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สถานการณ์ทั่วโลก

สถานการณ์ในประเทศ

ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผูป้ ่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 295,914 ราย โรงพยาบาลรัฐ 984,511 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,140,547 ราย
508,260 ราย
1,712,854 ราย
1,285,444 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,285,444 ราย
4,931 ราย
1,280,425 ราย
88 ราย

1. ประเด็นทีน่ ่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2564
• ประเทศมาเลเซีย – สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า มาเลเซียและจีนได้อนุมัติ
ในหลักการที่จะจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition) สำหรับใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบดิจิทัล
หลังจากมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลข้อตกลงต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (SOP) และการเจรจาประเด็นช่องทางสีเขียว (Reciprocal Green Lane) เพื่อเปิดพรมแดนระหว่างมาเลเซียและจีน
• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักข่าวสารประเทศลาว รายงานว่า ลาวดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับ
กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง ประมาณ 4,000 คน ที่ ร.พ. มิดตะพาบ นครหลวงเวียงจันทน์ ในวันที่ 2 – 3 เม.ย. 64 หลังจากลาวได้รับ
วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้ าชุดแรก จำนวน 132,000 โดส ผ่านโครงการ COVAX เมื่อวันที่ 20 มี.ค.64 ส่ วนวัคซีนที่เหลื อ
จะแจกจ่ายให้ ร.พ. ในนครหลวงเวียงจันทน์ 7 แห่ง เพือ่ ฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ลาว วันที่ 14 – 16 เม.ย. 64 นี้
• สหรัฐอเมริกา ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (CDC) ประกาศให้ผู้ทไี่ ด้รับวัคซีนโควิด 19 ครบโดสแล้ว สามารถ
เดินทางภายในประเทศได้แบบอิสระ ส่วนการเดินทางระหว่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องกักตัว หรือตรวจโรคก่อนเดินทาง หรือมาถึง
สหรัฐฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือสม่ำเสมอ
2. มาตรการในประเทศไทย
• สำนักนายกรัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.ชุดเล็ก) มีมติให้ต่อยอดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ด้วยการใช้ “Health Wallet” ที่เพิ่มสวัสดิการ
ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวีคซีนโควิด 19 โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย (KTB) ดำเนินการ
• สำนั กนายกรัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า รั ฐบาลกระจายวัคซีนซิโนแวกล็ อตสอง จำนวน
800,000 โดส เพื่อฉีดให้ กับกลุ่มเป้ าหมายทั่วประเทศแล้ว โดยจะฉีดให้ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 22 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรค พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพื้นที่จังหวัด
ชายแดนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวม 640,000 โดส และกระจายฉีดให้กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอื่นๆ รวมถึง อสม. จำนวน 160,000 โดส
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสู่สถานกักกันซึ่งรัฐจัดเตรียมไว้ให้
ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. ถึงวันที่ 3 เม.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อรวม 81 ราย อายุเฉลี่ย 38 ปี สัญชาติไทย 55 ราย (ร้อยละ 67.9) ไม่
แสดงอาการ 63 ราย (ร้ อยละ 77.8) ประเทศต้ นทางที่ พบผู้ ติดเชื้ อมากที่ สุ ดได้แก่ มาดากั สการ์ 10 ราย (ร้ อยละ 12.3)
สหรัฐอเมริกา 8 ราย (ร้อยละ 9.9) อินเดีย 7 ราย (ร้อยละ 8.6) มาเลเซีย 5 ราย (ร้อยละ 6.2) ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศต้นทางจึงยังสามารถพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆ ได้อยู่
ดังนั้นการคัดกรอง เฝ้าระวัง และกักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศยังคงต้องมีความเข้มงวด ถึงแม้ว่าผู้เดินทางจะมาจาก
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำก็ตาม เนื่องจากผู้เดินทางที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการในช่วงแรก และต้องเน้นย้ำผู้เดินทางให้
ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาถึงแม้จะอยู่
ภายในห้องส่วนตัว การล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจมีการปนเปื้อน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น และ
ไม่ควรออกจากห้องพักโดยไม่จำเป็นถึงแม้ว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นจะยังตรวจไม่พบเชื้อก็ตาม
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

