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สถำนกำรณ์ทั่วโลก

สถำนกำรณ์ในประเทศ
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ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง
 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
 ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
จำนวนกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
 ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
 ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ
 การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสารวจเชิงรุก ตรวจก่อนทาหัตถการ
ผูป้ ่วยที่มีอำกำรตำมนิยำมเฝ้ำระวังโรค
 คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 592,847 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,747,969 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,739,214 ราย
608,623 ราย
2,775,788 ราย
2,346,985 ราย
83,069 ราย
345,734 ราย
2,346,985 ราย
6,081 ราย
2,340,816 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 2,182 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 (2,088 รำย)
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1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2564
 สาธารณรัฐชิลี กระทรวงสาธารณสุข แถลงการณ์ ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคโควิด 19 ใน 17 ชุมชนทั่วประเทศ โดยลดระดับมาตรการ ซึ่งกาหนดให้มีการกักตัวเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
นอกจากนี้ สามารถเปิดธุรกิจท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาได้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 ประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลเปิดเผยว่า จะลดจานวนผู้มาเยือนจากต่างประเทศลงครึ่งหนึ่ง หลังระบบ
กั ก ตั ว ที่ โรงแรมก าลั งเผชิ ญ ภาระหนั ก จากการแพร่ร ะบาดของไวรัส โคโรนา 2019 สายพั น ธุ์ เดลตา ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
ออสเตรเลียรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพียงประมาณ 3,000 คนต่อสัปดาห์
 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา ประกาศกาหนดมาตรการข้อจากัด
การเคลื่อนย้าย ในเมืองมัณ ฑะเลย์ และ 2 เมืองในเขตพะโค โดยให้ออกจากเคหสถานได้เพียงครัวเรือนละ 1 คน
เท่านั้น เพื่อออกไปซื้ออาหารและยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของจาเป็น ซึง่ มีผลบังคับใช้อย่างไม่มีกาหนด อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานฉุกเฉินได้รบั ข้อยกเว้นจากมาตรการนี้
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กรมควบคุมโรค เผยได้เตรียมความพร้อมในการดาเนินงานเชิงรุกป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 โดยการจัดสรรวัคซีนให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดและประชากรอย่าง
น้อย 50 ล้านคน ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และให้ เข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มเปราะบาง ซึง่ จะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและป้องกันการเสียชีวิตได้
 กรุงเทพมหานคร แถลงความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติด
เชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต โดยนาต้นแบบจากศูนย์พักคอยวัดสะพาน เขตคลองเตย มาใช้เป็นแนวทาง เพื่อคัด
แยกผู้ป่วยออกจากชุมชน ลดปัญหาการติดเชื้อของคนในครอบครัว รวมถึงนาผู้ป่วยตกค้างมายังศูนย์พักคอย มีการคัด
กรองเพื่อแยกส่งตัวรักษาตามอาการ ผู้ติดเชื้อที่มายังศูนย์พักคอยจะได้รับการดูแลในเบื้องต้นจากทีมแพทย์ พยาบาล
และอาสาสมัคร ดูแลอาการอย่างใกล้ชิด

 สานั กงานหลักประกัน สุขภาพแห่ งชาติ เปิดเผย ให้ โรงพยาบาลสามารถจัดรถมารับผู้ป่วยที่อยู่นอก
ภูมิลาเนาได้ และเบิกจ่ายค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงค่าชุด ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และค่าทาความสะอาดฆ่า
เชื้อมาที่ส านั กงานหลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ ในส่ วนของผู้ ป่ ว ยสามารถติดต่ อโรงพยาบาลตามภูมิ ล าเนาเพื่ อ
ประสานการรับส่งต่อกลับมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนั้น เพื่ อลดการแพร่กระจายเชื้อ หากโรงพยาบาลไม่สามารถนา
รถมารับผู้ป่วย สามารถใช้รถอาสาสมัคร รถมูลนิธิ โดยโรงพยาบาลเป็นผู้เบิกค่ารับส่งต่อกับ สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้เช่นเดียวกัน
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
ประเทศไทยมีผู้ ติดเชื้ อยื น ยั น สะสม 277,151 ราย โดยผู้ ติดเชื้อรายใหม่ในวัน นี้มีจานวน 6,230 ราย มีผู้ เสี ยชีวิต
เพิ่มขึ้น 41 ราย ซึ่งมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและแพร่ระบาดไปในวงกว้าง รวมทั้งมีรายงานเหตุการณ์การระบาด
ในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีด
ไปแล้วมากกว่า 10.5 ล้านโดส ในระยะนี้ ทุกจังหวัดจึงควรดาเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยง
เช่น เรือนจา ตลาด สถานประกอบการ ชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ต่างจังหวัดควรเฝ้าระวังอาการป่วยของผู้ที่
เดิน ทางไปจากกรุงเทพมหานคร ปริ มณฑล และพื้นที่ที่พบการระบาด จัดบริการการฉีดวัคซีนให้ ครอบคลุมกลุ่ ม
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะอ้วน รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนยังต้องคงมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล
สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทางานจากบ้านให้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่
จาเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็นจานวนมาก งดการจับกลุ่มพูดคุยกันหรือรับประทานร่วมกัน และรีบ
เข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

