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สถำนกำรณ์ทั่วโลก

สถำนกำรณ์ในประเทศ

ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง
 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
 ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
จำนวนกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
 ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
 ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
 การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสารวจเชิงรุก ตรวจก่อนทาหัตถการ
ผูป้ ่วยที่มีอำกำรตำมนิยำมเฝ้ำระวังโรค
 คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 490,405 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,575,817 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,580,982 ราย
579,680 ราย
2,500,256 ราย
2,072,053 ราย
82,469 ราย
345,734 ราย
2,072,053 ราย
5,743 ราย
2,066,222 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 1,297 รำย)
14 ธ.ค. 63 (60 รำย)
อัตรำป่วยตำยตำมกลุ่มอำยุ
0.20%
 15 – 39 ปี
2.10%
 40 – 59 ปี
6.50%
 60 ปีขึ้นไป
 อายุ 2 เดือน 1 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 (1,203 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.12%
1.01%
7.47%

100%

91%

1.2 (0 – 8)

1.8 (0 – 19)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 8 มิถุนำยน 2564
 สาธารณรัฐจีน รัฐบาลไต้หวัน ประกาศขยายเวลาของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
ออกไปอีก 2 สัป ดาห์ จนถึงวัน ที่ 28 มิ ถุน ายน 2564 พร้อมสั่ งปิดโรงเรียนจนถึงช่ว งวันหยุดฤดูร้อน และระบุว่า
ขณะนี้การระบาดยังไม่ลดลง จึงมีการแจ้งเตือนระดับสูงสุด โดยห้ามการรวมตัว ปิดสถานบันเทิง และนักเรียนต้อง
เปลี่ยนไปเรียนออนไลน์แทน
 สาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลกวางตุ้งของจีน กาลั งเร่งระดมตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้ ประชาชน
จานวนมาก รวมถึงประกาศล็ อกดาวน์ พื้ น ที่ห ลายจุดเพื่อควบคุม การแพร่ระบาดที่เพิ่ มขึ้นในเมืองกวางโจว และ
ทางการระบุว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตรวจพบในการระบาดครั้งนี้เป็นสายพันธุ์เดลตาที่สามารถแพร่เชื้อได้รวดเร็ว
ซึง่ เป็นตัวแปรสาคัญที่ทาให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
 ประเทศแคนาดา รายงานว่า กาลังเตรียมแผนสาหรับการผ่อนปรนมาตรการกักกันเพื่อดูอาการเป็นเวลา
14 วัน สาหรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางมายังแคนาดา
ยังคงต้องถูกตรวจหาเชื้อและอาจถูกกักตัวเพื่อดูอาการแต่ในระยะเวลาที่น้อยลงกว่าเดิม
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) และ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานดูแล รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ระยะแรกจะนาร่อง
ในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้น ที่เสี่ยงสูง 32 แห่ง จานวน 1,200 คน ตั้งแต่
วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2564 นี้ และจะขยายไปอีกกว่า 3,000 แห่ง ทั่วประเทศ
 กรมราชทัณฑ์ เผย ขณะนี้ได้ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในเรือนจาและทัณฑสถานไปแล้ว
9 แห่ง ส่วนการดาเนินการต่อจากนี้ ในระยะแรกจะเริ่มฉีดวัคซีนในผู้ต้องขัง 3 กลุ่ม ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาก
ที่สุด คือ 1. กลุ่มเรือนจาสีขาวที่ไม่พบการระบาดในพื้นที่สีแดงเข้ม จานวน 4 แห่ง จะได้รับการจัดสรรวัคชีนครบตาม
จานวนผู้ต้องขังทุกคน 2. กลุ่มเรือนจาสีขาวที่ไม่พบการระบาดในพื้นที่สี แดง จะดาเนินการฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง ผู้ต้องขังสูงอายุ และผู้ต้องขังที่มีโรคประจาตัว จานวน 19 แห่ง และ 3. กลุ่มเรือนจาที่มี
การแพร่ระบาดของเชื้อแต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว และมีผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้ออยู่
 กระทรวงแรงงาน ได้ขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด 19 พร้อมทาประกันสุขภาพ และ
ยื่นขออนุญาตทางาน (บต. 48) กับกรมการจัดหางาน ที่จากเดิมจะสิ้นสุดภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ออกไป
จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2564 สาหรับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ให้ดาเนินการถึงวันที่ 16 มิถุนายน
2564 และผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตามแนวทางที่กาหนดเดิม เพื่อ
บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด และสามารถขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพไปพร้อมกัน
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 182,548 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจานวน 2,662 ราย เป็นการติดเชื้อ
ภายในประเทศ 2,646 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 28 ราย โดยในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มของการพบ
ผู้ป่วยที่มีประวัติเคยไปในที่ชุมชนพลุกพล่านหรือที่แออัด การสัมผัสผู้ติดเชื้อในสถานที่ทางานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึง
ต้องเน้นการสอบสวนและควบคุมโรคในแหล่งดังกล่าว ได้แก่ การแยกผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา การค้นหาผู้สัมผัส
ให้ได้ครอบคลุม และแยกผู้สัมผัสโดยพิจารณาใช้มาตรการ bubble and seal ในสถานประกอบการ รวมถึงการคัด
กรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อให้อ ยู่ในวงจากัด รวมถึงการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสกลาย
พันธุ์ในการระบาดเป็นกลุ่มก้อน รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สวมใส่
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทางานจากบ้านให้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็น
โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็นจานวนมาก งดการจับกลุ่มพูดคุยกันหรือรับประทานร่วมกัน และรีบเข้ารับ
วัคซีนตามสิทธิของตนเอง

ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

