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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 634,769 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,818,273 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,801,143 ราย
619,454 ราย
2,888,199 ราย
2,459,241 ราย
83,224 ราย
345,734 ราย
2,459,241 ราย
6,1111 ราย
2,453,042 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 2,934 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 (2,840 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.12%
0.94%
7.45%

100%

90%

1.2 (0 – 8)

3.2 (0 – 35)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 14 กรกฎำคม 2564
 สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์เ พื่อควบคุมโรคโควิด 19 ที่บังคับใช้มา
อย่างต่อเนื่ องเป็น เวลา 1 สัป ดาห์ นับ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้น ไป เพื่อช่วยให้ ชาวมุสลิมเตรียมตัว
สาหรับอีดิลอัฎฮา (Eid-ul-Azha) ซึ่งเป็นเทศกาลเชือดสัตว์เพื่อพลีทาน
 สหราชอาณาจักร ยืน ยันแผนยุติการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด 19 โดยข้อจากัด ต่าง ๆ จะ
สิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นี้ ได้แก่ ยกเลิกข้อจากัดการติดต่อทางสังคม พร้อมอนุญาตประชาชน
รวมตัวกันโดยไม่จากัดจานวน ยกเลิกกฎรักษาระยะห่าง 1 เมตรขึ้นไปในสถานที่ส่วนมาก ยกเว้นสถานที่ที่กาหนด
อาทิ สนามบิน พร้อมยกเลิกข้อจากัดจานวนคนที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมขนาดใหญ่ และไม่บังคับประชาชนทางาน
ทางไกล
 สาธารณรัฐอิตาลี พิจารณามาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อ เพิ่มสูงขึ้น
และประชาชนกว่า 24 ล้านคนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หลังมีการยกเลิกมาตรการเพีย ง 5 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมี
มาตรการให้กักตัว 5 วัน สาหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อสูง เช่น ราชอาณาจักรสเปน และ
สาธารณรัฐโปรตุเกส
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข วาง 3 แนวทางใช้ Antigen Test Kit ช่วยประชาชนตรวจหาเชื้อเร็วขึ้น คาด
สัปดาห์หน้าใช้ตรวจด้วยตนเองได้ ให้ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการดูแลรักษาที่บ้านหรือที่ชุมชน ลดการใช้เตียงในโรงพยาบาล
และจัด CCR Team 188 ทีม ดูแลผู้ป่วยโควิดถึงบ้านและชุมชน เร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์
พร้อมบูสเตอร์โดสในบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และปรับแผนฉีดวัคซีนสลับชนิด
 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บริเวณคุ้มบ้านเสม็ด หมู่
ที่ 1 บ้ านโคกเพชร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 และบ้านโนนพลอย หมู่ที่ 19 ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มี
กาหนด 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 12- 25 กรกฎาคม 2564) หากมีความจาเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาต
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและค่าน้าประปา
ของประชาชนและธุรกิจทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เดือน เนื่องจากได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคโควิด 19
โดยลดภาระค่าน้าประปาลงเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับ โลก พบผู้ป่วยสะสมรวมมากกว่า 188 ล้านคน โดย
จานวนผู้ป่วยรายวันมีแนวโน้มลดลงจนอยู่ในระดับต่ากว่า 5 แสนคนต่อวัน โดยยังคงมีการระบาดมากในประเทศ
อินโดนีเซีย บราซิล และสเปน ส่วนจานวนผู้เสียชีวิตรายวันก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงเช่นกันในระดับต่ากว่า 9 พันคนต่อ
วัน รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดมากกว่า 4 ล้านคน ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกใหม่
334,166 ราย ในวันนี้มีจานวนผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ 9,180 รายจากทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ แนวโน้มจานวน
ผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระดับมากกว่า 8 พันรายต่อวัน แนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นในทุกภาคทั่วประเทศ
การแพร่เชื้อนั้นเปลี่ยนจากสถานที่ทางานมาเป็นในชุมชน และในครัวเรือนเป็นหลัก การเสียชีวิตจากการระบาดใน
ระลอกนี้อยู่ที่ 2,840 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.85 โดยพบผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากการ
ระบาดในระลอกที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 13.2 ล้านโดส ณ
วันนี้ จึงควรเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างเข้มข้น ดาเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนและ
สถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อจานวนมาก จัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของอาการอย่างเหมาะสม และ
รีบดาเนินการควบคุมโรค รวมถึงสื่อสารให้ประชาชนคงระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากาก
อนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทางานอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคน
รวมกันเป็นจานวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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