ฉบับที่ 349 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

สถานการณ์ในประเทศ

ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง
• ด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวั ฒนะ
จำนวนการตรวจทางห้ องปฏิ บัติก าร
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้ สัมผัสเพิ่มเติม *
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ *
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้ วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 166,296 ราย โรงพยาบาลรัฐ 380,497 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม

7,475,627 ราย
396,507 ราย
978,008 ราย
550,598 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
550,598 ราย
3,717 ราย
546,793 ราย
88 ราย

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
• ประเด็นเกี่ยวข้องกับการเตรียมและจัดหาวัคซี น
- ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบี ย ได้รับการจัดส่งวัคซีน Pfizer/BioNtech เป็ นครั้งแรกเมื่อเช้าวันพุธ ผู้
ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนมากกว่า 100,000 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะจัดลำดับความสำคัญ
ให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แนวหน้าก่อน
- สหรัฐอเมริกา สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐฯ จะอนุมัติ การใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษทั
โมเดอร์นาเป็นกรณี ฉุกเฉิ นในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และคาดว่า วัคซีน กว่า 40 ล้านโดส จะถูก แจกจ่ายให้กั บชาว
อเมริกันภายในสิ้นเดือนนี้ ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องให้ชาวอเมริกันยังคงสวมหน้ากาก
อนามัย หลีกเลี่ย งการรวมตัวกัน รัก ษาระยะห่างทางสังคม และงดการเดินทางที่ ไม่จำเป็ น จนกว่า จะมีวัคซี นป้องกั น
โรคฯ ใช้ในวงกว้าง เพราะมาตรการดังกล่าวยังเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการยังยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- สหรั ฐอเมริ กา รัฐ นิวเม็ก ซิโกต้อ งทิ้ งวัค ซีนไฟเซอร์โควิด -19 จำนวน 15 ขวด จำนวนรวม 75 โดส
เนื่องจากสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้มีการจัดส่งยาทดแทนแล้ว
- ประเทศนิ วซี แลนด์ ตั้ งเป้ าให้วั คซี นป้ องกัน โควิด -19 แก่ ป ระชาชนทั้ งหมด ภายในปี 2564 โดย
รัฐบาลจัดซื้อวัคซีนจากสองบริษัท คือ แอสตราเซเนกาและโนวาแวกซ์
• ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค
- สาธารณรั ฐสิ ง คโปร์ กล่ าวว่า พบแรงงานข้ า มชาติ ที่ อ าศั ยอยู่ ในหอพั ก ติ ด เชื้ อวิ ด -19 ถึ ง 47%
ส่วนมากไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่ รุนแรง และได้รับรายงานของผู้ป่วยส่ว นใหญ่ในช่วงฤดูร้อน ทางการจึงแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ปิดโรงงานและทำการตรวจหาเชื้อ เพื่อยับยั้งการระบาด
- สาธารณรั ฐประชาชนจี น จะระงับ การบินระหว่า งประเทศขาเข้ า หากพบผู้ ติด เชื้ อ โควิด -19 ใน
เที่ยวบิน 5 คนขึ้นไป โดยจะถูกห้ามไม่ให้ทำการบินเที่ยวบินเหล่านั้นเป็นเวลาสองสัปดาห์ และจะระงับสี่สัปดาห์ หาก
พบผู้โดยสารติดเชื้อ 10 คนขึ้นไป ทั้งนี้สายการบินจะได้รับอนุญาตให้บินต่อได้ เพียงหนึ่งเที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเส้นทาง
ดังกล่าวเมื่อการระงับสิ้นสุด
- องค์ การอนามัย โลก จะเดินทางไปยัง เมื องอู่ฮั่น มณฑลหูเ ป่ย สาธารณรัฐ ประชาชนจี น ในเดื อ น
มกราคม 2564 อีก ครั้ง เพื่อ ค้นหาต้ นตอของโควิ ด-19 โดยคาดว่ าจะใช้เวลาสอบสวนประมาณ 4-5 สั ปดาห์ ซึ่ งให้
ความสำคัญกับการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันการระบาดในลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
- สาธารณรัฐ จีน (เขตการปกครองพิ เศษไต้ หวั น) ประกาศขยายระยะเวลาห้ ามนำเข้าแรงงานจาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย อย่างไม่มีกำหนด หลังตรวจพบแรงงานอินโดนีเซียหลายรายติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากรัฐบาลอินโดนีเซียในการออกเอกสารรับรองผลการตรวจเชื้อ โควิด-19 ปัจจุบันไต้หวันมีแรงงานอินโดนีเซี ย
ประมาณ 250,000 คน ส่วนใหญ่ทำงานเป็นลูกจ้างและผูช้ ่วยในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งนี้ พบแรงงานอินโดนี เ ซี ยที่
เพิ่งเดินทางเข้าไปทำงานติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 132 ราย โดย 76 ราย ตรวจพบว่าติดเชื้อทั นทีที่เดินทางถึงไต้หวั น
ขณะที่ตัวแทนบริษัทที่จัดส่งแรงงานอินโดนีเซียระบุวา่ การติดเชื้อของแรงงานอินโดนีเซียอาจเกิดขึน้ ระหว่างกักตัว 14 วัน
ที่ไต้หวัน และไม่ได้ตรวจพบเชื้อทุกคน โดยอินโดนีเซียมีแผนจะจัดส่งแรงงานไปยังประเทศอืน่ ต่อไป
- องค์การอนามัยโลก ประจำภูมิภาคยุโรป เตือนว่ามีความเสี่ยงสูงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 ในทวีป ยุโรป จะกลับ มาทวีค วามรุ นแรงขึ้นอีกในเดื อนมกราคม 2564 เนื่องจากมีการรวมตัว ของประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันหยุดส่งท้ายปี และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัด ระวังในช่วงเวลาดัง กล่าว ด้วยการสวม

หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มีการรวมตัวกัน และขอให้จัด งานเฉลิมฉลองในพื้นที่กลางแจ้ง แต่ห ากต้องจัดงานเฉลิ ม
ฉลองในสถานที่ปิด ขอให้จำกัดจำนวนแขกที่เข้าร่วมงาน และต้องแน่ใจว่า เป็นสถานที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- สหรัฐอเมริก า พั ฒ นาวิ ธีก ารสร้ างภาพเอกซเรย์ ท รวงอกคุณ ภาพสูงที่ ใช้ วินิจฉั ยโรคโควิ ด -19 ได้
แม่ นยำขึ้ น โดยใช้ ระบบคอมพิ วเตอร์เ รีย นรู้ ได้ ด้ ว ยตนเอง เรี ย กว่ า Mean Teacher + Transfer Generative
Adversarial Networks (MTT-GAN) โดยภาพที่สร้างขึ้นมา จะมีลักษณะคล้ายกับภาพจริงมากยิ่งขึ้น
2. มาตรการในประเทศไทย
• จัง หวัด เชี ย งราย วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มี ค นไทยในจั งหวั ดท่ า ขี้ เหล็ ก เดิ นทางเข้ าไทยทางด่ า น
พรมแดนมิ ตรภาพไทย-เมี ยนมา แห่งที่ 2 จำนวน 15 คน เป็นผู้ ใหญ่ 13 คน เด็ก 2 คน จำนวนนี้ มีทั้ง ผู้ที่ไปทำงานใน
สถานบันเทิงและค้าขาย ขณะนี้มีการตรวจหาเชื้อ และนำตัวเข้าสถานกักตัวในอำเภอแม่สาย เพื่อรอดูอาการ 14 วัน
• จังหวัด ตราด รายงานความก้าวหน้ าผู้รับ การกัก ตัว ณ ศูนย์ส่ งเสริมการเรีย นรู้และพัฒนาทรัพยากรป่ า
ชายเลนที่ 1 มีผู้กั กตัวเหลือ อยู่ จำนวน 8 คน และรายงานการเก็บตั วอย่ างหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนไทยกลุ่ ม
เสี่ยงและกลุ่มแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่ดือนพฤษภาคม – 14 ธันวาคม 2563 เก็บ ตัวอย่างไปแล้ว 370 ตัวอย่าง มีผลเป็ น
ลบทั้งหมด ทั้งนี้ได้กำชับผู้นำชุม ชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน หมั่นเฝ้ าสังเกตและกำกับดูแ ลบุคคลที่
กลับเข้ามาในพื้นที่ ทั้งยังเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด –19 อย่างเคร่งครัด
• จังหวัด จันทบุรี เผยถึ งการป้อ งกันไวรัสโควิ ด -19 ในช่วงก่อ นเทศกาลปีใ หม่ 2564 สั่งการให้ฝ่ ายความ
มั่นคง ทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดกวดขันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยได้กำชับ ให้
ตั้งด่านตรวจ 3 ชั้น ได้ แก่ ด่านตรวจตามแนวชายแดน ด่า นตรวจชั้นใน เช่น ถนนสายรอง และด่ านตรวจในชุมชน และ
หมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของกลุ่มแรงงงานต่างด้าว
• กระทรวงสาธารณสุ ข แจงมาตรการป้ องกั นการแพร่ ระบาดโควิด -19 ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ ต้ องสวมหน้ ากาก
อนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่าง และยืนยันว่าทุกกิจกรรมในช่วงปีใหม่สามารถดำเนิ นได้ ตามปกติ โดยผู้จัดต้องขออนุญาต
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พบผู้ติดเชื้ อเพิ่มขึ้น สอดคล้อ งกับจำนวน PUI ที่เพิ่ม มากขึ้น และจำนวนผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ า
มายังประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น ตามนโยบายการอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มเฉพาะ เช่ น ครู หรือนักธุรกิจ เข้ามายั ง
ประเทศ นอกจากนั้นจากการสื่อสารเรื่องนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI กับ โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เน้ น
ย้ำกรณีพบผู้ป่วยที่จมูก ไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่ได้ รับรส ให้ตรวจโรคโควิ ด-19 อาจทำให้สามารถตรวจจับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศได้ ซึ่งวั นนี้ พบผู้ติ ดเชื้ อนอก quarantine facilities 1 ราย ที่ จัง หวัด สมุ ทรสาคร โดยผู้ป่ วยรายนี้มี
ประวัติ ค้ าขายที่ ต ลาดอาหารทะเล จึ ง ต้อ งมีก ารตรวจสอบ ผู้ ป่ ว ยรายนี้ อ ย่า งใกล้ ชิด แต่ อ ย่า งไรก็ต าม จัง หวั ด
สมุทรสาครเป็ นจังหวัดที่มีแ รงงานต่างด้า วที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยมากที่สุ ดเป็นอั นดับต้ นๆ จึง ยังต้อ ง
สอบสวนเพื่อหาแหล่งของการติดเชื้อต่ อไป ซึ่งขณะนี้กรมควบคุมโรคได้จัดทำแนวทางสำหรับการเฝ้าระวังโรคเฉพาะ
พื้นที่ (sentinel surveillance) ในแรงงานต่างด้าวแล้ว เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่ อไป
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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