
   

ฉบับท่ี 160 วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 เวลา 20.00 น. 
1. สถานการณในตางประเทศ 

มีรายงานผูปวยยืนยันท่ัวโลก รวม 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess  
เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 จํานวน 7,475,209 ราย มีอาการรุนแรง     
53,843 ราย เสียชีวิต 419,320 ราย โดยประเทศท่ีมีจํานวนผูปวยยืนยัน 10 อันดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา     
2,066,508 ราย บราซิล 775,184 ราย รัสเซีย 502,436 ราย สหราชอาณาจักร 290,143 ราย สเปน 289,360 ราย 
อินเดีย 287,155 ราย อิตาลี 235,763 ราย เปรู 208,823 ราย เยอรมนี 186,866 ราย และ อิหราน 177,938 ราย      
สวนจีน เปนอันดับท่ี 18 มีจํานวนผูปวย 84,210 ราย (รวม ฮองกง 1,108 ราย มาเกา 45 ราย)  

ประเด็นท่ีนาสนใจในตางประเทศ ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 2563  
- ประเทศสหราชอาณาจักร รายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัย Imperial College of London 

พบวา ขณะท่ีจํานวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ัวโลกมีมากกวา 7 ลานคน และมีผูเสียชีวิตกวา 4 แสนคน การ
ใชมาตรการล็อกดาวนท่ีใชใน 11 ประเทศ ซ่ึงเปนประเทศท่ีอยูในทวีปยุโรป เชน เบลเยียม อังกฤษ ฝรั่งเศส 
เยอรมนี อิตาลี และสเปน เปนตน รวมท้ังการสั่งปดธุรกิจท่ีไมสําคัญและโรงเรียนนั้น สามารถชวยปองกันไมใหมี
ผูเสียชีวิตถึง 3 ลานราย นอกจากนี้มาตรการล็อกดาวนซึ่งนํามาใชในประเทศจีน เกาหลีใต อิตาลี อิหราน 
ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ไดชวยปองกันและชะลอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดถึง 530 ลานคน 

- ประเทศฝรั่งเศส เตรียมหอไอเฟลจะกลับมาเปดใหบริการแกนักทองเท่ียวอีกครั้งในวันท่ี 25 มิถุนายน นี้ 
หลังจากท่ีถูกปดไปนานกวา 3 เดือน จากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา2019 โดยผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป
จะตองสวมใสหนากากอนามัย  

- สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานการพบเชื้อไวรัสโคโรนาในตัวนิ่มและขอสันนิษฐานวามันอาจเปน
พาหะตัวกลางท่ีนําเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 จากคางคาวมาสูคน อาจชวยชีวิตสัตวปาชนิดนี้จากขบวนการ
ลักลอบคาสัตวปาและการถูกนํามาผสมเปนยาตามตํารับยาแพทยแผนจีน กลุมอนุรักษสัตวปาจากหลายประเทศ 
รวมท้ัง WWF ประเทศไทยตางแสดงความยินดีท่ีทางการจีนยกระดับสถานะของตัวนิ่ม (pangolin) จากบัญชีสัตว
ปาคุมครองประเภทท่ี 2 เปนสัตวปาคุมครองประเภทท่ี 1 ซ่ึงไดรับความคุมครองระดับสูงสุดตามกฎหมายสงวน
และคุมครองสัตวปาของจีนเม่ือตนเดือนมิถุนายน  
 - ประเทศเยอรมนี โดยกระทรวงการตางประเทศ จะขยายเวลาประกาศเตือนการเดินทางไปยังประเทศ
ตางๆ จนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ซ่ึงไมรวมถึงการเดินทางไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ประเทศใน
กลุมเชงเกน และสหราชอาณาจักร 
 - สาธารณรัฐเกาหลี หนวยงานดานสาธารณสุข พบผูติดเชื้อรายใหม 5 รายท่ีมาจากตางประเทศ สงผลให
ยอดรวมผูติดเชื้อท่ีมาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนเปน 1,312 ราย รายงานระบุวา ผูติดเชื้อแบบกลุมท่ีพบเพ่ิมนั้นยังคง
เก่ียวของกับการประกอบกิจกรรมทางศาสนา สถานบันเทิง สนามปงปอง ศูนยกระจายสินคา สวนสนุก และผูคา
ปลีกผลติภัณฑสุขภาพในเขตเมืองหลวง 

- ประเทศสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดีซี เรียกรองใหผูเขารวมการประทวงตอตานการใชความรุนแรง 
และการเหยียดผิว เขารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซ่ึงการประทวงอาจทําใหจํานวนผูติดเชื้อสูงข้ึน  

- ประเทศบราซิล รานคาในนครเซาเปาโล เริ่มเปดใหบริการหลังท่ีปดเพราะมาตรการล็อกดาวนเพ่ือระงับ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นาน 2 เดือน ทําใหมีประชาชนออกมาเปนจํานวนมาก โดย

 



   

รานคาไดบังคับใหลูกคาสวมใสหนากากอนามัยพรอมกับจํากัดจํานวนผูใชบริการ ทําใหมีประชาชนบางสวนมี

ความเห็นวาทางการเริ่มผอนปรนมาตรการล็อกดาวนเร็วเกินไป   

2. สถานการณภายในประเทศ    
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การคัดกรองผูเดินทางเขา-ออกท่ีทาอากาศยาน คัดกรองเท่ียวบินสะสมตั้งแตวนัท่ี 3 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 10 

มิถุนายน 2563 รวมท้ังสิน้ 40,219 เท่ียวบิน ผูเดินทางไดรับการคัดกรองสะสมรวม 4,461,290 ราย พบผูปวยท่ีมีอาการ
เขาไดตามนิยามการคัดกรองจํานวน 1,524 ราย การคัดกรองผูเดินทางท่ีทาเรือตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 10 
มิถุนายน 2563 มียอดการคัดกรองเรือสะสม  2, 873 ลํา มีผูท่ีเดินทางไดรับการคัดกรองสะสมรวม 150,205 ราย พบ
ผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยามการคัดกรองจํานวน 2 ราย การคัดกรองผูเดินทางผานดานพรมแดนทางบก ตั้งแตวันท่ี 1 
กุมภาพันธ 2563 ถึง 10 มิถุนายน 2563 มีผูไดรับการคัดกรองสะสมรวม 2,024,470 ราย และการคัดกรองผูมาตออายุ
หนังสือเดินทางท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองแจงวัฒนะ ตั้งแตวันท่ี 30 มกราคม 2563 ถึง 11 มิถุนายน 2563 ไดทําการ     
คัดกรองรวมท้ังสิ้น 196,063 ราย รวมพบผูปวยท่ีมีอาการเขาไดตามนิยามการคัดกรองท่ีชองทางเขาออกประเทศ จํานวน 
1,526 ราย 

2.2 ผลดําเนินการคัดกรองผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรค   
วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรครายใหม จํานวน 

4,784 ราย รวมยอดผูท่ีไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการสะสมท้ังหมด จํานวน 254,860 ราย รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 1 

ตาราง 1 ผลดําเนินการคัดกรองผูท่ีไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

ประเภทของผูปวย จํานวนผูปวยสะสม 

ผูปวยท่ีมีอาการตามนิยามเฝาระวังโรค            254,860 ราย 
● คัดกรองพบท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ (1,455)  ดอนเมือง (52)    

ภูเก็ต (8) เชียงใหม (3) สุราษฎรธานี (2) อุบลราชธานี (2)       
อูตะเภา (1) อุดรธานี (1) 

● คัดกรองท่ีทาเรือ  

   1,524 ราย 
 
   

     2 ราย 

• เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลดวยตนเอง  
 (โรงพยาบาลเอกชน 76,987 ราย โรงพยาบาลรัฐ 175,826 ราย 
และอยูระหวางการสอบสวน 433 ราย) 

253,246 ราย 

• รับแจงจากโรงแรม ศูนยเอราวัณ มหาวิทยาลัย มัคคุเทศกและ   
อูตะเภา 

   88 ราย 
 

ผูปวยยืนยันสะสม 

• หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล 

• อยูระหวางการรักษาพยาบาล** 

• เสียชีวิต 

3,125 ราย 
2,987 ราย 

                   80 ราย 
58 ราย     

การติดเช้ือของผูปวยยืนยันสะสม 3,125 ราย    

 



   

ประเภทของผูปวย จํานวนผูปวยสะสม 

• จากภายในประเทศ 

• จากตางประเทศ 
- กักกันในพ้ืนท่ีท่ีรัฐกําหนด* 

2,444 ราย 
681 ราย 
188 ราย 

หมายเหต:ุ *เริ่มมีมาตรการกักกันผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 2563 
             **วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 แหลงขอมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 ขณะนี้พบผูปวยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 3,125 ราย รักษาหายและแพทยใหกลับ
บาน 2,987 ราย ผูปวยยืนยันท่ีเสียชีวิต 58 ราย  

ตั้งแตวันท่ี 18 มกราคม ถึงวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 (สัปดาหท่ี 22) มีจํานวนการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยหองปฏิบัติการจากกระทรวงสาธารณสุข หนวยงานมหาวิทยาลัย และหนวยงานเอกชน โดยวิธี RT-
PCR ท้ังหมด 468,175 ตัวอยาง คิดเปนจํานวนการตรวจวินิจฉัยเฉลี่ยวันละ 6,800 ตัวอยาง แบงเปนผูปวยท่ีมีอาการ
ตามนิยามการเฝาระวังโรค 236,941 ราย ผูไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการ จากการคนหาผูปวยเพ่ิมเติมและการ
ติดตามผูสัมผัสเพ่ิมเติมตั้ งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 จํานวน 9,775 ราย ผู เดินทางท่ีเฝาระวังอาการ 
ณ พ้ืนท่ีกักกันแหงรัฐ 34,328 ราย และผูปวยท่ีมีอาการไมเขาเกณฑการเฝาระวังโรค 187,131 ราย 
 ตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 2563 รัฐบาลมีนโยบายใหคนไทยท่ีเดินทางมาจากตางประเทศตองรับการกักตัวใน
สถานท่ีท่ีรัฐจัดให (State quarantine) เปนเวลา 14 วัน โดยในวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 ไมพบผูปวยยืนยันท่ีมี
ประวัติเดินทางมาจากตางประเทศ ทําใหขณะนี้มีผูปวยยืนยันท่ีตรวจพบระหวางการกักกันจํานวนรวม 188 ราย 
เปนคนไทยท่ีกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย 65 ราย คูเวต 34 รายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 15 ราย ปากีสถาน 13 
ราย ซาอุดิอาระเบีย 13 ราย กาตาร 9 ราย สหรัฐอเมริกา 8 ราย อินเดีย 6 ราย รัสเซีย 5 ราย มาเลเซีย 4 ราย 
อียิปต 3 ราย สหราชอาณาจักร 2 ราย คาซัคสถาน 2 ราย ตุรกี 2 ราย เนเธอรแลนด 2 ราย ญี่ปุน 1 ราย บาหเรน 
1 ราย ฟลิปปนส 1 ราย จีน 1 ราย สาธารณรัฐมาดากัสการ 1 ราย แบงเปน กรุงเทพมหานคร 53 ราย ชลบุรี 30 
ราย สมุทรปราการ 26 ราย สงขลา 25 ราย สตูล 18 ราย ปตตานี 15 ราย ยะลา 9 ราย นราธิวาส 9 ราย และ
กระบี่ 3 ราย วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 พบผูปวยยืนยันท่ีตรวจ ณ ศูนยกักตัว ผูตองกัก ตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
สงขลา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวน 65 ราย มีสัญชาติพมา 37 ราย โรฮีนจา 20 ราย เวียดนาม 3 ราย 
มาเลเซีย 2 ราย เยเมน 1 ราย กัมพูชา 1 ราย และอินเดีย 1 ราย 

ผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีพบในประเทศไทย มีคามัธยฐานของอายุเทากับ 37 ป  
(1 เดือน - 97 ป) เพศชาย 1,718 ราย เพศหญิง 1,407 ราย (ชาย:หญิง = 1.22:1)  สัญชาติไทย 2,789 ราย  
พมา 56 ราย จีน 35 ราย ฝรั่งเศส 29 ราย อังกฤษ 24 ราย โรฮีนจา 20 ราย อเมริกา 13 ราย รัสเซีย 12 ราย  
ญี่ปุน 11 ราย อินเดีย 9 ราย แคนาดา 8 ราย เยอรมนี 9 ราย อิตาลี 9 ราย เบลเยียม 6 ราย สวิตเซอรแลนด 6 ราย 
สวีเดน 6 ราย เดนมารก 5 ราย ฟลิปปนส 5 ราย สิงคโปร 5 ราย ออสเตรเลีย 5 ราย ปากีสถาน 4 ราย มาเลเซีย 
4 ราย เวียดนาม 4 ราย กัมพูชา 3 ราย เกาหลีใต 3 ราย อินโดนีเซีย 3 ราย คาซัคสถาน 2 ราย เนเธอรแลนด 2 ราย 
บราซิล 2 ราย ลาว 2 ราย สเปน 2 ราย อิสราเอล 2 ราย แอลเบเนีย 2 ราย มาลี 1 ราย คูเวต 1 ราย เซอรเบีย 
1 ราย ตูนีเซีย 1 ราย ไตหวัน 1 ราย นิวซีแลนด 1 ราย ปาเลสไตน 1 ราย โปรตุเกส 1 ราย ฟนแลนด 1 ราย 
เม็กซิกัน 1 ราย ยูเครน 1 ราย เยเมน 1 ราย ไลบีเรีย 1 ราย อินเดีย/ไทย 1 ราย อิหราน 1 ราย อุซเบกิสถาน 1 ราย 
ฮังการี 1 ราย และไมทราบ 11 ราย มีประวัติโรคประจําตัว 189 ราย และไมมีโรคประจําตัว 2,936 ราย พบผูปวย

 



   

จากการคัดกรองท่ีสนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยท่ีรับกลับจากเมืองอูฮ่ัน 1 ราย) เขารักษาในโรงพยาบาลดวย
ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผูสัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพ้ืนท่ีท่ีรัฐกําหนด 188 ราย จากการตรวจ
คนเขาเมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการคนหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย 
3. มาตรการในประเทศไทย  

• กรุงเทพมหานคร โดยผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประกาศ วันท่ี 11 
มิถุนายน 2563 เปนวันแรกของการใหผูโดยสารที่ขึ้นลงรถเมลตองสแกนคิวอารโคดเช็กอินแอพพลิเคชั่นไทย
ชนะ เพ่ือเก็บประวัติเดินทาง การติดตามผลและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดย
มีการติด คิวอารโคด ไทยชนะ ภายในรถทุกคันรอบดาน เพ่ือความสะดวกแกผูโดยสาร  

4. การส่ือสารความเส่ียงกับประชาชน  
● มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไวใหสังเกตเพ่ือการเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรค

จากผูเดินทางซ่ึงมาจากทองท่ีหรือเมืองทานอกราชอาณาจักรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19  
● กรณีจําเปนตองพบปะผูอ่ืน ใหใชหนากากอนามัยหรือหนากากผา และรักษาระยะหางไมนอย 

กวา 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ชวงแขน และใชเวลาพบปะผูอ่ืนใหสั้นท่ีสุด 
● หม่ันลางมือใหสะอาดอยูเสมอดวยน้ําและสบู หรือแอลกอฮอลเจลลางมือ ไมนํามือมาสัมผัสตา 

จมูก ปาก โดยไมจําเปน 
● ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอ่ืน (เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ํา ผาเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อกอโรคทางระบบ

ทางเดินหายใจสามารถเขาสูรางกายไดทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูติดเชื้อ 
● รับประทานอาหารปรุงสุกรอน 

สามารถดาวนโหลดเอกสารท่ีเก่ียวของกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดท่ี  
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php 
 

ทีมตระหนักรูสถานการณในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 
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