ฉบับที่ 473 วันที่ 20 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 1,124,009 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,258,388 ราย
525,334 ราย
1,879,957 ราย
1,452,547 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,452,547 ราย
4,986 ราย
1,447,473 ราย
88 ราย

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564
• สาธารณรัฐอินเดีย รัฐบาลประกาศมาตรการล็อกดาวน์กรุงนิวเดลีระยะสั้น เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เคอร์ฟิว
ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงยิม โรงภาพยนตร์และสระว่ายน้ำ ปิดบริการ จนถึงวันที่
26 เมษายน 2564 นี้
• ราชอาณาจักรกรีซ ประกาศยกเลิกการกักตัวผู้เดินทางจากสหภาพยุโรป รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ อิสราเอล เซอร์เบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือมีการตรวจผลเป็นลบ
เป็นเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงให้มกี ารสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม
• สหรัฐอเมริกา สถาบั นโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ กล่าวว่า เด็กทุกวัยควรได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 ภายในไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ่งขณะนี้วัคซีนของโมเดอร์นา และไฟเซอร์กำลังอยู่ในระหว่าง
การทดลองในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และทางบริษัทไฟเซอร์ได้ขออมุมัติไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาเพื่อขยายการใช้วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 12-15 ปี แต่ปัจจุบันอนุญาตให้ฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
2. มาตรการในประเทศไทย
• จังหวัด สุราษฎร์ธ านี มีคำสั่งให้ ประชาชนในพื้นที่ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา
ที่อ อกนอกเคหสถาน ผู้ฝ่าฝืน ถือ เป็น ความผิด ตามมาตรา 51 แห่ง พระราชบัญ ญัติโ รคติด ต่อ พ.ศ.2558 ต้อ ง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
• จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว คือ 1.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และนามพระเครื่ อง
พระบูชา 2.สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัย) และได้กำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็น
อย่างเร่งด่วน สำหรับ สถานประกอบกิจการออกกำลังกาย (Fitness) ให้เปิดดำเนินการได้ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้
บริการ งดการเล่นแบบรวมกลุ่ม การอบตัวหรืออบไอน้ำแบบรวม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
• กระทรวงสาธารณสุข ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) สำนัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จัดศูนย์บริหารจั ดการเตียงรองรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด
19 และเปิ ด สายด่ ว น 1668 จำนวน 20 คู่ ส าย เพิ่ ม จากสายด่ ว น 1669 และสายด่ ว น 1330 โดยระดมบุ ค ลากร
การแพทย์จิตอาสาทั่วประเทศมาช่วยรับสาย ซึ่งการรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษา จะมีการคัดกรองและ
แบ่งผู้ติดเชื้อออกเป็ น 3 ระดับ คือ สีเขียว ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย อายุไม่มาก ไม่มีโรคร่วม จะส่งดูแลใน
โรงพยาบาลสนาม หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ตรวจติดตามอาการทุกวัน ส่วนสีเหลือง คือผู้ป่วยที่มีอาการ
ปานกลาง และสีแดงคือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จะรับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ ป่วยสะสมรวมมากกว่า 142 ล้านคน โดย
จำนวนผู้ป่วยรายวันเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จนอยู่ในระดับมากกว่า 8 แสนคนต่อวัน ซึ่งเกิด
จากการระบาดที่เพิ่มมากขึ้นในอินเดีย และระดับการระบาดที่ยังคงสูงในสหรัฐอเมริกา บราซิล และในยุโรป ส่วน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 1.5 หมื่นคนต่อวัน รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดมากกว่า 3 ล้านคน ส่วนใน
ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกใหม่ 16,322 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศยังคง
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่ งมีการแพร่กระจายไปใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มี
ประวัติเดินทางไปยังสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ ที่เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว และ

ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 1,443 รายใน 68 จังหวัด โดยจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในวันนี้ได้แก่ กทม.
เชียงใหม่ ชลบุรี และสมุทรปราการ จึงควรเพิ่มความเข้มข้นของการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิย าม
ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สอบสวนโรคเพื่อค้นหาสถานที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
และสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้าน
ถ้าทำได้ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก และสแกนไทยชนะ หรือ
ใช้หมอชนะเมื่อเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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