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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 700,728 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,914,986 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,868,160 ราย
633,165 ราย
3,051,132 ราย
2,621,923 ราย
83,475 ราย
345,734 ราย
2,621,923 ราย
6,121 ราย
2,615,714 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 4,264 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 (4,170 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
0.87%
7.11%

100%

90%

1.2 (0 – 8)

3.2 (0 – 35)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 27 กรกฎำคม 2564
 สาธารณรัฐอินเดีย ผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ใน
ภูมิภาคเมืองหลวงเพิ่มเติม โดยอนุญาตรถไฟใต้ดินและรถบัสให้บริการเต็ม จานวนได้ตั้งแต่วันจันทร์ 26 กรกฎาคม
2564 เป็นต้นไป โรงภาพยนตร์เปิดทาการด้วยความจุครึ่งหนึ่ง อนุญาตบาร์เปิดทาการได้ที่ร้อยละ 50 ของจานวนที่นั่ง
ในร้านตั้งแต่เที่ยงจนถึง 22.00 น. และร้านค้าทุกประเภทสามารถให้บริการได้ ทุกวัน และเพิ่มจานวนแขกร่วมงาน
แต่งงานและงานศพเป็น 100 คน
 สหรั ฐ อเมริ ก า บั ง คั บ ใช้ ข้ อ จ ากั ด การเดิ น ทางเข้ า ประเทศ โดยสั่ ง ห้ า มประชาชนที่ ไม่ ใช่ พ ลเมื อ ง
สหรัฐอเมริกาเดินทางเข้าประเทศ หากมีประวัติเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร เขตเชงเกนของยุโรป ไอร์แลนด์ จีน
อิหร่าน แอฟริกาใต้ บราซิล และอินเดีย ภายใน 14 วันก่อนหน้า พร้อมควบคุมการเดินทางข้ามพรมแดนที่ไม่จาเป็น
กับแคนาดาและเม็กซิโก
 สาธารณรัฐ อิน โดนีเ ซีย ขยายเวลามาตรการควบคุม โควิด 19 ที ่ใ ช้อ ยู่ใ นปัจ จุบ ัน ไปจนถึง วัน ที่
2 สิง หาคม 2564 โดยอนุญ าตให้เฉพาะพนัก งานในภาคส่ว นสาคัญ เท่า นั้น เช่น พลัง งาน ที่ส ามารถกลับ ไป
ทางานในสถานประกอบการได้ ส่ว นตลาดสด ร้า นค้า ริมถนน ร้านของชา ตัว แทนหรือ ร้านขายโทรศัพ ท์มือถือ
ร้านตัด ผม ตู้ซักผ้า อัตโนมัติ หาบเร่แผงลอย ร้านซ่อมรถขนาดเล็ก ล้างรถ ธุร กิจเล็กๆ สามารถเปิดร้านได้โ ดย
อยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขอันเข้มงวด
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข พิจารณามาตรการจาหน่ายอาหารออนไลน์ และบริการจัดส่งสินค้าหรือ เดลิเวอรี
สาหรับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า เพื่อเสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พิจารณาอนุญาต ซึ่งการผ่อนคลายครั้งนี้ยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด และต้องการความร่วมมือจาก
ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการรับส่งสินค้า และประชาชน
 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เสนอมาตรการช่ ว ยเหลื อ ค่ าใช้ จ่ า ยในการเรีย นรู้ โดยลดค่ า เล่ าเรี ย นในช่ ว ง
สถานการณ์โควิด 19 ที่เป็นนักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ

ในสถาบั น อุด มศึก ษาของรั ฐ และเอกชน เพื่ อบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายต่างๆ ของนั กเรียน ครู และผู้ ป กครอง โดย
มาตรการทั้งหมดจะใช้งบประมาณกลางในการดาเนินการ
 กรมสรรพากร ประกาศยกเว้นภาษีให้ กับทั้งลู กหนี้และสถาบันการเงินที่เข้าร่ว มโครงการ ฯ ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 โดยการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชาระหนี้พร้อมให้สิทธิซื้ อคืนใน
อนาคต เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ประเทศ
ไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 526,828 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจานวน 14,150 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 118
ราย แนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นในทุกภาคทั่วประเทศ การแพร่เชื้อนั้นเปลี่ยนจากสถานที่ทางานมาเป็นในชุมชน และ
ในครัวเรือนเป็นหลัก ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วเกือบ 16 ล้านโดส ณ วันนี้ จึงควร
เฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างเข้มข้น ดาเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุ มชนและสถานที่ที่พบ
ผู้ติดเชื้อจานวนมาก จัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของอาการอย่างเหมาะสม และรีบดาเนินการ
ควบคุมโรค รวมถึงสื่อสารให้ประชาชนคงระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ
บ่อย ๆ ทางานอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็นจานวน
มาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง

ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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