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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 1,170,154 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,277,180 ราย
530,373 ราย
1,926,115 ราย
1,498,705 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,498,705 ราย
4,999 ราย
1,493,618 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
ระลอก 15 ธ.ค. 63 –
ระลอก 1 เม.ย. 2564 –
(รวม 121 รำย)
14 ธ.ค. 63 (60 รำย) 31 มี.ค. 64 (34 รำย)
ปัจจุบัน (27 รำย)
อัตรำป่วยตำยตำมกลุ่มอำยุ
0.20%
0.02%
0.04%
 20 – 39 ปี
2.10%
0.02%
0.16%
 40 – 59 ปี
6.50%
2.60%
1.61%
 60 ปีขึ้นไป
มีโรคประจำตัวหรือเป็นผู้สูงอำยุ
64%
100%
100%
ระยะเวลำเฉลี่ ย ระหว่ ำ งวั น เริ่ ม
3.5 (0 – 19)
1.2 (0 – 8)
2.6 (1 – 12)
ป่ ว ยถึ งวั น ได้ รั บ รั ก ษำ (ต่ ำสุ ด –
สูงสุด) (วัน)
1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 23 เมษำยน 2564
 ประเทศแคนาดา รัฐบาลประกาศห้ามเที่ยวบินทั้งหมดจากอินเดีย และปากีสถานเข้าประเทศเป็นการ
ชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นระยะเวลา 30 วัน เนื่องจากอัตราการติดเชื้อโควิด 19 ในสองประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐบาลได้มีมาตรการล็อกดาวน์เฉพาะจุด เคอร์ฟิวระหว่างเวลา 22.00 05.00 น. ห้ า มรวมตั ว ระหว่ า งผู้ ค นต่ า งครั ว เรื อ น การรวมกลุ่ ม ในสถานที่ ส าธารณะอนุ ญ าตให้ ไม่ เกิ น 5 คน
ร้านอาหารจาหน่ายได้เฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น และการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์
 ประเทศญี่ ปุ่ น รัฐ บาลประกาศภาวะฉุกเฉิน เริ่ม ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 นี้
กาหนดให้ภัตตาคาร บาร์ และร้านคาราโอเกะ ที่ให้บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์
และอาคาพาณิชย์ที่ดาเนินกิจการด้านการค้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตร ปิดให้บริการ บริษัทต่าง ๆ จะต้อง
อนุญาตให้ประชาชนทางานจากที่บ้าน แต่โรงเรียนยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ขยายสิทธิ์ให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนของ
บริษัทบิออนเทค เอสอี (BioNTech SE) ขณะที่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีจะสามารถเลือกฉีดวัค ซีนที่ผลิตโดยบริษัทชิ
โนแวก ไบโอเทค (Sinovac Biotech) ของจี น ได้ การเปิ ด จองฉี ด วั ค ซี น ส าหรั บ กลุ่ ม ดั งกล่ า วจะเริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่
23 เมษายน 2564 โดยประชาชนที่มีอายุ 16 - 17 ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข เร่งดาเนินการรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทุกรายเข้าสู่ระบบการรักษา กรมการแพทย์ได้
ร่วมกับโรงพยาบาลทุกสังกัดบริหารจัดการเตียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งโรงพยาบาลสาหรับผู้ป่วย
อาการไม่รุนแรง (สีเหลือง) ไปจนถึงอาการหนัก (สีแดง) รวมประมาณ 8,000 เตียง โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel
สาหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ (สีเขียว) ประมาณ 3,733 เตียง และได้เปิดหอผู้ป่วยโควิดส่วนขยาย
จานวน 200 เตียง ที่สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เพื่อให้การดูแลผู้ติด
เชื้อโควิด 19 กลุ่มสีเหลือง ที่มีอายุระหว่ าง 18 - 60 ปี ที่ไม่มีโรคประจาตัว โดยมีทีมแพทย์พยาบาลดูแลติด ตาม
อาการ ตลอด 24 ชั่วโมง

 กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มช่องทางไลน์ @sabaideebot ช่วยผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่รอเตียง รองรับผู้ติ ด
เชื้อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เพิ่มขึ้นวันละหลายร้อยคน ทาให้สายด่วน 1668 รับสายล่าช้า แนะผู้ติด
เชื้อเตรียมเอกสารยืนยันผลการตรวจหาเชื้อ เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล
 จังหวัดตาก มีคาสั่ งให้ ป ระชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจาก
เคหสถาน หากผู้ ใดฝ่ าฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ตามคาสั่ งของเจ้าพนั กงานควบคุ ม โรคติด ต่อ มี ความผิ ดตามมาตรา 51 แห่ ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้น
ไป จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก พบผู้ป่วยสะสมรวมมากกว่า 145 ล้านคน โดยจานวน
ผู้ป่วยรายวันเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จนมากกว่า 8 แสนคนต่อวัน สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นมี
การระบาดมา ซึ่งเกิดจากการระบาดที่เพิ่มมากขึ้นในอินเดีย และระดับการระบาดที่ยังคงสูงในทวีปอเมริกาเหนือและ
ยุโรป ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกใหม่ (เมษายน 2564) 21,320 ราย ทั้งนี้ จานวน
ผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในวันนี้ มีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,070 รายจาก 71 จังหวัด
มากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นมีการระบาดมา จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจานวนมากอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กทม. เชียงใหม่ ชลบุรี
สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ และนนทบุรี ผู้ติดเชื้อในช่วงหลังสงกรานต์เป็นต้นมา ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสกับ
ผู้ป่วยยืนยันในกลุ่มการแพร่ระบาดของสถานบันเทิงก่อนหน้านี้ ซึ่งพบว่านาเชื้อมาแพร่ต่อทั้งในครอบครัว สถานที่
ทางาน และสถานศึกษา นอกจากนี้ แนวโน้มผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ โดยผู้ป่วยเสียชีวิตทุกรายเป็นผู้ที่มี
โรคเรื้อรัง ภาวะอ้วน หรือสูงอายุ ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 9 แสนโดส
ควรยกระดับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทางานจากบ้าน ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็น ผู้ที่มีประวัติเดินทางเข้าไป
ในสถานที่ที่พบการระบาด ควรไปรับการตรวจหาเชื้อโดยเร็วและงดการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ที่มีโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ
ทุกจังหวัดควรเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม บุคลากรทางการแพทย์และเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนให้กับ
กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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