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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,419,061 ราย
720,521 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 19,664 ราย)
14 ธ.ค. 63 (60 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ
0.20%
• 15 – 39 ปี
2.10%
• 40 – 59 ปี
6.50%
• 60 ปีขึ้นไป
• อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย
มี โ รคประจำตั ว หรื อ ภาวะเสี่ ย ง
64%
เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ

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

ระลอก 1 เม.ย. 2564 –
ปัจจุบัน (19,570 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.83%
6.04%
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90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
• ญี่ปุ่น ประกาศแผนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดสแล้ว โดยลดเวลาการกักตัวของผู้ที่เดินทางเพื่อธุรกิจจาก 10 วัน เหลือ 3 วัน
หากแสดงหลักฐานพิสูจน์การฉีดวัคซีน
• สหรัฐอเมริกา ศาลอุทธรณ์สหรัฐสั่งระงับมาตรการบังคับฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้ครบตามเงื่อนไขของวัคซีนแต่ละ
แบบ ภายในวัน ที่ 4 มกราคม 2565 เป็ น การชั่วคราว แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางขอความร่วมมือไปยังสถาน
ประกอบการทุกแห่ง ให้กำหนดแนวทางสำหรับพนักงานซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่
ปฏิบัติงาน และต้องเข้ารับการตรวจให้มีผลยืนยันเป็นลบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. เป็นต้นไป
• สาธารณรัฐ เกาหลี สั่ งซื้อยาแพ็กซ์โลวิด (Paxlovid) ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ จำนวน 70,000 คอร์ส
ซึ่งเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานเพื่อรักษาโรคโควิด 19 หลังไฟเซอร์เผยผลการทดลองว่าสามารถลดความเสี่ ยงในการ
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ถึง 89 เปอร์เซ็นต์
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียนแล้วกว่า 3.11 ล้านราย คิดเป็นมากกว่า
ร้อยละ 80 ครู - บุคลากรครบ 2 เข็ม 5.6 แสนราย และยังให้โรงเรียนทุกแห่งปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
เพิ่ม 6 มาตรการเสริม และมี 7 มาตรการเข้มเพื่อลดความเสี่ยงในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศให้ทุกภาคส่วนระมัดระวังในการนำชุดตรวจ ATK
ไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ชุดตรวจทุกรายการต้องได้รั บอนุญาต
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน โดยตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) หรือผ่านคิวอาร์โค้ด
• พะเยา ให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เชิงรุกในชุมชนฟรี ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 และค้ น หาผู้ ติ ดเชื้ อ เพื่ ออำนวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนไม่ ต้อ งเดิ น ทางเข้ าไปตรวจ
ทีโ่ รงพยาบาล

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษา
ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ จำนวน 98,367 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการรุนแรง 2,048 ราย
ต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ 449 ราย ซึ่งรักษาตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร 73 ราย (ร้อยละ 16.3) ปัตตานี 43 ราย
(ร้อยละ 9.6) เชียงใหม่ 22 ราย (ร้อยละ 4.9) สมุทรปราการ 22 ราย (ร้อยละ 4.9) และเชียงราย 21 ราย (ร้อยละ
4.7) ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ที่อยู่ร ะหว่างการรักษาจะมีแนวโน้มลดลง แต่สัดส่วนผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจยังคงคงที่ (ประมาณ
ร้อยละ 21 - 23 ของผู้ป่วยที่กำลังรักษา) จังหวัดเหล่านี้จึงมีความสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบต่อระบบบริการทาง
การแพทย์ในพื้นที่ จึงควรลดความเสี่ยงโดยการปรับกลยุทธ์ในการรับรักษาผู้ป่ วยในจังหวัดของตนเองโดยดำเนินการ
คัดแยกประเภทผู้ป่วยตามความรุนแรง สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงควรพิจารณาให้การรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะ
กิจ (hospitel) ศูน ย์ พักคอย (community isolation) หรือ แยกกักที่บ้ าน (home isolation) พร้อมทั้งมี อุปกรณ์
ยาสำหรับการรักษาให้แก่ประชาชน และระบบการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดในแต่ละวัน และจัดระบบส่งต่อผู้ป่วย
ที่เหมาะสมเมื่อผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้นโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการดูแล
ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงในช่วงแรก หากพบว่าผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 60 ปี หรือมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน หรือมีภาวะอ้วน ควรให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างรวดเร็ว และเฝ้าติดตามอาการใกล้ชิด เพื่อป้องไม่ให้
เกิดอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จัดระบบการส่งต่อสำหรับผู้ป่วยที่อาการรุนแรงเพิ่มขึ้นไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อม
ได้อย่ างเหมาะสม สำหรั บ โรงพยาบาลที่ร องรับ ผู้ ป่ วยใส่ ท่ อช่ว ยหายใจในพื้ น ที่ควรดำเนิ นการจัดแบ่ งทรัพ ยากร
หอผู้ ป่ ว ย ห้ อ งแยกผู้ ป่ ว ย เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ รวมถึ ง บุ ค ลากรทางการแพทย์ สำหรั บ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยโควิ ด 19
เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ออกจากผู้ป่วยทั่วไป เพื่อให้ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล และระดมทรัพยากร
ภายในหน่วยงาน หรือจัดหาจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยโควิด 19 สำหรั บ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ของแต่ ล ะพื้ น ที่ ค วรสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของโรงพยาบาล โดยการจัดสรร โยกย้าย ทรัพยากรภายในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้ภาระงานหนัก
กับโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ง นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์จึงควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลในเวลาปฏิ บั ติ ง าน และการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ส่ ว นบุ ค คลนอกเวลาปฏิ บั ติ งานอย่ า งเคร่ งครั ด
เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อต่อตนเองและผู้อื่น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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