ฉบับที่ 196 วันที่ 17 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 17 กรกฎาคม 2563 จำนวน 13,967,833 ราย มีอาการ
รุนแรง 59,912 ราย เสียชีวิต 593,100 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
3,695,469 ราย บราซิ ล 2,014,738 ราย อิ นเดี ย 1,005,871 ราย รั ส เซี ย 759,203 ราย เปรู 341,586 ราย
แอฟริกาใต้ 324,221 ราย เม็กซิโก 324,041 ราย ชิลี 323,698 ราย สเปน 305,935 ราย และสหราชอาณาจั ก ร
292,552 ราย ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 25 มีจำนวนผู้ป่วย 85,324 ราย (รวม ฮ่องกง 1,656 ราย มาเก๊า 46 ราย)
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
- ประเทศสิงคโปร์ บริษัท Surbana Jurong ทดลองใช้อุปกรณ์ติดตามตัวแบบใหม่และระบบเช็คอินแบบ
ดิจิตอลเพื่อให้สามารถมองเห็ นผ่ านระบบ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันหรือชุ มนุ มกั นจำนวนมาก และยั ง ลดการ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ทำงานได้
- ประเทศอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตาออกประกาศขยายให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคมไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
2. สถานการณ์ภายในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรอง จำนวน 7,025,998
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้ าได้ ตามนิ ยามการคัดกรองที่ช่ องทางเข้ า ออก
ประเทศ จำนวน 2,166 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 1 การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า -ออกระหว่างประเทศ
จำนวนผู้ได้รับ
จำนวนผู้ป่วย
ประเภทการคัดกรอง
การคัดกรอง
สะสม
ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
7,025,998 คน
2,166 ราย
คัดกรองที่สนามบิน* (42,171 เที่ยวบิน)
● คัดกรองที่ท่าเรือ **
● ด่านพรมแดนทางบก***
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้ าเมืองแจ้ งวัฒนะ****
●

4,509,097 คน
157,808 คน
2,132,470 คน
226,623 คน

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

2,152 ราย
2 ราย
12 ราย
0 ราย

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จำนวน
2,076 ราย รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 342,698 ราย รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2

ตาราง 2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม *
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 103,435 ราย โรงพยาบาลรัฐ 237,009 ราย)
• อื่นๆ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
• หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
• อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล
เสียชีวิต
การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม
• จากภายในประเทศ
• จากต่างประเทศ
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด**

จำนวนผู้ป่วยสะสม
636,984 ราย
342,698 ราย
9,775 ราย
46,266 ราย
238,245 ราย
342,698 ราย
2,166 ราย
340,444 ราย
88 ราย
3,239 ราย
3,095 ราย
86 ราย
58 ราย
3,239 ราย
2,444 ราย
795 ราย
302 ราย

หมายเหตุ: *ข้อมูลปรับปรุงรายสัปดาห์
**เริ่มมีมาตรการกักกันผู้ทเี่ ดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2563

ผู ้ ป ่ วยยืนยั นโรคติ ดเชื ้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ที ่ พ บในประเทศไทย มี ค ่ ามัธยฐานของอายุ เท่า กั บ 37 ปี
(1 เดือน - 97 ปี) เพศชาย 1,789 ราย เพศหญิง 1,450 ราย (ชาย:หญิง = 1.23:1) สัญชาติไทย 2,900 ราย สัญชาติ
อื่น ๆ 328 ราย และไม่ทราบ 11 ราย มีประวัติโรคประจำตัว 207 ราย และไม่มีโรคประจำตัว 3,032 ราย พบผู้ปว่ ย
จากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย) เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วย
ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 302 ราย จากการตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย
3. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข เตรียมนำบทเรียนกรณีพบผู้ติดเชื้อชาวต่างชาติเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาปรับมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค พร้ อ ม
ชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” นอกจากนี้ กองการพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบผู้มีประสบการณ์

สูงด้านการพยาบาลทางคลินิก เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับพยาบาลในการดูแลสุขภาพประชาชนให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาและให้สามารถรองรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แจ้งประชาชนสามารถเดินทางได้ตามปกติ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน
กรณีเดินทางไปหรือกลับจากจังหวัดระยอง ทั้งนี้ ในหนังสือคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ระบุรายละเอียดชัดเจนว่ า
ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดระยอง และไปที่โรงแรมดิวารี ในช่วงวันที่ 8-11 กรกฎาคมที่ผ่านมา และห้างแหลมทองใน
วันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา และมีความกังวลว่าตัวเองสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดระยองหรือกรมควบคุมโรค หากจังหวัดพบข้อบ่งชี้ว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ให้จังหวัด ดำเนิ นการต าม
มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจและอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มีความกังวลว่ า จะ
เสี่ยงติดเชื้อ โดยรายงานตัวที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองในการสอบสวนโรคและไม่ต้องกักตัว
• คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ส่งหนังสือขอความร่วมมือเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยในผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดระยอง และมีประวัติอยู่ใน
สถานที่และเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อชาวอียิปต์ โดยข้อให้ 1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดระยอง
มีประวัติเข้าพัก ณ โรงแรม ดีวารี ดีว่า ระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม หรือเข้าใช้บริการห้างสรรพสิ นค้ า
แพชชั่นฯ (ห้างแหลมทอง) วันที่ 10 กรกฎาคม ระหว่างเวลา 11.00-15.00 น. ให้สังเกตอาการ สวมหน้ า กาก
อนามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อนื่ เป็ นระยะเวลา 14 วัน หากกังวล หรือมีอาการเข้า
ข่าย ให้รีบพบแพทย์ 2) มอบเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข กับผู้ที่
เดินทางจากจังหวัดระยองตามความเหมาะสม และ 3) การสั่งปิดโรงเรียน หรือสถานอื่นใดเป็นการชั่วคราว ควร
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด
สำหรับกรณีพบผู้ติดเชื้อชาวซูดาน ให้ดำเนินการ 1) ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ไม่จำเป็ นต้ อ ง
กักกัน 14 วัน ยกเว้นคนมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ให้สังเกตอาการ สวม
หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน และ 2) หากผู้ที่
เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครที่มีประวัติเสี่ยงมีอาการให้ไปพบแพทย์
4. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
● กรณีมีการเดินทางโดยใช้รถขนส่งสาธารณะทั้งภายในจังหวัด รวมถึงการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
o ผู้ประกอบการ ต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดยานพาหนะ การคัดกรอง
ผู้โดยสาร การเน้นให้ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมทั้งให้มีการจอดพักรถ ควร
จัดให้มีการนั่งตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
o ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะการเดินทาง และงดการพูดคุย รวมถึง
การรับประทานอาหารบนรถขนส่งสาธารณะ และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
● สำหรับสถานที่ประกอบการอื่นๆ นอกจากการทำความสะอาดพื้ นผิวและการใส่หน้ ากากอนามัย หรื อ
หน้ากากผ้า ผู้ประกอบการต้องจำกัดจำนวนการเข้าใช้บริก ารตามาตรการป้องกันโรคตามที่ ราชการกำหนด เพื่ อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
● กรณีที่อยู่ในบริเวณที่ผู้คนพลุกพล่าน หรืออยู่ในสถานที่ที่การระบายอากาศเป็นระบบปิด เช่น อยู่ในห้อง
ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ เป็นต้น ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้า กากผ้ า และรั ก ษา
ระยะห่างไม่น้อย กว่า 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สนั้ ที่สุด

หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดิ น
หายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูต้ ิดเชื้อ
● 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

