สถำนกำรณ์ทั่วโลก

ฉบับที่ 500 วันที่ 17 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 397,168 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,406,570 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,445,974 ราย
552,066 ราย
2,236,668 ราย
1,809,202 ราย
81,732 ราย
345,734 ราย
1,809,202 ราย
5,376 ราย
1,803,738 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 614 รำย)
14 ธ.ค. 63 (60 รำย)
อัตรำป่วยตำยตำมกลุ่มอำยุ
0.20%
 15 – 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
ระยะเวลำเฉลี่ยระหว่ำงวันเริ่มป่วย
3.5 (0 – 19)
ถึงวันได้รับรักษำ (ต่ำสุด – สูงสุด)

ระลอก 15 ธ.ค. 63 –
31 มี.ค. 64 (34 รำย)

ระลอก 1 เม.ย. 2564 –
ปัจจุบัน (520 รำย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
0.79%
4.61%

100%

91%

1.2 (0 – 8)

2.1 (0 – 14)

1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2564
 สาธารณรั ฐ สิ งคโปร์ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสิ งคโปร์ ประกาศระงับ การเรี ย นการสอนของโรงเรีย น
ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัยทุกแห่ง รวมถึงสถาบันมิลเลนเนีย โดยจะเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ที่บ้าน
แทน เริ่ ม ตั้ งแต่ วัน ที่ 19 พฤษภาคม 2564 จนถึ งสิ้ น สุ ด ภาคเรีย นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แต่ยั งอนุ ญ าตให้
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเปิดทาการต่อไปได้
 สาธารณรัฐจี น รัฐ บาลไต้ห วัน กาลั งเร่งควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ซึ่งได้ ออก
มาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดขึ้น โดยให้ปิดโรงภาพยนตร์ และสถานบันเทิง จากัดการชุมนุมหรือการรวมตัวกัน
จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และขอความร่วมมือให้บริษัทต่าง ๆ อนุญาตให้พนักงานทางานจากที่บ้าน ทั้งนี้ร้อง
ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และกักตุนสินค้า ซึ่งขณะนี้ให้ จากัดการซื้อสินค้าเพียงสองชิ้น ต่อรายการ หลังจาก
สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตหมดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
 สาธารณรัฐอินเดีย รายงานจากกรุงนิวเดลี รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาในการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในกรุง
นิวเดลีออกไปอีก 1 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจานวนมาก
 สาธารณรัฐประชาชนจีน กาลังเร่งฉีดวัคซีนป้องโรคโควิด-19 ให้ประชาชน โดยล่าสุดที่ผ่านได้ดาเนินการ
ฉีดจานวนมากถึง 13.7 ล้านโดสภายในวันเดียว ทั้งนี้จึงตั้งเป้าหมายว่าจะฉีดให้ประชาชน 560 ล้านคน หรือคิดเป็น
สัดส่วน 40% ของประชาชนทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และรองรับการเปิดเศรษฐกิจโลก
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กรุงเทพมหานคร ออกประกาศยังคงปิดสถานที่ชั่วคราว ทั้งสถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส สนาม
เด็กเล่น สถาบันการศึกษา สนามแข่งขัน สนามมวย สนามม้า แต่ผ่อนปรนให้นั่งกินอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น.
จากัดไม่เกิน 25% ของจานวนที่นั่ งปกติ จาหน่ายอาหารแบบนาไปบริโภคที่อื่นได้ (Take way) ไม่เกิน 23.00 น.
ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564

 กรุงเทพมหานคร จะให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่บุคลากรส่วนหน้า ผู้ที่ขับรถยนต์สาธารณะ
พนักงานเก็บค่าโดยสารสาธารณะ จากบริษัทขนส่งต่าง ๆ ซึ่งมีประมาณ 7,000 คน รวมถึงจะฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน
เก็บ ขน พนั ก งานกวาด จากส านั กงานเขต คนขับ แท็ กซี่ วิน จั กรยานยนต์ พนั กงานขนส่ งอาหารต่ าง ๆ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้เป้าหมายต่อไปคือ บุคลากรครู จากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 170,000 คน ส่วนกลุ่ม
อาชี พ เสี่ ย งอื่ น ๆ จะได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ได้ รั บ วัค ซี น ในล าดั บ ถั ด ไป ทั้ งนี้ ยั งได้ เร่ งขยายสถานที่ ฉี ด วั ค ซี น นอก
โรงพยาบาล หรือหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย โดยใน
วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2564 จะเปิดให้บริการ 14 แห่ง และปลายเดือนพฤษภาคม 2564 จะเพิ่มเป็น 25 แห่ง ทั่ว
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายในการฉีดที่หน่วยบริการนอกโรงพยาบาลให้ได้แห่งละ 1,000 - 3,000 คนต่อวัน
รวมแล้วคาดว่าจะให้บริการ ได้ 38,000 - 50,000 คน/วัน นอกจากนี้ยังมีการฉีดในโรงพยาบาลอีก 126 แห่ง ให้กับ
ผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค วันละ 30,000 คน รวมแล้วจะฉีดให้ได้วันละ 80,000 คน
 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัด ประกาศปรับระดับพื้นที่จากสีแดงเป็นสีส้ม
ผ่ อ นคลายให้ นั่ ง รั บ ประทานอาหารในร้ า นได้ จ นถึ ง เวลา 23.00 น. แต่ ยั งคงงดการจ าหน่ า ยและดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในร้าน ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึง 21.00 น. งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ซูเปอร์
มาเก็ต สถานที่ขายสินค้ากลางคืนเป็นประจา เปิดได้ถึง 23.00 น. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เปิดได้เฉพาะตัด ดัด ซอย
และแต่งผม ต้องไม่มีคนนั่งรอ สถานเสริมความงามเปิดได้ เว้นการทาส่วนใบหน้า สนามกีฬาปิดส่วนออกกาลังกายใน
ร่ม กลางแจ้งเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์ การติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในช่วง 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา (วันที่ 10 - 17 พฤษภาคม 2564)
มีจานวนการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งสิ้ น 466,764 ตัวอย่าง และมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 27,707 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 5.9 ของจานวนการส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด โดยมีค่ามัธยฐานของการพบผู้ติดเชื้อ 2,279
รายต่อวัน (สุงสุด 9,635 ราย ต่าสุด 1,630 ราย แบ่งเป็นสัญชาติไทย ร้อยละ 83.68 สัญชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
ร้อยละ 14.68 และสัญชาติที่ไม่ใช่ประเทศกลุ่มอาเซียน ร้อยละ 1.64 โดยการติดเชื้อในปัจจุบัน เป็นการติดเชื้อใน
เรื อ นจ า (ร้ อ ยละ 38.96) รองลงมา ได้ แ ก่ การติ ด เชื้ อ จากการสั ม ผั ส หรือ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ป่ ว ยยื น ยัน ในกลุ่ ม คนรู้จั ก
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และการติดต่อจากการอยู่ในที่ชุมชนหรือที่แออัด เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การระบาดมีลักษณะ
การแพร่โรคในวงคนรู้จัก หรือในสถานที่เสี่ยง เช่น ที่แออัด หรือที่คนพลุกพล่าน ซึ่งในช่วงสัปดาห์ต่อไป หลังจากที่มี
การผ่ อ นปรนมาตรการ มี ค วามเป็ น ไปได้ ว่ าจะพบการแพร่ เชื้ อ ในสถานที่ ส าธารณะที่ มี ค นใช้ บ ริก ารหนาแน่ น
นอกจากนี้ จานวนการพบผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบในกลุ่มวัยทางาน แรงงานที่ไม่
สามารถทางานจากบ้านได้ เช่น แคมป์ก่อสร้าง ตลาด และการระบาดในเรือนจา ซึ่งมาตรการเว้นระยะห่างกระทาได้
ยากในประชากรกลุ่มนี้ ดังนั้น การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ควรนามาใช้ในกลุ่ม
อาชีพเสี่ยงที่ต้องพบปะคนจานวนมาก หรือปฏิบัติงานในที่คนพลุกพล่าน เช่น ผู้ที่ให้บริการรถสาธารณะ พนักงานเก็บ
กวาด ผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้าของหน่วยงานต่าง ๆ นอกเหนือจากการฉีดให้กลุ่มโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มระดับ
ภูมิคุ้มกันหมู่ในประชากรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

