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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 1,110,585 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,252,225 ราย
523,419 ราย
1,866,533 ราย
1,439,123 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,439,123 ราย
4,986 ราย
1,434,049 ราย
88 ราย

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564
• สาธารณรัฐอินเดีย รายงานพบมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 261,500 ราย ซึ่งเป็นวันที่สี่ติดต่อกันของ
การติดเชื้อมากกว่า 200,000 ราย เป็นสถิติรายวันสูงสุดทั้งระดับประเทศและระดับโลก และตอนนี้อินเดียกำลังเผชิญ
กับปัญหาการขาดแคลนเตียงและออกซิเจนในโรงพยาบาล ทั้งนี้ทางการจึงเร่งการติดตั้งโรงงานผลิตออกซิเจน 162
แห่งทั่วประเทศ
• เขตบริ ห ารพิ เศษฮ่องกง รัฐ บาลฮ่องกงประกาศระงับ เที่ยวบิน จากประเทศอินเดีย ปากีส ถาน และ
ฟิลิปปินส์ เป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หลังจากมีรายงานตรวจพบผู้ติด
เชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ N501Y จากเที่ยวบินทั้งสามประเทศในช่วงที่ผ่านมา
• ประเทศออสเตรเลี ย ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ ได้ เริ่ ม เปิ ด เที่ ย วบิ น แบบไม่ ต้ อ งกัก ตั ว ระหว่างกั น
(Travel Bubble) หลั งจากทั้ งสองประเทศประสบความสำเร็ จ ในการควบคุมการแพร่ระบาด ถือว่าเป็ น ครั้งแรก
นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2. มาตรการในประเทศไทย
• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามที่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่ง
มีทั้งหมด 60 เตียง ใช้สำหรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ประจำ หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจะส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป
• กระทรวงการอุดมศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศมาตรการและการเฝ้ าระวังการ
ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้สถาบันอุดมศึกษางดการเรียนการสอนในสถานที่ รวมทั้งการสอบ การฝึ กอบรมหรือ
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ และปรับวิธีการวัด
ประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง หลีกเลี่ยงการจัด
กิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมมากกว่า 50 คน ใช้มาตรการการทำงานที่บ้าน (Work from Home) การทำงานในรูปแบบ
ออนไลน์ หรือจัดประชุมผ่านระบบทางไกล และให้พิจารณาดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่ดูแลผู้ติด
เชื้อร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
• องค์การเภสั ชกรรม เปิ ดเผยถึงสต๊ อกยาและอุปกรณ์การแพทย์ รองรับการระบาดของโรคโควิด 19
ว่า อุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุด PPE นั้นมีเพียงพอ ส่วนของยายังจำเป็น
จะต้องมีการจัดหาเพิ่ม ทั้งในส่วนของยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่ง ต้องจัดหาเข้ามาอีกอย่างน้อย 3 ล้านเม็ด ซึ่งจะทยอยเข้ามา
ในช่วงปลายเดือนนี้ ถึงเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดหายาเรมเดซิเวียร์ ซึ่งเป็นยาฉีดที่เตรียมเอาไว้ให้
สำหรับผู้ป่วยอาการหนักที่ไม่สามารถรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ได้ ประมาณ 1 พันหลอด
• จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนสีเพื่อแบ่งระดับ
สถานการณ์การแพร่ระบาด และเป็นการควบคุมจำกัดวงการระบาด ซึง่ ตอนนี้ได้เพิ่มโซนสีแดงเป็น 7 อำเภอได้แก่ อ.
เมือ งเชี ย งใหม่ อ.สั น ทราย อ.สั น กำแพง อ.สารภี อ.หางดง อ.แม่ ริม และอ.ดอยสะเก็ด และขอความร่ว มมื อ ให้
ประชาชนงดการเดินทางโดยไม่จำเป็น

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ ป่วยสะสมรวมมากกว่า 142 ล้ านคน โดย
จำนวนผู้ป่วยรายวันเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จนอยู่ในระดับมากกว่า 8 แสนคนต่อวัน ส่วน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 1.5 หมื่นคนต่อวัน รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดมากกว่า 3 ล้านคน ส่วนใน
ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกใหม่ 14,879 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศยังคง
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมี การแพร่กระจายไปใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มี
ประวัติเดินทางไปยังสถานบั นเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ดั งกล่าว และ
ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 1,390 รายใน 65 จังหวัด โดยจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในวันนี้ได้แก่ กทม.
เชียงใหม่ ชลบุรี และสมุทรปราการ จึงควรเพิ่มความเข้มข้นของการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยาม
ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สอบสวนโรคเพื่อค้นหาสถานที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
และสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ ที่บ้าน
ถ้าทำได้ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนรวมกั นเป็นจำนวนมาก และสแกนไทยชนะ หรือ
ใช้หมอชนะเมื่อเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

