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ผู้สูงอายุ ติดเชื�อ-เสียชีวิตจากโควิด-19 สูง

ข้อแนะนําสําหรับเจ้าหน้าที�

รายงานโรคและภัยสุขภาพที� น่ าสนใจ 
ตามแนวชายแดน

 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื�อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในพื�นที�ชายแดน
สํานักงานความร่วมมืออระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ประจําสัปดาห์ 14 - 20 เมษายน 2565

เหตุการณ์อื�น ๆ
ที�สําคัญประจําสัปดาห์

วันที� 13 เมษายน 2565 สํานักข่าว 

วันที� 19 เมษายน 2565 สํานักงาน

วันที� 20 เมษายน 2565 สํานักข่าว   

     Than Lwin Times ประเทศเมียนมา
     รายงานว่า จากการที�ยังคงมีการระบาด
     ของไวรัสโอมิครอน ประกอบกับความ
     ไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ทําให้
     กําหนดการส่งแรงงานเมียนมา เพื�อเข้า
     มาทํางานในประเทศไทย ภายใต้เงื�อนไข
     MOU ที�ทํากับระเทศไทยในเดือนเมษายน
     มีความจําเป�นต้องเลื�อนออกไปอย่าง
     ไม่มีกําหนด

     คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
     แจ้งผลการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
     อาหาร ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     ผลปรากฏว่าพบเชื�อจุลินทรีย์ที�ทําให้เกิด
     โรคอาหารเป�นพิษ เกินมาตรฐาน 
     ในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลปรุงรส 
     2 รายการ โดยแหล่งผลิตอยู่ใน 
     เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

     Straits Times ประเทศมาเลเซีย รายงาน
     การหลบหนีชาวโรฮิงญา กว่า 500 คน
     จากศูนย์ลี�ภัยชั�วคราว ในเมืองป�นัง 
     ซึ�งขณะนี�ทางหน่วยงาน ที�เกี�ยวข้อง 
     ของมาเลเซีย สามารถ ตามตัวผู้อพยพ
     ที�หลบหนีกลับมา  ได้แล้ว 362 คน
     ส่วนที�เหลืออยู่ระหว่างการติดตาม
     อย่างเร่งด่วนต่อไป

     กระทรวงสาธารณสุข เผยยอดผู้สูงอายุติดเชื�อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ยังคง 
สูงอย่างต่อเนื�อง ข้อมูล วันที� 21 เมษายน 2565 พบผู้เสียชีวิต จํานวน 129 ราย 
ร้อยละ 84 เป�นผู้สูงอายุ โดยโรคแทรกซ้อนที�ทําให้เสี�ยงต่อการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ 
ได้แก่ โรคเบาหวาน ไตเรื�อรัง และโรคอ้วน ป�จจุบัน พบว่ามีผู้สูงอายุที�ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 
แม้แต่เข็มเดียว จํานวน 2.1 ล้านราย ฉีดวัคซีน 2 เข็มนานเกิน 3 เดือน อีก 6 ล้านราย 
คนกลุ่มนี�ควรได้รับวัคซีน เพื� อลดความเสี�ยงจากการป�วยและเสียชีวิต
     เนื�องจากป� 2565 นี� ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เนื�องจากมี 
ประชากรอายุ 60 ป�ขึ�นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั�งประเทศ เมื�ออายุมากขึ�น 
“โรคภัยจะถามหา” เป�นคํากล่าวที�ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ นอกจาก โรคโควิด-19         
ที�คุกคามสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ขณะนี� การเสื�อมสภาพของร่างกายตามวัย ยังทําให้เกิด 
โรคเรื�อรังอื�นๆอีกด้วย โดยโรคที�พบมากที�สุดคือโรค เบาหวาน พบผู้ป�วยสูงถึง            
ร้อยละ 26.06 โรคอื�น ๆ ที�พบบ่อย ได้แก่ ข้อเข่าเสื�อม หัวใจขาดเลือด โรคไตเรื�อรัง 
หลอดเลือดสมอง ภาวะไขมันในเลือดสูง มะเร็ง ความดันโลหิตสูง และโรคสมองเสื�อม 
โรคดังกล่าวนี�หากได้ตรวจพบแต่เริ�มแรก ได้รับการดูแลรักษา และปฏิบัติตัวที�ถูกวิธี  
จะสามารถประคับประคองอาการ และสามารถดูแลตนเอง ทําให้ผู้สูงอายุดํารงชีวิต  
อย่างมีคุณภาพได้ในระดับหนึ�ง  และเป�นการลดภาระของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย

     เจ้าหน้าที�แจ้ง อสต.ดําเนินการสํารวจจํานวนผู้สูงอายุ ในพื� นที�รับผิดชอบที�ยัง  
ไม่ได้รับวัคซีนป�องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์และดําเนินประสานกับเจ้าหน้าที� 
สาธารณสุข เพื� อเพิ� มการเข้าถึงวัคซีนในคนกลุ่มนี�อย่างเร่งด่วน    
     ตามที�พบว่า ผู้สูงอายุป�วยด้วยโรคเบาหวานมากที�สุด ขณะนี� กรมอนามัย 
ได้มีโครงการคัดกรองผู้ป�วยเบาหวานในชุมชน ฉะนั�น อสต.ควรแนะนําให้คนในชุมชน 
เห็นความสําคัญในการเข้าร่วมโครงการฯ หากพบป�วยเป�นเบาหวานซึ�งเป�นโรคที�รักษา 
ไม่หายขาด จะทําให้ได้เรียนรู้ การดูแลตนเอง การปฏิบัติตัวที�ถูกต้องก่อนเข้าสู่วัย   
สูงอายุ เป�นการผ่อนหนักเป�นเบาเมื�อถึงเวลาดังกล่าว
     สําหรับโรคต่างๆในผู้สูงอายุ ควรจัดกิจกรรม รนณรงค์ ให้ความรู้ที�ถูกต้องแก่ 
ผู้สูงอายุและคนในครอบครัวอย่างต่อเนื�อง มีการเยี�่ยมบ้านผู้สูงอายุอย่างสมํ�าเสมอ 



อ้างอิง
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/2264
https://www.tnnthailand.com/news/health/103902/
https://thaitgri.org/?p=39636
https://thaitgri.org/?p=39092
https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2022/04/790226/over-500-illegal-immigrants-escape- 
temporary-immigration-detention
https://www.facebook.com/106036604348006/posts/544933267125002/
https://m.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/546133213671674/? 
type=3&source=48
https://localfund.happynetwork.org/project/96280
ขอบคุณภาพจาก : The standard วันที� 25 มี มีนาคม 2564
โครงการ ASEAN Biodiaspora Virtual Center (ABVC) in collaboration with Bluedot Inc.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://covidnow.moh.gov.my/
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

สถานการณ์โรคโควิด 19 และข้อมูลอื�น ๆ ที�น่าสนใจของประเทศเพื� อนบ้าน
ข้อมูล ณ วันที� 20 เมษายน 2565

ข้อมูลโควิด 19 / ประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทย

รายใหม่
สะสม

จํานวนผู้ติดเชื�อ (ราย)  
27

136,117

 
1,082

202,543

 
6,968

4,402,234

 
-

612,658

 
20,455

4,084,299

อัตราป�วยรายวัน ต่อ 1 แสนประชากร 
(เฉลี�ย 7 วัน) 0.12 9.04 23.29 0.06 27.34

การตรวจพบเชื�อ (%)
(14 วันย้อนหลัง) 2.5 100 13 0.4 57.94

รายใหม่
สะสม

รักษาหาย (ราย)  
24

132,825

 
169

199,912

 
10,619

4,274,746

 
134

557,311

 
25,933

3,865,293

รายใหม่
สะสม

เสียชีวิต (ราย)  
1

3,056

 
3

730

 
12

35,449

 
-

19,434

 
128

27,263

ประชากรที�ได้รับวัคซีนครบโดส (%) 89.6 70.1 81.1 42.5 73.7

ประชากรกลุ่มเสี�ยงสูงที�ได้รับวัคซีน 
ครบโดส (%) 90 90 90 90 90


