ฉบับที่ 201 วันที่ 22 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 22 กรกฎาคม 2563 จำนวน 15,111,223 ราย มีอาการ
รุนแรง 63,636 ราย เสียชีวิต 619,873 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
4,028,733 ราย บราซิล 2,166,532 ราย อินเดีย 1,194,888 ราย รัสเซีย 789,190 ราย แอฟริกาใต้ 381,798 ราย
เปรู 362,087 ราย เม็กซิโก 356,255 ราย ชิลี 334,683 ราย สเปน 313,274 ราย และสหราชอาณาจักร 295,817
ราย ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 26 มีจำนวนผู้ป่วย 85,773 ราย (รวม ฮ่องกง 2,020 ราย มาเก๊า 46 ราย)
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกระทรวงสาธารณสุข รายงานการดำเนินงานเฝ้า ระวั ง การ
แพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังเข้มงวดสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อหลี ก เลี่ ย งก าร
ระบาดระลอกที่ 2 ถึงแม้ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นานกว่า 3 เดือน ยังคงดำเนินมาตรการกักโรคผู้ที่เดิ นทางเข้ า
ประเทศนาน 14 วันโดยกลุ่มคนเหล่านี้จะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักตัว ที่ต่างๆ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ
ทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศที่ช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง
- ประเทศเนปาล จะเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม
2563 และกระทรวงการท่องเที่ยวระบุว่า สายการบินจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โรงพยาบาลในฮ่องกง อยู่ในสภาวะใกล้ถงึ ขีดจำกัดใน
การดูแลผู้ป่วย หลังจากต้องรับมือกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบผู้ติดเชื้อราย
ใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละมากกว่า 50 คน โรงพยาบาลหลายแห่ง ตัดสินใจปรับลดบริการและการผ่าตั ด ที่ ไ ม่ จ ำเป็ น
ร้อยละ 77 ของเตียงในห้องแยกผู้ปว่ ยถูกใช้เพื่อดูแลผู้ปว่ ยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนที่เหลือประมาณ ร้อยละ 20
ต้องสงวนไว้ให้กับการดูแลคนไข้กรณีฉกุ เฉิน
2. สถานการณ์ภายในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 มีผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรอง จำนวน 7,055,224
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้ าได้ตามนิยามการคั ดกรองที่ช่ องทางเข้ า ออก
ประเทศ จำนวน 2,313 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 1 การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า -ออกระหว่างประเทศ
จำนวนผู้ได้รับ
จำนวนผู้ป่วย
ประเภทการคัดกรอง
การคัดกรอง
สะสม
ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
2,313 ราย
7,055,224 คน
● คัดกรองที่สนามบิน* (42,477 เที่ย วบิน)
4,517,629 คน
2,299 ราย
● คัดกรองที่ท่าเรือ **
2 ราย
159,007 คน
● ด่านพรมแดนทางบก***
12 ราย
2,147,844 คน
0 ราย
230,744 คน
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้ าเมืองแจ้ งวัฒนะ****

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

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จำนวน
2,993 ราย รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 355,830 ราย รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
690,624 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
355,830 ราย
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม *
9,775 ราย
58,766 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
266,253 ราย
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
355,830 ราย
2,313 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
353,429 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 108,757 ราย โรงพยาบาลรัฐ 244,672 ราย)
88 ราย
• อื่นๆ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,261 ราย
3,105 ราย
• หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
98 ราย
• อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล
58 ราย
• เสียชีวิต
การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,261 ราย
2,444 ราย
• จากภายในประเทศ
817 ราย
• จากต่างประเทศ
323 ราย
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด**
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 1,806 ราย เพศหญิง 1,455 ราย (ชาย:หญิง = 1.24:1) สัญชาติไทย 2,922 ราย สัญชาติ
อื่น ๆ 328 ราย และไม่ทราบ 11 ราย มีประวัติโรคประจำตัว 201 ราย และไม่มีโรคประจำตัว 3,060 ราย พบผู้ปว่ ย
จากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย) เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วย
ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 324 ราย จากการตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย

3. มาตรการในประเทศไทย
• ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดย นายกรั ฐ มนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีมติให้ต่อพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ออกไปอีกหนึ่งเดือน ระหว่าง 1-31 สิงหาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อย
• กรมควบคุมโรค ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการสถานประกอบการต้ า นโ รค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในฐานวิถีใหม่ เพื่อลดการติดเชื้อ เนื่องจากผู้ป่วยร้อยละ 80 เป็นกลุ่มคนวัยทำงาน โดย
เลือกโรงงาน 3 แห่ง เป็นต้นแบบ และขยายผลเพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ ในกลุ่มพนักงานสถานประกอบการ
และครอบครัวทั่วประเทศ
• กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับ ครูนิเทศกลุ่มทีซะหน่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าสองยาง เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานของสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรี ย นใน
การป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้า น
ทีมูโกะทะ ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
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 หรืออยู่ในสถานที่ที่ การระบายอากาศเป็นระบบปิด 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
● 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

