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สถำนกำรณ์ในประเทศ
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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 654,518 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,848,458 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,826,335 ราย
622,203 ราย
2,938,226 ราย
2,509,180 ราย
83,312 ราย
345,734 ราย
2,509,180 ราย
6,116 ราย
2,502,976 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 3,341 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 (3,247 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.12%
0.96%
7.55%

100%

90%

1.2 (0 – 8)

3.2 (0 – 35)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2564
 สหราชอาณาจักร ประกาศผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ในเวลส์ โดยสามารถรวมตัวกันใน
สถานที่กลางแจ้งได้ ส่วนกิจกรรมในร่มที่จัดได้ต้องมีที่นั่งสูงสุดไม่เกิน 1,000 คนและยืนสูงสุดไม่เกิน 200 คน และการ
รวมตัวในพื้นที่ส่วนตัวหรือบ้านสามารถรวมตัวกันได้สูงสุด 6 คน
 สหพันธรัฐมาเลเซีย แถลงการณ์ให้โรงเรียนทุกแห่งในประเทศ ทั้งสังกัดรัฐบาล เอกชน และสถาบันกวด
วิชา จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 นี้เป็นอย่างน้อย หลังใช้นโยบายดังกล่าว
มาตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่
 สาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมเวียดนาม ประกาศใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด ห้ ามการ
เคลื่อนย้ายและเดินทางในพื้นที่ 16 จังหวัดทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่
19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 (ศบค.) ยกระดับมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ได้แก่ การลดการเดินทางข้ามจังหวัด การปิดสถานที่เสี่ยง รวมไปถึงการทางานที่บ้าน โดยเตรียมออกมาตรการ
เทียบเท่า เดือนเมษายน 2563 จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
 ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 (ศปก. ศบค.) ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข ได้
เสนอแนะถึงมาตรการลดการเคลื่อนที่ และให้ปิดกิจกรรม กิจการทุกอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยกเว้น การขนส่ งสิน ค้า อาหาร ยา วัคซีน สื่อสารและสาธารณูปโภค พร้อมทั้งเสนอให้มีแนวทางที่ ชัดเจนในการ
ตรวจหาเชื้อและการรักษา นอกจากนี้ยังเสนอให้ งดการเดินทางข้ามจังหวัด เฝ้าระวังการเดินทางข้ามประเทศทาง
ชายแดน และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด
 ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 (ศบค.) ปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุ รี จั งหวัด ปทุ ม ธานี จั งหวัด สมุ ท รปราการ จั งหวั ดสมุ ท รสาคร จั งหวัด ฉะเชิ งเทรา จังหวั ด ชลบุ รี จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวั ด
สงขลา
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ป่วยสะสมรวมมากกว่า 190 ล้านคน จานวน
ผู้ป่วยรายวันเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากเดือนมิถุนายนจนอยู่ในระดับมากกว่า 5 แสนคนต่อวัน โดยมีการ
ระบาดมากในประเทศสหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย และอินเดีย แต่จานวนผู้เสียชีวิตรายวัน ลดลงในระดับต่ากว่า 9
พัน คนต่อวัน รวมผู้เสีย ชีวิตทั้ งหมดมากกว่า 4 ล้ านคน ส่ วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดใน
ระลอกปัจจุบัน 374,523 ราย ในวันนี้มีจานวนผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ 11,070 รายจาก 76 จังหวัด การเสียชีวิต
จากการระบาดในระลอกนี้อยู่ที่ 3,247 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.87 โดยพบผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น แนวโน้มการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นและแพร่ระบาดไปในวงกว้าง ในระยะนี้ ต่างจังหวัดควรเฝ้าระวังอาการป่วย
ของผู้ที่เดินทางไปจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ที่พบการระบาด จัดบริการการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะอ้วน รวมทั้งเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน และจัด
กลไกสอบสวน สรุปสาเหตุของอาการไม่พึงประสงค์ เพื่อสื่อ สารทาความเข้าใจกับประชาชน และรักษาเยียวยาผู้ป่วย
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ยังต้องเน้นย้าให้ประชาชนคงมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทางานจากบ้านให้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยง
ที่มีคนรวมกันเป็น จานวนมาก งดการจับ กลุ่มพูดคุยกันหรือรับประทานร่วมกัน และรีบเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของ
ตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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