
สถานการณ�ผู�ปวยติดเช้ือ Corona virus disease (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ข�อมูล ณ วันจันทร�ท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
๑. สถานการณ�  

๑.๑ สถานการณ�ท่ัวโลก มีผู�ป�วยยืนยันติดเชื้อ Corona virus disease (COVID-19) จํานวน ๒๕,๓๗๓,๒๕๔ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๘๕๐,๐๔๐ ราย คิดเปBนร�อยละ ๓.๔ มีผู�รักษาหายแล�ว ๑๗,๖๙๕,๘๘๐ ราย คิดเปBนร�อยละ ๖๙.๗ ขณะน้ีมีผู�ป�วย
ยืนยันติดเชื้อฯ ใน ๒๑๓ ประเทศ/ดินแดน ๒ เรือสําราญ โดยพบผู�ป�วยมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ได�แกR สหรัฐอเมริกา (๖,๑๗๐,๒๘๕ 
ราย) บราซิล (๓,๘๖๒,๓๑๑ ราย) อินเดีย (๓,๖๑๙,๑๖๙ ราย) รัสเซีย (๙๙๐,๓๒๖ ราย) และเปรู (๖๔๗,๑๖๖ ราย) 

๑.๒ สถานการณ�ในประเทศไทย มีผู�ป�วยยืนยันติดเช้ือฯ จํานวน ๓,๔๑๑ ราย อยูRระหวRางการรักษาพยาบาล ๑๕๙ ราย  
มีผู�เสียชีวิตแล�ว ๕๘ ราย และรักษาหายแล�ว ๓,๒๕๒ ราย  

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยรRวมกับภาคีเครือขRายท่ีเก่ียวข�องพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสRงเสริมสุขภาพวัย
ทํางานในสถานประกอบการเพ่ือการปYองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด�วยชุดความรู�สุขภาพ จํานวน ๑๐ เรื่อง ได�แกR  
๑) หุRนดี สุขภาพดี ๒) จิตสดใส ใจเปBนสุข ๓) ครอบครัวสดใส ใสRใจดูแล ๔) สุดยอดคุณแมR ๕) เตรียมเกษียณอยRางมีคุณคRา พาชีวา
ยืนยาว ๖) พิชิตออฟฟ]ศซินโดรม ๗) สถานประกอบการจะก�าวไกล ต�องใสRใจสุขภาพแรงงานตRางชาติ ๘) สถานประกอบการดี  
ชีวีสดใส ไร�แอลกอฮอล� บุหร่ี ๙) โรงอาหารปลอดภัย ใสRใจสุขภาพและ ๑๐) สถานประกอบการปลอดภัย สิ่งแวดล�อมดี  
มีสมดุลชีวิต 

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

ผู�ป�วยยืนยันพบเช้ือ 
รักษาอยูR อาการรุนแรง 

รักษาหาย/
ออกจาก รพ. 

เสียชีวิต 
รายใหมR สะสม 

ไมRพบผู�ป�วยรายใหมR
เปBนวันท่ี ๑๕๐ 

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 
๐ ๔๔๑ ๔๔๑ ๐ ๐ ๔๔๑ 

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

๓. การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  นายแพทย�สุริยะ คูหะรัตน� นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ให�ดําเนินการตามมาตรการท่ีได�สั่งการไว�อยRางเครRงครัด และให�เจ�าหน�าท่ีระดับอําเภอและ อสม. วางแผน
ปYองกันผู�เดินทางมาจากสาธารณรัฐสหภาพพมRา ในเขตอําเภอท่ีมีรอยตRอกับพมRา 

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 ป]ดดRาน 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 ป]ดโรงแรม ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 

 



-๒- 

 

๔.๒ ผลการติดตามแยกกัก คุมไว�สังเกต ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

รายการ 
จํานวน Home 

Quarantine สะสม 
จบการติดตาม 

อยูRระหวRาง
ติดตามท้ังหมด 

ผู�เดินทางมาจากประเทศท่ีต�องเฝYาระวัง (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   
  จุดคัดกรองดRานพรมแดนสิงขร อําเภอเมืองฯ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ คัดกรองผู�ขนสRงสินค�า ชาวไทย 
จํานวน ๔๙ คน ยานพาหนะ จํานวน ๒๒ คัน ไมRพบผู�มีอาการ สะสมคัดกรองตั้งแตRวันท่ี ๓ กรกฎาคม–๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  
คัดกรองขนสRงสินค�าท้ังหมด ๒,๕๔๙ ราย ยานพาหนะท้ังหมด ๑,๒๔๗ คัน 

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

ผู�ป�วยนอก/ฉุกเฉิน ฝjกการเคลื่อนย�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 ในการปฏิบัติเพ่ือปYองกันโรค โดยประสานข�อมูลกับหนRวยงาน

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

๖. การตรวจสอบข�อเท็จจริงของข�อมูลท่ีพบวKาบิดเบือนความจริง  
- ไมRมีรายงาน 
 

ประชาสัมพันธ� ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด�านการแพทย�และสาธารณสุข   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ�   


