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ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง
 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
 ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
จำนวนกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
 ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
 ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ
 การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสารวจเชิงรุก ตรวจก่อนทาหัตถการ
ผูป้ ่วยที่มีอำกำรตำมนิยำมเฝ้ำระวังโรค
 คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 624,916 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,798,545 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,789,878 ราย
615,773 ราย
2,858,597 ราย
2,429,659 ราย
83,204 ราย
345,734 ราย
2,429,659 ราย
6,107 ราย
2,423,461 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 2,791 รำย)
14 ธ.ค. 63 (60 รำย)
อัตรำป่วยตำยตำมกลุ่มอำยุ
0.20%
 15 – 39 ปี
2.10%
 40 – 59 ปี
6.50%
 60 ปีขึ้นไป
 อายุต่ากว่า 1 ปี 2 ราย
มี โ รคประจ ำตั ว หรื อ ภำวะเสี่ ย ง
64%
เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอำยุ
ระยะเวลำเฉลี่ยระหว่ำงวันเริ่มป่วย
3.5 (0 – 19)
ถึงวันได้รับรักษำ (ต่ำสุด – สูงสุด)

ระลอก 15 ธ.ค. 63 –
31 มี.ค. 64 (34 รำย)

ระลอก 1 เม.ย. 2564 –
ปัจจุบัน (2,697 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.12%
0.95%
7.52%

100%

90%

1.2 (0 – 8)

3.2 (0 – 35)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 12 กรกฎำคม 2564
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามจะจากัดการเคลื่อนย้ายในเมืองสามเหลี่ยมปากแม่น้า
โขงของเกิ่นเทอเป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ในขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้
กาลังต่อสู้กับการระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด 19
 สาธารณรัฐอินเดีย ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด
19 ออกไปจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยมีการผ่อนปรนบางมาตรการ เช่น ร้านอาหาร ร้านน้าชา ร้านเบเกอรี
ร้านอาหารริมทาง และร้านขนมหวาน ให้สามารถเปิดทาการได้จนถึง 21.00 น. โดยให้บริการลูกค้าได้เพียงร้อยละ 50
ของพื้ น ที่ ความจุ ของร้าน จ ากั ด ผู้ เข้าร่ว มงานแต่งงานได้ไม่เกิ น 50 คน และจากัด ผู้ เข้าร่ว มงานศพ 20 คน ส่ ว น
โรงเรียน มหาวิทยาลัย บาร์ โรงละคร สระว่ายน้า และสวนสัตว์ ยังคงต้องปิดให้บริการ
 สาธารณรัฐเกาหลี นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 เข้มงวดขึ้นอีกสองสัปดาห์
ในกรุงโซลและภูมิภาคใกล้เคียง เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีการเตือนว่าจานวน
ผู้ป่วยรายใหม่อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ประกาศหน่วยบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพฯ ใน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป จานวน 6 สถานที่ ประกอบด้วย ลานจอดรถ ศบส.38 จี๊ดทองคา บาเพ็ญ เขตดุสิต โลตัส สาขาเลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา เขตลาดพร้าว สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา เขตมีนบุรี วัดยาง ถนนอ่อนนุช เขตสวนหลวงลานใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และ วัดราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
 จังหวัดภูเก็ต กาหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2
เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จานวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจาก

อาการป่วยด้วยโรคโควิด 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ
วิธีการ Antigen Test ไม่พบเชื้อ ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ
 กระทรวงสาธารณสุ ข เห็ น ชอบฉี ด วั ค ซี น บู ส เตอร์โ ดส (เข็ ม ที่ 3) ให้ บุ ค ลากรการแพทย์ ในเดื อ น
กรกฎาคม 2564 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงและเร็วขึ้น และฉีดวัคซีนซิโนแวคสลับแอสตร้าเซนเนก้า ห่างจากเข็มแรก
3 – 4 สัปดาห์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์เดลต้า และให้สถานพยาบาลใช้ชุดตรวจ
Antigen Test Kit เพิ่มการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ลดการแพร่กระจายเชื้อ อีกทั้งยังเห็นชอบแนวทางการ
แยกกักตัวที่บ้านและในชุมชน ดูแลติดตามอาการใกล้ชิดตามมาตรฐานจากโรงพยาบาล รวมทั้งมีทีมดูแลผู้ป่วยโควิด
19 อาการน้อยหรือพักฟื้นที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ป่วยสะสมรวมมากกว่า 187 ล้านคน โดย
จานวนผู้ป่วยรายวันมีแนวโน้มลดลงจนอยู่ในระดับต่ากว่า 5 แสนคนต่อวัน ยังคงมีการระบาดมากในประเทศอินเดีย
อินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร ส่วนจานวนผู้เสียชีวิตรายวันก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงเช่นกันในระดับต่ากว่า 9 พันคน
ต่อวัน ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกใหม่ 316,164 ราย โดยจานวนผู้ติดเชื้อรายวัน
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระดับมากกว่า 8 พันรายต่อวัน ในวันนี้มีจานวนผู้ติดเชื้อในชุมชนรายใหม่ 6,044 รายจากทั้ง 77
จังหวัดทั่วประเทศ แนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นในทุกภาคทั่วประเทศ และพบกลุ่มก้อนการระบาดใหม่อย่างต่อเนื่อง
การเสียชึวิตจากการระบาดในระลอกนี้อยู่ที่ 2,697 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.85 ส่วนสถานการณ์การ
ฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 12.5 ล้านโดส ณ วันนี้ จึงควรเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้
กับ นิยามอย่างเข้มข้น ดาเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น สถานประกอบการ
ตลาด และควบคุ ม โรคในกลุ่ ม ก้ อ นการระบาดขนาดใหญ่ ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ bubble and seal รวมทั้ ง สื่ อ สารให้ กั บ
ประชาชนเพื่อคงกมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทางานอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่สุด ลดการ
เดินทางที่ไม่จาเป็นโดยเฉพาะเข้าไปในสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็นจานวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง
โดยเร็วที่สุด
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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