ฉบับที่ 526 วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

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 502,991 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,599,941 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,606,821 ราย
585,727 ราย
2,537,087 ราย
2,108,776 ราย
82,577 ราย
345,734 ราย
2,108,776 ราย
5,756 ราย
2,102,932 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 1,431 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 (1,337 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
1.01%
7.75%

100%

91%

1.2 (0 – 8)

1.8 (0 – 19)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 12 มิถุนำยน 2564
 สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ประกาศอนุ มั ติ ใช้ วัค ซีน ป้อ งกัน โรคโควิด 19 ชนิด เชื้อ ตาย ซึ่งเป็น วัคซี น
ซิโนฟาร์ม และซิโนแวค ที่ ถูกพัฒนาโดยสถาบันเภสัชภัณฑ์ของจีน ให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน ในผู้ที่มีอายุระหว่าง 3 - 17
ปี หลังผ่านการทดลองทางคลินิกและการทบทวนโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ควบคุมและป้องกัน โรคของจีน (CDC)
พบว่ามีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสาหรับกลุ่มอายุดังกล่าว
 สหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐบาลประกาศขยายเวลาล็อกดาวน์ทั่วประเทศออกไปอีก 2 สัปดาห์ จนถึงวันที่
28 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่มีกาหนดสิ้นสุดในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ หลังจากยังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่
เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 5,000 รายในแต่ละวัน ซึ่งจะจากัดกิจกรรมทั่วประเทศ โดยมีเพียงภาคการผลิตและบริการที่มี
ความจาเป็นเท่านั้นที่จะสามารถดาเนิน การต่อไปได้ แต่ยังคงปิดโรงเรียน ห้ างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะทั่ว
ประเทศ
 ประเทศญี่ปุ่น เตรียมพิจารณายกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุม โรคโควิด 19 ในพื้นที่ส่วนใหญ่
จากทั้งหมด 10 จังหวัด ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นี้ อย่างไรก็ดี กรุงโตเกียวและโอซาก้าจะยังอยู่ภายใต้มาตรการ
กึ่งฉุกเฉินต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลจะยังคงลดชั่วโมงเปิดทาการของร้านอาหาร และอาจพิจารณาอนุญาตให้สามารถกลับมา
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกัน
 สาธารณรัฐเกาหลี ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด 19 แบบเข้มงวดเพิ่มอีก 3 สัปดาห์
เนื่ องจากยั งพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรุงโซล จะต่อเวลาการบังคับใช้แนวปฏิบัติการรักษา
ระยะห่างทางสังคมระดับที่ 2 ซึ่งมีความเข้มงวดเป็นอันดับ 3 จากทั้งหมด 5 ระดับ ไปจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564
ทั้งนีร้ ้านอาหาร คาเฟ่ ศูนย์กีฬาในร่ม และร้านคาราโอเกะ เปิดทาการได้จนถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข ดาเนิ น การฉีดวัคซี น ป้องกันโรคโควิด 19 ให้ กับกลุ่ มพนักงาน ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว ประชาชน บนเกาะหลีเป๊ะ จั งหวัดสตูล โดยตั้งเป้าจะทยอยฉีดให้ครบ 100% เพื่อสร้างความมั่นใจ ความ

ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมสาหรับเปิดรับนักท่องเที่ยวรูปแบบ New Normal ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้ ซึ่งผู้ที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจะต้องผ่านการคัดกรองและเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
 จังหวัดยะลา ออกประกาศมาตรการสาหรับบุคคลที่เดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดยะลา โดยงดการเดิน
ทางเข้า - ออกพื้ น ที่ เว้น แต่กรณี มีความจ าเป็ นอย่างยิ่ง มีผ ลตั้งแต่วัน ที่ 15 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2564 และ
มาตรการเกี่ยวกับร้านจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ร้านจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านน้าชา กาแฟ รวมทั้งร้าน
จาหน่ ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ งดไม่ให้ รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม ภายในร้าน โดยให้
จาหน่ายในลักษณะของการนากลับไปบริโภคเท่านั้น และเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15
- 30 มิถุนายน 2564
 กรุ ง เทพมหานคร แจ้ ง จุ ด บริ ก ารตรวจหาเชื้ อ โรคโควิ ด 19 มี ทั้ ง หมด 6 หน่ ว ยบริ ก าร ดั ง นี้
1.ลานกีฬาพัฒน์ เขตราชเทวี 2.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ลานจอดรถ อาคารบี เขตหลักสี่ 3.สานักงานเขตบางนา (ลาน
จอดรถ ถ.สรรพาวุธ ) เขตบางนา 4.สนามกีฬ าเฉลิ มพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีน บุรี 5.ลานหน้ าส านั กงานเขต
บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย 6.วัดราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งแต่ละจุดจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00
น. ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 193,105 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจานวน 3,277 ราย เป็นการติดเชื้อ
ภายในประเทศ 3,248 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย โดยจานวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศยังสูงกว่าสองพันรายต่อ
วันอย่างต่อเนื่อง และมีรายงานเหตุการณ์การระบาดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บาง
จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวัน ออก ซึ่งเป็ นการระบาดในสถานประกอบการ โรงงาน ตลาดที่ มีคนหนาแน่ น
ในขณะที่ต่างจังหวัดพบการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัว หมู่เครือญาติ และการสัมผัสกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน ส่วนสถานการณ์การฉีดวัค ซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 5 ล้านโดส ในระยะนี้ ทุกจังหวัดจึงควร
ดาเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยง เช่น เรือนจา ตลาด สถานประกอบการ ชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัย
อย่างหนาแน่น ต่างจังหวัดควรเฝ้าระวังอาการป่วยของผู้ที่เดินทางไปจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ที่พบ
การระบาด จัดบริการการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะอ้วน รวมทั้งเฝ้าระวัง
อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน และจัดกลไกสอบสวน สรุปสาเหตุของอาการไม่พึงประสงค์ เพื่อสื่อสารทา
ความเข้าใจกับประชาชน และรักษาเยียวยาผู้ป่วยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ยังต้องเน้นย้าให้ประชาชนคงมาตรการ
ป้องกันโรคส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทางานจากบ้านให้มากที่สุด
ลดการเดิ น ทางที่ ไม่ จ าเป็ น โดยเฉพาะสถานที่ เสี่ ย งที่ มี ค นรวมกั น เป็ น จานวนมาก งดการจั บ กลุ่ ม พู ด คุ ย กั น หรื อ
รับประทานร่วมกัน และรีบเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

