ฉบับที่ 222 วันที่ 12 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 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 20,542,728 ราย มีอาการรุนแรง
64,662 ราย เสี ย ชี วิ ต 746,337 ราย โดยประเทศที ่ มี จ ำนวนผู ้ป่ วยยื นยั น 10 อั นดั บแรก ได้ แก่ สหรัฐอเมริกา
5,305,957 ราย บราซิล 3,112,393 ราย อินเดีย 2,332,908 ราย รัสเซีย 902,701 ราย แอฟริกาใต้ 566,109 ราย
เม็กซิโก 492,522 ราย เปรู 489,680 ราย โคลอมเบีย 410,453 ราย ชิลี 376,616 ราย และสเปน 373,692 ราย
ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 31 มีจำนวนผู้ป่วย 89,027 ราย (รวม ฮ่องกง 4,244 ราย มาเก๊า 46 ราย)
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2563
- องค์การอนามัยโลก (WHO) ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้ นอเมริกา กล่ า วว่ า
WHO ยังไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินวัคซีนต้านไวรัส โคโรนา 2019 ของรัสเซีย และมีความเห็นว่า รัสเซี ย
ไม่ควรผลิตวัคซีนดังกล่าวในบราซิล จนกว่าจะเสร็จสิ้นการทดลองในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 เพื่อรับประกันความ
ปลอดภัย และความมีประสิทธิภาพของวัคซีน
- ราชอาณาจักรภูฏ าน รัฐบาลได้มีคำสั่งให้ใช้ม าตรการล็ อกดาวน์ป ระเทศ เป็ นครั้งแรก เพื่ อ ควบคุ ม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังพบหญิงชาวภูฏานรายหนึ่ง เดินทางกลับมาจากคูเวต และ
ถูกกันกันตัวนาน 30 วัน หลังจากพ้นระยะกักกันแล้ว 10 วันถัดมา กลับตรวจพบว่าติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
- ประเทศนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ประกาศล็อกดาวน์เมืองออกแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุด
ของนิวซีแลนด์ หลังพบผูป้ ่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 ราย ที่เป็นครอบครัวเดียวกัน จากภายในประเทศ
เป็นครั้งแรกในรอบ 102 วัน โดยจะมีการยกระดับการล็อกดาวน์เมืองออกแลนด์สู่ระดับ 3 จนถึงช่วงเที่ยงคืนของ
วันที่ 14 สิงหาคมนี้
2. สถานการณ์ภายในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรอง จำนวน 7,174,674 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563) รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคั ดกรองที่ช่ องทางเข้ าออกประเทศ
จำนวน 2,576 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 1 การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า -ออกระหว่างประเทศ
จำนวนผู้ได้รับ
จำนวนผู้ป่วย
ประเภทการคัดกรอง
การคัดกรอง
สะสม
ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
2,576 ราย
7,174,674 คน
● คัดกรองที่สนามบิน* (43,758 เที่ย วบิน)
4,550,269 คน
2,559 ราย
● คัดกรองที่ท่าเรือ **
164,355 คน
2 ราย
● ด่านพรมแดนทางบก***
2,211,150 คน
15 ราย
248,900 คน
0 ราย
• 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 12 สิงหาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จำนวน
505 ราย รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติก ารสะสมทั้งหมด จำนวน 389,752 ราย รายละเอี ย ดตาม
ตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
778,023 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
389,752 ราย
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม *
9,775 ราย
69,581 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
308,915 ราย
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
389,752 ราย
2,576 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
387,088 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 122,398 ราย โรงพยาบาลรัฐ 264,690 ราย)
88 ราย
• อื่นๆ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,356 ราย
3,169 ราย
• หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
129 ราย
• อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล
58 ราย
• เสียชีวิต
การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,356 ราย
2,444 ราย
• จากภายในประเทศ
912 ราย
• จากต่างประเทศ
419 ราย
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด**
หมายเหตุ: *ข้อมูลปรับปรุงรายสัปดาห์
**เริ่มมีมาตรการกักกันผู้ทเี่ ดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2563

ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย มีค่ามัธยฐานของอายุ เท่ ากั บ 45 ปี
(1 เดื อ น - 97 ปี ) เพศชาย 1,877 ราย เพศหญิ ง 1,479 ราย (ชาย:หญิง = 1.27:1) สั ญชาติ ไทย 3,010 ราย
สัญชาติอื่น ๆ 337 ราย และไม่ทราบ 9 ราย มีประวัติโรคประจำตัว 208 ราย และไม่มีโรคประจำตัว 3,148 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 419 ราย
จากการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 ราย และจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย

3. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงกลาโหม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมหารือ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
ร่วมกับผู้แทนของ State quarantine (SQ) และ Local quarantine (LQ) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปลี่ยนจาก
SQ เป็น Alternative state quarantine (ASQ) และ LQ เป็น ALQ พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
• ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ออกประกาศอนุญาต
ให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งหรือในร่ม แบบมีผู้เข้าชมได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชม โดยมีมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคเป็นไปตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกำหนด เริ่มวันที่ 13 สิงหาคมนี้
• หน่วยแพทย์และรถพระราชทานตรวจโรคชีว นิ รภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิญชวนประชาชน
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม
2563 ณ ท้องสนามหลวง
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 ผู้ประกอบการต้องจำกัดจำนวนการเข้าใช้บริก 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
● ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่ น 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

