ฉบับที่ 219 วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.
1. สถานการณ์ในต่างประเทศ
รายงานผู้ป่ วยยืนยันทั่ว โลก รวม 210 ประเทศ 2 เขตบริห ารพิ เศษ 1 นครรัฐ เรื อ Diamond Princess
เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 จำนวน 19,820,602 ราย มีอาการรุนแรง
65,153 ราย เสี ยชี วิ ต 729,809 ราย โดยประเทศที่ มีจ ำนวนผู้ ป่ วยยื นยั น 10 อั นดั บ แรก ได้ แก่ สหรัฐ อเมริ ก า
5,150,060 ราย บราซิ ล 3,013,369 ราย อินเดีย 2,156,443 ราย รั สเซีย 887,536 ราย แอฟริกาใต้ 553,188 ราย
เม็กซิ โก 475,902 ราย เปรู 471,012 ราย โคลอมเบี ย 376,870 ราย ชิลี 371,023 ราย และสเปน 361,442 ราย
ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 30 มีจำนวนผู้ป่วย 88,673 ราย (รวม ฮ่องกง 4,008 ราย มาเก๊า 46 ราย)
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2563
- สาธารณรัฐ ฟิลิป ปินส์ กระทรวงสาธารณสุขฟิ ลิปปิ นส์เผยว่า จำนวนผู้ติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคง
เป็นอันดับหนึ่งในอาเซี ยน เนื่องจากมีการตรวจหาเชื้ออย่ างจริงจัง หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า ทำให้ต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้ง
- สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา เจ้าหน้าที่ กองกำลัง พิทักษ์ช าติของเวเนซุเอลา ใช้มาตรการลงโทษ
ขั้นเด็ด ขาด แก่ผู้ที่ฝ่า ฝืนมาตรการป้ องกัน โรคติด เชื้อไวรั สโคโรนา 2019 โดยหากพบใครไม่ สวมหน้ากากอนามั ย
หรือลดหน้ากากลงในที่สาธารณะ จะถูกนำตัวมานั่งอยู่ก ลางแดดจัดนานเกือบ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการลงโทษ
ด้วยการวิดพื้นกลางแจ้งอีกด้วย
- สหพันธรัฐมาเลเซีย พบการแพร่ก ระจายของกลุ่มก้ อนสิวากังกา เริ่ มต้นจากเจ้าของร้ านอาหารในเมือ ง
กำปงนาโปห์เพิ่ง กลับมาจากอินเดีย และไม่ยอมปฏิบัติตามข้อบั งคับแยกกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และแพร่เชื้ อ
ให้กับคนใกล้ชิดและระบาดไปยังผู้อนื่
- สาธารณรั ฐอิตาลี มี มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ ที่อนุ มัติม ากกว่ า 100 แนวทาง มุ่ง เน้นคุ้มครองการจ้า ง
งาน สนับ สนุ นคนทำงาน ลดภาระภาษี และช่ วยเหลือ รัฐ บาลท้ องถิ่น จ่ ายเงินช่ว ยเหลื อ ฉุก เฉินรายเดือ นแก่
ครอบครั วผู้มี รายได้ น้อย ครอบครัวละระหว่ าง 400 – 800 ยูโ ร (14,713 – 29,426 บาท) ต่อเดือน และจัด สรร
เงินงบประมาณจำนวน 500 ล้านยูโร เพื่อจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
- สหราชอาณาจักร รายงานว่า ประชาชนชาวอังกฤษจำนวนมากแห่กันออกไปพักผ่ อนริม ทะเลกั นแน่ น
ชายหาด ที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ เนื่องจากคลื่นความร้อน หรือฮีตเวฟ ด้านเจ้าหน้าที่ชายหาดระบุ
ว่า ประชาชนหลายคนละเลยการปฏิบัติตามกฎและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากอนามัย และไม่เว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระบาดอีกครั้ง
2. สถานการณ์ภายในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 มี ผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่ างประเทศที่ ได้รับ การคั ดกรอง จำนวน 7,156,283 คน
(ข้อ มู ล ณ วั นที่ 7 สิง หาคม 2563) รวมพบผู้ ป่ วยที่ มี อาการเข้ าได้ ตามนิ ยามการคั ดกรองที่ ช่ องทางเข้ าออกประเทศ
จำนวน 2,568 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตาราง 1 การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า -ออกระหว่างประเทศ
ประเภทการคัดกรอง
ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
● คัดกรองที่สนามบิน* (43,571 เที่ย วบิน)
● คัดกรองที่ท่าเรือ **
● ด่านพรมแดนทางบก***
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้ าเมืองแจ้ งวัฒนะ****

จำนวนผู้ได้รับ
การคัดกรอง
7,156,283 คน
4,545,040 คน
163,725 คน
2,201,410 คน
246,108 คน

จำนวนผู้ป่วย
สะสม
2,568 ราย
2,551 ราย
2 ราย
15 ราย
0 ราย

หมายเหตุ: *เริม่ วันที่ 3 มกราคม 2563, **เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563, ***เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563, ****เริม่ วันที่ 30 มกราคม 2563

2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
วันที่ 9 สิ งหาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่ วยที่มี อาการตามนิย ามเฝ้า ระวั งโรครายใหม่ จำนวน
1,071 ราย รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติ การสะสมทั้งหมด จำนวน 386,931 ราย รายละเอี ยดตาม
ตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
758,464 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
386,931 ราย
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม *
9,775 ราย
66,906 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
294,852 ราย
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
386,931 ราย
2,568 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
384,275 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 121,164 ราย โรงพยาบาลรัฐ 263,111 ราย)
88 ราย
• อื่นๆ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,351 ราย
3,151 ราย
• หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
142 ราย
• อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล
58 ราย
• เสียชีวิต
การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,351 ราย
2,444 ราย
• จากภายในประเทศ
907 ราย
• จากต่างประเทศ
414 ราย
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด**

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

ผู้ป่ วยยืนยัน โรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ที่พ บในประเทศไทย มี ค่า มัธ ยฐานของอายุ เท่ ากั บ 34 ปี
(1 เดื อ น - 97 ปี ) เพศชาย 1,872 ราย เพศหญิ ง 1,479 ราย (ชาย:หญิ ง = 1.26:1) สั ญชาติ ไทย 3,006 ราย
สัญชาติอื่น ๆ 336 ราย และไม่ ทราบ 9 ราย มีประวัติโ รคประจำตั ว 208 ราย และไม่ มีโรคประจำตัว 3,143 ราย
พบผู้ป่ วยจากการคั ด กรองที่ ส นามบิ น 40 ราย (รวมพลเมือ งไทยที่รับกลับ จากเมือ งอู่ ฮั่น 1 ราย) เข้ ารั กษาใน
โรงพยาบาลด้วยตนเอง 1,588 ราย จากการติ ดตามผู้สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้ นที่ที่รัฐกำหนด 414 ราย
จากการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย
3. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิ จพิจารณาการผ่อนคลายการบัง คับใช้
มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะมีการพิจารณาให้
โรงเรียนเปิดสอนเต็มรูปแบบ 100% โดยไม่ต้องเว้นระยะ แต่นักเรียนจะต้องจดบันทึกทุกครั้งว่าเลิกเรียนแล้วไปไหน
มาบ้าง เพื่อ เป็นมาตรการติดตามตัว หากเกิดการแพร่ระบาดโรคในสถานศึก ษา และสลั บวันเรียน หากโรงเรีย น
สามารถบริหารจัดการได้ แต่พยายามให้มีการเรียนในห้อ งเรียนน้อยที่สุด คาดว่าจะเริ่มเปิดเรียนแบบ 100% ได้ใ น
วันที่ 13 ส.ค. นี้
• คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กระทรวงศึกษาธิการ จะเปิดให้โรงเรียนเอกชนทุกประเภท
ทั้งนานาชาติ และโรงเรี ยนทั่ วไปสามารถยื่นขออนุ ญาตมายั งสำนั กงานคณะกรรมการการศึก ษาเอกชน จากนั้ น
จะรวบรวมรายชื่อส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ และ ศบค.พิจารณาให้ค วามเห็นชอบ ซึ่งครูชาวต่างชาติที่จะเข้ า
มาสอนมีจากหลายประเทศมากกว่า 3,000 คน ซึ่งครูต่างชาติทุกคนที่จะเข้ามาสอนในโรงเรียนเอกชนจะต้องผ่า น
การคัดกรองโรคก่ อนเดินทางจากประเทศต้ นทางก่อ น และเมื่อมาถึง ประเทศไทยจะต้ องเข้าสถานกักกั นโรคตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค.อย่างเคร่งครั ด โดยทางครูช าวต่างชาติจะเป็นผู้ออกค่าใช้ จ่ายเอง
หากไม่ผ่านการคัดกรองจะไม่อนุญาตให้มาสอนในโรงเรียนเอกชนอย่างเด็ดขาด
4. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
● กรณีมีการเดินทางโดยใช้รถขนส่งสาธารณะทั้งภายในจังหวัด รวมถึงการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
o ผู้ประกอบการ ต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดยานพาหนะ การคั ด กรอง
ผู้โดยสาร การเน้นให้ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมทั้งให้มีการจอดพั ก รถ ควร
จัดให้มีการนั่งตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
o ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะการเดินทาง และงดการพูดคุย รวมถึ ง
การรับประทานอาหารบนรถขนส่งสาธารณะ และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
● สำหรั บสถานที่ป ระกอบการอื่น ๆ นอกจากการทำความสะอาดพื้นผิ วและการใส่หน้ ากากอนามั ย หรื อ
หน้ากากผ้ า ผู้ป ระกอบการต้องจำกัด จำนวนการเข้าใช้บริ การตามาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่ อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
● กรณีที่อยู่ในบริเวณที่ผู้คนพลุกพล่าน หรืออยู่ในสถานที่ที่การระบายอากาศเป็ นระบบปิด เช่น อยู่ในห้อ ง
ประชุม ศูนย์ แสดงสิ นค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ เป็นต้น ให้ใ ช้หน้ ากากอนามั ยหรื อหน้ากากผ้ า และรั กษา
ระยะห่างไม่น้อย กว่า 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สนั้ ที่สุด

หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้ว น้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้ อก่อโรคทางระบบทางเดิ 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 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 13) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0077.PDF
9. คำสั่งศู นย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติ ตามข้อ กำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0081.PDF

