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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 662,745 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,863,055 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,837,139 ราย
625,601 ราย
2,961,075 ราย
2,532,005 ราย
83,336 ราย
345,734 ราย
2,532,005 ราย
6,117 ราย
2,525,800 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 3,502 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 (3,408 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
0.91%
7.30%

100%

91%

1.2 (0 – 8)

3.2 (0 – 35)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2564
 รัฐอิสราเอล กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เผยพิจารณาการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวผู้กัก ตัว โดยมี
เป้าหมายบังคับใช้มาตรการเชิงรุกต่อผู้ฝ่าฝืน เนื่องจากใครก็ตามที่ละเมิดคาสั่งดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อ สุขภาพของ
ตนเองและพลเมืองอิสราเอลคนอื่น ๆ จะถูกดาเนินคดีอาญาตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แถลงการณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ
เพื่อนบ้านยังน่าวิตกกังวล และมีแรงงานอพยพจานวนมากเดินทางกลับมาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงตัดสินใจขยาย
ระยะเวลาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ออกไปอีก 15 วัน จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ซึ่งจากเดิมที่มีกาหนดสิ้นสุดใน
ที่ 19 กรกฎาคม 2564
 สหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา ออกประกาศ
เตือนหลีกเลี่ยงการเดิน ทางไปยังสหราชอาณาจักร เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยหาก
จาเป็นต้องเดินทางไปสหราชอาณาจักร ต้องฉีดวัคซีนให้ครบก่อนเดินทาง
 ประเทศออสเตรเลีย รัฐเซาท์ออสเตรเลียประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม
2564 นี้ เป็นเวลา 7 วัน เนื่องจากผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนจะสามารถออกจากบ้านได้เมื่อมี เหตุจาเป็น
เท่านั้น ส่วนการเรียนการสอนในโรงเรียนจะปรับรูปแบบโดยให้เรียนแบบออนไลน์แทน
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เผยมี ม ติ เพิ่ ม ชุ ด ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในวงเงินเบื้องต้น 1,014 ล้านบาท เพื่อ
จัดหาชุดตรวจให้หน่วยบริการนาไปแจกจ่ายกับประชาชนทุกคนทุกสิทธิ รวมถึงคนต่างด้าวสามารถตรวจหาเชื้อโควิด
19 ด้วย ATK เอง ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 โดยให้เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี จัดหาชุดตรวจ
ผ่านองค์การเภสัชกรรม
 ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ เผยว่า ผู้ ติ ด เชื้ อ โควิ ด 19 ที่ เข้ า ระบบดู แ ลที่ บ้ าน (Home
Isolation) แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ หรือผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ที่ต้องการเข้าระบบการดูแลที่บ้าน สามารถ

กรอกข้ อ มู ล เพื่ อ ลงทะเบี ย นได้ ที่ เ วบไซต์ https://crmsup.nhso.go.th/ หรื อ ทาง line @nhso โดยกดเมนู
ลงทะเบียนระบบดูแลที่บ้าน Home Isolation ท่านจะได้รับ 1.ประเมินอาการด้วยวิดีโอคอลวันละ 2 ครั้ง 2.อาหาร 3
มื้อ 3.ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิทัลและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้ 4.ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่น ๆ 5.ประสาน
ส่งต่อเพื่อรับการรักษาหากอาการแย่ลง พร้อมจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ประคองอาการ
 กรุ ง เทพมหานคร เผยจุ ด ตรวจคั ด กรองเชิ งรุ ก โควิ ด 19 วั น ที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2564 ได้ แ ก่
1.ศูน ย์ ราชการเฉลิ มพระเกียรติ ถนนแจ้ งวัฒ นะ ณ ลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารบี โดยสปสช. ร่วมกับคณะเทคนิ ค
การแพทย์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ตรวจด้ ว ยชุ ด ตรวจโควิ ด 19 (Antigen Test Kit) หรื อ Rapid Antigen Test
2.สานักงานเขตมีนบุรี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ถนนคุ้มเกล้า สามารถเข้ารับการ
ตรวจได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จานวนการรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แยกรายจังหวัดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่
7 - 20 กรกฎาคม 2564) พบว่า มี 8 จังหวัดที่มีแนวโน้มจานวนผู้ติดเชื้อลดลง โดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่
เริ่มมีจานวนการรายงานผู้ติดเชื้อลดลงตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากการเดินทางออกต่างจังหวัด และการ
ไปเข้ารับรักษาที่จังหวัดภูมิลาเนาหลังจากที่พบว่าติดเชื้อหรือทราบว่าสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน สาหรับจังหวัดที่มีแนวโน้ม
ของผู้ ติ ด เชื้ อ ที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ 2 สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เช่ น ชลบุ รี สมุ ท รสาคร และ
พระนครศรีอยุธยา เกิดเนื่องจากจานวนผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายก่อนหน้า จานวนการค้นหาเชิงรุกที่เพิ่มขึ้น และ
การระบาดในสถานประกอบการที่ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง ดังนั้น จึงควรเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยาม
อย่างเข้มข้น ดาเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น สถานประกอบการ ตลาด และ
ควบคุมโรคในกลุ่มก้อนการระบาดขนาดใหญ่ด้วยกลยุทธ์ bubble and seal รวมทั้งสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อคงก
มาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทางานอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็น
โดยเฉพาะเข้าไปในสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็นจานวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเองโดยเร็วที่สุด
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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