ฉบับที่ 482 วันที่ 29 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 337,763 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,251,068 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,319,228 ราย
536,441 ราย
2,021,368 ราย
1,593,958 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,593,958 ราย
5,039 ราย
1,588,831 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 188 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 (94 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.08%
0.39%
2.09%

100%

95%

1.2 (0 – 8)

4 (0 – 12)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 29 เมษำยน 2564
 สาธารณรัฐอิตาลี กระทรวงสาธารณสุขอิตาลี มีคาสั่งให้ระงับการเดินทางเข้ามาประเทศจากบังกลาเทศ
เป็นการชั่วคราว 14 วัน หลังจากสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงขึ้น
 สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ชุดใหญ่ให้กับอินเดีย โดยจะส่งเครื่องบินไปพร้อม
กั บ อุ ป กรณ์ อ อกซิ เจน 20 เครื่ อ ง เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ 75 เครื่อ ง เครื่ อ งตรวจทางการแพทย์ 150 เครื่อ ง และยา
200,000 ชุด เพื่อช่วยต่อสู้กับวิกฤตโควิด 19 ของอินเดีย
 สหรัฐอเมริกา รายงานจากรัฐนิวยอร์ก ได้มีผ่อนปรนมาตรการ สามารถเปิดบาร์และร้านอาหารได้ และ
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โรงยิมและศูนย์ออกกาลั งกาย คาสิโนและสถานที่เล่นเกมสามารถเปิด
ให้บริการได้ที่ความจุ 50% สานักงานสามารถเปิดรับความจุ 75% รวมถึงสถานที่จัดงานกลางแจ้งขนาดใหญ่ กีฬา
ตลอดจนศิลปะการแสดงสด และความบันเทิงสามารถเปิดให้บริการได้ที่ความจุ 33% ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นี้
 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มีมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ให้ปิด โรงเรียนทุกแห่ง
และให้นายจ้างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากัดจานวนคนเข้าทางาน ปิดทางหลวงสายหลักระหว่างโคลัมโบและ
เมืองท่าฮัมบันโตต้า และกาหนดให้พื้นที่มากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศถูกปิดอีกด้วย
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คนไทยทั้งประเทศจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน
โดยวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี้ จะเปิด ให้ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มผู้สู งอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรค
ประจาตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอด
เลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน รวม 16 ล้านคน ผ่านไลน์หมอพร้อม เวอร์ชัน 2 หรือติดต่อโรงพยาบาล
ใกล้ บ้ านที่มี ป ระวัติก ารรั กษา รพ.สต./อสม. ในพื้ น ที่ และจะเริ่มฉีดวัคซีน ให้ กับ กลุ่ มนี้ ในวันที่ 7 มิ ถุน ายน – 31
กรกฎาคม 2564 ส่ วนประชาชนทั่วไปอายุ 18 - 59 ปี ลงทะเบียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จะได้ รับการฉีดได้ตั้งแต่
สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

 กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนร่วมมือป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า 100% ล้างมือ เว้นระยะห่าง พร้อมเร่งจัดหาวัคซีนร่วมกับเอกชนอีก 37 ล้านโดส ให้ครบ 100 ล้าน
โดส ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรหรือ 50 ล้านคน ซึ่งขณะนี้จัดหาแล้ว 63 ล้านโดส แบ่งเป็นภาครัฐจัดหา 30
ล้านโดส จากผู้ผลิตวัคซีนที่มีเทคโนโลยีแตกต่างกัน เช่น ไฟเซอร์ 5 - 10 ล้านโดส สปุตนิก วี 5 - 10 ล้านโดส จอห์น
สันแอนด์จอห์นสัน 5 - 10 ล้านโดส และซิโนแวค 5 - 10 ล้านโดส เป็นต้น ส่วนภาคเอกชนจั ดหาอีก 7 ล้านโดส เพื่อ
เป็นทางเลือกและช่วยจัดหาให้แก่บุคลากรของตนเอง โดยเป็นทางเลือกจากโมเดอร์นา ซิโนฟาร์ม หรือวัคซีนอื่นที่จะ
ขึ้นทะเบียนในอนาคต
 จังหวัดภูเก็ต เพิ่มมาตรการให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง โดยปิดช่องทางบกที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย
ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. ยกเว้นรถฉุกเฉินทางการแพทย์
กู้ภัย กู้ชีพ รถขนส่ งสิ น ค้าอุปโภคประเภทอาหารสด ยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางแพทย์ โดยคนขับและคนที่มากับ
รถยนต์จะต้องผ่านการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี Rapid
Antigen Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการขนส่งสินค้ ามายังจังหวัด ภูเก็ตต่อ
เจ้าหน้าที่ด่าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2564 นี้
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
จากข้อมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เสียชีวิตในระลอกใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 29 เมษายน 2564
จานวน 94 ราย พบว่าค่ามัธยฐานอายุของผู้เสีย ชีวิตเท่ากับ 61 ปี (อายุระหว่าง 24 – 92 ปี) เป็นเพศชาย 62 ราย
(ร้อยละ 65.9) มีประวัติมีโรคประจาตัวหรือเป็นผู้สูงอายุ 84 ราย (ร้อยละ 94.7) โดยเป็นผู้สัมผัสของผู้ป่วยยืนยันราย
ก่อนหน้า 30 ราย (ร้อยละ 31.9) ดังนั้น ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจาตัวควรลดความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดทั้งผู้สูงอายุ คนในครอบครัวเอง รวมถึงญาติที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดเสี่ยงต่าง ๆ
เพื่อมาเยี่ยมเยียน ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตรในการทากิจกรรมร่วมกันต่าง ๆ สวมใส่หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะที่มีการพูดคุยกับญาติของตนเอง หรือขณะโดยสารยานพาหนะร่วมกัน หมั่นล้างมือทุก
ครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโควิด 19 เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได พยายามหลีกเลี่ยงเลี่ยง
การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แก้วน้า จานชาม ช้อนส้อม และเมื่อรับประทานอาหาร
ร่วมกันควรมีช้อนกลาง หรือควรตักแยกอาหารใส่จานส่วนตัว และหลีกเลี่ยงการพูดคุยระหว่างการรับประทานอาหาร
ผู้สูงอายุในบ้านมีอาการสงสัย เช่น ไข้ ไอ น้ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อทาการตรวจหาเชื้อ
ไม่ควรรอจนแสดงอาการรุนแรง เช่น หอบเหนื่อย และแจ้งข้อมูลประวัติเสี่ยง ประวัติการเดินทางทั้งของตนเองและ
คนในครอบครัว ให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ นอกจากนี้ควรลงทะเบียน หรือให้คนในครอบครัวช่วยลงทะเบียนใน
ระบบหมอพร้อมเพื่อรอรับวัคซีน เนื่องจากวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการรุนแรงได้ถึงเกือบร้อยละ 100

ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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