ฉบับที่ 545 วันที่ 1 กรกฎาคม 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 584,501 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,734,315 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,726,289 ราย
607,233 ราย
2,753,769 ราย
2,324,981 ราย
83,054 ราย
345,734 ราย
2,324,981 ราย
6,077 ราย
2,318,816 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 2,080 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 (1,986 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
0.91%
7.45%

100%

91%

1.2 (0 – 8)

3.2 (0 – 19)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2564
 ประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลกาลังพิจารณาขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ในกรุงโตเกียวต่อไปอีก 2 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูงขึ้น และเหลือเวลาอีกเพียง
ไม่ถึง 1 เดือนก่อนเวลาแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกจะเริ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศภาวะกึ่งฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและ
จังหวัดใกล้เคียง 3 จังหวัด จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นี้
 สหรั ฐ อเมริ ก า ส านั ก งานสาธารณสุ ข ลอสแอนเจลิ ส รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย ออกแถลงการณ์ แ นะน าให้
ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะในร่ม ได้แก่ ร้า นขายของชา ร้านค้าปลีก โรงภาพยนตร์ และ
ศูนย์รวมความบันเทิงสาหรับครอบครัว ตลอดจนสถานที่ทางานซึ่งไม่อาจทราบถึงสถานะการฉีดวัคซีนของผู้อื่นได้
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์เดลตา เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ
 สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ รัฐบาลขยายระยะเวลาของคาสั่งปิดสถานศึกษาต่ ออีก 1 เดือน ไป
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางออนไลน์
ต่อไปเช่นเดิม ทั้งนี้ ยังประกาศดาเนินการมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข แถลงว่าจะเพิ่มเตียงไอซียูในโรงพยาบาลพลังแผ่นดินจานวน 24 เตียง เพื่อรองรับ
ผู้ป่วยอาการสีแดง โดยกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เป็นต้น มาร่วม
ปฏิ บั ติ งาน นอกจากนี้ ยั งได้ว างแผนการทางานร่ว มกัน ในการรับส่ งต่ อผู้ ป่ว ยระหว่างโรงพยาบาลบุษ ราคัมและ
โรงพยาบาลพลังแผ่นดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในระยะต่อไป
 กระทรวงสาธารณสุ ข แถลงว่าได้ ให้ ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดและสานักงานป้ องกัน ควบคุมโรค
ดาเนินการเชิงรุกร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว
ไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย รวมทั้งแจ้งเจ้าของโรงงาน ผู้ประกอบการดาเนินมาตรการ Bubble and Seal ในกลุ่มโรงงาน
ต่าง ๆ ตั้งแต่ยังไม่พบการติดเชื้อ เพื่ อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรค ควบคุมการเดินทางของแรงงานระหว่างบ้านและ

โรงงานอย่างเคร่งครัด ให้หลีกเลี่ยงการไปตลาด ชุมชนแออัด งดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกชนิด และรับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
 จังหวัดสงขลา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประกาศเคอร์ฟิวเป็นเวลา 1 เดือน ขอความร่วมมือจาก
ประชาชนงดออกจากเคหสถานตั้ งแต่ เวลา 22.00 - 04.00 น. และให้ ร้ านอาหาร ตลาดโต้ รุ่ ง ร้า นสะดวกซื้ อ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 มิ ถุนายน - 29 กรกฎาคม 2564 หลัง
พบว่าจานวนผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น และกระจายไปหลายพื้นที่ รวมทั้งมีการระบาดป็นกลุ่มก้อน
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จากการติด ตามสถานการณ์ ก ารระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 พบว่า ณ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2564
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยั นสะสม 264,834 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจานวน 5,533 ราย เป็นการติดเชื้อ
ภายในประเทศ 5,521 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 57 ราย ซึ่งมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่
ระบาดไปในวงกว้างโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้ง
จากสถานประกอบการและการแพร่เชื้อ กันในชุมชน รวมทั้งพบผู้ ติด เชื้อที่ เดิน ทางไปจากกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยมีรายงานเหตุการณ์การระบาดในหลายพื้นที่ ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไป
แล้วมากกว่า 9.6 ล้านโดส จึงขอให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาด เข้ารับวัคซี นให้
ครบถ้วนตามนัดหมายเพื่อลดโอกาสป่วยรุนแรงและเสียชีวิต นอกจากนี้ ต้องเน้นย้าให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรม
รวมกลุ่ม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่
ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างและทางานจากบ้ าน (Work from home) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชน
แออัด ไม่นั่งรับประทานอาหารในที่สาธารณะ และไม่จับกลุ่มรับประทานอาหารเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายโรค
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

