ฉบับที่ 292 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
1. สถานการณ์ในต่างประเทศ
รายงานผู้ ป่ ว ยยื น ยั น ทั่ ว โลก รวม 214 ประเทศ 2 เขตบริ ห ารพิ เศษ 1 นครรั ฐ เรื อ Diamond Princess
เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 21 ตุ ลาคม 2563 จานวน 41,093,296 ราย มีอาการรุนแรง
73,672 ราย เสี ย ชี วิ ต 1,130,496 ราย โดยประเทศที่ มี จ านวนผู้ ป่ ว ยยื น ยั น 10 อั น ดั บ แรก ได้ แก่ สหรั ฐ อเมริ ก า
8,520,822 ราย อิ น เดี ย 7,651,107 ราย บราซิ ล 5,274,817 ราย รั ส เซี ย 1,447,335 ราย สเปน 1,029,668 ราย
อาร์ เจนติ น า 1,018,999 ราย โคลอมเบี ย 974,139 ราย ฝรั่ งเศส 930,745 ราย เปรู 874,118 ราย และเม็ ก ซิ โก
860,714 ราย และ ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 54 มีจานวนผู้ป่วย 91,023 ราย (รวม ฮ่องกง 5,262 ราย มาเก๊า 46 ราย)
ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
 สหพันธรัฐรัสเซีย หัวหน้าศูนย์ระบาดวิทยาและจุลชีววิท ยาแห่งชาติกามาเลยาของรัสเซีย เปิดเผยว่าจะ
เริ่มให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชื่อ “วัคซีนสปุตนิก-วี” อย่างเร็วที่สุด โดยจะเริ่มให้แก่แพทย์และครู
ในเดือนพฤศจิกายน ส่ วนผู้อื่นที่ต้องการรับวัคซีนจะได้รับวัคซีนหลังจากนั้น แม้ผู้เชี่ยวชาญยัง คงกังวลเรื่องความ
ปลอดภัย เนื่องจากวัคซีนยังอยู่ในขั้นทดลองทางคลินิกขั้นตอนสุดท้าย โดยบริษัทยาของรัสเซียเริ่มขยายการผลิตแล้ว
 สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เทศมณฑลเกรเทอร์แมนเชสเตอร์ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 รายใหม่ สถิติรายวัน สูงที่สุด มากกว่า 20,000 ราย ทาให้เกรเทอร์แมนเชสเตอร์รวมถึง แมนเชสเตอร์
แทรฟฟอร์ ด โบลตัน สตอกพอร์ต และวีแกน อยู่ภ ายใต้ "เทีย ร์ 3" ภายใต้เกณฑ์ การเฝ้ าระวังสู งสุ ด และต้ องใช้
มาตรการที่ แ ตกต่ า งจากพื้ น ที่ อื่ น คื อ ปิ ด สถานประกอบการไม่ จ าเป็ น รวมถึ งผั บ และบาร์ ทั้ งนี้ รัฐ บาลกลางให้
งบประมาณเต็มที่เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านสถานบริการ สถานการณ์
ดังกล่าวย้าว่าสหราชอาณาจักรกาลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกสอง โดยสถิติผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 762,542
ราย และเสียชีวิต 43,967 ราย มากสุดในทวีปยุโรป
 สาธารณรัฐประชาชนจีน เผยความคืบหน้าการทดลองวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาง
คลินิกระยะที่ 3 พบว่าผ่านการพิสูจน์ขั้นต้นว่าปลอดภัย ไม่มีรายงานผลข้างเคียงรุนแรงในอาสาสมัครทั้ง 60,000 คน
 สหรัฐเม็กซิโก เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการชุมนุม ในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันแห่งความตายในวันที่
1-2 พฤศจิกายน โดยได้ประกาศปิดสุสาน ซึง่ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่เชื้อในช่วงงานประจาปี และรัฐบาล
ท้องถิ่นกรุงเม็กซิโกซิตีประกาศว่า อาจต้องใช้มาตรการทีเ่ ข้มงวดขึ้น หลังมีผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น
2. สถานการณ์ในประเทศ
2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 มีผู้ ที่ เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ ได้ รับการคัดกรอง จานวน 7,560,776 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563) รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองที่ช่องทางเข้าออกประเทศ จานวน
3,280 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตาราง 1 การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
ประเภทการคัดกรอง
ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
● คัดกรองที่สนามบิน* (48,136 เที่ยวบิน)
● คัดกรองที่ท่าเรือ**
● ด่านพรมแดนทางบก***
 ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ****

จานวนผู้ได้รับ
การคัดกรอง
7,560,776 คน
4,655,370 คน
179,980 คน
2,393,860 คน
331,566 คน

จานวน
ผู้มีอาการตาม
นิยามสะสม

3,280 ราย
3,260 ราย
2 ราย
18 ราย
0 ราย

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

2.2 ผลดาเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จานวน 2,157 ราย
รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จานวน 473,452 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลดาเนินการคัดกรองผู้ทไี่ ด้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทของผู้ป่วย
จานวนผู้ป่วยสะสม
จานวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
900,862 ราย
 ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
473,452 ราย
15,834 ราย
 จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*
81,676 ราย
 ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
329,900 ราย
 อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
473,452 ราย
3,280 ราย
 คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
470,084 ราย
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 147,151 ราย โรงพยาบาลรัฐ 322,933 ราย)
88 ราย
 อื่นๆ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,709 ราย
3,495 ราย
 หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
155 ราย
 อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล
59 ราย
 เสียชีวิต
การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,709 ราย
2,450 ราย
 จากภายในประเทศ
1,259 ราย
 จากต่างประเทศ
762 ราย
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกาหนด**
หมายเหตุ: *ข้อมูลปรับปรุงรายสัปดาห์ **เริ่มมีมาตรการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563

ผู้ ป่ ว ยยื น ยั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ พ บในประเทศไทย มี ค่ ามั ธ ยฐานของอายุ เท่ ากั บ 36 ปี
(1 เดือน - 97 ปี) เพศชาย 2,096 ราย เพศหญิง 1,613 ราย (ชาย:หญิง = 1.30:1) สัญชาติไทย 3,256 ราย สัญชาติอื่น ๆ
444 ราย และไม่ทราบ 9 ราย มีประวัติโรคประจาตัว 220 ราย และไม่มีโรคประจาตัว 3,489 ราย พบผู้ป่วยจากการคัด
กรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย) เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยตนเอง 1,588 ราย
จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกาหนด 762 ราย จากการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
65 ราย และจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย และคัดกรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานอื่น 1 ราย
3. มาตรการในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยผลการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 กรณีพนักงานคนไทยที่มาต่อรถขนส่งสินค้า
กับคันที่พบคนขับรถชาวเมียนมาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าผลตรวจเป็นลบ โดยให้กักตัวเองที่บ้านจนครบ
กาหนด และยืนยันยังไม่จาเป็นต้องล็อกดาวน์ โดยการดาเนินงานในพื้นที่ได้เตรียมขยายการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2
เชิ งรุ ก ในอ าเภอแม่ ส อด จั งหวัด ตาก ให้ ได้ 5 พั น คน ภายในสั ป ดาห์ นี้ รวมทั้ งตรวจกลุ่ ม เสี่ ย งในพื้ น ที่ 4 อ าเภอ
ของจังหวัดตากได้แก่ อาเภออุ้มผาง อาเภอพบพระ อาเภอแม่ระมาด และอาเภอท่าสองยาง จานวน 3-4 พันคน
4. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
● หลี ก เลี่ ย งการอยู่ ในสถานที่ ที่ ผู้ ค นพลุ ก พล่ าน หรื อ อยู่ ในสถานที่ ที่ ก ารระบายอากาศเป็ น ระบบปิ ด เช่ น
อยู่ ในห้ องประชุ ม ศู น ย์ แสดงสิ น ค้ า ศู น ย์ การค้ า โรงภาพยนตร์ เป็ นต้ น หากหลี กเลี่ ยงไม่ ได้ ให้ ส แกนคิ วอาร์โค้ ด
“ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เข้า-ออกสถานที่ ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ ากากผ้าตลอดเวลา และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า
1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด ร่วมกับปฏิบัติตนเพื่อสุขลักษณะส่วนตัว ได้แก่
o หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จาเป็น
o ไม่ใช้ของส่ วนตัวร่วมกับ ผู้ อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบ บ
ทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
o รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน
● สาหรับ สถานที่ ป ระกอบการอื่ น ๆ นอกจากการท าความสะอาดพื้ น ผิ ว และการใส่ ห น้ ากากอนามั ย หรื อ
หน้ ากากผ้า ผู้ ป ระกอบการต้องจากัดจานวนการเข้าใช้บริการตามาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกาหนดเพื่ อ
ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ข องผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก าร
และประชาสัมพันธ์เพื่อการสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ”
● ประชาชน ร่ว มกัน เฝ้าระวั งอาการไข้ และอาการระบบทางเดิน หายในของคนในพื้น ที่ รวมถึงคนต่างด้าว
ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชุมชน ได้แก่ แรงงานต่างด้าว นักท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน
● งดเว้น การจ้า งแรงงานผิด กฎหมาย หรือ แรงงานต่า งด้า วที ่เ ดิน ทางเข้า มาในราชอาณาจัก รไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกับนายจ้างสอดส่ องดูแลลู กจ้างที่มีอาการป่วยโรคทางเดินหายใจ
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
๖) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0078.PDF
2. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมี
ผลใช้บังคับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0080.PDF
3. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0081.PDF
4. ประกาศ เรื่อง การที่ให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0033.PDF
5. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกาหนด ประกาศ และคาสั่งที่นายกรัฐมนตรีกาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0034.PDF
6. ข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 11) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0031.PDF
7. ข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 12) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0035.PDF
8. คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2563 เรื่อง
แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0037.PDF
9. คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563 เรื่อง
แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0038.PDF
10. ข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 13) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0077.PDF
11. คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2563 เรื่อง
แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0081.PDF

