ฉบับที่ 188 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.
1. สถานการณ์ในต่างประเทศ
มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess
เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 จำนวน 12,170,570 ราย มีอาการรุนแรง
58,278 ราย เสียชีว ิต 552,112 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
3,158,932 ราย บราซิ ล 1,716,196 ราย อิ น เดี ย 769,052 ราย รั ส เซี ย 700,792 ราย เปรู 312,911 ราย
ชิ ล ี 303,083 ราย สเปน 299,593 ราย สหราชอาณาจั กร 286,979 ราย เม็ กซิ โก 275,003 ราย และอิ หร่ าน
248,379 ราย ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 22 มีจำนวนผู้ป่วย 84,951 ราย (รวม ฮ่องกง 1,324 ราย มาเก๊า 46 ราย)
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
- องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมายอมรับว่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สามารถแพร่กระจายทางอากาศ
ได้ หลังจากที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ 239 คน จาก 32 ประเทศ ได้รวมกลุ่มกันส่งจดหมายเปิดผนึกถึงองค์การ
อนามัยโลก เนื่องจากมีข้อมูลเพียงพอที่ยืนยัน ว่าเชื้อสามารถติดต่อทางอากาศละอองฝอยขนาดเล็ก สามารถ
แขวนลอยในอากาศ มีชีวิตได้หลายชั่วโมง และพร้อมที่จะเข้าปอดเมื่อสูดหายใจเข้าไป พร้อมขอให้องค์การอนามัย
โลกปรับคำแนะนำนอกจากการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ควรให้ความสำคัญของการหมุนเวียน
ของอากาศ การถ่ายเทระบายอากาศ ใช้ตัวกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้โคมไฟรังสีอัลตราไวโอเลต
(UVC) ฆ่าเชื้อโรคลอยในอากาศ ในสถานที่อากาศปิด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ประเทศฟิล ิ ป ปิ น ส์ ประธานาธิบดีโ รดริโ ก ดูเตร์เต แถลงเมื่อวัน ที ่ 8 กรกฎาคม 2563 เกี่ยวกั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 50,000 ราย และ
มีผู้เสียชีวิต ประมาณ 1,300 ราย และยังกล่าวต่อว่า ฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศยากจน ไม่สามารถเดิมพันทรัพยากร
ทั้งหมดที่มีอยู่ไปกับวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ได้ แต่ในเวลาเดียวกัน ฟิลิปปินส์ไม่สามารถเป็นฝ่ายแบกรับความสูญเสีย
และผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา จึงตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการควบคุมทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้นในสัปดาห์นี้
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขใน
ระดับสูง
2. สถานการณ์ภายในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มีผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรอง จำนวน 6,974,915
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563) รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองที่ช่ องทางเข้าออก
ประเทศ จำนวน 1,955 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 1 การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
จำนวนผู้ได้รับ
จำนวนผู้ป่วย
ประเภทการคัดกรอง
การคัดกรอง
สะสม
ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
6,974,915 คน
1,955 ราย
● คัดกรองที่สนามบิน* (41,721 เที่ยวบิน)
4,496,329 คน
1,947 ราย

ประเภทการคัดกรอง
คัดกรองที่ท่าเรือ**
● ด่านพรมแดนทางบก***
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ****
●

จำนวนผู้ได้รับ
การคัดกรอง
156,024 คน
2,104,141 คน
218,421 คน

จำนวนผู้ป่วย
สะสม
2 ราย
6 ราย
0 ราย

หมายเหตุ: *เริ่มดำเนินการตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2563, **เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
***เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563, ****เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จำนวน
2,431 ราย รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 326,073 ราย รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ทไี่ ด้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
620,359 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
326,073 ราย
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*
9,775 ราย
46,266 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
238,245 ราย
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
326,073 ราย
1,955 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
324,030 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 96,002 ราย โรงพยาบาลรัฐ 228,028 ราย )
88 ราย
• อื่นๆ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,202 ราย
3,085 ราย
• หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
59 ราย
• อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล
58 ราย
• เสียชีวิต
การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,202 ราย
2,444 ราย
• จากภายในประเทศ
758 ราย
• จากต่างประเทศ
265 ราย
- กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด**
หมายเหตุ: *ข้อมูลปรับปรุงรายสัปดาห์
**เริ่มมีมาตรการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563

ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย มีค่ามัธยฐานของอายุเท่ากับ 37 ปี
(1 เดือน - 97 ปี) เพศชาย 1,770 ราย เพศหญิง 1,432 ราย (ชาย:หญิง = 1.24:1) สัญชาติไทย 2,865 ราย สัญชาติ
อื่น ๆ 326 ราย และไม่ทราบ 11 ราย มีประวัติโรคประจำตัว 198 ราย และไม่มีโรคประจำตัว 3,004 ราย พบผู้ป่วย
จากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย) เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วย
ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 265 ราย จากการตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย
3. มาตรการในประเทศไทย
• ศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์แพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา กรมอนามัยดำเนินงานประเมินเบื้องต้นป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา
5 โรงเรียน 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม 6 มาตรการหลัก
• ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกร้องประชาชนร่วมกันปฏิบัติตัวอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อในรอบที่ 2 ในประเทศไทย โดยเน้นย้ำสถานที่ต่าง ๆ
อาทิ โรงเรียน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ประชาชนทั่วไปดูแลร่างกายและรักษาความสะอาดเว้นระยะห่าง
และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับรายงานจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ว่าพบกิจการกลางคืน เช่น ผับ
และบาร์ ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอย่างเข้มงวด จึงให้กรรมการเรียกผู้ประกอบการว่ากล่าวตักเตือน หาก
ยังมีการปล่อยปละละเลย จะดำเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการโรคติดต่อ และสุดท้ายสั่ง ปิดสถาน
ประกอบการนั้น ๆ
4. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
● กรณีมีการเดินทางโดยใช้รถขนส่งสาธารณะทั้งภายในจังหวัด รวมถึงการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
o ผู้ประกอบการ ต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดยานพาหนะ การคัดกรอง
ผู้โดยสาร การเน้นให้ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมทั้งให้มีการจอดพักรถ ควร
จัดให้มีการนั่งตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
o ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะการเดินทาง และงดการพูดคุย รวมถึง
การรับประทานอาหารบนรถขนส่งสาธารณะ และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
● สำหรับสถานที่ประกอบการอื่นๆ นอกจากการทำความสะอาดพื้นผิวและการใส่หน้ากากอนามัย หรือ
หน้ากากผ้า ผู้ประกอบการต้องจำกัดจำนวนการเข้าใช้บริการตามาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
● กรณีที่อยู่ในบริเวณที่ผู้คนพลุกพล่าน หรืออยู่ในสถานที่ที่การระบายอากาศเป็นระบบปิด เช่น อยู่ในห้อง
ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ เป็นต้น ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรักษา
ระยะห่างไม่น้อย กว่า 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด
● หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
โดยไม่จำเป็น

ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดิน
หายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
● รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน
●

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก
ประเภท ตอนพิเศษ ง
1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ 3) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0027.PDF
2. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0029.PDF
3. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0030.PDF
4. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 11) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0031.PDF
5. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 12) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0035.PDF
6. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0037.PDF
7. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0038.PDF

