
สถานการณ์ผู้ป่วยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

๑. สถานการณ์  
๑.๑ สถานการณ์ท่ัวโลก มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จำนวน ๑๗,๔๕๑,๓๓๓ ราย  

มีผู้เสยีชีวิตแล้ว ๖๗๕,๕๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๙ มีผู้รักษาหายแล้ว ๑๐,๙๑๙,๔๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖ ขณะนี้มีผู้ป่วย
ยืนยันติดเชือ้ฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสำราญ โดยพบผู้ป่วยมากท่ีสุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (๔,๖๓๔,๐๑๐ 
ราย) บราซิล (๒,๖๑๓,๗๘๙ ราย) อินเดีย (๑,๖๓๙,๓๕๐ ราย) รัสเซีย (๘๓๔,๔๙๙ ราย) และแอฟริกาใต้ (๔๘๒,๑๖๙ ราย) 

๑.๒ สถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อฯ จำนวน ๓,๓๐๔ ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล ๑๙๓ ราย  
มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๕๘ ราย และรักษาหายแล้ว ๓,๑๑๑ ราย  

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ เห็นชอบตามท่ีสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ขยายต่ออายุพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก ๑ เดือน ต้ังแต่วันท่ี ๑-๓๑ ส.ค.๒๕๖๓ ท้ังนี้ 
สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในภาพรวมท่ัวโลกยังรุนแรงอยู่ในหลาย
ภูมิภาค และมีคนไทยจากต่างประเทศเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องประกอบกับปัจจุบันได้มีการบังคับใช้
มาตรการผ่อนคลกิจกรรม/กิจการท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงาน ความรุนแรงของสถานการณ์
ของโรคโควิด-19 ไทยได้คะแนนรวม ๑๐.๗๐ อยู่ในกลุ่มเรตต้ิง ๑ หมายถึงประเทศท่ีรับมือกับวิกฤตได้ดี โดยมีร้อยละการติดเชื้อ
ต่ำ และมีผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ประเมินจาก ๑.จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร ๒. สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรค
โควิด-19 เปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ ต่อประชากร และคะแนนความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ท่ีวัดความพร้อมในการ
รับมือกับโรคระบาด” 

๑.๓ สถานการณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 
ข้อมูลผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันโรคติดเชื้อฯ 

ผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ 
รักษาอยู ่ อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหม ่ สะสม 

ไมพ่บผู้ป่วยรายใหม่
เป็นวนัท่ี ๑๑๙ 

๑๗ ๐ ๐ ๑๕ 
๒ 

(เสียชีวิตก่อนเข้ารับการรักษา  ๑ ราย) 

ข้อมูลการสอบสวนโรค 
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 

ไม่พบเชื้อ 
รอผล

ห้องปฏิบัติการ 
รักษาอยู่ ออกจาก รพ. 

รายใหม ่ สะสม 
๐ ๔๓๗ ๔๓๗ ๐ ๐ ๔๓๗ 

๒. การดำเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

๓. การดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินการตามมาตรการท่ีได้สั่งการไวอ้ย่างเคร่งครัด  

 

 

 



-๒- 

 

๔. ผลการดำเนินงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๔.๑ ผลการคัดกรองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

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 – ๙ มิ.ย. ๖๓) ๒,๕๕๗ 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
ติดตามทั้งหมด 

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.– ๑๗ มิ.ย. ๖๓) 
  จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จุดตรวจถนนเพชรเกษม) อำเภอหัวหิน  
วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไม่มีการคัดกรอง สะสมคัดกรองต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ คัดกรองท้ังหมด 
๒๒๒,๓๔๘ ราย 

๕. มาตรการที่มีการดำเนินการแล้วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๕.๑ การเตรียมความพร้อมในหน่วยบริการ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำป้ายคัดกรองไว้ท่ีหอ

ผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จัดห้องแยกผู้ป่วย/หอผู้ป่วยสำรอง พัฒนาทักษะบุคลกรในการปฏิบัติงาน จัดหายา 
เวชภัณฑ์ และทรัพยากรท่ีจำเป็นใหเ้พียงพอ 

๕.๒ เตรียมระบบดูแลหากพบผู้ท่ีเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค การคัดกรองบุคคลท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยง  
๕.๓ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค โดยประสานข้อมูลกับหน่วยงาน

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

๖. การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่พบว่าบิดเบือนความจริง  
- ไม่มีรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขัีนธ ์  


