ฉบับที่ 351 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

สถานการณ์ในประเทศ

ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง
• ด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวั ฒนะ
จำนวนการตรวจทางห้ องปฏิ บัติก าร
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้ สัมผัสเพิ่มเติม *
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ *
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้ วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 167,054 ราย โรงพยาบาลรัฐ 382,831 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม

7,486,065 ราย
397,928 ราย
981,122 ราย
553,712 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
553,712 ราย
3,739 ราย
549,885 ราย
88 ราย

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2563
• ประเด็นเกี่ยวข้องกับการเตรียมและจัดหาวัคซี น
- สาธารณรัฐอินเดีย ประกาศแผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด -19 โดยช่ว งแรกจะเริ่ม ฉี ดให้กั บ กลุ่ ม คนที่ ทำงานด้า นสาธารณสุ ข แพทย์ และพยาบาล ตลอดจนเจ้ าหน้า ที่
โรงพยาบาล 30 ล้านคน ส่วนอีก 270 ล้านคน จะฉีดให้กับบุคคลในกลุ่มเสีย่ ง ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี
- สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เริ่ม ฉี ดวั ค ซี นป้ อ งกั นโรคโควิด -19 ให้ แ ก่ป ระชากรกลุ่ม เสี่ ย ง รวมถึ ง
เจ้าหน้าที่จัดการผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น และคนงานจากหลายภาคส่วน อาทิภาคการตรวจสอบและกักกันของท่าเรือ
การบิ น การขนส่งสาธารณะ ตลาดสด ตลอดจนภาคการรัก ษาพยาบาลและการควบคุม โรค และจะครอบคลุม ผู้ที่
วางแผนเดินทางไปทำงานหรือศึกษาในประเทศและภูมิภาคที่มีความเสี่ยงติดโรคโควิด -19 ระดับปานกลางหรือสูงด้วย
- ราชอาณาจัก รสเปน จะเริ่ม ฉีด วัค ซีน ป้ องกั น โรคโควิด -19 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 โดยจะใช้
วัคซีนของไฟเซอร์และไบไอเอ็ นเทค ซึ่งวัคซีนล็อตแรกจะถู กจัดส่งถึงประเทศสเปนในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ขณะนี้
กำลังรอให้ท างการยุโรปยืนยันจำนวนโดสของวั คซีน ที่ จะได้ รับและประชาชนประมาณ 20 ล้านคน จะได้รับ การฉี ด
วัคซีนภายในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน
• ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในการป้องกันการระบาดในช่วงเทศกาลพิเศษ
- สาธารณรัฐ โปแลนด์ ประกาศปิด เมื องบางส่ว น ตั้ง แต่วั นที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึ ง 17 มกราคม
2564 โดยศูนย์การค้าและสถานที่เล่นสกีจะปิดให้บริการ รวมทั้งเข้มงวดต่ อการเดินทางช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ด้วย
- สาธารณรัฐปานามา มีม าตรการบังคับ ให้สตรีแ ละบุรุษ จะต้องแยกกันซื้อหาสิ่ งของคนละวัน ตั้งแต่
วันที่ 21 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป ส่วนวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ ห้ามประชาชนทุกคนเดินทางไปไหน ให้กักตัวอยู่กบั บ้าน
- สาธารณรัฐอิตาลี ประกาศมาตรการล็อกดาวน์เป็นระยะ ระหว่างช่วงคริสต์มาสจนถึงหลังปีใหม่ โดย
ให้ทำงานที่ บ้าน ออกนอกบ้านเฉพาะยามจำเป็ น และสถานประกอบการที่ไม่จำเป็นต้องปิด บริการระหว่างวันที่ 24 27 ธันวาคม 2563, 31 ธั นวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และระหว่า งวันที่ 5 - 6 มกราคม 2564 ทั้ งนี้ มาตรการ
เคอร์ฟิวระหว่างเวลา 22.00 - 05.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นยังคงมีผลบังคับใช้
2. มาตรการในประเทศไทย
• จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 1.ห้ามเข้า-ออกหอพั ก ศรี เ มื อ ง ตลาดกลางกุ้ ง
เด็ดขาด 2.ปิดสถานที่ ชั่วคราวตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 (สถานศึกษา สถาบันกวดวิชาชีพ ศูนย์กีฬ า
สถานบันเทิง ทั้งนี้ร้านอาหาร-เครื่องดืม่ ให้ซื้อกลับเท่านั้น เว้นแต่ร้านในโรงพยาบาล โรงแรม มีการปิดบางกิจการ และจำกัด
เวลา ตลาดนัด/ตลาดสด เปิด ไม่เกิน 6 ชั่วโมง 3.ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่ 22.00 - 05.00 น. 4.ห้ามต่างด้าว
ออกนอกพื้นทีจ่ ังหวัด 5.คนไทยสามารถเข้า-ออกได้ แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 6.การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ สามารถดำเนินการ
ได้ แต่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและมีระบบคัดกรองและเว้นระยะห่าง
• รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการ
ผลิตวัคซีนโควิด-19 ของคนไทย มี 3 แนวทาง คือ 1.การทำความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อให้มีโอกาสได้วัคซีนเร็วขึ้ น
2.การจัด ซื้อ วัค ซีนเพื่ อนำมาใช้ใ นประเทศ ซึ่ งสองแนวทางนี้ป ระเทศไทยมีค วามร่ วมมือ กั บบริษั ท แอสตร้า เซนเน
ก้าและมหาวิท ยาลัย ออกซ์ฟ อร์ ด ในก ารจองและซื้อ วัค ซี นจำนวน 26 ล้ านโดส คาดว่า จะฉีด ให้ แก่ ป ระช าชนไทย

กลุ่ม เป้ าหมายได้ ในกลางปี 2564 และ 3.การวิจั ยพั ฒนาวั คซี นในประเทศเพื่อ ให้ ผลิ ตได้ เอง เบื้อ งต้นหากสามารถ
ดำเนินการได้ตามแผน คาดว่าจะทดลองวัคซีนในมนุษย์ระยะที่ 1 เข็มแรกได้หลังสงกรานต์ 2564
• จังหวัดตรัง ศูนย์ อำนวยการรักษาผลประโยชน์ ของชาติ ทางทะเลจังหวัดตรัง ยังคงมาตรการเข้มข้นใน
กระบวนการคั ดกรองและกั กกั นบุค คลที่ เดิ นทางเข้ ามาในพื้ นที่ ท างเรือ โดยบูรณาการร่ว มกั บหน่ วยงานของรัฐ ที่
เกี่ยวข้องตรวจหนังสือเดินทางและตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• จัง หวั ดแม่ ฮ่อ งสอน กำชั บ เจ้ า หน้ าที่ จุ ด ตรวจน้ ำเพี ย งดิ น อ.เมื อ งแม่ ฮ่อ งสอน เพิ่ ม ความถี่ ในการ
ลาดตระเวนทางน้ำและทางบก ตามแนวชายแดนพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะช่องทางเข้าออกทางธรรมชาติเส้นทางจุ ด
ตรวจน้ำเพียงดินไปถึงห้วยแม่ส่วยอู ต.ผาบ่อง
• ศูนย์บ ริห ารสถานการณ์โ ควิ ด -19 ขอให้ช่ วยกันทำให้ ตลาดเป็นพื้ นที่ สวมหน้า กาก 100 เปอร์ เซ็นต์
พร้อมทั้ งขอความร่วมมื อผู้ที่เดิ นทางไปยังตลาดกลางค้ากุ้ง ตั้งแต่วั นที่ 1 ธั นวาคม 2563 ไม่ว่ามี อาการหรือไม่ มีอาการ
ไปตรวจหาเชื้อได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• จังหวัด กาญจนบุรี ผ่อ นปรนการระงับ การใช้ ช่อ งทางเข้ ามาในราชอาณาจั กรของบุคคล ยานพาหนะ
และสิ่ งของ ณ จุดผ่ อนปรนทางการค้า ด่านพระเจดีย์ สามองค์ ตำบลหนองลู อำเภอสัง ขละบุรี ให้ส่งออกและนำเข้ า
สินค้าอุปโภคบริโภค การปศุสัตว์ (สัตว์ น้ำ สัตว์บก และสัตว์ปีกทุกชนิด) สินค้าทางการเกษตร และสิ่งของจำเป็นที่ใช้ ใ น
การดำรงชี วิตประจำวั นทุกประเภท ยกเว้น ยาสูบ และเครื่องดื่ มที่แอลกอฮอล์ทุกชนิด ทุกสัป ดาห์ๆ ละ 2 วัน (วันพุ ธ
และวันพฤหัสบดี) ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. โดยให้เปลี่ยนท้ายสินค้าในลักษณะท้ายชนท้ายรถ ณ จุดผ่อนปรน
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ติดเชื้อยืนยันในวันนี้มีจำนวนเพิ่มสูงขึน้ จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ที่พบผู้ตดิ เชือ้ ที่พ บ
ในประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในวันนี้พบผู้ตดิ เชือ้ จากการทำ contact tracing
อีกทั้งยังพบผูต้ ิดเชื้อในชุมชน และทีอ่ าศัยและทำงานอยู่ในตลาดใกล้เคียง ร้อยละ 43 ของจำนวนตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด
ซึ่งอาจบ่งบอกได้ว่ามีการระบาดของโรคมาในระยะหนึ่งแล้ว โดยนอกจากอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครจะมีชาวต่างด้าว
จำนวนมากแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเทีย่ วที่คนไทยนิยมในช่วงวันหยุด รวมถึงการเดินทางเพื่อไปลอยอั งคารอั ฐิ ผู้ เสี ยชี วิต
นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อในวันนี้ยังมาจากกลุ่ม ผู้เดินทางที่กลับมาจากต่างประเทศและเข้าใน Quarantine Facilities ซึ่ ง
รวมถึงกรณีผู้เดินทางกลับมาจากประเทศบาห์เรนที่อดีตเคยต้องขังในคุกของประเทศบาห์เรน และผู้ต้องกักที่ Local
Quarantine ที่ชายแดนเมียนมา

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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