ฉบับที่ 94 วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น.
1. สถานการณในตางประเทศ
มีรายงานผูปวยยืนยันทั่วโลก รวม 205 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess
เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 6 เมษายน จำนวน 1,277,224 ราย มีอาการรุนแรง 45,902
ราย เสียชีวิต 69,568 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผูปวยยืนยัน 10 อันดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา 336,851 ราย
สเปน 131,646 ราย อิตาลี 128,948 ราย เยอรมนี 100,123 ราย ฝรั่งเศส 92,839 ราย จีน 82,643 ราย (รวม ฮองกง
891 ราย มาเกา 44 ราย) อิหราน 58,226 ราย สหราชอาณาจักร 47,806 ราย ตุรกี 27,069 ราย และสวิสเซอรแลนด
21,176 ราย
ประเด็นที่นาสนใจในตางประเทศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2563
- ประเทศสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรี ผลักดันการใชยาตานมาลาเรียไฮดรอกซีที่ยังไมผานการพิสูจนอีก
ครั้ง และคาดวาการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศจะลดลง และรัฐวอชิงตันส งคืน
เครื่องชวยหายใจ 400 เครื่องเพื่อนำไปใชกับรัฐอื่นที่ตองการ และประธานบริหารบริษัท Apple สั่งซื้อหนากาก
อนามัยทางการแพทยจากทั่วโลก 20 ลานชิ้น และสงตอใหกับบุคลากรทางการแพทย รวมทั้งเตรียมผลิตหนากาก
เฟสชิลด จำนวน 1 ลานชิ้นภายในสัปดาหนี้
- ประเทศสิงคโปร ใหประชาชนและบุคคลทั่วไปเก็บใบเสร็จรับเงินคาโดยสารรถแท็กซี่เปนเวลา 1 เดือน
เพื่อความสะดวกในการติดตาม หากผูโดยสารหรือคนขับรถแท็กซี่ติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะเริ่มในวันที่ 5
เมษายน 2563
- เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบายเพิ่มคาตอบแทนใหบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขทุกระดับ สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พัฒนาหองปฏิบัติการใน
โรงพยาบาลของรัฐ จัดหาชุด PPE และระดมบุคลากรในการเฝาระวังเพื่อใหมั่นใจวาโรงพยาบาลรัฐมีทรัพยากร
และเจาหนาที่ที่เพียงพอในการรับมือกับการระบาดไดทันทวงที รวมทั้งมีการติดตั้งระบบแจงเตือนประชาชนใน
สถานการณฉุกเฉินโดยสงขอความไปยังผูใชโทรศัพทมือถือทุกคน
- ประเทศญี่ปุน ใหหญิงตั้งครรภหรือผูที่กังวลเรื่องการระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปฏิบัติตาม
มาตรการทางสุขภาพเบื้องตนของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุนอยางเครครัดเพื่อใหสุขภาพแข็งแรง หลีกเลี่ยงการ
ปวยเปนหวัดและโรคปอดบวม เนื่องจากมีรายงานที่ระบุอัตราความรุนแรงหรือการเสียชีวิตโดยเฉพาะในหญิง
ตั้งครรภ
- สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศบทลงโทษสำหรับการละเมิดการกักกันตนเองภายใตพระราชบัญญัติการ
ปองกันโรคติดตอมีโทษจำคุกสูงสุด 1 ป ปรับไมเกิน 10 ลานวอน เนื่องจากพบผูปวยยืนยันที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ที่ไมแสดงอาการเปนจำนวนมาก และสั่งกักกันชาวตางชาติเปนเวลา 2 สัปดาหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
1 เมษายน 2563
2. สถานการณภายในประเทศ

2.1 การคัดกรองตามนิยามการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การคัดกรองผูเดินทางเขา-ออกที่ทาอากาศยาน คัดกรองเที่ยวบินสะสมตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2563 ถึงวันที่
5 เมษายน 2563 รวมทั้งสิ้น 36,665 เที่ยวบิน ผูเดินทางไดรับการคัดกรองสะสมรวม 4,389,350 ราย พบผูปวยที่มี
อาการเขาไดตามนิยามการคัดกรองจำนวน 565 ราย การคัดกรองผูเดินทางที่ทาเรือตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 5 เมษายน 2563 มียอดการคัดกรองเรือสะสม 1,386 ลำ มีผูที่เดินทางไดรับการคัดกรองสะสมรวม 132,259ราย
พบผูปวยที่มีอาการเขาไดตามนิยามการคัดกรองจำนวน 2 ราย การคัดกรองผูเดินทางผานดานพรมแดนทางบก ตั้งแต
วั นที ่ 1 กุ ม ภาพั นธ 2563 ถึ ง 5 เมษายน 2563 มี ผ ู  ได ร ั บการคั ดกรองสะสมรวม 1,770,452 ราย และการ
คัดกรองผูมาตออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเขาเมือง แจงวัฒนะ ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง
3 เมษายน 2563 ไดทำการคัดกรองรวมทั้งสิ้น 143,664 ราย รวมพบผูปวยที่มีอาการเขาไดตามนิยามการคัดกรองที่
ชองทางเขาออกประเทศ จำนวน 567 ราย
2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผูป วยที่มีอาการตามนิยามเฝาระวังโรค
วันที่ 6 เมษายน 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผูปวยที่มีอาการตามนิยามเฝาระวังโรครายใหม จำนวน 786 ราย
รวมยอดผูปวยสะสมทั้งหมด จำนวน 25,857 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตาราง 1 ผลดำเนินการคัดกรองผูป ว ยที่มอี าการตามนิยามเฝาระวังโรค
จำนวนผูปวย
ประเภทของผูป วย
สะสม
ผูปวยที่มีอาการเขาไดตามนิยาม
25,857 ราย
● คัดกรองพบที่สนามบิน (สุวรรณภูมิ (496) ดอนเมือง (52)
565 ราย
ภูเก็ต (8) เชียงใหม (3) สุราษฎรธานี (2) อุบลราชธานี (2)
อูตะเภา (1) อุดรธานี (1)
● คัดกรองที่ทาเรือ
2 ราย
25,202 ราย
• เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลดวยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 8,916 ราย โรงพยาบาลรัฐ 16,286 ราย)
88 ราย
• รับแจงจากโรงแรม ศูนยเอราวัณ มหาวิทยาลัย มัคคุเทศก
และอูตะเภา
ผูปวยยืนยันสะสม
2,220 ราย
824 ราย
• หายปวยและแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาล
1,370 ราย
• อยูระหวางการรักษาพยาบาล
26 ราย
• เสียชีวิต
ผูปวยยืนยันทีม่ ีอาการรุนแรง
30 ราย

ขณะนี้พบผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2,220 ราย รักษาหายและแพทยใหกลับบาน 824
ราย ผูปวยยืนยันที่เสียชีวิต 26 ราย
ผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย มีคามัธยฐานของอายุเทากับ 37 ป
(5 เดือน - 86 ป) เพศชาย 1,195 ราย เพศหญิง 958 ราย (ชาย:หญิง = 1.25:1) ไมทราบเพศ 67 ราย สัญชาติ
ไทย 1,920 ราย จีน 33 ราย ฝรั่งเศส 22 ราย อังกฤษ 20 ราย ญี่ปุน 11 ราย อเมริกา 9 ราย รัสเซีย 9 ราย
แคนาดา 8 ราย พมา 7 ราย เยอรมนี 6 ราย อิตาลี 6 ราย สวีเดน 6 ราย เดนมารก 5 ราย เบลเยียม 5 ราย
สวิตเซอรแลนด 5 ราย ปากีสถาน 4 ราย เกาหลีใต 3 ราย สิงคโปร 3 ราย อินเดีย 3 ราย ออสเตรเลีย 3 ราย
โปรตุเกส 2 ราย อินโดนีเซีย 2 ราย สเปน 2 ราย กัมพูชา 2 ราย มาเลเซีย 2 ราย ฟลิปปนส 2 ราย แอลเบเนีย 2
ราย อุซเบกิสถาน 1 ราย อิหราน 1 ราย นิวซีแลนด 1 ราย ฟนแลนด 1 ราย ยูเครน 1 ราย ลาว 1 ราย ไตหวัน 1
ราย เซอรเบีย 1 ราย เวียดนาม 1 ราย ไลบีเรีย 1 ราย ฮังการี 1 ราย เม็กซิโก 1 ราย ตูนีเซีย 1 ราย อินเดีย/ไทย 1
ราย เนเธอรแลนด 1 ราย ไมทราบ 103 ราย ประวัติโรคประจำตัวที่พบ ไดแก ความดันโลหิตสูง (16 ราย) ภูมิแพ
(15 ราย) เบาหวานและความดันโลหิตสูง (10 ราย) หอบหืด (7 ราย) เบาหวาน (6 ราย) ความดันโลหิตสูง หัวใจโต
และเกาต (1 ราย) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (1 ราย) เบาหวานและไขมันในเลือดสูง (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และไตวายเรื้อรัง (1 ราย) ไขมันในเลือดสูง (1 ราย) เบาหวาน มะเร็งลำไส และตับอักเสบ (1 ราย) ความดันโลหิต
สูง และเกาต (1 ราย) เบาหวานและไตวายเรื้อรัง (1 ราย) กลุมอาการตานฟอสโฟลิพิดและไขมันในเลือดสูง (1
ราย) เสนเลือดสมองตีบ (1 ราย) เสนเลือดสมองตีบและมะเร็งเตานม (1 ราย) มะเร็งปากมดลูกและติดเชื้อเอชไอวี
(1 ราย) ลมชัก (1 ราย) สะเก็ดเงิน (1 ราย) ภาวะซึมเศราที่เกิดจากการปรับตัว (1 ราย) มะเร็งตอมน้ำลาย (1 ราย)
ไซนั ส (1 ราย) ไทรอยด (1 ราย) เกล็ ด เลื อ ดต่ ำ (1 ราย) ไมเกรน (1 ราย) กล า มเนื ้ อ อ อ นแรง (1 ราย)
ตับแข็ง (1 ราย) เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและติดเชื้อเอชไอวี (1 ราย) ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง
(1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคภูมิคุมกันบกพรอง (1 ราย) โลหิตจาง (1 ราย) ซึมเศรา (1 ราย)
ลิ้นหัวใจรั่ว (1 ราย) วัณโรคและติดเชื้อเอชไอวี (1 ราย) เบาหวานและสะเก็ดเงิน (1ราย)ไมมีโรคประจำตัว (2,136
ราย) พบผูปวยจากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (ในจำนวนนี้เปนพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอูฮั่น 1 ราย)
เปนเขารักษาในโรงพยาบาลดวยตนเอง 1,372 ราย จากการติดตามผูสัมผัส 808 ราย
3. มาตรการในประเทศไทย
• รองผู ว าราชการจั ง หวั ด ประจวบคีรีขัน ธ ออกขอบังคั บศูน ย บริห ารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉินจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อเฝาระวังใหครอบคลุมทุกดาน เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 โดยขอใหประชาชนทุกคนสวมหนากากอนามัยกอนออกจากบานทุกครั้ง หากฝาฝนถูกปรับไมเกิน
20,000 บาท
• จังหวัดสุราษฎรธานี ประกาศหามเดินทางเขาพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย เวน
แตมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐกอนการเดินทางไมเกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงวาปลอดการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ยกเวนการขนสงสินคาที่จำเปนเพื่อการอุปโภคบริโภคทางการเกษตร ปศุสัตว อาหารสัตว แกสหุง

ตม น้ำมันเชื้อเพลิง การไปรษณีย เครื่องมือทางการแพทย การขนสงเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน ยานพาหนะ
เพื่อการขนสงกอสราง ชิ้นสวนประกอบซอมบำรุง ยานพาหนะเพื่อขนสงพัสดุและสิ่งพิมพ เปนตน และสำหรับผูที่
มีใบรับรองแพทยแลว กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการติดโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนพาหะนำโรค ใหมี
การกักกันเฝาระวังเปนเวลา 14 วัน ณ สถานที่ที่เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอกำหนด นอกจากนี้กรณีที่เจาหนาที่
ของรัฐจำเปนตองเดินทางเขาออกพื้นที่ดังกลาว ใหหัวหนาสวนราชการของหนวยงานตนสังกัดออกหนังสือรับรอง
การปฏิบัติงาน พรอมบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐใหกับเจาหนาที่ประจำพื้นที่ตรวจสอบได
• จังหวัดแมฮองสอน นาน ตาก ตราด ภูเก็ต สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ประกาศหาม
ประชาชนเดินทางเขา-ออกพื้นที่ระหวางจังหวัด ยกเวนไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอเปนกรณีไป
และปดจังหวัดทั้งหมด 9 จังหวัด เวนแตการรักษาพยาบาล การปองกันโรค การขนสงสินคาจำเปน สินคาอุปโภค
บริโภค อุปกรณและเครื่องมือแพทย ยานพาหนะเพื่อการกูชีพ กูภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะราชการ
• ตลาดสี่มุมเมือง ไดปรับเวลาการจำหนายสินคาทางการเกษตร จากเดิม 24 ชั่วโมง เปนเวลา
4.00 – 22.00 น. ของทุกวัน และรถที่บรรทุกสงสินคาทางการเกษตรในชวงเวลา 22.00 น. ถึง 4.00 น.ของ
วันรุงขึ้น ใหขออนุญาตเดินทางออกนอกเคหะสถานจากที่วาการอำเภอที่เปนตนทางของการขนสงสินคา
• สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยประกาศหามอากาศยานทำการบินเขาสูประเทศไทย
เปนการชั่วคราวฉบับที่ 2 เพื่อปองกันมิใหสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น จึงมีคำสั่งหามอากาศยานขนสงคนโดยสารทำการบินเขามายังทาอากาศยานในประเทศไทยเปนการชั่วคราว
ตั้งแตวันที่ 7-18 เมษายน 2563 ดังนี้
1. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยไดออกใหแกอากาศยานขนสงโดยสาร
สำหรับการบินเขาสูประเทศไทยในชวงระยะตาม 1 ใหเปนอันยกเลิก
2. ขอหามตาม 1 ไมรวมทาอากาศยานดังตอไปนี้ อากาศยานราชการ หรือที่ใชในราชการทหาร อาการยาน
ที่ขอลงฉุกเฉิน อาการยานที่ขอลงทางเทคนิคโดยไมมีผูโดยสารออกจากเครื่อง อากาศยานที่ทำการบินเพื่อ
ชวยเหลือทางมนุษยธรรม อากาศยานที่ไดรับอนุญาตใหทำการบินรับสงบุคคลกลับภูมิลำเนา และอากาศ
ยานขนสงสินคา
3. ใหผูโดยสารบนอากาศยานที่ออกเดินทางจากทาอากาศยานตนทางกอนประกาศนี้ใชบังคับตองไดรับการ
กักตัวเปนเวลา 14 วัน
4. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน
● มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไวใหสังเกตเพื่อการเฝาระวังปองกัน และควบคุม
โรคจากผูเดินทางซึ่งมาจากทองที่หรือเมืองทานอกราชอาณาจักรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
COVID-19

กรณีจำเปนตองพบปะผูอื่น ใหใชหนากากอนามัยหรือหนากากผา และรักษาระยะหางไมนอย
กวา 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ชวงแขน และใชเวลาพบปะผูอื่นใหสั้นที่สุด
● หมั่นลางมือใหสะอาดอยูเสมอดวยน้ำและสบู หรือแอลกอฮอลเจลลางมือ ไมนำมือมาสัมผัสตา
จมูก ปาก โดยไมจำเปน
● ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอื่น (เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ำ ผาเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อกอโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจสามารถเขาสูรางกายไดทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูติดเชื้อ
● รับประทานอาหารปรุงสุกรอน
●

สามารถดาวนโหลดเอกสารที่เกี่ยวของกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดที่

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/im_commands/im_commands09.pdf

ทีมตระหนักรูส ถานการณในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

