ฉบับที่ 534 วันที่ 20 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 531,506 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,646,889 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,656,888 ราย
593,739 ราย
2,612,902 ราย
2,184,372 ราย
82,796 ราย
345,734 ราย
2,184,372 ราย
5,889 ราย
2,178,395 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 1,629 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
 อายุ 1 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 (1,535 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.90%
7.28%

100%

91%

1.2 (0 – 8)

3.3 (0 – 19)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 20 มิถุนำยน 2564
 สาธารณรัฐประชาชนจีน สนามบินเสิ่นเจิ้น ประกาศให้นักเดินทางต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิด 19 เป็น
ลบภายใน 48 ชั่วโมง หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทางตอนใต้ของจีนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ทาให้เกิด
การล็อกดาวน์ ในบางพื้น ที่และการยกเลิกเที่ ยวบิน ทั้งนี้ สานักงานเทศบาลฝอซาน ระบุว่า สนามบินฝอซานชาตี
ยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด และระงับการให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 - 22 มิถุนายน 2564
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระบุว่า จะไม่ลดระยะเวลากักตัว ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคน
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ทั้งหมด แม้จะฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว โดยต้องเข้ารับการ
กักตัวเป็ น เวลา 14 วัน หลั งจากเดิน ทางมาถึง ลาว ทั้งนี้ ผู้ ที่ฉีดวัคซีนครบสองโดสในช่ว งเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
สามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางอากาศและทางบกระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับแขวงอื่น ๆ โดยไม่
ต้องกักตัวได้
 สาธารณรัฐสั งคมนิ ย มเวีย ดนาม นครโฮจิมินห์ ออกคาสั่งให้ รถแท็กซี่ รถโดยสารสาธารณะ และรถ
สาธารณะข้ามจังหวัดหยุดให้บริการ นอกจากนี้ ยังห้ามการรวมกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป นอกที่ทางาน โรงเรียน และ
โรงพยาบาล รักษาระยะห่างทางสังคมในที่สาธารณะอย่างน้อย 1.5 เมตร และให้ออกนอกบ้านเฉพาะเมื่อจาเป็น
นับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินวันละ 100 คน
 ประเทศญี่ปุ่น ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด 19 ในกรุงโตเกียวและอีก
8 จังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มีเพียงจังหวัดโอกินาวาที่ยังคงประกาศฉุกเฉินไปจนถึงวันที่
11 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ดี กรุงโตเกียว นครโอซากา และอีก 5 จังหวัด ยังคงบังคับใช้มาตรการเข้มงวดต่อไป
โดยเน้นมาตรการในร้านอาหารและผับที่เสิร์ฟแอลกอฮอล์ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งระบาดของโรคโควิด 19 ขณะที่รัฐบาล
ญี่ปุ่นจะเริ่มฉีดวัคซีนในสถานที่ทางานเต็มรูปแบบในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสารวจความต้องการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 16 – 31
พฤษภาคม 2564 พบว่า ทั้งกลุ่มอายุ 15 - 59 ปี และกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป มีความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ
65 – 75 ส่วนผลสารวจพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนทั่วประเทศ จานวน 25,265 ตัวอย่างพบว่า คน
ไทยส่วนใหญ่กลับมามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น คือ สวมหน้ากากอนามัยสูงถึงร้อยละ 94.8 รองลงมาคือ การล้างมือ
บ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 88.8 กินอาหารร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวร้อยละ 87.9 และระวังตนเองไม่
อยู่ใกล้ชิดคนอื่นร้อยละ 83 รวมถึง มีการรวมกลุ่มทางสังคมและเดินทางออกต่างจังหวัดลดลง
 จั งหวัด ยะลา ก าหนดมาตรการฝ้ าระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิ ด 19 ใน
สถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ (สถาบันศึกษาปอเนาะ) และสถานศึกษาที่มีนักเรียน/นักศึกษาพักอาศัย
เป็นการประจา ดังนี้ 1)ห้ามนักเรียน/นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในสถานศึกษาออกไปนอกสถานศึกษา 2)ห้ามนานักเรียน/
นักศึกษาที่อยู่ภายนอกสถานศึกษาเข้ามาในสถานศึกษา หากมีความจาเป็นอย่างยิ่งให้ขออนุญาตต่อนายอาเภอเพื่อ
พิจารณาและกาหนดหลักเกณฑ์ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอาเภอ (ศปก.อ.) กากับ ดูแล การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามคาสั่งและให้สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 กรุงเทพมหานคร คลายล็อก 8 กิจกรรม ให้ ส ามารถเปิดดาเนินการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1)สระว่ายน้า
สาธารณะ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน 2)สระน้าเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้าในบึง โดยจากัด
จานวนผู้เล่นตามจานวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่สามารถเปิดให้ บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการ
แข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม 3)ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และหอศิลป์ 4)ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ 5)
ร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ร้าน และจากัดจานวนผู้นั่งบริโภคในร้าน เฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกิน 50% ของจานวนที่นั่งปกติ
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์ ก ารติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในระดั บ โลก พบผู้ ป่ ว ยสะสมรวมมากกว่ า 178 ล้ า นคน
โดยจานวนผู้ป่วยรายวันมีแนวโน้มลดลงจนอยู่ในระดับต่ากว่า 4 แสนคนต่อวัน ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสม
จากการระบาดในระลอกใหม่ 189,268 ราย โดยจานวนผู้ติดเชื้อรายวันในชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าสองพันราย
ต่อวัน ในวัน นี้ มีจ านวนผู้ติดเชื้อในชุมชนรายใหม่ 3,064 รายจาก 58 จังหวัด เป็นพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานในสถาน
ประกอบการหรื อแคมป์ ก่ อสร้ างถึ ง 2,681 ราย (ร้ อยละ 88) ในช่ ว งสั ป ดาห์ นี้ จ ะยั งพบผู้ ติ ด เชื้ อ รายใหม่ ในสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ควรเน้นมาตรการควบคุมโรคในรูปแบบ Bubble and Seal เพื่อควบคุมไม่ให้การระบาด
ขยายวงกว้าง ดาเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เช่น เรือนจา ตลาด สถานประกอบการ วางแผนการจัดหา
วัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง และสื่อสารให้ประชาชนยกระดับมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทางานจากบ้านให้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่มีคน
รวมกันเป็นจานวนมาก งดการจับกลุ่มพูดคุยกันหรือรับประทานร่วมกัน และรีบเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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