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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 575,659 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,719,777 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,713,685 ราย
604,706 ราย
2,730,311 ราย
2,301,544 ราย
83,033 ราย
345,734 ราย
2,301,544 ราย
6,020 ราย
2,295,436 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 1,970 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 (1,876 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
0.90%
7.42%

100%

91%

1.2 (0 – 8)

3.2 (0 – 19)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 29 มิถุนำยน 2564
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 เข้าพื้นที่
สาธารณะ ห้ างสรรพสิ น ค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้าปลี กต่าง ๆ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสั นทนาการ ยิม
และกีฬา รีสอร์ท พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม สวนสาธารณะ มหาวิทยาลัย โรงเรียน ซึ่ง จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20
สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 เขตบริ ห ารพิ เศษฮ่ อ งกง รั ฐ บาลระงั บ เที่ ย วบิ น โดยสารทั้ งหมดจากสหราชอาณาจั ก ร ตั้ งแต่ วั น ที่
1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019
สายพั น ธุ์ เดลตา โดยสหราชอาณาจั ก รนั บ เป็ น ประเทศที่ 6 ต่ อ จากอิ น เดี ย เนปาล ปากี ส ถาน ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และ
อินโดนีเซีย ที่ถูกระงับเที่ยวบิน
 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เป็นต้นไป หลังจากเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากไวรัสโคโรนา 2019
สายพันธุ์เดลตา มาตรการใหม่นี้กาหนดให้พนักงานทุกคนในทุก ภาคส่วนที่ไม่มีความจาเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่
ต้องทางานจากที่บ้าน และห้ามรับประทานอาหารในร้านอาหาร การเดินทางด้วยเครื่องบินภายในประเทศจะได้รับ
อนุญาตสาหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว และคนที่มีผลตรวจโควิด 19 เป็นลบเท่านั้น
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข เผยหลังมีมาตรการให้ ปิดแคมป์ก่อสร้าง ทาให้ มีผู้ เดินทางกลั บ ต่างจังหวัด จึ ง
จาเป็นต้องปรับการบริหารจัดการเพื่ อควบคุมป้องกันโรค ให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตสุขภาพดาเนินการ 4 ด้าน คือ 1.
ด้ า นบุ ค ลากร ขอก าลั ง สนั บ สนุ น จากส่ ว นภู มิ ภ าคมาช่ ว ยดู แ ลรั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ ว ยสี เหลื อ งและสี แ ดงใน
กรุงเทพมหานคร 2.รายงานจานวนเตียงทั้งสีเขียว เหลือง แดง โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้งรัฐและเอกชน สต็อกยา
เวชภัณฑ์ และชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรภาพรวมทั้งเขตสุขภาพ 3.การป้องกัน
ควบคุมโรค ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น Bubble and Seal ยุทธการขนมครก ส่ ง
อาสาสมัครสาธารณสุขติดตาม สารวจผู้เดินทางเข้ามาในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

และพื้น ที่ควบคุมสู งสุด 4.ให้ เร่ งฉีดวั คซี น ในกลุ่ มผู้สู งอายุ และผู้ มีโรคประจาตัว 7 กลุ่ มโรคเรื้อรัง ให้ เสร็จภายใน
เดือนสิงหาคมนี้
 กระทรวงมหาดไทย กาชับให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม) เฝ้าระวังผู้เดินทางจากนอกพื้นที่ อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกรณีการเคลื่อนย้ายของแรงงานเข้าพื้นที่
ต้องมีมาตรการกักตัว 14 วัน ติดตาม และต้องดาเนินการตรวจเชิงรุกในชุมชน เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19
 กรุงเทพมหานคร เผยสถานการณ์เตียงในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ในขณะนี้อยู่ที่ 96.06% ซึ่ง
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง จึงได้ขยายจานวนเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยโควิด 19 ได้จาก 1,934 เตียง
เป็น 2,946 เตียง ในส่วนผู้ป่วยสีเขียวได้ใช้โรงพยาบาสสนามทั้ง 3 แห่ง และโรงพยาบาลโรงแรม (Hospitel) รองรับ
ผู้ป่วย รวมทั้งสิ้น 1,346 เตียง และยังร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนช่วยขยายเตียง ซึง่ จะเปิดได้มากขึ้นอีก 1,694 เตียง
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 254,515 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจานวน 4,662 ราย เป็นการติดเชื้อ
ภายในประเทศ 3,683 ราย มีผู้ เสีย ชีวิตเพิ่มขึ้น 36 ราย ซึ่งมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มสู งขึ้นและมีโอกาสที่จะแพร่
ระบาดไปในวงกว้าง ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 9.4 ล้านโดส ในระยะนี้ ทุก
จังหวัดจึงควรดาเนิ น การตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ ยง เช่น เรือนจา ตลาด สถานประกอบการ
ชุมชนที่ มีผู้ อยู่ อาศัย อย่ างหนาแน่ น ต่างจั งหวัด ควรเฝ้ าระวังอาการป่ว ยของผู้ ที่เดิน ทางไปจากกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และพื้นที่ที่พบการระบาด จัดบริการการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มี
ภาวะอ้วน รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนยังต้องคงมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทางานจากบ้านให้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่มีคน
รวมกันเป็นจานวนมาก งดการจับกลุ่มพูดคุยกันหรือรับประทานร่วมกัน และรีบเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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