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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 617,287 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,787,239 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,778,770 ราย
615,773 ราย
2,839,617 ราย
2,410,721 ราย
83,162 ราย
345,734 ราย
2,410,721 ราย
6,107 ราย
2,404,526 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 2,625 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 (2,531 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
0.89%
7.32%

100%

91%

1.2 (0 – 8)

3.2 (0 – 19)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 10 กรกฎำคม 2564
 ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลประกาศใช้มาตรการปิดร้านกาแฟ ร้านอาหาร กลับไปใช้ Social
Distancing และที่นั่ งแบบตายตัวส าหรับ ผู้ ที่มารับประทานอาหารหรือชมคอนเสิ ร์ต สถานที่เต้น ราและไนท์คลั บ
ทั้งหมดจะถูกปิด เทศกาลต่างๆ จะถูกยกเลิก และการชุมนุมในที่สาธารณะจากัดเฉพาะกลุ่มเล็ก มาตรการดังกล่าวจะ
มีผลบังคับใช้วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม ถึง 14 สิงหาคม 2564
 สหรัฐอเมริกา ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ปรับปรุงคาแนะนาด้านสาธารณสุขสาหรับโรงเรียน
ต่างๆ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยระบุว่า ครูและนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 ครบโดสแล้ว
ไม่จาเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ภายในอาคารเรียน ส่วนครูและนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนควรที่จะ
ยังคงสวมหน้ากากอนามัยต่อไป
 สหรัฐเม็กซิโก รัฐส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทสีเหลืองและสีเขียวไม่มีสถานะใดถูกระบุว่าเป็นสีแดง ผู้ที่
เดินทางเข้าประเทศต้องกรอกแบบฟอร์ มประกาศด้านสุขภาพและสแกนรหัส QR ที่สร้างขึ้นเมื่อเดินทางมาถึง ไม่
จาเป็นต้องทาการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนออกเดินทางหรือกักตัวทุกรูปแบบ พรมแดนทางบกระหว่างเม็กซิโกและ
สหรัฐอเมริกาปิดให้บริการสาหรับการเดินทางโดยไม่จาเป็นจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นอย่างน้อย แต่อนุญาต
ให้เดินทางทางอากาศได้
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 หน่วยงานความมั่นคง ในจังหวัดต่างๆ เริ่มตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ชุดลาดตระเวนเพื่อป้องกันการเดินทาง
ข้ามจังหวัดของคนใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี
ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา หลังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) มีมติยกระดับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน 10 จังหวัดสีแดงเข้มและจังหวัดต่างๆ ที่มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงต่อเนื่อง
 สายการบินแอร์เอเชีย ประกาศหยุดบินเส้นทางในประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 31
กรกฎาคม 2564 หลัง ศบค. มีคาสั่งเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดง ตั้งแต่เวลา 21.0004.00 น.และสกัดการเดินทางข้ามจังหวัด โดยมีแผนกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

 กระทรวงสาธารณสุข เปิดโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) ขนาด 1,200 เตียง ที่ได้รับ
การสนั บ สนุ น สถานที่ จ าก บริษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ป อเรชั่น จากัด (มหาชน) และองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด
สมุ ท รปราการ รองรั บ ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม สี เขี ย วในจั งหวั ด สมุ ท รปราการ กรุงเทพฯ และปริ ม ณฑล โดยมี โรงพยาบาล
สมุ ทรปราการและโรงพยาบาลชุมชนในจั งหวัด จัดบุ คลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีน ป้ องกันโรคโควิด 19 แล้ ว
หมุนเวียนมาปฏิบัติงานประมาณ 40 คนต่อวันพร้อมมีแผนใช้อาคาร A ตั้งโรงพยาบาลสนามสาหรับผู้ป่วยกลุ่มสี
เหลืองต่อไป
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
องค์การอนามัยโลกได้มีการแบ่งเชื้อกลายพันธุ์ที่มีแนวโน้มจะทาให้เกิดการระบาดหรือความรุนแรงออกเป็น
สายพันธุ์ที่ น่ากังวล (Variants of Concern: VOC) และสายพันธุ์ที่น่าจับตามอง (Variants of Interest: VOI) โดย
เชื้อกลายพันธุ์ล่าสุดที่ได้รับการจัดให้เป็น VOI โดยองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 คือสายพันธุ์
แลมบ์ ดา (Lambda) ซึ่งพบครั้งแรกที่ป ระเทศเปรู และมีการแพร่กระจายในทวีปอเมริกา โดยเฉพาะประเทศชิลี
สหรัฐ อเมริกา เปรู เม็กซิโก อาร์เจนติน า นอกจากนี้ ยังแพร่กระจายไปยังทวีปยุโรป โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี
สหราชอาณาจักร และ ทวีปออสเตรเลีย รวมมากกว่า 30 ประเทศ จากผลการศึกษาพบว่าไวรัสสายพันธุ์แลมบ์ดามี
ความสามารถในการต้านทานแอนติบอดีจากวัคซีน สูงกว่าไวรัส SARS-CoV-2 แบบดั้งเดิม 2.3 - 3.3 เท่า แต่วัคซีน
ชนิด mRNA ตัวปัจจุบันยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันอยู่ สาหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ประเทศไทย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสู่สถานกักกันซึ่งรัฐจัดเตรียมไว้ให้ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 10
กรกฎาคม 2564 พบผู้เดินทางติดเชื้อรวม 304 ราย อายุเฉลี่ย 30 ปี เพศหญิง 153 ราย (ร้อยละ 50.3) สัญชาติไทย
273 ราย (ร้อยละ 89.8) ไม่แสดงอาการ 200 ราย (ร้อยละ 65.8) ประเทศต้นทางที่พ บผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่
กัมพูชา 198 ราย (ร้อยละ 65.1) สาหรับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากประเทศที่พบสายพันธุ์แลมบ์ดาในรอบ 4 สัปดาห์
ล่าสุด มีจานวน 10 ราย (สหราชอาณจักร 4 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย ฝรั่งเศส 2 ราย เบลเยียม 1 ราย และสเปน 1
ราย) ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงปานกลางต่อการแพร่กระจายของเชื้อสายพันธุ์แลมบ์ดา ควรลดความเสี่ยงโดย
เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อกลายพันธุ์ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ตลอดจนดาเนินการคัด
กรองและกักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะประเทศที่พบสายพันธุ์ดังกล่าว เนื่องจากผู้
เดินทางที่ติดเชื้อส่วนใหญ่อาจไม่แสดงอาการ และต้องเน้นย้าผู้เดินทางให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันตนเองอย่าง
เคร่งครัด ได้แก่ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจมีการ
ปนเปื้อน เช่น ลูกบิดประตู ราวบัน ได เป็นต้น และไม่ควรออกจากห้องพักโดยไม่จาเป็นถึงแม้ว่าผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเบื้องต้นในครั้งแรกจะยังตรวจไม่พบเชื้อก็ตาม
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