สถำนกำรณ์ทั่วโลก

ฉบับที่ 497 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00
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สถำนกำรณ์ในประเทศ

ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง
 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
 ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
จำนวนกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
 ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
 ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
 การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสารวจเชิงรุก ตรวจก่อนทาหัตถการ
ผูป้ ่วยที่มีอำกำรตำมนิยำมเฝ้ำระวังโรค
 คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 385,699 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,384,053 ราย)
 อื่นๆ
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ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
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1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 14 พฤษภำคม 2564
 สหพั น ธ์ส าธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยเนปาล ประกาศขยายระยะเวลาระงับ เที่ ย วบิ น พาณิ ช ย์ ระหว่าง
ประเทศ ให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ขณะเดียวกันมีมาตรการล็อกดาวน์กรุงกาฐมาณฑุและเมือง
ใกล้เคียงซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกอย่างน้อย 15 วัน
 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกาศผ่อนปรนข้อจากัดการเดินทางเข้าประเทศ โดยอนุญาตให้ผู้ที่รับ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดส หรือหายดีจากโรคโควิด-19 เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ยกเว้นผู้มาจาก
พื้นที่ที่พบเชื้อโรคโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ เช่น อินเดีย บราซิล โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม 2564 เป็น
ต้นไป
 สหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกอาคารได้ ไม่ว่า
จะเป็นกิจกรรมขนาดเล็กหรือใหญ่ โดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยและไม่ต้องเว้นระยะห่าง แต่อาจจะมีข้อยกเว้นใน
บางกรณี ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ หรือขณะอยู่ในสนามบินและ
สถานีรถไฟ ยังจาเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่
 ราชอาณาจั กรนิวซีแลนด์ พิจ ารณาเปิดพรมแดนหมู่เกาะคุก โดยเปิดรับผู้เดินทางแบบไม่ต้องกักตัว
เพิ่มขึ้น สาหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้
 ประเทศญี่ปุ่ น เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อคุมสถานการณ์ โรคโควิด-19 เพิ่มอีก 3 จังหวัด ได้แก่
ฮ อ ก ไก โด โ อ ก า ย า ม ะ แ ล ะ ฮิ โ ร ชิ ม า ห ลั ง จ า น ว น ผู้ ติ ด เชื้ อ ยั ง ค ง เพิ่ ม ขึ้ น ใน ข ณ ะ ที่ ก า ห น ด
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในประเทศใกล้เข้ามา
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า การจัดบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 แบบ Walk-in เริ่มมิถุนายน
2564 หรือตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด เพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด และสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่ในประชากรให้เร็วที่สุด โดยจัดสัดส่วนการให้บริการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ ที่มาจากระบบหมอพร้อม ร้อยละ
30, กลุ่มนัดหมายจากโรงพยาบาล หรือ อสม. ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และโรค

อ้วน ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือน้าหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม,กลุ่มหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน ร้อยละ 50
และกลุ่มที่ Walk in เดินเข้ามาขอรับบริการ ร้อยละ 20
 กระทรวงสาธารณสุข มอบกรมควบคุมโรคใช้ รูปแบบ Factory Quarantine เพื่อควบคุมโรคโควิด-19
ในเรือนจา มั่นใจควบคุมได้ ไม่แพร่เชื้อสู่ภายนอก พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักสีแดงไปโรงพยาบาล ขณะนี้ให้ผู้ที่
ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ในสถานที่มิดชิด ไม่มีโอกาสแพร่เชื้อสู่ภายนอก รวมถึงคัดแยกระดับอาการผู้ป่วย และให้การรักษา
ตามสีของระดับอาการ โดยกลุ่มที่ไม่มีอาการรักษาประมาณ 14 วัน กลุ่มที่มีอาการปานกลางขึ้นไป จะมีโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ดูแล
 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สานักงานประกันสังคม (สปส.) และกรมบัญชีกลาง
แถลงการณ์เรื่อง สิทธิผู้ป่วยโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด โดยสปสช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจทั้งในโรงพยาบาลรัฐและ
เอกชน 2. อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาสามารถเข้ารับบริการได้ในโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง และไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวแก่โรงพยาบาลต่างๆ ให้ถูกต้องทั่วถึง เพื่อให้การป้องกันโรคและรักษาผู้ป่วย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เตรียมผ่อนคลายมาตรการสาหรับร้านอาหาร โดยพื้นที่สีแดง
เข้มสามารถนั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกิน 25% ถึง 21.00 น. ส่วนการสั่งซื้อกลับบ้านได้ถึง 23.00 น. พื้นที่สีแดงนั่ง
รั บ ประทานได้ ถึ ง 23.00 น. และในสถานศึ ก ษาอนุ ญ าตให้ ใช้ อ าคารสถานที่ แ ต่ ต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และพื้นที่สีส้มนั่ง รับประทานได้ตามปกติ รวมถึงสถานศึกษาอนุญาตให้ใช้อาคาร
สถานที่แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กาหนด พร้อมงดขายและดื่มสุราในร้านในพื้นที่ ทั้ง 3 สี อย่างไรก็ตามให้ รอ
ประกาศพื้นที่จังหวัดว่าจะอยู่โซนสีใด เนื่องจากการพิจารณายังไม่เสร็จสิ้น
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์ การติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ ป่วยสะสมรวมมากกว่า 161 ล้ านคน โดย
จานวนผู้ป่ วยรายวัน เริ่มมีแนวโน้ มลดลง แต่ยังอยู่ในระดับมากกว่า 7.5 แสนคนต่อวัน ยังคงมีการระบาดมากใน
ประเทศอินเดีย ส่วนจานวนผู้เสียชีวิตรายวัน เริ่มมีแนวโน้มลดลง แต่ยังอยู่ในระดับมากกว่า 1 หมื่นคนต่อวัน รวม
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดมากกว่า 3.3 ล้านคน ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอก
ใหม่ 67,187 ราย โดยจานวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศมีแนวโน้มทรงตัวในระดับประมาณสองพัน รายต่อวัน ในวันนี้
มีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,256 รายจาก 61 จังหวัด แนวโน้มการติดเชื้อในภาคเหนือ ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ
ลดลง แต่ยังคงพบกลุ่มก้อนการระบาดใหม่ประปรายในบางจังหวัด ส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สาหรับการระบาดในเรือนจาและสถานที่ต้องขัง ได้มีการคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้ติด
เชื้อรายใหม่ในกลุ่มนี้ 183 ราย ในระยะนี้ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า โดยเฉพาะการ
สัมผัสกับผู้ติดเชื้อในครอบครัว การเสียชึวิตจากการระบาดในระลอกนี้อยู่ที่ 454 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ
0.68 ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทย มีการฉีดไปแล้วมากกว่า 2.1 ล้านโดส จึงควรเพิ่มความเข้มข้นของ
การเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ ดาเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกใน
พื้นที่เสี่ยง เช่น เรือนจา ตลาด สถานประกอบการ ชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ประชาสัมพันธ์และจัดบริการ
ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มีภาวะอ้วนให้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนยกระดับ

มาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทางานจากบ้านให้มากที่สุด
ลดการเดิ น ทางที่ ไม่ จ าเป็ น โดยเฉพาะสถานที่ เสี่ ย งที่ มี ค นรวมกั น เป็ น จานวนมาก งดการจั บ กลุ่ ม พู ด คุ ย กั น หรื อ
รับประทานร่วมกัน และรีบเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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