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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 657,605 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,853,811 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,831,937 ราย
624,092 ราย
2,946,677 ราย
2,517,621 ราย
83,322 ราย
345,734 ราย
2,517,621 ราย
6,117 ราย
2,511,416 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 3,422 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 (3,328 รำย)
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0.02%
2.60%

0.11%
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1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2564
 ประเทศออสเตรเลีย รัฐวิกตอเรียจะขยายเวลามาตรการล็อกดาวน์ออกไป ซึ่งจากเดิมที่กาหนดเริ่มใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อรายใหม่ลดลงเล็กน้อย แต่ก็ยังต้องควบคุมการระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลตาที่มีการแพร่อย่างรวดเร็ว
 ราชอาณาจักรสกอตแลนด์ ประกาศผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ให้สามารถรวมตัวกันที่บ้าน
ได้สูงสุ ด 8 คนจาก 4 ครอบครัว และสามารถรวมตัวกันที่ร้านอาหารได้ไม่เกิน 10 คน สาหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
สามารถเข้าร่วมสูงสุดได้ไม่เกิน 200 คน แต่ยังคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยเช่นเดิม
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ กระทรวงสาธารณสุขประกาศมาตรการครั้งใหม่ โดยอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
-ไบออนเทค และโมเดอร์นา ครบทั้ง 2 โดส หรือหายป่วยจากโควิด 19 แล้ว สามารถรับประทานอาหารในร้านเป็น
กลุ่ มได้ ทั้งนี้ ยั งเตรียมตรวจเชิงรุกในตลาดที่พบผู้ ติดเชื้อทั้งหมดอย่างเข้มข้น ผู้ค้าในตลาดต้องกักตัว และมีการ
แจกจ่ายชุดตรวจโควิด 19 แบบ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง เพื่อทาการตรวจโรคหลังผ่านไป 7 วัน และในวันที่ 14
ต้องเข้ารับตรวจกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สั่งการฝ่ายความมั่นคงตั้ง
ด่านสกัดการเดิน ทางเข้า - ออกพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ทั้งบริเวณรอบชายขอบและเส้ นทางภายในพื้นที่ โดย
เจ้าหน้าที่ประจาด่านจะตรวจสอบ 3 หลักฐานกับผู้เดินทางเข้า - ออก ได้แก่ หลักฐานการอนุญาตเดินทาง ผู้เดินทาง
ต้องแจ้งข้อมูลในแอปพลิเคชันไทยชนะ และจะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ หยุดเชื้อเพื่อชาติ เพื่อรับ QR Code มา
แสดงกับเจ้าหน้าที่
 กรมการขนส่ งทางราง ออก 4 มาตรการ เพื่ อ ควบคุ ม สถานการณ์ โควิ ด 19 คื อ 1.ก ากั บ ดู แ ลให้ มี
ผู้โดยสารภายในขบวนรถ ไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของความจุสูงสุด 2.กาหนดให้ผู้โดยสารจะต้องเตรียมเอกสารยืนยันตน
พร้ อ มแสดงแก่ เจ้ าหน้ า ที่ 3.ให้ เพิ่ ม ความเข้ ม งวดและรัด กุ ม ในการปฏิ บั ติ ม าตรการต่ าง ๆ 4.ให้ รายงานผลการ

ดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้ทราบผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ Anti COVID-19 เพื่อเร่งดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศสาหรับเที่ยวบินโดยสารภายในประเทศ โดยห้าม
รับส่งผู้โดยสารเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม เว้นแต่เป็นเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่
แซนด์ บ็ อ กซ์ กรณี ข อลงฉุ ก เฉิ น มี ค วามจ าเป็ น เช่ น ต้ อ งรับ บริก ารทางการแพทย์ หรื อ วั ค ซี น มี ผ ลตั้ ง แต่ วัน ที่
21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2564) ประเทศไทยพบจานวนผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทั้งสิ้น 70,143 ราย เป็นการพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ร้อยละ 9.33 ซึ่งในกลุ่มของผู้ติดเชื้อ
ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่เหล่านี้ ร้อยละ 40 ตรวจพบจากการคัดกรองเชิงรุก สาหรับจังหวัดที่มีการพบผู้ติด เชื้อ
เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มแรงงานส่วนใหญ่ ที่เดินทางกลับภูมิลาเนา
ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่มีมาตรการปิ ดแคมป์ ก่อสร้าง และมาตรการควบคุมโรคที่ได้มีการประกาศตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม
2564 ส่งผลให้มีการเดินทางออกนอกจังหวัดกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น อาจพบการติดเชื้อในต่างจังหวัดเพิ่ม
มากขึ้นต่อไปอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ กรณีการแพร่ระบาดจากการเดินทางนี้ มีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
มาตรการที่ไม่เกี่ย วข้องกับยา (nonpharmaceutical intervention: NPI) พบว่า หากประชาชนมีการปฏิบัติตาม
มาตรการจากัดการเคลื่อนย้ายอย่างเคร่งครัด อาจลดจานวนการแพร่กระจายของเชื้อได้ 17.5 - 35% ดังนั้น หาก
ประชาชนหยุดการเดินทางข้ามพื้นที่ตามมาตรการอย่างเข้มงวด จานวนผู้ติดเชื้ออาจมีแนวโน้มลดลงเหลือน้อยกว่า
8,000 ราย ต่อวันหลังจาก 2 สัปดาห์ข้างหน้า
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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