ฉบับที่ 185 วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.
1. สถานการณในตางประเทศ
มีรายงานผูปวยยืนยันทั่วโลก รวม 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess
เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จำนวน 11,562,878 ราย มีอาการรุนแรง
58,527 ราย เสี ยชีวิ ต 536,841 ราย โดยประเทศที่มี จำนวนผู ป วยยืนยัน 10 อั นดั บแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา
2,982,928 ราย บราซิ ล 1,604,585 ราย อิ นเดี ย 697,836 ราย รั สเซี ย 681,251 ราย เปรู 302,718 ราย สเปน
297,625 ราย ชิลี 295,532 ราย สหราชอาณาจักร 285,416 ราย เม็กซิโก 256,848 ราย และอิตาลี 241,611 ราย
สวนจีน เปนอันดับที่ 22 มีจำนวนผูปวย 84,872 ราย (รวม ฮองกง 1,269 ราย มาเกา 46 ราย)
ประเด็นที่นาสนใจในตางประเทศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
- สหราชอาณาจักร ไดเปดใหบริการผับ บาร และสถานบันเทิงทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563
หลังถูกสั่งใหปดกิจการชั่วคราวตามมาตรการล็อกดาวน ทั้งนี้ การผอนคลายมาตรการเปนเพียงการอนุญาตให
รานอาหารและสถานบันเทิงที่ไดรับเลือกใหเปดบริการไดตามปกติเปนบางสวนเทานั้น นอกจากนี้ ทางการได
อนุญาตใหรานตัดผม รานเสริมสวย รวมถึงโรงภาพยนตรตาง ๆ เปดใหบริการไดตามปกติ
- ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 สำนักขาวเอ็นเฮชเคของญี่ปุน รายงานพบผูปวยติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019รายใหมสูงที่สุด นับตั้งแตรัฐบาลประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉินทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม ที่ผานมา โดยพบวากรุงโตเกียวมีผูติดเชื้อรายใหมเพิ่มมากกวา 100 ราย เปนวันที่ 3 ติดตอกัน
- ประเทศออสเตรเลีย มุขมนตรีรัฐวิกตอเรีย แถลงเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 วาในรอบ 24 ชั่วโมง
ที่ผานมา พบผูปวยยืนยันในรัฐฯ 127 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ซึ่ง 53 ราย อาศัยอยูภายในอาคารเคหะชุมชน 9
แหง ซึ่งมีผูอยูอาศัยรวมกันมากกวา 3,000 คน และทางการไดสั่งล็อกดาวนพื้นที่ตั้งแตเย็นวันเสารที่ผานมา
- ประเทศอิหราน ออกแถลงการณ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 วาบุคคลใดที่ไมสวมหนากากอนามัย
หรือหนากากผา จะไมไดรับอนุญาตใหใชบริการในสถานที่สาธารณะ และระบบขนสงมวลชนทุกแหง ขณะที่สถาน
ประกอบการเอกชนที่ไมเครงครัดกับมาตรการนี้ เชน ใหบริการกับผูที่ไมสวมหนากากอนามัย หรือปลอยให
พนักงานไมสวมหนากากอนามัยเขามาทำงาน จะถูกลงโทษดวยการปดบริการเปนเวลา 7 วัน
2. สถานการณภายในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 มีผูที่เดินทางเขา-ออกระหวางประเทศที่ไดรับการคัดกรอง จำนวน 6,959,013
คน (ขอมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563) รวมพบผูปวยที่มีอาการเขาไดตามนิยามการคัดกรองที่ชองทางเขาออก
ประเทศ จำนวน 1,900 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตาราง 1 การคัดกรองผูที่เดินทางเขา-ออกระหวางประเทศ
ประเภทการคัดกรอง
ผูที่ไดรับการคัดกรอง
● คัดกรองที่สนามบิน* (41,587 เที่ยวบิน)
● คัดกรองที่ทาเรือ**
● ดานพรมแดนทางบก***
• ผูมาตออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเขาเมืองแจงวัฒนะ****

จำนวนผูไดรับ
การคัดกรอง
6,959,013 คน
4,493,054 คน
155,387 คน
2,093,910 คน
216,662 คน

จำนวนผูปวย
สะสม
1,900 ราย
1,893 ราย
2 ราย
5 ราย
0 ราย

หมายเหตุ: *เริ่มดำเนินการตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2563, **เริ่มดำเนินการตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม 2563
***เริ่มดำเนินการตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2563, ****เริ่มดำเนินการตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2563

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผูป วยที่มีอาการตามนิยามเฝาระวังโรค
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผูปวยที่มีอาการตามนิยามเฝาระวังโรครายใหม จำนวน
1,321 ราย รวมยอดผูที่ไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 320,990 ราย รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลดำเนินการคัดกรองผูที่ไดรับการตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร
ประเภทของผูป วย
จำนวนผูปวยสะสม
จำนวนการตรวจทางหองปฏิบัติการ
615,276 ราย
• ผูปวยที่มีอาการตามนิยามการเฝาระวังโรค
320,990 ราย
• จากการคนหาผูปวยเพิ่มเติมและการติดตามผูสัมผัสเพิ่มเติม*
9,775 ราย
46,266 ราย
• ผูเดินทางที่เฝาระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแหงรัฐ*
238,245 ราย
• อาการไมเขาเกณฑการเฝาระวังโรค*
ผูปวยที่มีอาการตามนิยามเฝาระวังโรค
320,990 ราย
1,900 ราย
• คัดกรองผูที่เดินทางเขา-ออกระหวางประเทศ
319,002 ราย
• เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลดวยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 93,681 ราย โรงพยาบาลรัฐ 225,321 ราย )
88 ราย
• อื่นๆ

ผูปวยยืนยันสะสม
• หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล
• อยูระหวางการรักษาพยาบาล
• เสียชีวิต
การติดเชื้อของผูปวยยืนยันสะสม
• จากภายในประเทศ
• จากตางประเทศ
- กักกันในพื้นทีท่ ี่รัฐกำหนด**

3,195 ราย
3,072 ราย
65 ราย
58 ราย
3,195 ราย
2,444 ราย
751 ราย
258 ราย

หมายเหตุ: *ขอมูลปรับปรุงรายสัปดาห
**เริ่มมีมาตรการกักกันผูที่เดินทางมาจากตางประเทศตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2563

ผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย มีคามัธยฐานของอายุเทากับ 37 ป
(1 เดือน - 97 ป) เพศชาย 1,764 ราย เพศหญิง 1,431 ราย (ชาย:หญิง = 1.23:1) สัญชาติไทย 2,858 ราย สัญชาติ
อื่น ๆ 326 ราย และไมทราบ 11 ราย มีประวัติโรคประจำตัว 198 ราย และไมมีโรคประจำตัว 2,997 ราย พบผูปวย
จากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอูฮั่น 1 ราย) เขารักษาในโรงพยาบาลดวย
ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผูสัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 258 ราย จากการตรวจ
คนเขาเมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการคนหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย
3. มาตรการในประเทศไทย
•
4. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
● กรณีมีการเดินทางโดยใชรถขนสงสาธารณะทั้งภายในจังหวัด รวมถึงการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัด
o ผูประกอบการ ตองจัดระบบและระเบียบตาง ๆ เชน การทำความสะอาดยานพาหนะ การคัดกรอง
ผูโดยสาร การเนนใหผูใหบริการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา รวมทั้งใหมีการจอดพักรถ ควร
จัดใหมีการนั่งเวนที่นั่ง และจำกัดจำนวนผูโดยสารแตละเที่ยว ตามมาตรการการเวนระยะหางทางสังคม
o ผูใชบริการ สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดระยะการเดินทาง และงดการพูดคุย รวมถึง
การรับประทานอาหารบนรถขนสงสาธารณะ และลงทะเบียนกอนเขาและออกจากสถานที่
● สำหรับสถานที่ประกอบการอื่นๆ นอกจากการทำความสะอาดพื้นผิวและการใสหนากากอนามัย หรือ
หนากากผา ผูประกอบการตองจำกัดจำนวนการเขาใชบริการตามาตรการปองกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรณีที่อยูในบริเวณที่ผูคนพลุกพลาน หรืออยูในสถานที่ที่การระบายอากาศเปนระบบปด เชน อยูในหอง
ประชุม ศูนยแสดงสินคา ศูนยการคา โรงภาพยนต เปนตน ใหใชหนากากอนามัยหรือหนากากผา และรักษา
ระยะหางไมนอย กวา 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ชวงแขน และใชเวลาพบปะผูอื่นใหสั้นที่สุด
● หมั่นลางมือใหสะอาดอยูเสมอดวยน้ำและสบู หรือแอลกอฮอลเจลลางมือ ไมนำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
โดยไมจำเปน
● ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอื่น (เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ำ ผาเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อกอโรคทางระบบทางเดิน
หายใจสามารถเขาสูรางกายไดทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูติดเชื้อ
● รับประทานอาหารปรุงสุกรอน
สามารถดาวนโหลดเอกสารที่เกี่ยวของกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดที่
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php
●

ทีมตระหนักรูส ถานการณในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก
ประเภท ตอนพิเศษ ง
1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ 3) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0027.PDF
2. ประกาศ เรื่อง การใหประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณฉุกเฉินยังคงมีผลใชบังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0029.PDF
3. ประกาศ เรื่อง การใหขอกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินยังคงมีผลใชบังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0030.PDF
4. ขอกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 11) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0031.PDF
5. ขอกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 12) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0035.PDF
6. คำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0037.PDF
7. คำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0038.PDF

