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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 695,074 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,907,694 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,864,092 ราย
630,605 ราย
3,038,147 ราย
2,608,977 ราย
83,436 ราย
345,734 ราย
2,608,977 ราย
6,121 ราย
2,602,768 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 4,146 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 (4,052 รำย)
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1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 26 กรกฎำคม 2564
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกาศการบังคับใช้เคอร์ฟิวทั่วเมืองตั้งแต่วันจันทร์ 26 กรกฎาคม
2564 ช่วง 18.00-06.00 น. โดยสั่งห้ามประชาชนทั่วเมืองเดินทางออกนอกบ้านทุกกรณี ห้ามรวมตัวกันเกิน 2 คน
และระงับบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นกิจกรรมทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด
19
 สาธารณรัฐฝรั่งเศส อนุมัติร่างกฎหมายที่กาหนดให้บุคลากรทางแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพต้อง
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 รวมทั้งกาหนดให้ประชาชนแสดงผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 หรือประวัติการได้รับ
วัคซีนก่อนที่จะเข้าใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ หรือเข้าใช้งานสระว่ายน้า โดยมาตรการจะ
สิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 สาธารณรัฐ แอฟริกาใต้ ผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการล็อคดาวน์ แต่ยังคงมาตรการเคอร์ฟิวต่อไป
ในช่ว ง 22.00-04.00 น. และอนุญ าตการรวมกลุ ่ม เพื่อ ประกอบพิธ ีท างศาสนา กิจ กรรมทางการเมือ งและ
สังคมในพื้น ที่กลางแจ้งได้ไม่เกิน 100 คน และในพื้นที่ในร่มไม่เกิน 50 คน รวมถึงอนุญาตให้จาหน่ายเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ จากร้ านค้าปลี กเพื่อการบริโภคนอกสถานที่ช่ว ง 10.00-18.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึง วันพฤหั สบดี
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 สานั กงานประกั น สั งคม เปิ ดลงทะเบี ยนประกัน สั งคม มาตรา 40 ผ่ าน www.sso.go.th เพื่อรับ เงิน
เยียวยา ตามมาตรการช่วยเหลือการล็อกดาวน์ สาหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติจากโรคโควิด 19 ได้แก่
แรงงาน 9 กลุม่ อาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจ้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดย
รถตรวจหาเชื้ อชี ว นิ ร ภั ย พระราชทานระหว่างวัน ที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิ งหาคม 2564 ซึ่งประชาชนสามารถไป
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์ ) และราชมังคลากีฬาสถาน19 โดยทาการจองคิว
ล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น "QueQ"

 กระทรวงสาธารณสุข ย้ามาตรการป้องกันตนเอง ในครอบครัว ชุมชน ตลาด/ตลาดนัด ในโรงงาน/สถาน
ประกอบการ ช่วยลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ แนะนาโรงงานหากพบพนักงานติดเชื้อ ให้ใช้มาตรการ Bubble and
Seal จัดระบบควบคุมกากับการเดินทางของพนักงาน ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ชุมชน แถลงจานวนผู้สูงอายุฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 เข็ม 1 เพียง 2.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมาย เร่งฉีดผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค
เรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิต
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ประเทศ
ไทยมีผู้ ติดเชื้อยื น ยั น สะสม 512,678 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจานวน 15,376 ราย มีผู้ เสี ยชีวิตเพิ่ มขึ้น
87 ราย โดยพบผู้ เสี ย ชี วิ ต เป็ น กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ เพิ่ ม ขึ้ น จากการระบาดในระลอกที่ ผ่ า นมา โดยเฉพาะในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แนวโน้มจานวนผู้ติดเชื้อ คาดว่าจะยังคงพบผู้ติดเชื้อในจานวนที่สูงต่อไปอีกว่า 2
สัปดาห์ ณ วันนี้ จึงควรเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างเข้มข้น ดาเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการระบาด และรีบดาเนินการควบคุมโรค รวมทั้งสื่อสารให้กับประชาชนคงระดับความเข้มข้น
ของมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทางานอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่
จาเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็นจานวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง

ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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