ฉบับที่ 470 วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

สถานการณ์ในประเทศ

ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผูป้ ่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 315,623 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,089,340 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,240,203 ราย
521,252 ราย
1,837,443 ราย
1,410,033 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,410,033 ราย
4,982 ราย
1,404,963 ราย
88 ราย

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2564
• องค์การอนามัยโลก ออกแถลงว่าไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย (B.1.617) อาจมีความสามารถในการแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็ว ด้านกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียออกแถลงการณ์ระบุว่า สายพันธุ์ดังกล่าวอาจทำให้มีจำนวนผู้ติด
เชื้อเพิ่มขึ้น และไวรัสอาจหลุดรอดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทั้งนี้ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียมีการกลายพันธุ์ใน 2
ตำแหน่งคือ E484Q และ L452R ส่วนกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอล แถลงพบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียเป็นครั้ง
แรก เป็นชาวอิสราเอล 7 รายที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และทั้งหมดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19
• สหราชอาณาจักร คณะกรรมการร่วมด้านการฉีดวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน (JCVI ) ของสหราช
อาณาจักร เปิดเผยว่าหญิงตั้งครรภ์ทุกคนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ได้แล้ว โดยเลือกฉีดวัคซีนของบริษัท
ไฟเซอร์หรือของโมเดอร์นาได้ ซึ่งจะพิจารณาตามอายุและกลุ่มเสี่ยงทางคลินิก หลังได้ข้อมูลจากสหรัฐที่บ่งชี้ว่า หญิง
ตั้งครรภ์ประมาณ 90,000 คนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว โดยไม่มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยแต่อย่างใด
• สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล รัฐเซาเปาโลของบราซิล รัฐที่มีประชากรมากที่สุดของบราซิล ประกาศว่า
กำลังเข้าสู่ระยะที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถเปิดร้านค้า และจัดงานเฉลิมฉลองทางศาสนาได้อีกครั้ง โดย
จะได้รับการผ่อนคลายตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน โดยร้านอาหาร ร้านเสริมสวย และห้องออกกำลังกายจะได้รับอนุญาต
ให้เปิดอีกครั้ง แต่บาร์จะยังคงปิดให้บริการ
2. มาตรการในประเทศไทย
• สำนักนายกรัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามที่น ายกรัฐมนตรี ได้ สั่ งให้ ทุกหน่ วยจัดตั้งรองรับผู้ ติดโควิด กระจายทั่วประเทศ ว่าเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
โรงพยาบาล หากผู้ป่ วยไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ให้กระจายมารักษาที่โรงพยาบาลสนามแทน ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างต่ อเนื่อง ทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยทางผู้ว่า
ราชการจังหวัดต่างๆ กระทรวงกลาโหมโดยหน่วยงานของทุกกองทัพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัต กรรม กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแต่ล ะแห่ งนั้ น ได้ดำเนินการตาม
คำแนะนำของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จะมี
กลไกทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านกลไก อสม. ว่าโรงพยาบาลสนามจะเป็นส่วนที่เ ตรียมการไว้หากเกิดมีผู้ป่วย
จำนวนมากๆ แต่ถ้าสถานการณ์ไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้สามารถ
จัดตั้งได้เฉพาะกรณี โรคโควิด -19 เท่านั้น ซึ่งได้รับการยกเว้นจาก พ.ร.บ.สถานพยาบาล ที่นายแพทย์ส าธารณสุ ข
จังหวัดเป็นผู้อนุญาตให้เกิดขึ้น โดยความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งต้องเห็นชอบเป็นผู้เลือกสถานที่
• กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าว กทม. ได้ออกมาตรการตามคำสั่ง ศบค. ซึ่งจะมี
ผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 17 เม.ย. นี้ หรือวันที่ 18 เม.ย. เป็นต้นไปอย่างน้อย 14 วัน หรืออาจจะนานกว่านั้น โดยให้ปิด
สถานบริการ เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด และที่กิจการ/กิจกรรมในลักษณะคล้ายคลึงกัน โรงเรียนปิด
ทั้งหมด ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติที่จะมีการสอบพร้อมกันทั่วโลก จะต้องขออนุญาตจากสำนักอนามัย กทม. การจัด
กิจกรรมรวมกลุ่มต้องไม่เกิน 50 คน ถ้าเกินต้องขออนุญาตจากสำนักงานเขตหรือสำนักอนามัย กทม. ร้านอาหาร
อนุ ญ าตให้ นั่ งรั บ ประทานได้ ถึ งเวลา 21.00 น. หากซื้อ กลั บ บ้ านขายได้ ถึ งเวลา 23.00 น. โดยสามารถจำหน่ าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ แต่ห้ามนั่งดื่มในร้านเด็ดขาด ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. ตู้
เกม ร้านสะดวกซื้อ เปิดเวลา 04.00 น. ปิดเวลา 23.00 น. สถานออกกำลังกาย ฟิตเนส อนุญาตเปิดถึง เวลา 21.00

น. งดเลี้ยงจัดสังสรรค์ทั้งหมด และจะขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการ ห้าง ร้าน บริษัทเอกชน จัดทำงานที่
บ้าน หรือให้ทำงานเหลื่อมเวลา
• กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่
16 เมษายน เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเร่งด่วน ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน
2564 โดยมี ร ายละเอี ย ดสำคั ญ คื อ สั่ งการให้ ส ำนั ก งานสาธารณสุ ข จังหวัด ร่ว มกั บ ฝ่ ายความมั่ น คงในพื้ น ที่ แ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อหรือผู้มีเหตุ
สงสัยว่าติดเชื้อโดยด่วน โดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงแรม หอประชุม สถานที่ของเอกชน
หรื อ สถานที่ อื่ น ใดที่ มี ค วามเหมาะสม รวมทั้ งเตรี ย มความพร้ อ มในการสนั บ สนุ น บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อการตรวจและรักษาโรค และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานทาง
สาธารณสุข และให้หน่วยงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องสร้างความรับรู้ข้อกำหนดให้กับ ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
• กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทั่วกรุงเทพมหานคร ประกาศงดการให้บริการงานด้านทะเบียนในช่วง
การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด -19 จนกว่าสถานการณ์ จ ะคลี่ ค ลาย โดยงดให้ บ ริก าร ณ จุ ดบริก ารด่ ว นมหานคร
(Bangkok Express Service) รวมถึ ง รถบริ ก ารงานทะเบี ย นเคลื่ อ นที่ (Bangkok Mobile Service) ได้ แ ก่ 1. งด
ให้บริการงานทะเบี ยนแก่ประชาชนในวันเสาร์ทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด – ตาย 2. ลดจำนวนการให้บริการ คือ
ยังคงมีบริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในวัน
ราชการปกติ (จันทร์ -ศุกร์) เวลา 16.00 - 18.00 น. แต่กำหนดจำนวนผู้รับบริการไม่เกิน 30 ราย/วัน ทั้งนีไ้ ด้นำระบบ
จองคิวออนไลน์ (BMAQ) มาใช้ในการบริหารจัดการผู้มาขอรับบริการ และนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ "ไทยชนะ"
มาใช้อย่างเคร่งครัด
• บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) กล่าว อีเลฟ
เว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ โดยจะเปิดให้บริการระหว่างเวลา
04.00 - 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำชับไปยังร้าน
สาขาทุกแห่งในพื้นที่ทั้ง 18 จังหวัดโดยทันที ให้เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการโดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.
อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ให้คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อสุขภาพอนามัย
ของพนักงาน และลูกค้าที่มาใช้บริการ

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การฉีดวั คซีนโควิด-19 ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 มีจำนวนผู้ ได้รับวัคซีนแล้วทั้งสิ้น 605,259
โดส ใน 77 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 523,830 ราย
และ จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (ได้รับวัคซีน 2 เข็ม) จำนวน 81,429 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50) เป็น
บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย รองลงมาได้แก่ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเมื่อพิจารณา
จำนวนการฉีดวัคซีนรายวันแล้ว พบว่า จำนวนการฉีดวัคซี นเข็มแรกรายวัน เพิ่มขึ้นในลักษณะก้าวกระโดด ตั้งแต่ช่วง
ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้มาจากการจัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนจะมี
การกระตุ้นทางภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการฉีดวัคซีนครบชุดแล้ว ดังนั้น ผู้ที่ได้รับวัคซีนในเข็มแรกแล้ว
มีความจำเป็นที่จะต้องรับ วั คซีนให้ครบ นอกจากนี้ ประชาชนสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไป
ยังสถานที่ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอาการตนเองหลังจากเข้าไปในสถานที่เสี่ยง ตรวจหา
เชื้อโควิด 19 เมื่อมีอาการสงสัย ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่ต่าง ๆ ทำงานที่
บ้าน หากตรวจพบเชื้อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นต้น จะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อได้

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

