ฉบับที่ 542 วันที่ 28 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 570,588 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,709,296 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,707,059 ราย
603,285 ราย
2,714,665 ราย
2,285,926 ราย
83,005 ราย
345,734 ราย
2,285,926 ราย
5,954 ราย
2,279,884 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 1,934 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 (1,840 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.12%
0.90%
7.46%

100%

91%

1.2 (0 – 8)

3.2 (0 – 19)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 28 มิถุนำยน 2564
 สหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐบาลขยายเวลาการใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศออกไปอย่างไม่มีกาหนด
จากเดิมซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นี้ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโควิด 19 หลังจานวนผู้ติดเชื้อ
ไม่ มีแนวโน้ ม จะลดลง ทั้ งนี้ ร้ านอาหารเปิ ด ให้ บ ริการตั้ งแต่ เวลา 8.00 - 20.00 น. เท่ านั้ น ศู นย์ การค้ า โรงเรีย น
สวนสาธารณะยังคงปิดให้บริการ และห้ามการเดินทางระหว่างรัฐและเมืองต่าง ๆ ในประเทศ
 ประเทศออสเตรเลีย รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประกาศให้พื้นที่ 4 เขต รวมถึงเมืองซิดนีย์ ขยายเวลาล็อกดาวน์
จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นี้ ซึ่งยกระดับจากคาสั่งเดิมจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 สายพันธุ์เดลตา ทั้งนี้ ให้ประชาชนจะออกจากบ้านได้ในกรณีไปทางานที่จาเป็น การจากัดจานวน
การรวมตัวในที่สาธารณะ และให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในอาคาร
 สาธารณรัฐเกาหลี บริษัท ฮูออนส์ โกลบอล โค จากัด ผู้ผลิ ตยาของเกาหลี ใต้ เผยถึงแผนการจัดทา
กิจการค้าร่วม เพื่อดาเนินการผลิตวัคซีนสปุตนิก ไลท์ (Sputnik Light) ของรัสเซีย โดยคาดว่าจะเริ่มดาเนินการได้เร็ว
ทีส่ ุดในเดือนกันยายน นี้ ซึ่งจะช่วยให้มีปริมาณวัคซีนที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการผลิตให้ได้
30 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 สานักนายกรัฐมนตรี ประกาศมาตรการคุมเข้ม 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา โดยให้ปิดแคมป์คนงาน หยุดก่อสร้าง ห้าม
เคลื่อนย้ายแรงงาน อย่างน้อย 1 เดือน อาหารและเครื่องดื่ม สามารถซื้อกลับบ้านเท่านั้น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
ปิดเวลา 21.00 น. โรงแรม ศูนย์ประชุม เปิดได้ปกติแต่ห้ามจัดกิจกรรม หากมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มต้องไม่เกิน 20
คน และต้องขออนุญาตก่อน ควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน ให้ผ่านเข้าออกได้เฉพาะแรงงานที่ได้รับ
อนุญาต ส่วนประชาชนทั่วไปที่ให้เดินทางเท่าที่จาเป็น
 กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ เพื่อให้มาตรการควบคุมโรคเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติ ดังนี้ สานักการโยธา ประสานผู้ประกอบการที่มีแคมป์

คนงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ให้ดาเนินการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง สานักอนามัย พิจารณาสนับสนุนกระทรวงแรงงาน
ตรวจค้น หาเชิงรุกและฉีดวัคซีน ป้ องกัน โรคโควิด 19 ให้ กับแรงงานที่พักอาศัยอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้าง ส านัก
การแพทย์ จัดทาแนวทางปฏิบัติการแยกรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) และนาส่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ระบบ
การรักษาโดยเร็วที่สุด ส่วนการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยสานักเทศกิจ สานักงานเขต และหน่วยที่เกี่ยวข้อง
จะสนธิกาลังร่วมกับกองบัญชาการตารวจนครบาล โดยสถานีตารวจท้องที่ หน่วยทหารตั้งด่านจุดตรวจคัดกรอง 6
เส้นทางหลัก เพื่อป้องปรามการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขตจังหวัด โดยจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
 จั งหวัด เชีย งใหม่ ยกระดั บ มาตรการป้ อ งกั น ควบคุม โรคโดยตารวจ ฝ่ ายปกครอง และอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขตัง้ ด่านจุดสกัด โดยให้ทุกคนต้องสแกน “CM ชนะ” โดยเฉพาะรถที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด
และจะต้อ งท าตรวจหาเชื้ อ และกัก ตัว 14 วัน หากไม่ มี ที่ พั ก ได้เปิ ดกองร้อ ยอาสารักษาดิ น แดนกั กตั ว โดยไม่ มี
ค่าใช้จ่าย
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ประเทศ
ไทยมี ผู้ ติ ด เชื้ อ ยื น ยั น สะสม 249,853 ราย โดยผู้ ติ ด เชื้ อ รายใหม่ ในวั น นี้ มี จ านวน 5,406 ราย เป็ น การติ ด เชื้ อ
ภายในประเทศ 3,757 ราย มีผู้ เสีย ชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย ซึ่ งมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มสู งขึ้นและมีโอกาสที่จะแพร่
ระบาดไปในวงกว้าง โดยในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 พบว่าแนวโน้มของการพบผู้ป่วยที่มีประวัติเคยไปในที่ชุมชน
พลุกพล่านหรือที่แออัด การสัมผัสผู้ติดเชื้อในสถานที่ทางานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องเน้นการสอบสวนและควบคุมโรค
ในแหล่งดังกล่าว ได้แก่ การแยกผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา การพิจารณาใช้มาตรการ bubble and seal ในสถาน
ประกอบการ รวมถึงการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อให้อยู่ในวงจากัด รวมถึง
การเฝ้าระวังเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ในการระบาดเป็นกลุ่มก้อน รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคอย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทางานจากบ้านให้มากที่สุด ลด
การเดินทางที่ไม่จาเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็นจานวนมาก งดการจับกลุ่มพูดคุยกันหรือรับประทาน
ร่วมกัน และรีบเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง

ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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