ฉบับที่ 198 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.
1. สถานการณ์ในต่างประเทศ
มีรายงานผู้ ป่วยยืนยั นทั่ว โลก รวม 210 ประเทศ 2 เขตบริ หารพิ เศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess
เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 จำนวน 14,440,011 ราย มีอ าการ
รุนแรง 60,095 ราย เสียชีวิต 605,142 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรั ฐ อเมริ ก า
3,833,597 ราย บราซิ ล 2,075,246 ราย อินเดีย 1,078,757 ราย รั สเซีย 771,546 ราย แอฟริกาใต้ 350,879 ราย
เปรู 349,500 ราย เม็กซิ โก 338,913 ราย ชิลี 328,846 ราย สเปน 307,335 ราย และสหราชอาณาจักร 294,066
ราย ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 26 มีจำนวนผู้ป่วย 85,484 ราย (รวม ฮ่องกง 1,778 ราย มาเก๊า 46 ราย)
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563
- ประเทศออสเตรเลีย เมืองเมลเบิร์น ออกประกาศให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้ า
เมื่อต้องออกนอกบ้านหรือ ไปในที่ส าธารณะ หากฝ่า ฝืนจะต้อ งเสียค่า ปรับจำนวน 200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดย
เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2563
- ประเทศสิ งคโปร์ เตรี ยมผ่ อนปรนระยะที่ 2 ในการเปิ ดเศรษฐกิ จ ได้แ ก่ ธุรกิจต่ างๆ ศู นย์บ ริการลูกค้ า
ห้องสมุด และสถานที่ส าธารณะ เป็ นต้น โดยต้องมีมาตรการด้ านความปลอดภัย พร้ อมที่ จะเปิ ดรั บบริ การอย่า ง
เคร่งครัด
2. สถานการณ์ภายในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีผู้ที่ เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้ รับการคัดกรอง จำนวน 7,038,187
คน (ข้ อ มู ล ณ วั นที่ 17 กรกฎาคม 2563) รวมพบผู้ ป่ วยที่ มี อาการเข้าได้ ตามนิยามการคั ดกรองที่ ช่ องทางเข้ าออก
ประเทศ จำนวน 2,277 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 1 การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า -ออกระหว่างประเทศ
จำนวนผู้ได้รับ
จำนวนผู้ป่วย
ประเภทการคัดกรอง
การคัดกรอง
สะสม
ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
7,038,187 คน
2,277 ราย
● คัดกรองที่สนามบิน* (42,300 เที่ย วบิน)
4,512,879 คน
2,263 ราย
● คัดกรองที่ท่าเรือ **
158,483 คน
2 ราย
● ด่านพรมแดนทางบก***
2,138,837 คน
12 ราย
227,988 คน
0 ราย
• 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 19 กรกฎาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยที่ มีอาการตามนิย ามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จำนวน
2,022 ราย รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติ การสะสมทั้งหมด จำนวน 348,650 ราย รายละเอี ยดตาม
ตารางที่ 2

ตาราง 2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม *
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 106,174 ราย โรงพยาบาลรัฐ 240,111 ราย)
• อื่นๆ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
• หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
• อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล
• เสียชีวิต
การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม
• จากภายในประเทศ
• จากต่างประเทศ
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด**

จำนวนผู้ป่วยสะสม
642,936 ราย
348,650 ราย
9,775 ราย
46,266 ราย
238,245 ราย
348,650 ราย
2,277 ราย
346,285 ราย
88 ราย
3,249 ราย
3,095 ราย
96 ราย
58 ราย
3,249 ราย
2,444 ราย
805 ราย
312 ราย

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

ผู้ป่ วยยืนยัน โรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ที่พ บในประเทศไทย มี ค่า มัธ ยฐานของอายุ เท่ ากั บ 37 ปี
(1 เดือน - 97 ปี) เพศชาย 1,797 ราย เพศหญิง 1,452 ราย (ชาย:หญิง = 1.24:1) สัญชาติไทย 2,910 ราย สัญชาติ
อื่น ๆ 328 ราย และไม่ทราบ 11 ราย มีประวัติโรคประจำตัว 209 ราย และไม่มีโรคประจำตัว 3,040 ราย พบผู้ป่วย
จากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยทีร่ ับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย) เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้ ว ย
ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 312 ราย จากการตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย
3. มาตรการในประเทศไทย
• ศูนย์ บริห ารสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโ รนา 2019 เตรี ยมพิ จารณาการผ่ อนปรนใน
ระยะที่ 6 กลางสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการผ่อนปรน 3-4 รายการ ได้แก่ แรงงานที่ต้องเข้าไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิ จ
การแสดงสินค้า กองถ่ายภาพยนตร์ และนักท่องเที่ยวบางกลุม่

กรมสุ ขภาพจิต ร่ว มกับ มหาวิทยาลัย มหิด ล คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล ลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบออนไลน์ เพื่อการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับประชาชน โดยเป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เอไอ ในการระบุกลุ่มเสี่ยงผ่านการวิเคราะห์จากเสียงพูด ซึ่งสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ในการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงปัญหาซึมเศร้ าหรือฆ่าตัวตาย ให้สามารถเข้าถึงบริการสายด่วนสุขภาพจิ ต
1323 ได้ทันท่วงที และผู้ที่มีภาวะเครียด ภาวะเหนื่อยล้ า หมดไฟ ก็สามารถเข้าถึงบริการให้การปรึกษาผ่านระบบ
ตอบกลับอัตโนมัติที่เรียกว่า “แช็ตบอต (Chatbot)”
•

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 บสถานที่ ประกอบการอื่นๆ นอกจากการทำความสะอาดพื้ นผิว และการใส่หน้ ากากอนามัย หรื อ
หน้ากากผ้ า ผู้ป ระกอบการต้องจำกัด จำนวนการเข้าใช้บริ การตามาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่ อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
● กรณีที่อยู่ในบริเวณที่ผู้คนพลุกพล่าน หรืออยู่ในสถานที่ที่การระบายอากาศเป็ นระบบปิด เช่น อยู่ในห้อ ง
ประชุม ศู นย์ แสดงสิ นค้ า ศู นย์ การค้ า โรงภาพยนต์ เป็นต้น ให้ ใช้ห น้า กากอนามัยหรือ หน้ ากากผ้า และรัก ษา
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

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิ น
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

