ฉบับที่ 87 วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น.
1. สถานการณ์ในต่างประเทศ
มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 196 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ
Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 30 มีนาคม จานวน 731,453 ราย มีอาการรุนแรง 26,820 ราย
เสียชีวิต 34,660 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 142,737 ราย อิตาลี
97,689 ราย สเปน 85,195 ราย จีน 82,150 ราย (รวม ฮ่องกง 642 ราย มาเก๊า 38 ราย) เยอรมนี 62,435 ราย ฝรั่งเศส
40,174 ราย อิหร่ าน 38,309 ราย สหราชอาณาจักร 19,522 ราย สวิสเซอร์แลนด์ 15,069 ราย และ เบลเยี่ยม
11,899 ราย
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการขยายการห้ ามผู้เดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ และยุโรป
เข้าประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลอาจสั่งห้ามไม่ให้เดินทางเข้าและออกไปยังบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และแอฟริกาอีกด้วย
ประเทศออสเตรเลีย ใช้มาตรการเรียกเก็บค่าปรับจากประชาชนที่มีก ารชุมนุมในที่สาธารณะมากกว่า
สองคนขึ้นไป เพื่อบังคับใช้กฎระเบียบระดับชาติที่กาหนดโดยรัฐบาล โดยมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 30 มีนาคม
2563
ประเทศกัวเตมาลา ขยายมาตรการเคอร์ฟิวจนถึงวันที่ 12 เมษายน เพื่อชะลอการแพร่กระจายของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่อนุญาตให้ออกจากบ้านระหว่าง 04.00 - 16.00 น. เว้นแต่จาเป็น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลประกาศปิดประเทศ ปิดชายแดนและห้ามคนออกจาก
บ้านยกเว้นการซื้ออาหารหรือพบแพทย์และหยุดให้บริการขนส่งสาธารณะทุกชนิด ซึ่งจะอนุญาตให้รถขนส่งสินค้า
ที่ได้รับอนุญาตข้ามพรมแดนเท่านั้น มีผลบังคับใช้เริ่มต้น 30 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2563
ประเทศสิงคโปร์ แนะนาให้นายจ้างควรให้การสนับสนุนพนักงานที่ต้องการอาชีพที่ 2 เพื่อเพิ่มรายได้
หากได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ เช่น การลดชั่วโมงการทางาน หรือการปลดพนักงานชั่วคราวเนื่องจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย กระทรวงการสื่อสารและข้อมูลของอินโดนีเซียร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจในการ
พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้ผู้ใช้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในประเทศ และช่วยสนับสนุนการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันรวมถึงผู้ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโรคดังกล่าว
ทั่วประเทศ ของรัฐบาล
ประเทศมาเลเซีย จากัดเวลาเปิดทาการของซูเปอร์มาเก็ตและร้านอาหาร โดยสถานประกอบการเหล่านี้
จะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ปิ ด เวลา 08.00 - 20.00 น. เพื่ อ ควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เริ่ ม ใช้
1 เมษายน 2563
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศยืดเวลาชาวอเมริกัน เว้นระยะห่างทางสังคม
ไปจนถึง 30 เมษายนนี้ และเชื่อมั่นสหรัฐจะฟื้นตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 1 มิถุนายนนี้

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าทุกประเภทให้กับต่างชาติ และระงับเครื่องบิน
พาณิชย์ระหว่างประเทศลงจอด ตั้งแต่ 31 มีนาคม - 13 เมษายนนี้
ประเทศเนปาล ขยายการปิดประเทศออกไปจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2563
ประเทศรัสเซีย นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก สั่งให้ประชาชนทุกคนทุกช่วงอายุอยู่บ้าน ตั้งแต่วันจันทร์
(30 มีนาคม 2563) ยกเว้นกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือการออกมาซื้ออาหาร หรือยา
2. สถานการณ์ภายในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกที่ท่าอากาศยาน คัดกรองเที่ยวบินสะสมตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 ถึงวันที่
29 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 36,045 เที่ยวบิน ผู้เดินทางได้รับการคัดกรองสะสมรวม 4,358,901 ราย พบผู้ป่วยที่มี
อาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองจานวน 452 ราย การคัดกรองผู้เดินทางที่ท่าเรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 29 มีนาคม 2563 มียอดการคัดกรองเรือสะสม 1,174 ลา มีผู้ที่เดินทางได้รับการคัดกรองสะสมรวม 129,590
ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองจานวน 2 ราย การคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบก
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 มีนาคม 2563 มีผู้ได้รับการคัดกรองสะสมรวม 1,733,913 ราย และการคัด
กรองผู้ มาต่ออายุ หนั งสือเดินทางที่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 30
มีนาคม 2563 ได้ทาการคัดกรองรวมทั้งสิ้น 135,271 ราย รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองที่ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ จานวน 454 ราย
2.2 ผลดาเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จานวน 917
ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด จานวน 18,696 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 1 ผลดาเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
จานวนผู้ป่วย
ประเภทของผู้ป่วย
สะสม
ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม
18,696 ราย
● คัดกรองพบที่สนามบิน (สุวรรณภูมิ (384) ดอนเมือง (52)
452 ราย
ภูเก็ต (8) เชียงใหม่ (3) สุราษฎร์ธานี (2) อุบลราชธานี (2)
อู่ตะเภา (1)
● คัดกรองที่ท่าเรือ
2 ราย
18,154 ราย
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 6,609 ราย โรงพยาบาลรัฐ 11,545 ราย)
88 ราย
 รับแจ้งจากโรงแรม ศูนย์เอราวัณ มหาวิทยาลัยและ
มัคคุเทศก์และอู่ตะเภา

ประเภทของผู้ป่วย

จานวนผู้ป่วย
สะสม
18,696 ราย
8,502 ราย

ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม
● พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
(โรงพยาบาลเอกชน 3,680 ราย โรงพยาบาลรัฐ 4,822 ราย)
● อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว
7,653 ราย
● สังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกและที่บ้าน
2,541 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
1,524 ราย
342 ราย
 หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
1,173 ราย
 อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล
9 ราย
 เสียชีวิต
23 ราย
ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง
ขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 1,524 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับ
บ้าน 342 ราย ผู้ป่วยยืน ยันที่เสียชีวิต 9 ราย ผลตรวจผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังที่เหลือ 17,172 ราย
ตรวจไม่พบเชื้อ 9,815 ราย และอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 7,357 ราย
ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย มีค่า มัธยฐานของอายุเท่ากับ 34 ปี (5
เดือน - 84 ปี) เพศชาย 828 ราย เพศหญิง 560 ราย (ชาย:หญิง = 1.48:1) ไม่ทราบเพศ 136 ราย สัญชาติไทย
1,227 ราย จีน 31 ราย ฝรั่งเศส 15 ราย อังกฤษ 10 ราย ญี่ปุ่น 6 ราย อิตาลี 6 ราย เดนมาร์ก 5 ราย อเมริกัน 6
ราย พม่า 6 ราย เยอรมนี 3 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 4 ราย แคนาดา 4 ราย สวีเดน 3 ราย เบลเยี่ยม 3 ราย สิงคโปร์
2 ราย โปรตุเกส 2 ราย อินโดนีเซีย 2 ราย ปากีสถาน 3 ราย สเปน 2 ราย กัมพูชา 2 ราย อินเดีย 2 ราย เฟรนช์
เกียนา 1 ราย อุซเบกิสถาน 1 ราย อิหร่าน 1 ราย มาเลเซีย 1 ราย นิวซีแลนด์ 1 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย ฟินแลนด์
1 ราย ยู เครน 1 ราย เกาหลี ใต้ 1 ราย ไทย/เบลเยี่ ย ม 1 ราย รัส เซีย 1 ราย ลาว 1 ราย เวี ยดนาม 1 ราย
แอลเบเนียน 1 ราย ไม่ทราบ 166 ราย ประวัติโรคประจาตัวที่พบได้แก่ ความดันโลหิตสูง (7 ราย) ภูมิแพ้ (5 ราย)
เบาหวาน (4 ราย) เบาหวานและความดันโลหิตสูง 4 ราย) หอบหืด (4 ราย) ความดันโลหิตสูง หัวใจโต และเกาต์
(1 ราย) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (1 ราย) เบาหวานและไขมันในเลือดสูง (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตวาย
เรื้อรัง (1 ราย) ไขมันในเลือดสูง (1 ราย) เบาหวาน มะเร็งลาไส้ และตับอักเสบ (1 ราย) สะเก็ดเงิน (1 ราย) ภาวะ
ซึมเศร้าที่เกิดจากการปรับตัว (1 ราย) ไม่มีโรคประจาตัว (1,492 ราย) พบผู้ป่วยจากการคัดกรองที่สนามบิน 20
ราย เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยตนเอง 973 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 531 ราย และคัดกรองพบในกลุ่ ม
พลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย

3. มาตรการในประเทศไทย
 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สั่งปิดจังหวัดเป็นเวลา 30 วัน โดยให้เข้าจังหวัดได้เฉพาะ ยานพาหนะ
และสิ่งของที่จาเป็นเท่านั้น
 กลุ่มจิตอาสาในจั งหวัดเชียงใหม่ อาสาทาตู้อะคิลิ คป้องกันสารคัดหลั่งของผู้ป่วย มอบให้ทีม
แพทย์และพยาบาล ในโรงพยาบาลต่าง ๆ สู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีโรงงาน
อะไหล่รถยนต์ สร้างตู้พ่นยาฆ่าเชื้อให้พนักงานพ่นก่อนเข้าทางาน พร้อมคาแนะนา
 การรถไฟแห่งประเทศไทย ปรับแผนการเดินรถเส้นทางใต้ กรุงเทพ-หาดใหญ่ ปลายทางยะลา
และสุ ไ หงโกลก หลั ง มี ก ารแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และมี ก ารประกาศปิ ด จั ง หวั ด ยะลา
ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก พร้อมแจ้งคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา
 นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ รั บ มอบนวั ต กรรมบริ ก ารตรวจคั ด กรองโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
เบื้ อ งต้ น แบบรวดเร็ ว "Chula COVID - 19 Strip Test Service" จาก ศ.ดร.บั ณ ฑิ ต เอื้ อ อาภรณ์ อธิ ก ารบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 100,000 ชุด เพื่อรัฐบาลนาไปให้บริการประชาชนในการตรวจคัดกรองผู้ที่มี
ความเสี่ยงติดเชื้อเป็นการเบื้องต้น
 กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย ออกมาตรการประกาศหยุดการผลิตชั่วคราว โรงงาน
2 แห่ง คือ ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง หรือ เอฟทีเอ็ม และออโต้ อัลลายแอนซ์ หรือ เอเอที ระหว่างวันที่
27 มีนาคม - 20 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางฟอร์ด
ยืนยันจะยังคงจ่ายเงินเดือนพนักงาน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่ยังคงทางาน แต่เป็นการทางานที่บ้าน จะได้รับ 100%
ส่วนพนักงานที่ไม่ได้ทางานจะได้รับ 90% แต่ทั้งนี้สามารถใช้วันหยุดชดเชยประจาปีมาแลกเป็นเงินเดือน ให้ได้เต็ม
100% ได้
 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ประกาศหยุดทุกโรงงานในจังหวัดชลบุรีชั่วคราวภายใน
เดือนเมษายน พร้อมจ่ายค่าจ้าง 85% ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนปรับกาลังผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด
ที่ยอดขายรถยนต์ลดลง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 สระแก้ว สั่งเพิ่มมาตรการปิดด่านชายแดน 19 จุด ต่อเนื่องแบบไม่มีกาหนด จนกว่าสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเข้าสู่ภาวะปกติ หลังถูกจัดเป็น 1 ใน 5 พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ส่วน
ผู้ป่วยเก่าที่มีนัดรับยาให้รอรับยาที่บ้าน ตั้งแต่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป
 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นห่วงผู้สูงอายุเสี่ยงติดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และลูกหลานที่เดินทางกลับภูมิลาเนา ควรกักตัว แยกอยู่ แยกกิน สาหรับผู้สูงวัยหากเลี่ยงได้ให้อยู่
บ้าน
 พล.ต.ท. โสภณ พิ สุ ท ธิ ว งษ์ รองผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร (กทม.) แจ้ ง ว่ า ทาง
กรุงเทพมหานคร ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานคร-พื้นที่
จังหวัดเสี่ยง ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและเน้นย้าความ

ร่ ว มมื อ ของประชาชนในการป้ อ งกั น ตนเอง และปฏิ บั ติ ต นตามมาตรการเว้ น ระ ยะห่ า งทางสั ง คม (Social
Distancing) ในการดาเนินชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
อย่างเคร่งครัด
 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดศูนย์บริการกฎหมายช่วยเหลือประชาชนช่วง "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโควิด-19" ระบาด พร้อมแอปพลิเคชันให้ติดต่อเพื่อส่งข้อเท็จจริง
4. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
● โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ สวม
หน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
● หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีน และประเทศที่มีรายงานการแพร่เชื้อในท้องที่ (Local transmission)
ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิด
ผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
● ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากประเทศที่มีการรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ
ได้ แก่ จี น (รวมฮ่ องกงและมาเก๊ า ) เกาหลี ใ ต้ อิต าลี อิห ร่า น ออสเตรีย เบลเยีย ม มาเลเซี ย แคนาดา
โปรตุเกส บราซิล เช็กเกีย อิสราเอล ออสเตรเลีย เกาะไอร์แลนด์ ปากีส ถาน ฟินแลนด์ ตุรกี กรีซ ชิลี
ลักเซมเบิร์ก โปแลนด์ เอกวาดอร์ ฝรั่งเศส สเปน อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์
สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หายใจ
เหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปในเมืองของประเทศดังกล่าวข้างต้น
ร่วมด้วย โดยดูรายละเอียดได้จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
● หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิตและการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ
● หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
โดยไม่จาเป็น
● ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว ) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดิน
หายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
● รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน
สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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