ฉบับที่ 471 วันที่ 18 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 323,464 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,092,003 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,245,991 ราย
521,252 ราย
1,847,951 ราย
1,420,541 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,420,541 ราย
4,986 ราย
1,415,467 ราย
88 ราย

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2564
• รัฐอิสราเอล ประกาศยกเลิกการบังคับสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ แต่ประชาชนยังต้องสวม
หน้ากากอนามัยในที่ร่มและเมื่อรวมกลุ่มขนาดใหญ่ พร้อมกลับมาเปิดโรงเรียนเต็มรูปแบบอีกครั้ง เป็นการผ่อนปรน
มาตรการป้องกันโควิด -19 ครั้งล่าสุดของประเทศ หลังดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง คิดเป็นร้อยละ
53 จากประชากร 9.3 ล้านคน ซึ่งได้รับวัคซีนไฟเซอร์ /บิออนเทคครบ 2 โดสแล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขได้ยุติ
ข้อกำหนดสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะที่บังคับใช้มานาน 1 ปี ตั้งแต่เริม่ การระบาดใหญ่เมื่อปีที่แล้ว
• รัฐ กาตาร์ รมว.ต่างประเทศของกาตาร์เปิ ดเผยว่า กาตาร์กำลั งเจรจากับ ผู้ ผ ลิ ตวั คซีน โควิด -19 เพื่ อ
รับประกันว่า แฟนบอลทั้งหมดที่จะเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีหน้าหรือเวิลด์คัพ 2022 ในกาตาร์ จะต้องได้รับ
การฉีดวัคซีนดังกล่าว ทั้งนี้กาตาร์กำลังเผชิญกับจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ที่พุ่งขึ้น ส่งผลให้
ทางการกาตาร์ต้องกำหนดมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ แม้มีความคืบหน้าในการฉีดวั คซีนเป็นวงกว้างก็ตาม ทั้งนี้
ยังไม่มีระบบรับรองการฉีดวัคซีนทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล แม้แอปพลิเคชัน Travel Pass ของสมาคม
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มสายการบินแถบอ่าวอาหรับ ซึ่งรวมถึงสาย
การบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยกาตาร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่ 21 พ.ย.-18 ธ.ค. 2565
• องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ต่อสัปดาห์ทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นเกือบ 2
เท่าในช่วง 2 เดือนที่ผ่ านมา ซึ่งเข้าใกล้ อัตราการติดเชื้อสู งสุ ดนับตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาด จำนวนผู้ ติดเชื้อและ
ผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่น่าเป็นห่วง บางประเทศที่ก่อนหน้านี้สามารถหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อในวง
กว้างได้แล้วนั้ น ก็กลับ มาเผชิญกับ การติดเชื้อที่พุ่งขึ้นอย่างมากในขณะนี้ พบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
บราซิล, อินเดีย, โปแลนด์ และตุรกี โดยในระยะ 7 วันที่สิ้นสุดในวันที่ 11 เม.ย.นั้น จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้น
11% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า การติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนั้นเป็นผลมาจากไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ต่างๆ
ที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว , การดำเนิ นมาตรการด้านสาธารณสุขที่ไม่ต่อเนื่อง และการผ่อนคลายมาตรการเร็ ว
เกินไป, ความเหนื่อยหน่ายของประชาชนกับข้อจำกัดทางสังคม รวมถึงความล่าช้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้มีผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 608,521 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็นเข็มแรก
526,706 ราย และเข็มสอง 81,815 ราย โดยเมื่อวันที่ 17 เม.ย. ได้มีการตรวจรับวัคซีนโควิดของซิโนแวคเพิ่มอี ก 1
ล้ านโดส และได้ก ระจายไปยั งจั งหวัดต่างๆ ให้ กั บ 1. บุค ลากรทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ขด่ านหน้ า จำนวน
599,800 โดส 2. เพื่อควบคุมโรคระบาดพื้นที่สีแดง เช่น กทม.และปริมณฑล จำนวน 1 แสนโดส 3. ผู้มีโรคประจำตัว
157,200 โดส 4. เจ้าหน้าที่ บุคลากรอื่นๆ เช่น ตำรวจ ทหาร ศาล อัยการ ทีพ่ บปะผู้คนจำนวนมาก และมีการติดเชื้อ
ในระลอกใหม่ 54,320 โดส
• กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ เผยได้ตั้งศูนย์บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้นโดยโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ ซึ่งเปิดให้บริการรับตรวจคัดกรองเชื้อโควิดให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ช่วยลดความแออัด
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อแก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาล
โดยสามารถขอเข้ารับบริการได้ที่หน้าตึกอำนวยการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-29533999 ต่อ 1345 สำหรับประชาชนทั่วไปจำกัดจำนวนผู้รับเข้าการตรวจคัดกรอง จำนวน 100 คนต่อวัน
• กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริห าร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของ
โรงพยาบาลสนาม (เอราวัณ 2) เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ณ สนามบางกอกอารีนา เขตหนองจอก นับเป็น
โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของ กทม. สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ 400 เตียง แบ่งเป็น ชาย 150 เตียง หญิง
250 เตียง พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 19 เมษายน หากผู้ติดเชื้อมีความประสงค์มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม
ของ กทม. สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์เอราวัณ โทร.1669 หากไม่สะดวกเดินทางไปเอง กทม.มีรถไปรับ แต่หากมีความ
ประสงค์เดินทางไปเอง ให้โทรประสานที่สายด่วน 1669 ก่อนว่ามีที่ไหนว่างบ้างจะได้ไม่เสียเวลา กรณีเป็นของ สธ.ให้
โทร.1330 หรือ 1668
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โฆษก ศบค. ขอความ
ร่วมมือจากบริษัท ผู้ป ระกอบการ หรือหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินการจั ดให้มีการ Work from home เพื่อลดการ
เคลื่อนย้ายของพนักงาน ซึง่ ผู้ประกอบการควรจะต้องร่วมมือกันและใช้โอกาสนี้ทำบิ๊กคลีนนิ่ง และทำแผนเฝ้าระวังให้
พนักงานทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• กระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้มียาฟาวิพิราเวียร์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19
ขณะนี้ อยู่ราว 5 แสนเม็ด โดยมีอัตราการใช้อยู่ประมาณหมื่นกว่าเม็ด ถือว่ายังเพียงพอ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้สั่งการและมอบหมายองค์การเภสัชกรรมไปจัดหาซื้อยามาเพิ่มอีก 1 ล้านเม็ด ขณะนี้น่าจะทำสัญญากัน
เรียบร้อยแล้ว คาดว่าส่งมอบได้ปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ ระหว่างวันที่ 1-16 เมษายน 2564 พบว่า จำนวนผู้
ติดเชื้อที่มีการรายงานเข้ามายัง ระบบเฝ้าระวัง Coward ทั้งสิ้น 9,196 ราย มีจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรง 58 ราย ซึ่ง
จำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงรายวัน แปรผันตามจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้ออาการรุนแรงเป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 70.69 และอยู่ในกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี โดยเขตสุขภาพที่มี อัตราการพบผู้ป่วยอาการรุนแรง
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 13, 4 และ 6 ตามลำดับ และมีจังหวัดที่มี อัตราการพบผู้ป่วยอาการ
รุนแรงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หนองคาย (9.1%) ตรัง (8.3%) ตาก (4.8%) ชัยภูมิ (4.4%) เชียงใหม่ (4.0%)
และนครศรี ธ รรมราช (4.0%) ดั งนั้ น ความครอบคลุ ม ของการฉีด วัค ซีน ในประชากรกลุ่ ม เสี่ ยงเหล่ านี้ ยังคงเป็ น
มาตรการที่สำคัญ ในการลดความรุนแรงของการเกิดโรค และควรมีการฉีดให้ครอบคลุมอย่างเร็วที่สุด นอกจากนี้
ประชาชนสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้น
ระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่ าง ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่
เสี่ยง เฝ้าระวังอาการตนเองหลังจากเข้าไปในสถานที่เสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมีอาการสงสัย ใช้แอปพลิเคชัน
ไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบี ย นเข้ า ตามสถานที่ ต่ า ง ๆ ทำงานที่ บ้ า น หากตรวจพบเชื้ อ ต้ อ งเข้ า รั บ การ
รักษาพยาบาล เป็นต้น จะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อได้
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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