ฉบับที่ 458 วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

สถานการณ์ในประเทศ

ประเภทของผู้ป่วย
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*
ผูป้ ่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
(โรงพยาบาลเอกชน 297,170 ราย โรงพยาบาลรัฐ 990,195 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,155,408 ราย
510,584 ราย
1,719,798 ราย
1,292,388 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,292,388 ราย
4,935 ราย
1,287,365 ราย
88 ราย

1. ประเด็นทีน่ ่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
• สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่พุ่งสูงสุดรายวันในรอบกว่า 2 เดือน เนื่องจาก
เมืองลุ่ยลี่ (Ruili) ที่ติดชายแดนเมียนมาทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในท้องถิ่นทั้งหมด
15 ราย ทั้งนี้รัฐบาลเมืองลุ่ยลี่ได้กำหนดให้ผู้อาศัยอยู่ในเขตเมืองกักกันตนเองที่บ้าน เร่งตรวจเชิงรุกครั้งใหญ่ และ
จำกัดไม่ให้ผู้คนออกและเข้าเมืองดังกล่าว
• สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ชาวปากีสถานหลายพันคนเร่งฉีดวัคซีน โควิด 19 Sputnik V ของรัสเซียรอบ
แรกที่มีการขายในเชิงพาณิชย์ให้กับประชาชนทั่วไป ในราคาประมาณ 80 เหรียญสหรัฐ สำหรับ 2 โดส โดยมีสถานที่ฉีด
วัคซีนในเมืองการาจีทางตอนใต้ ขณะนี้ปากีสถานได้ฉีดวัคซีนฟรีให้กับผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และผู้ที่มีอายุเกิน 50 ปี เท่านั้น แต่ยังมีการดำเนินการฉีดทีล่ ่าช้า
• สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประกาศล็อกดาวน์เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ (5 เม.ย.) เวลา
18.00 น. โดยปิดห้างสรรพสินค้าและการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โควิด 19 เนื่องจากอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ห้องผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลมี
ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรงจำนวนมาก รัฐบาลได้ขอให้ประชาชนอย่าออกนอกบ้านหากไม่จำเป็น
• สาธารณรัฐอินเดีย เผยยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รายใหม่วันนี้อยู่ที่ 103,558 ราย ซึ่งเป็นยอดติดเชื้อราย
วันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในประเทศ ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 12,589,067 ราย
ขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 478 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 165,101 ราย ทั้งนี้ ในช่วง 24 ชั่วโมง
ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น 50,233 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรัฐมหาราษฏระ
• สาธารณรั ฐ ฝรั่ งเศส ประกาศล็ อกดาวน์ ป ระเทศครั้งที่ ส าม และเคอร์ฟิ ว ในเวลา 19:00 น. - 06:00 น.
โรงเรียนและร้านค้าที่ไม่จำเป็นทั้งหมดจะปิดทำการเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรง เข้ารักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) เพิ่มขึ้น 145 ราย ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดในรอบ 5 เดือน ขณะนี้ฝรั่งเศสกำลังรักษาผู้ป่วยในห้องไอซียู มากกว่า 5,000 ราย
• อังกฤษ เปิดตัวโครงการตรวจโควิด 19 ให้กับประชาชนทุกคนในประเทศ สามารถทำการทดสอบโควิด 19 ได้
สัปดาห์ละสองครั้ง เพื่อค้นหาเชื้อ เนื่องจากประเทศมีแผนการที่จะเปิดการเดินทางระหว่างประเทศและเปิดเศรษฐกิจ
ในเร็วๆ นี้ การทดสอบอย่างรวดเร็ว และสม่ำเสมอจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการทดสอบมวลชนใหม่นี้
จะสามารถตรวจพบเชื้อในผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการได้
• สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีแผนจะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี เริ่มเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่
เดือน มิ.ย. เป็น ต้น ไป ปัจ จุบัน ผู้สู งอายุร าว 60% ในสิงคโปร์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ขณะนี้สิงคโปร์ดำเนินการ
ฉีดวัคซีนโดสแรกให้ประชาชนแล้วราว 1.05 ล้านราย หรือคิดเป็น 18.4 % ของประชากรทั้งหมด โดยมีประชาชนกว่า
4.68 แสนรายที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 โดส ส่งผลให้สิงคโปร์มีอัตราการฉีดวัคซีนต่อจำนวนประชากรสูงเป็นอันดับต้นๆ
ในภูมิภาคเอเชีย
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการควบคุมโรคโควิด 19 ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส
เน้น การควบคุมโรคภายในเรือนจำ นำยุทธศาสตร์ Bubble and Seal มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อควบคุม
ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มภายใน 28 วัน พร้อมทั้งมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้จังหวัดนราธิวาสจำนวน 5,000 โดส

เพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข/ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า/ อสม. กลุ่มเสี่ ยง รวมทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจำ
ทั้ง 73 คน สำหรับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่วนกลางพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันทีที่พื้นที่แจ้งความ
ต้องการ นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ได้จัดพื้นที่ในเรือนจำใหม่ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม เบื้องต้นสามารถเปิดได้ 291 เตียง
หากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะขยายสูงสุดได้เกือบ 900 เตียง
• กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์ก ารติด เชื้อ ในสถานบัน เทิง ในกรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล
พบติด เชื้อ โควิด 19 จำนวน 70 ราย กลุ่มที่ติดเชื้อมีความเชื่อมโยงกั น ทำให้แพร่กระจายเชื้อไปร้านอื่นต่อ และ
นำไปติดคนในครอบครัว ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อมากมาจากสถานที่เสี่ยง คือ ความแออัด การระบายอากาศไม่ดี ไม่มี
การเว้นระยะห่าง และพฤติกรรมเสี่ยง คือ ไม่สวมหน้ากาก ตะโกนเสียงดัง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจใช้แก้วร่วมกัน
เป็นต้น แม้ในระยะผ่อนคลายจะเปิดสถานบันเทิงได้ แต่ต้องเป็น รูปแบบใหม่ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ สแกน
ไทยชนะเข้าออกสถานที่ พนักงานต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา ผู้มารับบริการต้องใส่หน้ากากให้มากที่สุด ทำความสะอาด
จุดสัมผัสต่างๆ ตรวจหาเชื้อพนักงาน นักร้อง นักดนตรีสม่ำเสมอ
• กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน สมาคม องค์กรต่าง ๆ ขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง”
ได้แก่ สร้างมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย สร้างความมั่นใจ ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus (TSC+)
ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ กิจการ กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีกรอบแนวคิดหลัก 3 ส่วน คือ 1) ผู้ประกอบการ
ยกระดับ มาตรฐานกิจการ ด้วยการลงทะเบียน ศึกษาแนวทางและดำเนินการประเมินตนเอง และรับใบประกาศ
รั บ รองตนเอง (E-certificate) พร้ อ ม QR code ให้ ป ระชาชนตรวจสอบ 2) เจ้ า พนั ก งานรั ฐ ใช้ ข้ อ มู ล สถาน
ประกอบการในการกำกับ ประเมินผ่านระบบ และ 3) ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการโดย Scan QR
code ดังนั้นจึงขอความร่วมมือสถานประกอบการประเภทต่างๆ ได้เข้ามาประเมินตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจ และ
ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการติด ตามสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 พบว่า ณ วัน ที่ 5 เมษายน
2564 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 29,321 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 26,170 ราย โดยผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ใ นวัน นี ้มีจ ำนวน 194 ราย ซึ่ง สูง ขึ้น กว่า ช่ว งก่อ นหน้า ร้อ ยละ 12.89 มีป ระวัติเ ชื่อ มโยงกับ สถาน
บันเทิง และมีความเป็น ไปได้ว่ายังมีการแพร่กระจายเชื้ ออยู่ในระดับพื้นที่โดยอาจเป็นการแพร่โรคจากผู้ติดเชื้อที่
ไม่แสดงอาการ จึงขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และรักษาความเข้มข้นของมาตรการป้องกัน
โรคอย่างเคร่งครัด อีกทั้งขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น สวมหน้ากาก
อนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ เฝ้าระวัง
อาการตนเองหลังจากเข้าไปในสถานที่เสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมีอาการสงสัย และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ
หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่ต่าง ๆ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

