
สถานการณ�ผู�ปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๙,๑๗๙,๙๑๙ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๔๗๓,๔๖๑ ราย คิดเป@นร�อยละ ๕.๒ มีผู�รักษาหายแล�ว ๔,๙๑๕,๐๒๕ ราย คิดเป@นร�อยละ ๕๓.๕ ขณะน้ีมีผู�ป�วย
ยืนยันติดเชื้อฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกQ สหรัฐอเมริกา (๒,๓๘๘,๐๕๐ 
ราย) บราซิล (๑,๑๑๑,๓๔๘ ราย) รัสเซีย (๕๙๒,๒๘๐ ราย) อินเดีย (๔๔๐,๔๕๐ ราย) และสหราชอาณาจักร (๓๐๕,๒๘๙ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๑๕๑ ราย อยูQระหวQางการรักษาพยาบาล ๗๑ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๘ ราย และรักษาหายแล�ว ๓,๐๒๒ ราย  

ดร.สุวิทย� เมษินทรีย� รัฐมนตรีวQาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) แถลงขQาว
ผQานระบบออนไลน� เรื่องความคืบหน�าการฉีดวัคซีนโควิด mRNA เข็มแรกท่ีทดสอบในลิงเห็นผลสําเร็จดี เตรียมฉีดเข็มท่ี ๒ และ
เตรียมทดสอบในมนุษย�ตามแผนตQอไป ดร.สุวิทย� กลQาววQา ขณะน้ีพบวQาลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไมQมีผลข�างเคียงจากวัคซีนและ
เม่ือนักวิจัยได�ทําการเจาะเลือดของลิงมาทําการทดสอบการสร�างภูมิคุ�มกันหรือแอนติบอดีน้ัน มีขQาวดีมากวQาลิงท่ีได�รับวัคซีน
สามารถสร�างภูมิคุ�มกันได�ในระดับท่ีนQาพอใจ ดังน้ันวันน้ีทีมนักวิจัยจึงได�เดินหน�าตQอไปตามแผน โดยจะฉีดวัคซีนกระตุ�นเป@นเข็มท่ี
สอง หากเป@นไปตามท่ีคาดไว�จะทําการทดสอบในมนุษย�ได�ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร (โฆษกของ กทม.) เป̀ดเผยภายหลังการประชุมคณะผู�บริหาร 
กทม.ครั้งท่ี 14/2563 ซ่ึงมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู�วQาฯกทม.เป@นประธานการประชุม วQา ในวันท่ี ๑ ก.ค. ๒๕๖๓ น้ี โรงเรียน
สังกัด กทม.ท้ัง ๔๓๗ แหQง จะเป̀ดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ พร�อมกัน โดยมีมาตรการควบคุมดูแล อาทิ การเว�นระยะหQาง การตรวจ 
คัดกรองกQอนเข�าโรงเรียน การจัดให�มีการเหลื่อมเวลาเข�าเรียน เหลื่อมเวลารับประทานอาหารและเหลื่อมเวลาเลิกเรียน เพ่ือให�
นักเรียนพบกันน�อยท่ีสุด สําหรับกิจกรรมอ่ืนท่ีมีการรวมตัวกันจะขอความรQวมมือให�งด อาทิ การเข�าแถวและการทํากิจกรรมท่ีต�อง
มีการพูดตะโกนเสียงดัง อยQางไรก็ตามในกลุQมเด็กเล็กตั้งแตQอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปgท่ี ๓ ยังมีความจําเป@น ต�องไปโรงเรียน 
เต็มรูปแบบ สQวนกลุQมเด็กโตตั้งแตQประถมศึกษาปgท่ี ๔-๖ อาจจะต�องเปลี่ยนรูปแบบการเรียน โดยให�เสริมด�วยการเรียนออนไลน�  

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูQ อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมQ สะสม 

ไมQพบผู�ป�วยราย
ใหมQเป@นวันท่ี ๘๑ 

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 
๒ ๔๒๖ ๔๒๔ ๐ ๐ ๔๒๔ 

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

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

 

 

 

 

 



-๒- 

 

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 ป̀ดดQาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทQาเรือบางสะพาน (ต้ังแตQ ๓๑ ม.ค – ๙ มิ.ย. ๖๓) ๒,๕๕๗ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทQองเท่ียวกลุQมเสี่ยง (ต้ังแตQ ๑๑ ก.พ.–๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ป̀ดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม 

อยูQระหวQาง
ติดตามท้ังหมด 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝoาระวัง (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 จดุตรวจการควบคุมการแพรQระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (๒๘ มี.ค.– ๑๗ มิ.ย. ๖๓) 
  จุดตรวจควบคุมการแพรQระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (จุดตรวจถนนเพชรเกษม) สะสมคัดกรองตั้งแตQ
วันท่ี ๒๖ มีนาคม - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ คัดกรองท้ังหมด ๒๒๒,๓๔๘ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนQวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสQงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําปoายคัดกรองไว�ท่ีหอ

ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝqกการเคลื่อนย�ายผู�ป�วย จัดห�องแยกผู�ป�วย/หอผู�ป�วยสํารอง พัฒนาทักษะบุคลกรในการปฏิบัติงาน จัดหายา 
เวชภัณฑ� และทรัพยากรท่ีจําเป@นให�เพียงพอ 

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู�ท่ีเข�าเกณฑ�การสอบสวนโรค การคัดกรองบุคคลท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง  
๕.๓ ประชาสัมพันธ�เชิงรุกและการให�ข�อมูลแกQสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือปoองกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนQวยงาน

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

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวKาบิดเบือนความจริง  
- ไมQมีรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


