ฉบับที่ 528 วันที่ 14 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 508,194 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,609,330 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,619,584 ราย
587,142 ราย
2,551,831 ราย
2,123,449 ราย
82,648 ราย
345,734 ราย
2,123,449 ราย
5,837 ราย
2,117,254 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 1,466 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 (1,372 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.89%
7.36%

100%

91%

1.2 (0 – 8)

3.3 (0 – 19)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 14 มิถุนำยน 2564
 สหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโก ประกาศนโยบายชะลอการแพร่ระบาดของโควิด 19 ฉบับใหม่ โดยสั่งให้
แรงงานในกิจการที่ไม่จาป็นทั้งหมดในกรุง มอสโกหยุดงานในสัปดาห์นี้ ถือเป็น “วันงดทางาน” ตั้งแต่วันที่ 15 - 19
มิถุนายน 2564 โดยนายจ้างยังคงต้องจ่ายเงินให้พนักงานตามปกติ เนื่องจากกรุงมอสโกพบยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
6,701 รายในวันเสาร์ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับ 5 วันที่แล้ว และสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้
นโยบายดังกล่าวไม่ครอบคลุมสายอาชีพที่มีความสาคัญและหยุดงานไม่ได้ เช่น บุคลากรการแพทย์ บุคลากรทาง
การทหาร เป็ น ต้ น ในส่ ว นของบาร์ แ ละร้ า นอาหารจะต้ อ งหยุ ด ให้ บ ริก ารลู ก ค้ าเวลา 23.00 น. ศู น ย์ อ าหารใน
ห้างสรรพสินค้าทั้งหมดจะต้องปิดทาการ สนามเด็กเล่นและสนามกีฬาสาธารณะจะปิดให้บริการเช่นกัน
 สาธารณรัฐเกาหลีใต้ บริษัทเวชภัณฑ์เซลล์เทรียน ได้ดาเนินการทดลองทางคลินิกกับอาสาสมัคร 1,315
คนใน 13 ประเทศทั่วโลก เช่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สเปน และโรมาเนีย ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า การ
ใช้แอนติบอดีรักษาโรคโควิด 19 ช่วยชะลออาการป่วยรุนแรงในผู้ป่วยกว่าร้อยละ 70 รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยความเสี่ยงสูงที่
มีโรคประจาตัว อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการรักษาตัวลงได้ 4.9 วัน ทางการเกาหลีใต้อนุมัติอย่างมีเงื่อนไขในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ให้ใช้แอนติบอดีนี้ได้ ถือเป็นบริษัทในประเทศแห่งแรกที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าว
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นครโฮจิมินห์ ขยายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (ห้ามจับกลุ่มใน
สถานที่เดียวกันตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ห้ามจับกลุ่มนอกสถานที่ทางาน โรงเรียนและโรงพยาบาลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
รักษาระยะห่างในที่สาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร ส่วนพื้นที่ที่มีระบาดเป็นกลุ่มก้อนห้ามจับกลุ่มเกิน 2 คน และให้ออก
นอกบ้านเฉพาะไปซื้ออาหาร พบแพทย์ และทางานในภาคธุรกิจที่จาเป็นเท่านั้น) ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 14 มิถุนายน
2564 ขยายออกไปอีก 15 วัน เนื่องจากยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นและยังคงมีการระบาดในชุมชนอยู่
 สหราชอาณาจักร เตรียมประกาศเลื่อนกาหนดการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ ในวันที่ 21 มิถุนายน
2564 นี้ ออกไป เนื่ องจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์เดลตา ที่พบครั้งแรกใน
อินเดีย ที่ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ จานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของอังกฤษ ระหว่าง วันที่ 7 -13
มิถุนายน ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ล่าสุด มียอดผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 4,581,000
ราย และมียอดผู้เสียชีวิต 128,168 ราย

2. มำตรกำรในประเทศไทย
 จังหวัดกาญจนบุรี ระงับการใช้ช่องทางสาหรับการนาเข้า -ส่งออก ขนส่งสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ
จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี
รวมถึงช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มิถุนายน 2564
 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์เตียงของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
จานวนเตียงรวมทั้งหมด 30,211 เตียง เตียงว่าง 10,820 เตียง โดยเป็นเตียงสาหรับผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1,146
เตียง มีผู้ครองเตียง 984 เตียง เตียงว่าง 162 เตียง จานวนเตียงสาหรับผู้ป่วยอาการปานกลาง (สีเหลือง) รวม 10,986
เตียง มีเตียงว่าง 2,999 เตียง และเตียงสาหรับผู้ป่วยไม่มีอาการ (สีเขียว) ในโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มีจานวนทั้งหมด 18,079 เตียง ครองเตียงแล้ว 10,420 เตียง เตียงว่าง 7,659 เตียง คิดเป็นอัตรา
ครองเตียงทั้งหมดร้อยละ 64.2
 กรุงเทพมหานคร มีมติให้ดาเนินมาตรการผ่อนคลายให้เปิดบริการได้ ดังนี้ 1.พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 2.สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาตร์ ต่ า ง ๆ ห้ า มใช้ เพื่ อ สั น ทนาการอื่ น ยกเว้ น เดิ น และวิ่ ง 3.คลิ นิ ก เวชกรรมเสริ ม ความงาม 4.สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ (เฉพาะกิจการสปาเพื่อสุขภาพ, กิจการนวดเพื่อสุขภาพ) อนุญาตเฉพาะการนวดฝ่าเท้า 5.
ร้านทาเล็บและร้านสัก ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามกระทาบนใบหน้า
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์ การติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ ป่ วยสะสมรวมมากกว่า 176 ล้ านคน
โดยจานวนผู้ป่วยรายวันมีแนวโน้มลดลงจนอยู่ในระดับต่ากว่า 5 แสนคนต่อวัน โดยยังคงมีการระบาดมากในประเทศ
อินเดีย และในทวีปอเมริกาใต้ ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกนี้ 170,401 ราย โดย
จานวนผู้ติดเชื้อรายวันในชุมชนมีแนวโน้มทรงตัวในระดับประมาณ 2,000 รายต่อวัน ในวันนี้มีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
2,561 รายจาก 50 จังหวัด และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากเรือนจาหรือที่ต้องขังอีก 784 ราย แนวโน้มการระบาดใน
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงพบกลุ่มก้อนการระบาดใหม่ประปรายในภาค
กลางและภาคใต้ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ยังคงมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้น ผู้ติดเชื้อส่วน
ใหญ่ในระยะนี้พบจากการระบาดในโรงงาน สถานประกอบการ และแคมป์ก่อสร้าง การเสียชีวิตจากการระบาดในระลอก
นี้อยู่ที่ 1,372 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.81 ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้ว
มากกว่า 6.1 ล้านโดส จึงขอให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูง เข้ารับวัคซีนให้ครบถ้วน
ตามนัดหมายเพื่อลดโอกาสป่วยรุนแรงและเสียชีวิต นอกจากนี้ ต้องเน้นย้าให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม และ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างและทางานจากบ้าน (Work from home) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนแออัด ไม่นั่ง
รับประทานอาหารในที่สาธารณะ และไม่จับกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายโรค
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

