาตให�เป\ดได� 
  ๑๒) การขนสQงสาธารณะ สามารถเป\ดให�บริการได� เคร่ืองบินใช�พ้ืนท่ีได�เกือบ ๑๐๐ % บนตัวเครื่องสามารถให�
น่ังได� แตQต�องใสQหน�ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูQบนเครื่อง สQวนรถโดยสาร มีมาตรการให�น่ังติดกัน ๒ ท่ีน่ัง เว�น ๑ ท่ีน่ัง และยังมี
การจํากัดผู�โดยสาร ไมQเกิน ๗๐%  
  ท้ังน้ี ตั้งแตQวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เปBนต�นไป 
  พล.อ.ประยุทธ จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวQาการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณพ่ีน�องคนไทยทุกคนท่ีรQวมกัน
ตQอสู�และป]องกันการแพรQระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ซ่ึง Global COVID-19 Index (GCI) ท่ีพัฒนาโดยสมาคม PEMANDU 
ดําเนินการจัดอันดับ ๑๘๔ ประเทศ ท่ีมีการฟrsนตัวจากการแพรQระบาดของโรค COVID-19 ประเทศไทยอยูQในอันดับท่ี ๑ ของ
เอเชีย และอันดับท่ี ๒ ของโลก  
 



-๒- 
 ๑.๓ สถานการณ�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  
ข�อมูลผู�ป�วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเช้ือฯ 

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูQ อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมQ สะสม 

ไมQพบผู�ป�วยราย
ใหมQเปBนวันท่ี ๗๓ 

๑๗ ๐ ๐ ๑๕ 
๒ 

(เสียชีวิตกQอนเข�ารับการรักษา  ๑ ราย) 
ข�อมูลการสอบสวนโรค 

ผู�ป�วยเข�าเกณฑ�สอบสวนโรค 
ไมQพบเช้ือ 

รอผล
ห�องปฏิบัติการ 

รักษาอยูQ ออกจาก รพ. 
รายใหมQ สะสม 

๐ ๔๑๙ ๔๑๙ ๐ ๐ ๔๑๙ 
๒. การดําเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให�ดําเนินการตามข�อสั่งการของศูนย�บัญชาการสถานการณ�ฉุกเฉิน

อยQางเครQงครัดและปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข

จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการในคําสั่ง/ประกาศจังหวัดฯ ท่ีผQอนปรนสถานท่ีตQางๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวนสะสม 

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

หมายเหตุ 

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

๔,๘๓๒ ๐ 
ไมQมีการบินเข�า ต้ังแตQ  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

จุดผQอนปรนพิเศษไทย-พมQา (ต้ังแตQ ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ป\ดดQาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทQาเรือบางสะพาน (ต้ังแตQ ๓๑ ม.ค – ๑๗ พ.ค. ๖๓) ๒,๕๓๘ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทQองเท่ียวกลุQมเสี่ยง (ต้ังแตQ ๑๑ ก.พ.–๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ป\ดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม 

อยูQระหวQาง
ติดตามท้ังหมด 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝ]าระวัง (๑๑ ก.พ.– ๘ มิ.ย. ๖๓) ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๒ ๐ 
ผู�เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล (๖ มี.ค. – ๘ มิ.ย. ๖๓) ๕,๙๔๒ ๕,๙๔๒ ๐ 
ผู�เดินทางกลับจากภูเก็ต (๓ - ๘ มิ.ย. ๖๓) ๒๐๓ ๒๐๓ ๐ 

 ๔.๓ จุดตรวจการควบคุมการแพรQระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
 จุดตรวจควบคุมการแพรQระบาดโรคโควิด-19 (จุดตรวจถนนเพชรเกษม) อําเภอหัวหิน วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓      
คัดกรอง ๔๖๙ ราย ไมQพบผู�มีอาการ ผลการคัดกรองตั้งแตQวันท่ี ๒๖ มี.ค.–๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ คัดกรองท้ังหมด ๒๒๑,๘๓๒ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนQวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสQงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําป]ายคัดกรองไว�ท่ีหอ

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

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑ�การสอบสวนโรค การคัดกรองบุคคลท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง  
๕.๓ ประชาสัมพันธ�เชิงรุกและการให�ข�อมูลแกQสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือป]องกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนQวยงาน

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

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวKาบิดเบือนความจริง  
- ไมQมีรายงาน 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


