สถำนกำรณ์ทั่วโลก

ฉบับที่ 499 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00
น.

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 394,038 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,400,293 ราย)
 อื่นๆ
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88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 589 รำย)
14 ธ.ค. 63 (60 รำย)
อัตรำป่วยตำยตำมกลุ่มอำยุ
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64%
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ระยะเวลำเฉลี่ยระหว่ำงวันเริ่มป่วย
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1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 16 พฤษภำคม 2564
 ประเทศญี่ปุ่น เริ่มใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมโรคโควิด-19 ใน 6 จังหวัด หลังจากที่ยอดติดเชื้อ
ภายในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้าที่จะถึงมหกรรมโอลิมปิกฤดูร้อน ในขณะที่ญี่ปุ่นได้ขยายระยะเวลาใน
การประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่มเติมใน 3 พื้นที่ออกไปอีก โดยพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินนั้น ภัตตาคารจะต้องปิด
ให้บริการในเวลา 20.00 น. และงดเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนงดให้บริการคาราโอเกะ
 สาธารณรัฐประชาชนจีน อนุมัติการใช้งานกรณีฉุกเฉินแก่วัค ซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย เพิ่ม
อีก 1 รายการ โดยบริษัท Shenzhen Kangtai Biological Products ผู้พัฒ นาระบุว่า เริ่มดาเนินการทดลองทาง
คลินิกระยะที่ 3 แล้ว โดยงานวิจัยของบริษัทฯ ก่อนตีพิมพ์ระบุว่า ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ระดับ 3 ขึ้นไป
จากการทดลองสองระยะแรก
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ วางแผนที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียน และเมื่อได้รับการอนุมัติก็
จะดาเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่อายุต่ากว่า 16 ปี หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิงคโปร์ได้
กลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์หลังจากที่ได้บังคับใช้มาตรการนี้ไปเมื่อปีที่แล้ว โดยได้สั่งห้ามรับประทานในร้านอาหาร
จากัดการรวมตัวของประชาชน ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น
 สาธารณรัฐจีน กล่าวว่า กรุงไทเป และเทศบาลนิวไทเป อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมทางสังคมระดับ 3
โดยหนึ่งในข้อบังคับที่สาคัญ คือการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หากไม่ปฏิบัติตาม
ต้องระวางโทษปรับขั้นต่า 3,000 ดอลลาร์ไต้หวัน และสูงสุด 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ขณะที่บุคคลใดก็ตามละเมิด
ข้อบังคับด้านการรวมตัวในสถานที่สาธารณะ และการปกปิดไทม์ไลน์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนโรค ต้องระวางโทษปรับ
ขั้นต่า 60,000 ดอลลาร์ไต้หวัน และสูงสุด 300,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 นายกรัฐมนตรี ลงนามข้อกาหนดและข้อปฏิบัติตามความมาตรา 9 พระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 23) ดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือ
เมื่ออยู่ในที่สาธารณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อ 2. ปรับระดับการกาหนดเขตพื้นที่
สถานการณ์ ได้แก่ (1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด: กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

สมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด (2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด: ในพื้นที่จังหวัด รวม 17 จังหวัด (3) พื้นที่ควบคุม: ในพื้นที่
จังหวัด รวม 56 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุ ข จะเปิ ด สถานี ก ลางบางซื่ อ พื้ น ที่ ชั้ น 1 และ ชั้ น ลอย
กว่า 13,500 ตารางเมตร เป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อบริการประชาชน บุคคลากรด่านหน้า
และผู้ให้บ ริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
รองรับประชาชนที่มารับบริการกว่า 10,000 คน/วัน และจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2564 ใน
เวลา 09.00 - 20.00 น. ให้กับผู้ให้บริการด่านหน้า และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไปจะให้บริการกับประชาชน
ทั่วไปแบบwalk-in ในทุกวัน จนถึงสิ้นปี 2564
 กรุ งเทพมหานคร จั ดทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ เสี่ ยงเพื่อตรวจค้น หาผู้ ป่ว ยหรือผู้ ติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุก
(Active Case Finding หรือ ACF) ด้วยการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่งตรวจด้วยวิธี PCR อย่างต่อเนื่องเพิ่มเติม
โดยกาหนดลงพื้นที่ดาวกระจายใน 6 กลุ่มเขต ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 มีเป้าหมายคัดกรองประชาชน
กลุ่มเสี่ยงแต่ละจุดตรวจให้ได้ 300 - 500 คนต่อวัน
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์ ก ารติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในระดั บ โลก พบผู้ ป่ ว ยสะสมรวมมากกว่ า 163 ล้ า นคน
โดยจานวนผู้ป่วยรายวันเริ่มมีแนวโน้มลดลง แต่ยังอยู่ในระดับมากกว่า 7.5 แสนคนต่อวัน จานวนผู้เสียชีวิตรายวันก็
เริ่มมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แต่ยังอยู่ในระดับมากกว่า 1 หมื่นคนต่อวัน รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดมากกว่า 3.3 ล้านคน
ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกใหม่ 72,584 ราย โดยจานวนผู้ติดเชื้อ
รายวันในประเทศยังมากกว่าสองพันรายต่อวัน ในวันนี้มีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,302 รายจาก 58 จังหวัด ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งยังมี การคัดกรองเชิงรุกต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ เรือนจา สถาน
ประกอบการ แคมป์คนงาน ตลาด และชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น คาดว่าจะยังพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น ส่วน
จ านวนผู้ ป่ ว ยในภาคเหนื อ ใต้ และตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ มี แ นวโน้ ม ลดลง แต่ ยังคงพบการระบาดเป็ น กลุ่ ม ก้ อ น
ประปรายในต่างจังหวัด ซึ่งแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสกันในครอบครั วและกิจกรรมในชุมชน เช่น งานเลี้ยง งานบุญ วง
รับประทานอาหาร การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 2.2 ล้านโดส ในระยะนี้
ทุกจังหวัดควรดาเนิ นการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยง เช่น เรือนจา ตลาด สถานประกอบการ
ชุมชนที่ มีผู้ อยู่ อาศัย อย่ างหนาแน่ น ต่างจั งหวัด ควรเฝ้ าระวังอาการป่ว ยของผู้ ที่เดินทางไปจากกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และพื้นที่ที่พบการระบาด เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์และ
จัดบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่ มีภาวะอ้วนให้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชน
ยกระดับมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทางานจากบ้านให้
มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จาเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็นจานวนมาก งดการจับกลุ่มพูดคุยกันหรือ
รับประทานร่วมกัน และรีบเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
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