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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 629,780 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,808,529ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,795,463 ราย
618,193 ราย
2,873,458 ราย
2,444,508 ราย
83,216 ราย
345,734 ราย
2,444,508 ราย
6,107 ราย
2,438,309 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 2,847 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 (2,753 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
0.94%
7.45%

100%

90%

1.2 (0 – 8)

3.2 (0 – 35)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2564
 ญี่ปุ่น ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนและ
ช่ว งวัน หยุ ดเทศกาลบง (Bon holiday) สถานบัน เทิง ร้านอาหาร และสถานที่ เชิงพาณิ ชย์ งดจาหน่ ายเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์และต้องปิดให้บริการภายในเวลา 20.00 น. โดยกิจกรรมขนาดใหญ่สามารถรวมตัวกันสูงสุด 5,000 คน
หรือร้อยละ 50 ของความจุของสถานที่
 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ต่อไปอีก 14 วัน จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
โดยห้ามไม่ให้มีการชุมนุมทางสังคม การเมือง ศาสนา และอื่นๆ รวมถึงมีมาตรการเคอร์ฟิวตั้งแต่ 21.00-04.00 น.
และห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนโรงเรียนจะปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ อนุมัติกฎหมายอนุญาตให้ ผู้ที่ได้รับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 หรือเป็นผู้ที่
หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด 19 แล้ว สามารถรับประทานอาหารหรือดื่มภายในร้านได้ หากเป็นผู้ที่มีอายุต่ากว่า
18 ปี ต้องมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยจะมีผลในสัปดาห์หน้า
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ความร่วมมือภาคประชาสังคม-กรมการแพทย์ เพื่อบริหารจัดการระบบ
ส่งต่อ ประสานข้อมูล และติดตามอาการผู้ ป่ว ยโรคโควิด 19 ที่รอรับการรักษาในโรงพยาบาล แยกกักตัวที่ บ้าน
(Home Isolation) และหลังออกจากโรงพยาบาล โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคม ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย ติดตามอาการ ส่งต่อโรงพยาบาล
 กรมสุขภาพจิต กาหนดมาตรการรับมือในสถานการณ์ แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในกลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ พร้อมประชาสัม พัน ธ์ขอความร่ว มมือจากผู้ ป่วยจิตเวชและญาติ ให้ ติดตามข่าวสารของสถานบริการ
สุขภาพจิตที่รับบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการเดินทางมาโรงพยาบาล
 นายกรัฐมนตรี พิจารณามาตรการเยียวยาประชาชน ภายหลังมีมาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิว พื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา โดยเริ่ม 12 กรกฎาคม 2564 นอกจากนี้ คณธรัฐมนตรียังอนุมัติขยาย
ระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ป่วยสะสมรวมมากกว่า 188 ล้านคน
โดยจานวนผู้ป่วยรายวันมีแนวโน้มลดลงจนอยู่ในระดับต่ากว่า 5 แสนคนต่อวัน โดยยังคงมีการระบาดมากในประเทศ
อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร และอินเดีย ส่วนจานวนผู้เสียชีวิตรายวันก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงเช่นกันในระดับต่ากว่า 9
พัน คนต่อวัน รวมผู้เสีย ชีวิตทั้งหมดมากกว่า 4 ล้ านคน ส่ วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดใน
ระลอกใหม่ (เมษายน 2564 เป็นต้นมา) รวมทั้งสิ้น 324,849 ราย โดยจานวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
ระดับมากกว่า 8 พันรายต่อวัน ในวันนี้มีจานวนผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ 8,673 รายจากทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ผู้เสียชีวิตจากการระบาดในระลอกนี้อยู่ที่ 2,753 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.85 แนวโน้มการติดเชื้อทีเ่ พิ่ม
สู ง ขึ้ น และแพร่ ร ะบาดไปในวงกว้ า ง ในระยะนี้ ต่ า งจั ง หวั ด ควรเฝ้ า ระวั ง อาการป่ ว ยของผู้ ที่ เดิ น ทางไปจาก
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ที่พบการระบาด จัดบริการการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะอ้วน รวมทั้งเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภ ายหลังได้รับวัคซีน และจัดกลไกสอบสวน สรุป
สาเหตุของอาการไม่พึงประสงค์ เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับประชาชน และรักษาเยียวยาผู้ป่วยตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ยังต้องเน้นย้าให้ประชาชนคงมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
ที่ออกนอกบ้าน ทางานจากบ้านให้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็น
จานวนมาก งดการจับกลุ่มพูดคุยกันหรือรับประทานร่วมกัน และรีบเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง

ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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