ฉบับที่ 198 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.

1. สถานการณ>ในตAางประเทศ
มีรายงานผู*ป,วยยืนยันทั่วโลก รวม 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess
เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 จำนวน 14,440,011 ราย มีอาการ
รุนแรง 60,095 ราย เสียชีวิต 605,142 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู*ป,วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได*แกd สหรัฐอเมริกา
3,833,597 ราย บราซิล 2,075,246 ราย อินเดีย 1,078,757 ราย รัสเซีย 771,546 ราย แอฟริกาใต* 350,879 ราย
เปรู 349,500 ราย เม็กซิโก 338,913 ราย ชิลี 328,846 ราย สเปน 307,335 ราย และสหราชอาณาจักร 294,066
ราย สdวนจีน เปkนอันดับที่ 26 มีจำนวนผู*ป,วย 85,484 ราย (รวม ฮdองกง 1,778 ราย มาเกnา 46 ราย)
ประเด็นที่นAาสนใจในตAางประเทศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563
- ประเทศออสเตรเลีย เมืองเมลเบิรqน ออกประกาศให*ประชาชนสวมใสdหน*ากากอนามัยหรือหน*ากากผ*า
เมื่อต*องออกนอกบ*านหรือไปในที่สาธารณะ หากฝ,าฝtนจะต*องเสียคdาปรับจำนวน 200 ดอลลารqออสเตรเลีย โดย
เริ่มบังคับใช*ตั้งแตdวันที่ 19 กรกฎาคม 2563
- ประเทศสิงคโปรq เตรียมผdอนปรนระยะที่ 2 ในการเปvดเศรษฐกิจ ได*แกd ธุรกิจตdางๆ ศูนยqบริการลูกค*า
ห*องสมุดและสถานที่สาธารณะ เปkนต*น โดยต*องมีมาตรการด*านความปลอดภัยพร*อมที่จะเปvดรับบริการอยdาง
เครdงครัด
2. สถานการณ>ภายในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝNาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีผู*ที่เดินทางเข*า-ออกระหวdางประเทศที่ได*รับการคัดกรอง จำนวน 7,038,187
คน (ข*อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563) รวมพบผู*ป,วยที่มีอาการเข*าได*ตามนิยามการคัดกรองที่ชdองทางเข*าออก
ประเทศ จำนวน 2,277 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 1 การคัดกรองผูVที่เดินทางเขVา-ออกระหวAางประเทศ
จำนวนผูVไดVรับ
จำนวนผูVปZวย
ประเภทการคัดกรอง
การคัดกรอง
สะสม
ผูVที่ไดVรับการคัดกรอง
7,038,187 คน
2,277 ราย
● คัดกรองที่สนามบิน* (42,300 เที่ยวบิน)
4,512,879 คน
2,263 ราย
● คัดกรองที่ทdาเรือ**
158,483 คน
2 ราย
● ดdานพรมแดนทางบก***
2,138,837 คน
12 ราย
227,988 คน
0 ราย
• ผู*มาตdออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข*าเมืองแจ*งวัฒนะ****
หมายเหตุ: *เริ่มดำเนินการตั้งแต6วันที่ 3 มกราคม 2563, **เริ่มดำเนินการตั้งแต6วันที่ 1 มกราคม 2563
***เริ่มดำเนินการตั้งแต6วันที่ 1 กุมภาพันธD 2563, ****เริ่มดำเนินการตั้งแต6วันที่ 30 มกราคม 2563

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผูVปZวยที่มีอาการตามนิยามเฝNาระวังโรค
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู*ป,วยที่มีอาการตามนิยามเฝ}าระวังโรครายใหมd จำนวน
2,022 ราย รวมยอดผู*ที่ได*รับการตรวจทางห*องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 348,650 ราย รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลดำเนินการคัดกรองผูVที่ไดVรับการตรวจทางหVองปฏิบัติการ
ประเภทของผูVปZวย
จำนวนผูVปZวยสะสม
จำนวนการตรวจทางหVองปฏิบัติการ
642,936 ราย
• ผู*ป,วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ}าระวังโรค
348,650 ราย
• จากการค*นหาผู*ป,วยเพิ่มเติมและการติดตามผู*สัมผัสเพิ่มเติม*
9,775 ราย
46,266 ราย
• ผู*เดินทางที่เฝ}าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแหdงรัฐ*
238,245 ราย
• อาการไมdเข*าเกณฑqการเฝ}าระวังโรค*
ผูVปZวยที่มีอาการตามนิยามเฝNาระวังโรค
348,650 ราย
2,277 ราย
• คัดกรองผู*ที่เดินทางเข*า-ออกระหวdางประเทศ
346,285 ราย
• เข*ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด*วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 106,174 ราย โรงพยาบาลรัฐ 240,111 ราย)
88 ราย
• อื่นๆ
ผูVปZวยยืนยันสะสม
3,249 ราย
3,096 ราย
• หายป,วยและแพทยqอนุญาตให*ออกจากโรงพยาบาล
96 ราย
• อยูdระหวdางการรักษาพยาบาล
58 ราย
• เสียชีวิต
การติดเชื้อของผูVปZวยยืนยันสะสม
3,249 ราย
2,444 ราย
• จากภายในประเทศ
805 ราย
• จากตdางประเทศ
312 ราย
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด**
หมายเหตุ: *ขGอมูลปรับปรุงรายสัปดาหD
**เริ่มมีมาตรการกักกันผูGที่เดินทางมาจากต6างประเทศตั้งแต6วันที่ 3 เมษายน 2563

ผู*ป,วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย มีคdามัธยฐานของอายุเทdากับ 37 ป•
(1 เดือน - 97 ป•) เพศชาย 1,797 ราย เพศหญิง 1,452 ราย (ชาย:หญิง = 1.24:1) สัญชาติไทย 2,910 ราย สัญชาติ
อื่น ๆ 328 ราย และไมdทราบ 11 ราย มีประวัติโรคประจำตัว 209 ราย และไมdมีโรคประจำตัว 3,040 ราย พบผู*ป,วย
จากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอูdฮั่น 1 ราย) เข*ารักษาในโรงพยาบาลด*วย
ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู*สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 312 ราย จากการตรวจ
คนเข*าเมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการค*นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย

3. มาตรการในประเทศไทย
• ศูนยqบริหารสถานการณqแพรdระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมพิจารณาการผdอนปรนใน
ระยะที่ 6 กลางสัปดาหqนี้ ซึ่งคาดวdาจะมีการผdอนปรน 3-4 รายการ ได*แกd แรงงานที่ต*องเข*าไทยเพื่อฟt‹นฟูเศรษฐกิจ
การแสดงสินค*า กองถdายภาพยนตรq และนักทdองเที่ยวบางกลุdม
• กรมสุขภาพจิต รdวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตรqศิริราชพยาบาล ลงนามข*อตกลงความ
รdวมมือในการพัฒนาระบบออนไลนq เพื่อการให*ความรู*และคำปรึกษาด*านสุขภาพจิตสำหรับประชาชน โดยเปkนการ
ประยุกตqใช*เทคโนโลยีปŒญญาประดิษฐqเอไอ ในการระบุกลุdมเสี่ยงผdานการวิเคราะหqจากเสียงพูด ซึ่งสามารถนำมาใช*
ประโยชนqในการคัดกรองผู*ที่มีความเสี่ยงปŒญหาซึมเศร*าหรือฆdาตัวตาย ให*สามารถเข*าถึงบริการสายดdวนสุขภาพจิต
1323 ได*ทันทdวงที และผู*ที่มีภาวะเครียด ภาวะเหนื่อยล*า หมดไฟ ก็สามารถเข*าถึงบริการให*การปรึกษาผdานระบบ
ตอบกลับอัตโนมัติที่เรียกวdา “แช็ตบอต (Chatbot)”
4. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
● กรณีมีการเดินทางโดยใช*รถขนสdงสาธารณะทั้งภายในจังหวัด รวมถึงการเดินทางข*ามเขตพื้นที่จังหวัด
o ผู*ประกอบการ ต*องจัดระบบและระเบียบตdาง ๆ เชdน การทำความสะอาดยานพาหนะ การคัดกรอง
ผู*โดยสาร การเน*นให*ผู*ให*บริการสวมหน*ากากอนามัยหรือหน*ากากผ*า รวมทั้งให*มีการจอดพักรถ ควร
จัดให*มีการนั่งตามมาตรการการเว*นระยะหdางทางสังคม
o ผู*ใช*บริการ สวมหน*ากากอนามัยหรือหน*ากากผ*าตลอดระยะการเดินทาง และงดการพูดคุย รวมถึง
การรับประทานอาหารบนรถขนสdงสาธารณะ และลงทะเบียนกdอนเข*าและออกจากสถานที่
● สำหรับสถานที่ประกอบการอื่นๆ นอกจากการทำความสะอาดพื้นผิวและการใสdหน*ากากอนามัย หรือ
หน*ากากผ*า ผู*ประกอบการต*องจำกัดจำนวนการเข*าใช*บริการตามาตรการป}องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อ
ป}องกันการแพรdระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
● กรณีที่อยูdในบริเวณที่ผู*คนพลุกพลdาน หรืออยูdในสถานที่ที่การระบายอากาศเปkนระบบปvด เชdน อยูdในห*อง
ประชุม ศูนยqแสดงสินค*า ศูนยqการค*า โรงภาพยนตq เปkนต*น ให*ใช*หน*ากากอนามัยหรือหน*ากากผ*า และรักษา
ระยะหdางไมdน*อย กวdา 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ชdวงแขน และใช*เวลาพบปะผู*อื่นให*สั้นที่สุด
● หมั่นล*างมือให*สะอาดด*วยน้ำและสบูd หรือแอลกอฮอลqเจล ไมdนำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไมdจำเปkน
● ไมdใช*ของสdวนตัวรdวมกับผู*อื่น (เชdน ผ*าเช็ดหน*า แก*วน้ำ ผ*าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อกdอโรคทางระบบทางเดิน
หายใจสามารถเข*าสูdรdางกายได*ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู*ติดเชื้อ
● รับประทานอาหารปรุงสุกร*อน
สามารถดาวนqโหลดเอกสารที่เกี่ยวข*องกับสถานการณqโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได*ที่
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php
ทีมตระหนักรูVสถานการณ>ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก
ประเภท ตอนพิเศษ ง
1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณqฉุกเฉินในทุกเขตท*องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ 3) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0027.PDF
2. ประกาศ เรื่อง การให*ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณqฉุกเฉินยังคงมีผลใช*บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0029.PDF
3. ประกาศ เรื่อง การให*ข*อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณq
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช*บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0030.PDF
4. ข*อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหdงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณqฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 11) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0031.PDF
5. ข*อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหdงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณqฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 12) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0035.PDF
6. คำสั่งศูนยqบริหารสถานการณqการแพรdระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข*อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหdงพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณqฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0037.PDF
7. คำสั่งศูนยqบริหารสถานการณqการแพรdระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข*อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหdงพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณqฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0038.PDF

