ฉบับที่ 223 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.
1. สถานการณ์ในต่างประเทศ
รายงานผู ้ป ่วยยื นยันทั ่วโลก รวม 213 ประเทศ 2 เขตบริ หารพิเ ศษ 1 นครรั ฐ เรื อ Diamond Princess
เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 จำนวน 20,827,622 ราย มีอาการรุนแรง
64,601 ราย เสี ย ชี วิ ต 747,584 ราย โดยประเทศที ่ มี จ ำนวนผู ้ป่ วยยื นยั น 10 อั นดั บแรก ได้ แก่ สหรัฐอเมริกา
5,360,302 ราย บราซิล 3,170,474 ราย อินเดีย 2,399,992 ราย รัสเซีย 907,758 ราย แอฟริกาใต้ 568,919 ราย
เปรู 498,555 ราย เม็กซิโก 498,380 ราย โคลอมเบีย 422,519 ราย ชิลี 378,168 ราย และสเปน 376,864 ราย
ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 32 มีจำนวนผู้ป่วย 89,115 ราย (รวม ฮ่องกง 4,313 ราย มาเก๊า 46 ราย)
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
- องค์การอนามัยโลก (WHO) ติดตามรัสเซียเกี่ยวกับการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นของวัคซีนต้ า นโ รคติ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตัวแรกของโลก และอยู่ในระหว่างการหารือถึงโอกาสที่องค์การจะตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
เบื้องต้นของวัคซีนรัสเซีย โดยการตรวจสอบและประเมินข้อมูลทั้งหมดต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดในด้ า นคว าม
ปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทดลองทางคลินิก และองค์การจะใช้กระบวนการเดียวกันนี้ตรวจสอบวัคซีนทุกตัว
- ประเทศเยอรมนี สนามบินแฟรงก์เ ฟิ ร์ตมี นักท่ องเที่ยวชาวเยอรมั นหลั่ง ไหลออกนอกประเท ศ เพื่ อ
เดินทางไปใช้วันหยุดพักผ่อนหย่อนใจที่สเปนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเพิ่งยกระดับคำเตือน
การเดินทางไปยังประเทศสเปน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ตาม
- สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสำนักข่าวซินหัวรายงานว่า หน่วยงานท้องถิ่นของมณฑลหูเป่ย์ พบหญิ ง
รายหนึ่ง มีผลตรวจการติ ดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวกอีกครั้ง หลังหายจากโรคนี้เป็ น เวล าหล ายเดื อ น
สำนักงานใหญ่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ประจำเมืองจิงโจว ระบุว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าว
เป็ นหญิ ง วั ย 68 ปี ที ่ อ าศั ย อยู ่ ใ นเมื อ งจิ ง โจว มี อ าการป่ ว ยและเข้ า รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลเมื ่ อ วั นที่
9 สิงหาคม 2563 ก่อนที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการออกมาเป็นบวก
2. สถานการณ์ภายในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 มีผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรอง จำนวน 7,179,222 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563) รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคั ดกรองที่ช่ องทางเข้ าออกประเทศ
จำนวน 2,585 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 1 การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า -ออกระหว่างประเทศ
จำนวนผู้ได้รับ
จำนวนผู้ป่วย
ประเภทการคัดกรอง
การคัดกรอง
สะสม
ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
7,179,222 คน
2,585 ราย
● คัดกรองที่สนามบิน* (43,819 เที่ย วบิน)
4,551,401 คน
2,568 ราย
● คัดกรองที่ท่าเรือ **
2 ราย
164,531 คน
● ด่านพรมแดนทางบก***
15 ราย
2,214,390 คน
0 ราย
248,900 คน
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้ าเมืองแจ้ งวัฒนะ****
หมายเหตุ: *เริม่ วันที่ 3 มกราคม 2563, **เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563, ***เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563, ****เริม่ วันที่ 30 มกราคม 2563

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จำนวน
1,384 ราย รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 391,136 ราย รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
779,407 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
391,136 ราย
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม *
9,775 ราย
69,581 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
308,915 ราย
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
391,136 ราย
2,585 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
388,463 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 123,044 ราย โรงพยาบาลรัฐ 265,419 ราย)
88 ราย
• อื่นๆ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,359 ราย
3,173 ราย
• หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
128 ราย
• อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล
58 ราย
• เสียชีวิต
การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,359 ราย
2,444 ราย
• จากภายในประเทศ
915 ราย
• จากต่างประเทศ
422 ราย
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด**
หมายเหตุ: *ข้อมูลปรับปรุงรายสัปดาห์
**เริ่มมีมาตรการกักกันผู้ทเี่ ดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2563

ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย มีค่ามัธยฐานของอายุ เท่ ากั บ 36 ปี
(1 เดื อ น - 97 ปี ) เพศชาย 1,878 ราย เพศหญิ ง 1,481 ราย (ชาย:หญิง = 1.27:1) สั ญชาติ ไทย 3,013 ราย
สัญชาติอื่น ๆ 337 ราย และไม่ทราบ 9 ราย มีประวัติโรคประจำตัว 208 ราย และไม่มีโรคประจำตัว 3,151 ราย
พบผู้ป่วยจากการคัดกรองที่ส นามบิ น 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมือ งอู่ ฮั่น 1 ราย) เข้ า รั ก ษาใน
โรงพยาบาลด้วยตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 422 ราย
จากการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 ราย และจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย

3. มาตรการในประเทศไทย
• สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื ้ นฐาน (สพฐ.) ได้ ท ดลองเปิ ดเรี ยน On-Site เต็ ม รู ปแบบ
ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งนักเรียนจะต้องจดบั นทึกก ารเดิ นทางไป
สถานที่ต่าง ๆ หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียน ส่วนสถานศึกษาให้ปรับการจัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน และงดการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกันเป็นจํานวนมาก
• ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ทาง กพท. ยังไม่ได้มีการพิจารณา
เปิดน่านฟ้าให้สายการบินพาณิชย์ทั่วไปเข้าประเทศไทย ทั้งนี้จะต้องประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศ ร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรั ส โคโ รนา
2019 (ศบค.) ก่อนการเปิดน่านฟ้าไทยอย่างเป็นทางการ
4. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
● กรณีมีการเดินทางโดยใช้รถขนส่งสาธารณะทั้งภายในจังหวัด รวมถึงการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
o ผู้ประกอบการ ต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดยานพาหนะ การคัดกรอง
ผู้โดยสาร การเน้นให้ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมทั้งให้มีการจอดพักรถ ควร
จัดให้มีการนั่งตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
o ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะการเดินทาง และงดการพูดคุย รวมถึง
การรับประทานอาหารบนรถขนส่งสาธารณะ และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
● สำหรับสถานที่ประกอบการอื่น ๆ นอกจากการทำความสะอาดพื้นผิวและการใส่ห น้ากากอนามัย หรื อ
หน้ากากผ้า ผู้ประกอบการต้องจำกัด จำนวนการเข้าใช้บริก ารตามาตรการป้องกันโรคตามที่ ราชการกำหนด เพื่ อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
● กรณีที่อยู่ในบริเวณที่ผู้คนพลุกพล่าน หรืออยู่ในสถานที่ที่การระบายอากาศเป็นระบบปิด เช่น อยู่ในห้อง
ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ เป็นต้น ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรั ก ษา
ระยะห่างไม่น้อย กว่า 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สนั้ ที่สุด
● หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
● ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่ น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดิ น
หายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูต้ ิดเชื้อ
● รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน
สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข

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
8. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 13) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0077.PDF
9. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริห ารราชการใ น
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0081.PDF

