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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 690,467 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,902,987 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
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ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 4,059 รำย)
14 ธ.ค. 63 (60 รำย)
อัตรำป่วยตำยตำมกลุ่มอำยุ
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1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 25 กรกฎำคม 2564
 ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยตั้งแต่
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ – ไบออนเทคได้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ปกครอง โดย
ไม่จาเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า ทั้งนี้ ยังผ่อนปรนมาตรการให้มีการเปิดยิม สระว่ายน้า และไนท์คลับในโรงแรมได้อีก
ครั้ง หลังจากจานวนผู้ติดเชื้อลดลง
 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ห้ามเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ขวบ ถึง 17 ปี เดินทางออกจากที่พัก ในพื้นที่
กรุงมะนิ ลา และอีก 16 เมืองใน 4 จังหวัด พร้อมยกเลิ กการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในร่ม การจัดประชุม การใช้
บริการโรงยิม และลดจานวนผู้เข้าใช้บริการในร้านอาหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2564
 สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มณฑลยูน นาน ประกาศมาตรการล็อ กดาวน์เ ขตเจีย งเฉิง พื ้น ที ่ท าง
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ข องนครผู่เอ๋อ ซึ่งมี พ รมแดนติด กับ เวีย ดนามและลาว พร้อ มทั้ง บังคับ พลเมือ งให้เข้ารับ การ
ตรวจหาเชื้อ ทุก คน ส่ว นธุร กิจ โรงเรีย น และตลาดจะต้องปิด ทาการ และห้ามเดิน ทางเข้าออกจังหวัด มีผ ลตั้ง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 สาธารณรัฐ อิน เดีย สถาบัน วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์อ อลล์อิน เดีย (AIIMS) เปิด เผยว่า จะเริ่ม ฉีด
วัคซีน ป้องกัน โรคโควิด 19 ให้ป ระชาชนกลุ่มเด็กภายในเดือนกันยายนนี้ ขณะนี้การทดลองวัค ซีนในเด็กโดยใช้
วัคซีนที่ผลิตโดยบริษัท ของอิน เดีย ได้เสร็จสิ้น แล้ว และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉิน
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสานักงานหลั กประกันสุขภาพแห่ งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ จัดระบบรับส่งผู้ป่วยโควิด 19 อาการสีเขียวเดินทางกลับภูมิลาเนาอย่างปลอดภัย ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ ไม่มี
ค่าใช้จ่าย โดยประสานติดต่อผ่านสายด่วน 1330 กด 15 หรือทางเว็บไซต์ https://crmdci.nhso.go.th/ ทั้งนี้ ใช้
เวลาประสานโรงพยาบาลปลายทางภายใน 3 วัน พร้อมจัดพาหนะรับส่งทั้งรถบัส รถทัวร์ รถไฟ และเครื่องบินมีทีม
บุคลากรทางการแพทย์ติดตามดูแลตลอดทาง

 กรมการแพทย์ ปรับแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา ป้องกันการติดเชื้ อในโรงพยาบาลกรณี
โรคโควิด 19 พร้อมเปิดแนวทางการให้เริ่มยาฟาวิพิราเวียร์เร็วที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มี
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง ขณะที่ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ให้พิจารณายาฟ้าทะลายโจรตามดุลยพินิจของแพทย์
 ศูนย์บ ริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เผยว่า อนุญ าตให้ ประชาชน
สามารถหาซื้อชุดตรวจโควิด 19 หรือ Antigen Test Kits เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 เบื้องต้นเองได้ ผู้ที่
สนใจหรือต้องการใช้ชุดตรวจโควิด 19 โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตให้ทุกคนสามารถซื้อชุด
ตรวจเองได้แล้ว โดย แบ่งเป็น 2 จุดใหญ่ ๆ คือ 1.สถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล 2.สถานขายยาแผนปัจจุบันที่มี
เภสัชกรประจา
 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ประชาชน
สามารถใช้บริการ “โทรฟรี” สายด่วนของหน่วยงานรัฐทั้ง 8 เลขหมาย ได้แก่ 1330, 1323, 1422, 1442, 1646,
1668, 1669 และ1506 ที่รองรับการให้บริการข้อมูล ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ให้คาปรึกษาแนะนา และประสานงาน
กับ เจ้ าหน้ าที่ การหาเตี ย ง ส าหรั บ ผู้ ติด เชื้อ โควิด 19 เพื่ อ ให้ ก ารดู แล ป้ อ งกั น แจ้ งเตื อ นและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ประชาชน ในภาวะสถานการณ์ที่ฉุกเฉินและเร่งด่วน
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 มีทั้งหมด 15,335 ราย ซึ่งเป็นจานวนผู้ติด
เชื้อสูงสุด ตั้งแต่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย โดยผู้ติดเชื้อที่พบในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า ร้อยละ 33.92 รองลงมาได้แก่ อื่นๆ เช่น ขอกลับเพื่อรักษาในจังหวัดภูมิลาเนา การติด
เชื้อในชุมชน ร้อยละ 31.54 การค้นหาเชิงรุก ร้อยละ 22.90 และ การเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล ร้อยละ 11.45
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้าในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา จานวน ผู้ติดเชื้อในประเภทผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ และอื่น ๆ
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จานวนผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกเริ่มลดลง ซึ่งจากข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าอัตราการพบเชื้อต่อจานวนตัวอย่ างที่ส่งตรวจทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนเป็น
อย่างมาก โดยอัตราการพบเชื้อในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 13.14 ในขณะที่อัตราการพบเชื้อในวันที่ 24
กรกฎาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 20.56 บ่งบอกให้เห็นว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ
ขณะนี้ ยั งคงพบผู้ ติ ด เชื้ อ สู งขึ้ น อย่ างต่ อเนื่ อ ง ซึ่ งมี แนวโน้ ม อาจสู งขึ้น ไปอีก อย่ างน้ อ ย 2 สั ป ดาห์ ข้ างหน้ า ดั งนั้ น
ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ร่วมกับมาตรการควบคุมโรคในสถานที่เสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาด เช่น ตลาด สถานประกอบการ สถานที่ทางาน โดยการให้ทางานจากบ้านให้มากที่สุด การทา bubble
and seal และการประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในตลาดและสถานประกอบการ
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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