
สถานการณ�ผู�ปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันศุกร�ท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๑๐,๙๗๐,๗๐๖ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๒๓,๑๗๑ ราย คิดเปBนร�อยละ ๔.๘ มีผู�รักษาหายแล�ว ๖,๑๒๙,๒๗๓ ราย คิดเปBนร�อยละ ๕๕.๙ ขณะน้ีมีผู�ป�วย
ยืนยันติดเชื้อฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกR สหรัฐอเมริกา (๒,๘๓๓,๖๘๖ 
ราย) บราซิล (๑,๕๐๑,๓๕๓ ราย) รัสเซีย (๖๖๑,๑๖๕ ราย) อินเดีย (๖๒๗,๑๖๘ ราย) และสเปน (๒๙๗,๑๘๓ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๑๗๙ ราย อยูRระหวRางการรักษาพยาบาล ๖๒ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๘ ราย และรักษาหายแล�ว ๓,๐๕๙ ราย  

ผู�บัญชาการทหารสูงสุด พร�อมด�วยผู�ชRวยผู�บัญชาการตํารวจแหRงชาติ ลงพ้ืนท่ีตรวจสถานบันเทิงยRานทองหลRอ ภายหลัง
ประกาศมาตรการผRอนคลายระยะท่ี ๕ ยํ้าขอให�สถานบันเทิงผับบาร�คาราโอเกะ โรงเบียร� ลานเบียร� Pub & Restaurant ยังคง
ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะหRางโดยเครRงครัด เชRน การน่ัง  การยืนระยะหRาง ๑ เมตร จํากัด ผู�ใช�บริการตามขนาดพ้ืนท่ีไมR
น�อยกวRา ๔ ตารางเมตร / คน และห�ามรRวมโต]ะกับกลุRมอ่ืนรักษาระยะหRางของโต]ะไมRน�อยกวRา ๒ เมตรหรือมีฉากกั้นสูงไมRน�อยกวRา 
๑.๕๐ เมตร โดยจะต�องมีระบบระบายอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศท่ีดี มีพ้ืนท่ีสูบบุหรี่เฉพาะสRวนบุคคล และให�บริการได�ถึง
ไมRเกิน ๒๔.๐๐ น. ทุกกรณีในสRวนของร�านอินเทอร�เน็ตคาเฟ� ขอให�รักษาความสะอาดโดยเครRงครัดมีการตรวจ คัดกรองบุคคลท่ีจะ
เข�าใช�บริการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขพร�อมท้ังลงทะเบียนเข�า-ออกสถานท่ีโดยใช� Platform / Application"  
ไทยชนะ" และให�คําแนะนําผู�ใช�บริการตามมาตรการฯ กRอนใช�บริการทุกราย 

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูR อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมR สะสม 

ไมRพบผู�ป�วยราย
ใหมRเปBนวันท่ี ๙๑ 

๑๗ ๐ ๐ ๑๕ 
๒ 

(เสยีชีวิตกRอนเข�ารับการรักษา  ๑ ราย) 

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

ไมRพบเช้ือ 
รอผล

ห�องปฏิบัติการ 
รักษาอยูR ออกจาก รพ. 

รายใหมR สะสม 
๐ ๔๒๙ ๔๒๙ ๐ ๐ ๔๒๙ 

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 ปlดดRาน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ทRาเรือบางสะพาน (ต้ังแตR ๓๑ ม.ค – ๙ มิ.ย. ๖๓) ๒,๕๕๗ ๐  
โรงแรมท่ีมีนักทRองเท่ียวกลุRมเสี่ยง (ต้ังแตR ๑๑ ก.พ.–๒ เม.ย. ๖๓) ๓,๕๗๕ ๑๓ ปlดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 



-๒- 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม 

อยูRระหวRาง
ติดตามท้ังหมด 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝpาระวัง (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 จดุตรวจการควบคุมการแพรRระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (๒๘ มี.ค.– ๑๗ มิ.ย. ๖๓) 
  จุดตรวจควบคุมการแพรRระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (จุดตรวจถนนเพชรเกษม) อําเภอหัวหิน  
วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไมRมีการคัดกรอง สะสมคัดกรองตั้งแตRวันท่ี ๒๖ มีนาคม - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ คัดกรองท้ังหมด 
๒๒๒,๓๔๘ ราย 

๕. มาตรการท่ีมีการดําเนินการแล�วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
๕.๑ การเตรียมความพร�อมในหนRวยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสRงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําปpายคัดกรองไว�ท่ีหอ

ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝsกการเคลื่อนย�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�อมูลแกRสาธารณะ ในการปฏิบัติเพ่ือปpองกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนRวยงาน

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

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวLาบิดเบือนความจริง  
- ไมRมีรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


