สถำนกำรณ์ทั่วโลก

ฉบับที่ 502 วันที่ 19 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 408,430 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,429,300 ราย)
 อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,455,840 ราย
554,933 ราย
2,270,713 ราย
1,843,207 ราย
81,772 ราย
345,734 ราย
1,843,207 ราย
5,389 ราย
1,837,730 ราย
88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 678 รำย)
14 ธ.ค. 63 (60 รำย)
อัตรำป่วยตำยตำมกลุ่มอำยุ
0.20%
 15 – 39 ปี
2.10%
 40 – 59 ปี
6.50%
 60 ปีขึ้นไป
 อายุ 2 เดือน 1 ราย
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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31 มี.ค. 64 (34 รำย)

ระลอก 1 เม.ย. 2564 –
ปัจจุบัน (584 รำย)
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1. ประเด็นที่น่ำสนใจในต่ำงประเทศ ณ วันที่ 19 พฤษภำคม 2564
 สหราชอาณาจั ก ร ได้ ผ่ อนปรนมาตรการล็ อกดาวน์ โดยอนุ ญ าตให้ มี การชุม นุม กัน หรือท ากิจกรรม
กลางแจ้งรวมกัน ได้เพิ่มขึ้น ถึง 30 คน ในอาคารไม่เกิน 6 คน สองครอบครัว สามารถพบปะกัน ได้ พิพิธภัณ ฑ์ โรง
ภาพยนตร์ สามารถเปิดได้ตามปกติ นอกจากนี้ โฮสเทล โรงแรม รีสอร์ท สามารถเปิดรับแบบค้างคืนได้ ทั้งนี้ยังเร่งให้
ประชาชนมารับวัคซีนให้ มากขึ้น กว่าเดิม และพยายามฉีดวัคซีนโดสที่ 2 แก่ผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี ให้เร็วขึ้น เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐบาลแถลงว่า หน่วยงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HSA) ได้อนุมัติการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด 19 ของบริษัทไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ให้ ใช้กับเด็กอายุระหว่าง 12 - 15 ปี จากเดิมอนุมัติการฉีดวัคซีน
สาหรับผู้ ที่มีอายุ ไม่ต่ากว่า 16 ปี และตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 - 44 ปี ที่
ลงทะเบียนแล้วจะเริ่มรับการฉีดวัคซีนได้
 สาธารณรัฐ สั งคมนิ ย มเวีย ดนาม รายงานจากบั๊กซาง มีค าสั่ งปิ ดนิคมอุต สาหกรรม 4 แห่ ง เป็ นการ
ชั่วคราว เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด 19 ของพนักงานในโรงงาน โดยมี 3 แห่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตของบริษัท
ฟ็อกซ์คอนน์ ซึง่ เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของประเทศ
2. มำตรกำรในประเทศไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่
1/2564 จากวัน ที่ 1 มิถุน ายน 2564 ออกไปอี ก โดยเลื่ อนเป็ น วัน ที่ 14 มิถุน ายน 2564 เพื่ อ ความปลอดภั ยและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเพื่อให้มีระยะเวลารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ หากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้ นที่สีแดง และพื้นที่ควบคุม หรือ
พื้นที่สีส้ม ประสงค์จะดาเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาแห่งนั้น ดาเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข 44
ข้อ โดยต้องผ่านทุกข้อ และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

 กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม (Call center) หมายเลข 0 2792 2333
ตอบคาถามการลงทะเบียนจองนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ทางไลน์และแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ตั้งแต่ 09.00 – 22.00
น. ซึ่งเปิด 120 คู่สาย และภาคเอกชนจะร่วมให้บริการเพิ่มรวมเป็น 180 คู่สาย โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่าเมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์จะสามารถให้บริการประชาชนได้วันละ 20,000
สาย
 กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2 ดูแลโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 เพื่อควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อ โควิด 19 ไปยังชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และลดความแออัดของผู้ ติดเชื้อที่มีอาการไม่
รุนแรง (สีเขียว) ในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนพระปริยติธรรม วัดศรีสุดารามวรวิหาร
เขตบางกอกน้อย สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง แบ่งเป็น ชาย 100 เตียง หญิง 100 เตียง
 กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขอให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร
รวบรวมรายชื่อพนักงานและเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อจัดบริการให้วัคซีนแก่กลุ่มดังกล่าวให้ได้
อย่ างรวดเร็ ว เนื่ องจากเป็ น กลุ่ มที่มีความเสี่ ยงในการติดเชื้อสู ง ได้แก่ 1.รถโดยสารประจาทางหมวด 1 หมวด 4
เอกชน และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง 2.รถยนต์สามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) 3.รถจักรยานยนต์สาธารณะ 4.รถแท็กซี่นิติ
บุคคล 5.รถแท็กซี่ส่วนบุคคล
3. ประเมินควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มีจานวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 3,394 ราย
กว่าร้อยละ 50 เป็ น การติดเชื้อในเรือนจ า รองลงมาเป็น การติดเชื้อจากการสั มผั สผู้ ติดเชื้อรายก่อนหน้า ทั้ งจาก
ครอบครัว และผู้ร่วมงาน มากกว่าการติดเชื้อในชุมชน โดยในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ลักษณะของการถ่ายทอดเชื้อไป
ยังครอบครัวมาจากการออกไปสัมผัสเชื้อนอกบ้าน เช่น จากการทางาน การไปในสถานที่เสี่ยง รวมถึงชุมชนแออัด
เป็นต้น นอกจากนี้ การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือพูดคุยกันโดยไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยง
ที่สาคัญที่ทาให้เกิดการถ่ายทอดเชื้อในสถานที่ทางาน จากสถานการณ์ในปัจจุบัน พบจานวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะ กรุงเทพหมานคร ปทุมธานี และสมุทรปราการ สาหรับต่างจังหวัดพบ
ผู้ติดเชื้อประปราย มีแนวโน้มจานวนผู้ป่วยรายใหม่ค่อนข้างคงที่ แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ยังคงมีการระบาดของโรคอยู่
อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกจังหวัด ดาเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานพยาบาล และการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
ในพื้ นที่เสี่ ยงสู ง หากพบผู้ ติดเชื้อ ยั งต้องติดตามผู้ สั มผั สเสี่ ยงสู งให้ มารับการตรวจหาเชื้อตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข นอกจากนี้ ต้องเน้นย้าให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างและทางานจากบ้าน (Work from home)
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนแออัด ไม่นั่งรับประทานอาหารในที่สาธารณะ และไม่จับกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน
งดจัดกิจกรรมรวมคนเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายโรค
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

