สถำนกำรณ์ทั่วโลก

ฉบับที่ 495 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00
น.

สถำนกำรณ์ในประเทศ

ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง
 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
 ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
จำนวนกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
 ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
 ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
 การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสารวจเชิงรุก ตรวจก่อนทาหัตถการ
ผูป้ ่วยที่มีอำกำรตำมนิยำมเฝ้ำระวังโรค
 คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 378,636 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,366,708 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,414,734 ราย
547,843 ราย
2,178,087 ราย
1,750,677 ราย
81,676 ราย
345,734 ราย
1,750,677 ราย
5,245 ราย
1,745,344 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 486 รำย)
14 ธ.ค. 63 (60 รำย)
อัตรำป่วยตำยตำมกลุ่มอำยุ
0.20%
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2.10%
 40 – 59 ปี
6.50%
 60 ปีขึ้นไป
มี โ รคประจ ำตั ว หรื อ ภำวะเสี่ ย ง
64%
เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอำยุ
ระยะเวลำเฉลี่ยระหว่ำงวันเริ่มป่วย
3.5 (0 – 19)
ถึงวันได้รับรักษำ (ต่ำสุด – สูงสุด)
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1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2564
 ราชอาณาจักรเบลเยียม จะผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในวันที่ 9
มิถุนายน 2564 ตามแผนในช่วงฤดูร้อน (Summer Plan) ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาของประเทศ ทั้งนี้ บาร์
และร้านอาหารในเบลเยียมกลับมาเปิดให้บริการครั้งแรกในรอบหลายเดือนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยนั่ง
ข้างนอกได้ 4 คนต่อโต๊ะ ส่วนโรงภาพยนตร์ โรงยิม และโรงละคร จะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 9 มิถุนายน 2564
ขณะเดียวกันจะอนุญาตให้จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีผู้ชมเข้าร่วมสูงสุดได้ถึง 200 คน
 ราชอาณาจักรบาห์เรน อนุมัติการใช้งานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบฉีดเข็มเดียว "สปุตนิก ไลท์"
ของรัสเซีย เพื่อใช้เป็นกรณีฉุกเฉินในประเทศ ซึ่งวัคซีนสปุตนิก ไลท์ สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศา
เซลเซียส หรืออุณหภูมิของช่องแช่แข็งในตู้เย็นทั่วไป จึงสะดวกต่อการขนส่ง
 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จะเริ่มดาเนินการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พัฒนาขึ้นเองในชื่อซีโอวีอิหร่าน บาเรกัต (COV-Iran Barekat) จานวน 1 ล้านโด๊ส ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และจะมีวัคซีนสารอง
รวม 10 ล้านโด๊สภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งวัคซีนดังกล่าวผ่านการทดลองทางคลินิกทั้งสามระยะแล้ว ในระยะสุดท้าย
มีผู้เข้าร่วมทดลองในกรุงเตหะราน เมืองบูเชห์ร ซีราจ คาราจ มัชฮัด และอิสฟาฮาน รวม 20,000 คน
 สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย ระบุ ว่ า วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด -19 ของบริ ษั ท Sinovac Biotech นั้ น
สามารถลดการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของอินโดนีเซียลงได้อย่างมาก โดยได้ติดตามบุคลากรทางการ
แพทย์ จ านวน 25,374 คนในกรุ งจาการ์ ต าเป็ น เวลา 28 วัน หลั งจากได้ รับ วัค ซีน Sinovac โด๊ ส ที่ 2 แล้ ว 7 วัน
ซึ่งพบว่าวัค ซี น ช่ ว ยป้ อ งกัน การเสี ย ชี วิต และอาการป่ ว ยที่ ต้ อ งเข้ ารัก ษาตั ว ในโรงพยาบาลถึ ง 100% และ 96%
ตามลาดับ
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 เพื่อลดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชน อีกทั้งได้พิจารณาโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
วงเงิน 45,000 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นตนเอง
ที่จะเร่งดาเนินการทันทีเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บรรเทาลง

 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564
เตรียมหารือการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 50 ล้านโด๊สในปีหน้า รวมทั้งหมด 150 ล้านโด๊ส พร้อมปรับ
แผนฉีดวัคซีน โดยเน้นการปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ได้มากที่สุด
 กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค
วิด-19 โดยสามารถให้ลูกหลานช่วยลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือพาไปลงทะเบียนที่ รพ.สต. หรือ
โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ย้าการฉีดวัคซีนเข็มแรกป้องกันการป่วยได้ร้อยละ
76 และลดการเสียชีวิตร้อยละ 80
 ส านั ก จุ ฬ าราชมนตรี ประกาศให้ วั น อิ ฎิ้ ล ฟิ ต ริ หรือ ฮารี รายอ อี ดิ ล ฟิ ต รี ตรงกั บ วัน พฤหั ส บดี ที่ 13
พฤษภาคม 2564 และเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงกาหนดให้ชาวมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่สีแดง
เข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อาทิ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ขอให้งด
ละหมาดอิฎิ้ลฟิตริที่มัสยิด ให้ละหมาดที่บ้านภายในครอบครัว ด้วยมาตรการเช่นเดียวกับการละหมาดที่มัสยิด
 กรุ งเทพมหานครร่ ว มกั บ หอการค้ า ไทย เตรี ย มหน่ ว ยบริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด -19 นอก
โรงพยาบาล 14 แห่ง ในวันที่ 12 -14 พฤษภาคม 2564 เป็นการทดลองระบบการฉีดวัคซีนเฉพาะกลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ เจ้าหน้ าที่ด่านหน้ า อาสาสมัคร ที่ได้รับการลงทะเบียนกับส านักอนามัย กรุงเทพมหานครแล้วเท่านั้ น
สาหรับประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนต่อไป
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในระดั บ โลก พบผู้ ป่ ว ยสะสมรวมมากกว่ า 160 ล้ า นคน
โดยจานวนผู้ป่วยรายวันเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จนอยู่ในระดับมากกว่า 8 แสนคนต่อวัน
ซึ่งเกิดจากการระบาดที่เพิ่มมากขึ้นในอินเดีย ส่วนสถานการณ์ ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดใน
ระลอกใหม่ 60,044 ราย โดยจานวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศมีแนวโน้มทรงตัวในระดับประมาณสองพันรายต่อวัน
ในวันนี้มีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,983 รายจาก 59 จังหวัด โดยผู้ติดเชื้อในภาคเหนือ ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือมี
แนวโน้มลดลง แต่ยังคงพบกลุ่มก้อนการระบาดใหม่ประปรายในต่างจังหวัด ส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จานวนผู้ป่วยยังคงมีแนวโน้ม สูงขึ้น ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในระยะนี้มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า โดยพบการ
แพร่กระจายเชื้อในครอบครัวเพิ่มขึ้น และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในตลาด โรงงาน สถานประกอบการ และชุมชน
ที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการระบาดในระลอกนี้อยู่ที่ 392 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.65
ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 1.9 ล้านโดส ณ วันนี้ จึงควรเพิ่มความเข้มข้น
ของการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ ดาเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก
ในพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาด สถานประกอบการ และสื่อสารให้ประชาชนยกระดับมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทางานจากบ้านให้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็นโดยเฉพาะ
สถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็นจานวนมาก งดการจับกลุ่มพูดคุยกันหรือรับประทานร่วมกัน และรีบเข้ารับวัคซีนตาม
สิทธิของตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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