ฉบับที่ 477 วันที่ 24 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 1,187,021 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,284,711 ราย
530,373 ราย
1,942,990 ราย
1,515,580 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,515,580 ราย
5,007 ราย
1,510,485 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 129 รำย)
14 ธ.ค. 63 (60 รำย)
อัตรำป่วยตำยตำมกลุ่มอำยุ
0.20%
 20 – 39 ปี
2.10%
 40 – 59 ปี
6.50%
 60 ปีขึ้นไป
มีโรคประจำตัว อ้วน หรือสูงอำยุ
64%
ระยะเวลำเฉลี่ ย ระหว่ ำ งวั น เริ่ ม
3.5 (0 – 19)
ป่ ว ยถึ งวั น ได้ รั บ รั ก ษำ (ต่ ำสุ ด –
สูงสุด) (วัน)

ระลอก 15 ธ.ค. 63 –
31 มี.ค. 64 (34 รำย)

ระลอก 1 เม.ย. 2564 –
ปัจจุบัน (35 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.04%
0.16%
2.01%

100%
1.2 (0 – 8)

100%
3.2 (0 – 12)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 24 เมษำยน 2564
 สหรัฐอเมริกา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้
ยกเลิกคาแนะนาให้ระงับการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (J&J) และอนุญาตให้
กลับมาเริ่มฉีดให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้อีกครั้ง
 สหพันธ์สาธารณรัฐ บราซิล รัฐเซาเปาโลผ่อนปรนมาตรการ โดยร้านอาหาร สถานเสริมความงาม โรง
ภาพยนตร์ โรงยิม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอื่น ๆ จะสามารถเปิดได้อีกครั้ง ห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ที่ความ
จุ 25% แต่ยังคงมีเคอร์ฟิวช่วงเวลา 20.00 - 05.00 น. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 ประเทศออสเตรเลี ย รั ฐ เวสเทิร์น ประกาศมาตรการล็ อกดาวน์ เมือ งเพิ ร์ท เป็ นระยะเวลา 3 วัน ให้
ประชาชน ต้องอาศัยอยู่แต่ในบ้าน ร้านอาหารจะขายอาหารได้เฉพาะแบบสั่งกลับบ้านเท่านั้น ส่วนสถานบันเทิงต่าง ๆ
ต้องปิดบริการ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 นี้
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข เร่งตรวจสอบมาตรฐานคลินิกแล็บตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรุงเทพมหานครทุก
แห่ง ย้าเมื่อพบผลเป็นบวกต้องแจ้งกรมควบคุมโรคภายใน 3 ชั่วโมง ประสานนาผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษา พร้อม
รายงานข้อมูลเข้าโคแล็บ เพื่อบริหารจัดการเตียงและควบคุมโรคได้ทันสถานการณ์
 กระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติเพิ่มสถานที่ผลิตวัคซีนโควิด
19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด แล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดย
ประเมินข้อมูลอย่างรอบด้าน พบมีความครบถ้วน มีคุณ ภาพสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณ ภาพของวัคซีนที่ผ ลิตในไทย
ทัดเทียมกับคุณภาพวัคซีนที่ผลิตจากสถานที่ผลิตจากต่างประเทศที่ขึ้นทะเบียนไว้
 จังหวัดนนทบุรี ออกคาสั่งเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็น การชั่ว คราว 1.ปิดสถานที่ส นามชนโค สนามชน
ไก่ สนามกัดปลา สถานบัน เทิงทุกแห่ง 2.ห้ามใช้อาคารของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน ห้ามทากิจ กรรม
ที่มีการรวมกลุ่ม เกิน 10 คนขึ้น ไป 3.เปิดสถานที่ภ ายใต้มาตการฯ 4.กาหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค หาก
ไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโ ทษปรับ 20,000 บาท 5.ขอความร่ว มมือประชาชนงดออกนอกเคหะสถานหลังเวลา
21.00 – 04.00 น.ของวัน ถัด ไป 6.ขอความร่ว มมือ ภาครัฐ และเอกชนจัด ให้มีก ารทางานที่บ้า น (Work from

Home) และให้เจ้าหน้าที่ห รือพนัก งานงดรับประทานอาหารร่ว มกันเป็น หมู่ค ณะ 7.ให้ปฏิบัติต ามคาสั่งจังหวัด
นนทบุรี ที่ 1019/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ ยนแปลง
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ ป่วยสะสมรวมมากกว่า 146 ล้ านคน โดย
จานวนผู้ป่วยรายวันเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จนอยู่ในระดับมากกว่า 8 แสนคนต่อวัน และสูง
ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นมีการระบาดมา ซึ่งเกิดจากการระบาดที่เพิ่มมากขึ้นในอินเดีย จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์
อินเดีย B.1.617 จานวนผู้เสียชีวิตรายวันก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แต่ยังอยู่ในระดับต่ากว่า 1.5 หมื่นคนต่อวัน
รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดมากกว่า 3 ล้านคน สถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกใหม่
24,159 ราย โดยจานวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในวันนี้ มีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,839 ราย
จาก 68 จังหวัด ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นมีการระบาดมา จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจานวนมากในระลอกนี้ ได้แก่ กทม.
เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ และนนทบุรี ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ได้รับเชื้อ จากผู้ป่วย
ยืนยันซึ่งเป็นคนใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ทาให้การแพร่เชื้อสามารถเข้าไปสู่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรค
เรื้อรังที่อยู่แต่ในที่พักอาศัย ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 1 ล้านโดส ณ วันนี้
จึงควรเพิ่มความเข้มข้นของการเฝ้าระวังในกลุ่ม ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย
โดยเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง เพื่อให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา สื่อสารไปยังประชาชนและองค์กร
ต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมื อบ่อย ๆ ทางานอยู่ที่บ้าน ลดการเดินทางที่ไม่
จาเป็นและเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

