ฉบับที่ 474 วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.

สถำนกำรณ์ทั่วโลก

สถำนกำรณ์ในประเทศ

ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง
 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
 ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
จำนวนกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
 ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
 จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*
 ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
 อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผูป้ ่วยที่มีอำกำรตำมนิยำมเฝ้ำระวังโรค
 คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 323,464 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,139,519 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,264,464 ราย
527,059 ราย
1,895,467 ราย
1,468,057 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,468,057 ราย
4,986 ราย
1,462,983 ราย
88 ราย

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 21 เมษำยน 2564
 ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประกาศผ่อนคลายมาตรการ โดยยกเลิก เคอร์ฟิว ร้านอาหารและคาเฟ่จะ
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าร่วมการเรียนการ
สอนได้หนึ่งวันต่อสัปดาห์ จากัดผู้เข้าร่วมงานศพสูงสุด 50 - 100 คน มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 นี้
(วันที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียดจากลิงก์: https://edition.cnn.com/world/live-news/coronaviruspandemic-vaccine-updates-04-20-21/index.html
 สหรัฐอเมริกา บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ได้เริ่มส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับยุโรปอีกครั้ง
พร้อมทั้งเพิ่มการระบุคาเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลข้างเคียงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและมีเกล็ดเลือดต่า และ
พร้อมแนะนาวิธีตรวจและการรักษา
(วันที่ 21 เมษายน 2564 รายละเอียดจากลิงก์: https://www.infoquest.co.th/2021/79731)
 สาธารณรัฐอิสราเอล รัฐบาลจะเริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศอีกครั้งภายในสิ้นปี นี้ ซึ่ง
รวมถึงการฉีดวัคซีนให้แก่เด็ก และขณะนี้ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาในการซื้อวัคซีนเพิ่มเติมอีก
16 ล้านโดส
(วันที่ 21 เมษายน 2564 รายละเอียดจากลิงก์: https://www.infoquest.co.th/2021/79470)
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กรุงเทพมหานคร ได้เตรีย มความพร้อมเพื่ อรองรับ ผู้ป่ วยโควิด 19 ที่มีจานวนมากขึ้น ตามแผนการ
รองรับระดับที่ 2 คือ การจัดตั้งโรงพยาบาลโรงแรม (Hospitel) โดยเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ หรือ
หอผู้ป่วยเฉพาะกิจสาหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ให้รักษาตัวในโรงแรมที่จัดหาไว้ให้ สาหรับ
แนวทางการปรับ โรงแรมเป็ น Hospitel ดาเนินการตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดว่าจะต้องเป็นโรงแรมที่ มี
ห้องพักมากกว่า 30 ห้องขึ้นไป มีเกณฑ์สาหรับโรงแรมที่จะเปลี่ยนเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน
(วันที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียดจากลิงก์: https://www.matichon.co.th/local/news_2681977)
 กระทรวงแรงงาน สานักงานประกันสังคม ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
และสานั กงานหลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ ดาเนินการตรวจโควิด 19 เชิงรุกให้ กับผู้ ประกันตน ภายใต้โครงการ
"แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน" เป้าหมายสาหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นการเพิ่มช่องทางของหน่วยบริการตรวจ นอกจากนี้
ยังมีแผนที่จะดาเนินการขยายจุดตรวจไปยังจังหวัดพื้นที่สีแดง อาทิ ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ
เป็ น ต้ น และยั งมี ส ายด่ ว น 1506 กด 6 เป็ น ช่อ งทางติด ต่อ ให้ กั บ ผู้ ป ระกั น ตน ที่ ไม่ ส ามารถหาสถานที่ ตรวจและ
สถานพยาบาลเข้ารับการรักษาในกรณีติดเชื้อได้ ให้บริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. มีเจ้าหน้าที่
คอยให้บริการจานวนทั้งสิ้น 10 คู่สาย
(วันที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียดจากลิงก์: https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000037545)
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้ปิดตลาดกลางเพื่อเกษตรกร หรือตลาดกุ้ง
ต่ออีกเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมกับทาการตรวจคัดกรองเชิงรุกอีกครั้ งใน
วันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาด
(วันที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียดจากลิงก์: https://tna.mcot.net/region-679112)

 จังหวัดระยอง มีคาสั่งให้ปิดสถานที่ ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็ก ยกเว้นสถานรับเลี้ยงเด็กแบบอยู่ประจา,
สวนน้า สนามเด็กเล่น สวนสนุก ทุกแห่ง และห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท
เพื่ อจัดการเรีย นการสอนต่าง ๆ หรื อท ากิจกรรมที่มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก ยกเว้นการเรียนการสอน
ออนไลน์, การใช้เป็นสถานที่ช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคล,การจัดกิจกรรมราชการหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
(วันที่ 21 เมษายน 2564 รายละเอียดจากลิงก์: https://tna.mcot.net/region-679819)
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ ป่วยสะสมรวมมากกว่า 143 ล้ านคน โดย
จานวนผู้ป่วยรายวันเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จนอยู่ในระดับมากกว่า 7 แสนคนต่อวัน ซึ่งเกิด
จากการระบาดที่เพิ่มมากขึ้นในอินเดีย และระดับการระบาดที่ยังคงสู งในอเมริกาเหนือและใต้ และในยุโรป ส่ว น
จานวนผู้เสียชีวิตรายวันก็มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แต่ยังอยู่ในระดับต่ากว่า 1.5 หมื่นคนต่อวัน รวมผู้เสียชีวิต
ทั้งหมดมากกว่า 3 ล้านคน ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกใหม่ 17,780 ราย โดย
จานวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศมีแนวโน้มคงตัวในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา อยู่ในระดับประมาณ 1,500 รายต่อวัน
ซึ่งในวันนี้มีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 1,458 รายใน 67 จังหวัด โดยจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจานวนมากในวันนี้ ได้แก่
กทม. เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี และระยอง ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีประวัติเดินทางไปยังสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว นอกจากนี้จานวนผู้เสียชีวิตเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นผลมาจาก
การระบาดที่ขยายวงกว้างในช่วงสงกรานต์ ซึ่งผู้เสียชีวิตทุกรายมีโรคประจาตัวหรือเป็นกลุ่มสูงอายุ ส่วนสถานการณ์
การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 7 แสนโดส ณ วันนี้ จึงควรเพิ่มความเข้มข้นของการเฝ้าระวังใน
กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยาม ดาเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจานวนมาก สอบสวนโรค
เพื่อค้นหาสถานที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง และสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากาก
อนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทางานอยู่ที่ บ้านถ้าทาได้ ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนรวมกัน
เป็นจานวนมาก และจัดระบบการดู แลผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจในกลุ่มที่มีโรคประจาตัวหรือเป็นกลุ่มสูงอายุให้
ได้รับการตรวจวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการเสียชีวิต
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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