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1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 11 พฤษภำคม 2564
 องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ B.1.617 ที่พบครั้งแรกในอินเดีย
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่า เดิม และถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีเชื้อ ไวรัสกลายพันธุ์ร่วมกับเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์อื่นๆ ได้แก่ เชื้อที่พบครั้งแรกในสหราชอาณาจักร บราซิล และแอฟริกาใต้ อย่างไรก็
ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปผลการศึกษาว่า เชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ B.1.617 นี้ต้านทานวัคซีน ป้องกันโรคโควิด -19
หรือไม่ บนพื้นฐานของข้อมูลปัจจุบัน วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยรุนแรง
และเสียชีวิตในคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์เหล่านี้
 สหรัฐอเมริกา องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) อนุมัติให้ใช้วัคซีน ป้องกันโรคโควิด -19
กรณี ฉุกเฉินให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น หลังอนุญาตให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนกลุ่มอายุ 16 ปีขึ้นไปในสหรัฐอเมริกา การ
ตัดสินใจนี้ เกิดขึ้นหลังการทดลองทางคลินิกของบริษัท Pfizer/BioNTech กับเด็กนักเรียนจานวน 2,260 คน อายุ
ระหว่าง 12-15 ปี โดยผู้เข้าร่วมในการทดลองได้รับวัคซีน 2 โดส เปรียบเทียบระหว่างวัคซีนจริงและวัคซีนหลอก
อย่างไรก็ตามการอนุมัติของ FDA ยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้าย โดยต้องรอให้คณะที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
(CDC) ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้
 สหพันธรัฐมาเลเซีย ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม -7 มิถุนายน 2564 เพื่อ
ควบคุมสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีความรุนแรง จานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงพุ่งสูงขึ้น อีกทั้งยังพบ
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ สายพันธุ์แอฟริกา ในประเทศมาเลเซีย โดยได้มีคาสั่งห้ามประชาชน
เดินทางระหว่างรัฐ รวมทั้งการเดินทางข้ามพื้นที่ภายในรัฐ ตลอดจนห้ามประชาชนมีกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มกัน รวมถึง
ยังมีคาสั่งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ทว่าในส่วนของธุรกิจ ผู้ประกอบการค้าต่างๆ ยังคงอนุญาตให้เปิดทาการได้ต่อไป
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ บริษัท ไฟเซอร์ (Pfizer) และ บริษัท ไอโบเอ็นเท็ค (BioNTech) ประกาศจัดตั้ง
ให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางในการผลิตวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเริ่มผลิตวัคซีนให้
ใช้ได้ ในช่วง ค.ศ.2023 ทั้งนี้ โรงงานผลิตวัคซีน ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดของรัฐบาลสิงคโปร์

2. มำตรกำรในประเทศไทย
 ทาเนียบรัฐบาล ยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยจะ
ออกค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาตามสิทธิของผู้ป่วย ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การรักษาพยาบาล การรับวัคซีน และการ
ชดเชยกรณี ได้รั บ ผลข้ างเคี ย งจากการฉีดวัค ซีน รวมถึงประกัน ภั ยคุ้ ม ครองส าหรับ บุค ลากรทางการแพทย์ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศกว่า 2 แสนคน เพื่อดูแลและสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้า
 กระทรวงการต่ างประเทศ เปิ ด เผยว่า ศู น ย์ บ ริห ารสถานการณ์ โควิด -19 (ศบค.) ได้ ห ารือเกี่ย วกั บ
การพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ B.1.617 ที่พบครั้งแรกที่อินเดียในผู้เดินทางจากปากีสถาน โดยที่ประชุม
ขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย หรือ COE
(Certificate of Entry) ให้แก่ชาวต่างชาติจากประเทศที่พบเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ B.1.617 จานวนมาก ซึ่งกระทรวง
การต่างประเทศแจ้งว่า จะระงับการออก COE ให้แก่ชาวต่างชาติจากเนปาล ปากีสถาน และบังกลาเทศ ตั้งแต่วันนี้
ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราว และคนไทยสามารถเดินทางกลับได้
 กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า วันนี้ กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล พบผู้ติดเชื้อรวม 1,000
ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ ส่วนต่างจังหวัดการระบาดมีแนวโน้มลดลง โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรวม
622 รายจาก 54 จังหวัด ได้กาชับให้ จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน ตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ชายแดน
รวมทั้งประสานฝ่ายปกครองกากับติดตามการป้องกันการลักลอบเข้าประเทศ และขอความร่วมมือประชาชนแจ้ง
เบาะแสหากพบการลักลอบขนส่งแรงงานเข้าประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
 กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ เผยว่า สถาบัน ราชานุกูล ได้เตรียมฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับคนพิการกลุ่มออทิสติก ผู้บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ ดาวน์ซินโดรม สมาธิสั้น ผู้ป่วย
จิตเวช และบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ซึ่งคนพิการกลุ่มดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริม
และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ จานวนกว่า 2,000 คน ทั้งนี้ จะมีการนาร่องฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี รอบแรกจะเป็นกลุ่ มเป้าหมายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเปิดลงทะเบียนผ่าน
ระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคมนี้
 กระทรวงศึก ษาธิการ เผย ศบค.ชุดเล็ ก มี มติเห็ น ชอบให้ บุ คลากรทางการศึก ษาของรัฐ และเอกชน
ทั้งหมดประมาณ 600,000 คน ทั่วประเทศ ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคโควิด -19 ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1
มิถุนายน 2564 โดยเร่งจัดทารายชื่อส่งกรมควบคุมโรค คาดแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้
 จังหวัดนนทบุรี มีคาสั่งปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ตลาดสดสมบัติ (ท่าน้านนทบุรี) อาคารพาณิชย์
อาคารประกอบการร้านค้า รถเข็น หาบเร่ แผงลอยทุกประเภท เป็นเวลา 7-14 วัน โดยพื้นที่สีแดงปิดระหว่างวันที่
11-24 พฤษภาคมนี้ และสีเขียววันที่ 11-17 พฤษภาคมนี้ หลังพบจานวนผู้ป่วยรายใหม่ยังคงสูงขึ้น 165 ราย
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์ ก ารติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในระดั บ โลก พบผู้ ป่ ว ยสะสมรวมมากกว่ า 159 ล้ า นคน
โดยจานวนผู้ป่วยรายวันเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จนอยู่ในระดับมากกว่า 8 แสนคนต่อวัน
ซึ่งเกิดจากการระบาดที่เพิ่มมากขึ้นในอินเดีย และระดับการระบาดที่ยังคงสูงในทวีปอเมริกาทั้งเหนือและใต้ ส่วน
จานวนผู้เสี ยชี วิตรายวันก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดมากกว่า 3.3 ล้านคน สถานการณ์ ใน
ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกใหม่ 58,061 ราย โดยจานวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศมี

แนวโน้มทรงตัวในระดับประมาณสองพันรายต่อวัน ในวันนี้มีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,919 รายจาก 60 จังหวัด โดย
ผู้ ติ ด เชื้ อ ในภาคเหนื อ ใต้ และตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี แ นวโน้ ม ลดลง แต่ ยั งคงพบผู้ ป่ ว ยรายใหม่ จ านวนมากใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในระยะนี้มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า โดยพบการ
แพร่กระจายเชื้อในครอบครั วเพิ่มขึ้น พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากการระบาดในระลอกนี้รวม 358 ราย คิดเป็นอัตราการ
เสียชีวิตร้อยละ 0.62 ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 1.8 ล้านโดส ณ วันนี้ จึง
ควรเพิ่มความเข้มข้นของการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยาม รวมทั้งดาเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกใน
พื้ น ที่ เสี่ ย งและติ ดตามผู้ สั ม ผั ส โรค เพื่ อควบคุม การระบาดให้ อยู่ ในวงจ ากั ด แต่ เนิ่ น ๆ นอกจากนี้ ต้อ งเน้ นย้ าให้
ประชาชนงดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างและทางานจากบ้าน (Work from home)
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนแออัด ไม่นั่งรับประทานอาหารในที่สาธารณะ และไม่จับกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน
เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายโรค
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

