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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 330,043 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,224,940 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,305,650 ราย
533,386 ราย
1,987,509 ราย
1,560,099 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,560,099 ราย
5,028 ราย
1,554,983 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 163 รำย)
14 ธ.ค. 63 (60 รำย)
อัตรำป่วยตำยตำมกลุ่มอำยุ
0.20%
 20 – 39 ปี
2.10%
 40 – 59 ปี
6.50%
 60 ปีขึ้นไป
มี โ รคประจ ำตั ว หรื อ ภำวะเสี่ ย ง
64%
เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอำยุ
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 (69 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.08%
0.29%
1.91%

100%

94%

1.2 (0 – 8)

3.6 (0 – 12)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 27 เมษำยน 2564
 สาธารณรัฐตุรกี ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั่วทั้งประเทศ ห้ามเดินทางระหว่างเมืองก่อนได้รับอนุญาต
ร้านอาหารอนุญาตให้เปิดบริการแบบจัดส่งเท่านั้น และปิดโรงเรียนทุกแห่งให้เรียนทางออนไลน์แทน ซึ่งมีผลตั้งแต่
วันที่ 29 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2564
 สาธารณรัฐฝรั่งเศส กระทรวงต่างประเทศเปิดเผย จะเริ่มส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ไปยังอินเดีย
ภายในสัปดาห์นี้ โดยจะขนส่งออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ 28 เครื่อง รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทาง ที่ มี
ความต้องการอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ทางอินเดียขาดแคลนอย่างมาก
 สหรัฐอเมริกา บริษัท ไฟเซอร์ กาลังทาการทดลองยาต้านไวรัสโควิด 19 ชนิดเม็ด ซึ่งเป็นยายับยั้งการ
สร้างโปรตีนของไวรัส มีชื่อว่า PF-07321332 การทดลองจะแบ่งออกเป็น 3 เฟส ใช้เวลาทดลอง 145 วัน คาดว่าจะ
สามารถรักษาโควิด 19 และจาหน่ายได้ภายในปลายปีนี้
 สาธารณรัฐอินเดีย รายงานจากกรุงนิวเดลี รัฐบาลประกาศฉีด วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้ประชาชน
ทุกคนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ตามโรงพยาบาลของรัฐ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เป็นต้นไป
 สหพันธรัฐมาเลเซีย ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกจากอินเดียเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่
28 เมษายน 2564 เป็ น ต้ น ไป เพื่ อ ป้ องกัน ไวรัส โควิด 19 กลายพั น ธุ์ สายพั น ธุ์อิ น เดี ยไม่ ให้ เข้ามาแพร่ระบาดใน
ประเทศ
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ เร่ งบริห ารจั ด การเตี ย งรองรับ ผู้ ติ ด เชื้ อโควิ ด 19 ซึ่ ง ร่ว มกั บ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปรับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นหอ
ผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19 ขนาด 800 เตียง รองรับผู้ป่วยในจังหวัด และรับส่งต่อจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 จัง หวัด นนทบุรี มีม ติอ อกคาสั่ง 1.ให้ปิด สถานที่เป็น การชั่ว คราว ได้แก่ โรงมหรสพ โรงภาพยนต์
โรงละคร สนามเด็ก เล่น สวนสัต ว์ สถานที่เ ล่น สเก็ต โรลเลอร์เ บลด โต๊ะ สนุก เกอร์ บิล เลีย ด โบลิ ่ง ฟิต เนส

พิพิธ ภัณฑ์ ห้องสมุด สถานรับ เลี้ย งเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ 2.กาหนดให้ร้านอาหาร/เครื่องดื่มปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมป้ องกันโรค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
 จังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคาสั่งให้ปิดสถานที่ รวมทั้งสิ้น 19 ประเภท ประกอบด้วย สถานบันเทิง ผับ
บาร์ คาราโอเกะ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้า สวนสนุก สวนสัตว์ ลานสเก็ต โรลเลอร์เบลด โต๊ะสนุกเกอร์
ร้านเกม ตู้เกม ร้านอินเทอร์เน็ต ว่ายน้า ฟิตเนส ที่จัดนิทรรศการ ศูนย์แสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ/
ชุ ม ชน/เอกชน สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก สถานดู แ ลผู้ สู งอายุ สถานที่ สั ก โรงเรี ย นสอนลี ล าศ/เต้ น ร า ศู น ย์ พ ระเครื่อ ง
สนามแข่งขันทุกประเภท และห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564
 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ออก
คาสั่งขอให้จังหวัดดาเนินการดังนี้ 1.ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยสามารถออก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ 2.ตรวจสอบ สื่อสาร วางมาตรการป้องกัน
การควบคุมและกากับดูแลให้สถานประกอบการ ทั้งรัฐ เอกชน โรงงาน ตลาด ศาสนสถาน สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ป่วยเรื้อรัง 3.ดาเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 กรณีผู้สูงอายุ ตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุข
และออกคาสั่งให้ จังหวัดชายแดน ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมือง รวมทั้งให้จังหวัด
สมุท รสาคร จั ดเตรีย มความพร้ อมเพื่ อการสนั บสนุน การปฏิ บั ติงานในส่ วนของโรงพยาบาลสนาม บุ คลากรทาง
การแพทย์ และรถรับ - ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เบื้องต้นจานวน 500 เตียง
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จากสถานการณ์ การดาเนิ น การให้ วัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข และ
เจ้าหน้ าที่ที่อาจสัมผัส กับผู้ ป่วย บุ คคลที่มีโรคประจาตัว ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 26
เมษายน 2564 สามารถดาเนินการฉีดวัคซีนได้ 1,227,032 โดส (1.8 โดสต่อประชากร 100 คน) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
วัคซีนเข็มที่ 1 จานวน 1,012,388 ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จานวน 214,644 ราย โดยในเดือนเมษายนนี้
สามารถดาเนินการฉีดวัคซีนได้ 1,035,291 โดส (เฉลี่ย 39,819 โดสต่อวัน) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากเดือนมีนาคม
(เฉลี่ย 5992 โดสต่อวัน) อย่างไรก็ตามระดับของการให้วัคซีนในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอจะสามารถทาให้เกิดภูมิคุ้มกัน
หมู่ได้ ดังนั้ นยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างของโรค ประชาชนจึงยังต้องปฏิบัติตามมาตรการการ
ป้องกันตนเอง (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการช่วยลดความสามารถของการแพร่กระจายของเชื้อโรคร่วม
ด้วย โดยการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร หรือจากัดจานวนคนในแต่ละพื้นที่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา การล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจมีการปนเปื้อน เช่น ลิฟต์ ลูกบิด ราวบันได
เป็นต้น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมีอาการ
สงสัยและมีประวัติเสี่ยง และการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่ต่าง ๆ
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

