
สถานการณ�ผู�ปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันศุกร�ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๙,๖๙๙,๕๓๒ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๔๙๐,๙๓๓ ราย คิดเปBนร�อยละ ๕.๑ มีผู�รักษาหายแล�ว ๕,๒๕๑,๑๐๑ ราย คิดเปBนร�อยละ ๕๔.๑ ขณะน้ีมีผู�ป�วย
ยืนยันติดเชื้อฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกP สหรัฐอเมริกา (๒,๕๐๒,๒๖๘ 
ราย) บราซิล (๑,๒๓๓,๑๔๗ ราย) รัสเซีย (๖๑๓,๙๙๔ ราย) อินเดีย (๔๙๑,๑๗๐ ราย) และสหราชอาณาจักร (๓๐๗,๙๘๐ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๑๕๘ ราย อยูPระหวPางการรักษาพยาบาล ๖๒ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๘ ราย และรักษาหายแล�ว ๓,๐๓๘ ราย  

อธิบดีกรมควบคุมโรค กลPาววPา ได�กําหนดมาตรการในแตPละข้ันตอน ตั้งแตPประเทศต�นทาง ผู�เดินทางต�องอยูPในประเทศ
กลุPม Travel bubble ไมPน�อยกวPา ๑๔ วันกPอนเดินทาง ได�รับการตรวจคัดกรองโควิด 19 ภายใน ๗๒ ช่ัวโมงกPอนข้ึนเครื่อง  
ทําประกันภัยครอบคลุมการตรวจรักษาโควิด 19 และได�รับใบอนุญาตเดินทาง/วีซPา (Travel certificate/Visa) จากสถานทูตไทย 
ขณะเดินทาง ต�องปฏิบัติตามแนวทางท่ีสายการบินกําหนด สวมหน�ากากตลอดเวลา ลด/เลี่ยงการสัมผัสระหวPางผู�โดยสารด�วยกัน 
และลูกเรือ-ผู�โดยสาร เม่ืออยูPบนเครื่องหากมีอาการไอ จาม มีนํ้ามูกจะต�องแยกโซนท่ีน่ังจากผู�โดยสารอ่ืน และลูกเรือมีชุด PPE 
สําหรับเม่ือมาถึงประเทศไทย กําหนดสนามบินท่ีกรุงเทพฯหรือสัตหีบ และแยกโซนไมPปะปนกับผู�โดยสารภายในประเทศ  
มีคัดกรอง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ซ่ึงจะต�องเพ่ิมขีดความสามารถ/ความรวดเร็วของการตรวจ รวมท้ังผู�เดินทางเข�าทุกคนต�องมี 
Application DDCCare, หมอชนะ และใช�สมาร�ทโฟน ท่ีมีระบบGPS/Bluetooth/4G เดินทางไปด�วยรถโรงแรมเทPาน้ัน  
ซ่ึงต�องเปBนโรงแรม/ท่ีพักท่ีระบุไว� ซึ่งควรแยกช้ันเฉพาะ มีระบบสPงตPอกับโรงพยาบาลคูPสัญญาดูแลรักษา เม่ือผลตรวจเช้ือโควิด 19 
เปBนลบจึงเดินทางไปทํากิจกรรมได� ขณะอยูPในประเทศไทย ต�องติดตามตัวได�ตลอด และสังเกตอาการตัวเองหากป�วยให�พบแพทย� 
โดยประเทศท่ีจะเข�ามาเบ้ืองต�น ได�แกP นิวซีแลนด�ออสเตรเลียบางเมืองของจีน ญี่ปุ�น และไต�หวัน เพราะประเทศเหลPาน้ี 
มีความเสี่ยงต่ํา แตPต�องจํากัดจํานวนคนเข�ามา ซึ่งต�องพิจารณาอีกคร้ัง 

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูP อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมP สะสม 

ไมPพบผู�ป�วยราย
ใหมPเปBนวันท่ี ๘๔ 

๑๗ ๐ ๐ ๑๕ 
๒ 

(เสียชีวิตกPอนเข�ารับการรักษา  ๑ ราย) 

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

ไมPพบเช้ือ 
รอผล

ห�องปฏิบัติการ 
รักษาอยูP ออกจาก รพ. 

รายใหมP สะสม 
๐ ๔๒๘ ๔๒๘ ๐ ๐ ๔๒๘ 

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

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

 

 

 

 

 

 



-๒- 

 

๔. ผลการดําเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวนสะสม 

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

หมายเหตุ 

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

๔,๘๓๒ ๐ 
ไมPมีการบินเข�า ต้ังแตP  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

จุดผPอนปรนพิเศษไทย-พมPา (ต้ังแตP ๑ ก.พ.–๒๑ มี.ค. ๖๓) ๗,๗๒๐ ๐ ปnดดPาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทPาเรือบางสะพาน (ต้ังแตP ๓๑ ม.ค – ๙ มิ.ย. ๖๓) ๒,๕๕๗ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทPองเท่ียวกลุPมเสี่ยง (ต้ังแตP ๑๑ ก.พ.–๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ปnดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม 

อยูPระหวPาง
ติดตามท้ังหมด 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝsาระวัง (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 จดุตรวจการควบคุมการแพรPระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (๒๘ มี.ค.– ๑๗ มิ.ย. ๖๓) 
  จุดตรวจควบคุมการแพรPระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (จุดตรวจถนนเพชรเกษม) อําเภอหัวหิน  
วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไมPมีการคัดกรอง สะสมคัดกรองตั้งแตPวันท่ี ๒๖ มีนาคม - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ คัดกรองท้ังหมด 
๒๒๒,๓๔๘ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนPวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสPงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําปsายคัดกรองไว�ท่ีหอ

ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝvกการเคลื่อนย�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�อมูลแกPสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือปsองกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนPวยงาน

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

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวKาบิดเบือนความจริง  
- ไมPมีรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


