ฉบับที่ 459 วันที่ 6 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 298,155 ราย โรงพยาบาลรัฐ 994,092 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,162,147 ราย
510,584 ราย
1,724,682 ราย
1,297,272 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,297,272 ราย
4,937 ราย
1,292,247 ราย
88 ราย

1. ประเด็นทีน่ ่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2564
• นิว ซีแ ลนด์ เผยว่า โครงการ Travel Bubble ซึ่ง เป็น การเดิน ทางระหว่างนิว ซีแ ลนด์แ ละออสเตรเลีย
โดยที่ผู้เดินทางไม่ต้องกักตัวนั้น จะเริ่มขึ้นในวันที่ 19 เม.ย.นี้ ทั้งนี้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สามารถจัดการวิกฤตโควิด 19
ได้สำเร็จมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ หลังจากปิดพรมแดนระหว่างประเทศในช่วงต้นของการแพร่ระบาด และ
การที่ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ทั้ง 2 ประเทศ เริ่มโครงการเดินทาง Trans-Tasman ได้
• สหรั ฐอเมริ กา รั ฐบาลประกาศห้ ามบริษั ทแอสตร้า เซนเนก้าเข้าใช้โรงงานผลิ ตวัคซี นของบริษัท Emergent
BioSolutions ในรัฐบัลติมอร์ หลังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้วัคซีนโควิด 19 ในโรงงานดังกล่าวมีความเสียหายถึง 15 ล้านโดส
แต่จะให้บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) เข้าดำเนินการในโรงงานดังกล่าวแทน โดยบริษัท J&J จะเข้ารับผิดชอบ
อย่างสมบูรณ์ในโรงงาน และจะส่งมอบวัคซีน จำนวน 100 ล้านโดสให้แก่รัฐบาลภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้
• ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย แถลงการณ์ว่า ในช่วงเดือนรอมฎอน จะมีชาวมุสลิมจำนวนมากเข้าร่วมแสวงบุญ
อุมเราะห์ และร่วมละหมาดในมัสยิดหลวง นครเมกกะ แต่ขณะนี้อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาด จะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบแล้วเท่านั้น และได้รับวัคซีนครบอย่างน้อย 14 วันก่อนการเข้าร่วมแสวงบุญดังกล่าว
• เกาหลีเหนือ จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกของญี่ปุ่ นในฤดูร้อนปีนี้ เพื่อปกป้องนักกีฬาจาก
โรคโควิด 19 ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้น หลังคณะกรรมการโอลิมปิกของเกาหลีเหนือประชุมกันที่กรุงเปียงยาง เมื่อ
วันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ผู้นำเกาเหลีเหนือแสดงความตั้งใจที่ จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว
• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วกว่า 4,000 คน โดยได้รับวัคซีนจาก
โครงการโคแวกซ์ (COVAX) มากกว่า 130,000 โดส และคาดว่าจะได้รับวัคซีนอีก 350,000 โดสในเดือนหน้า โดย
เป้าหมายคือฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีประมาณ 1.6 ล้านคนภายในปีนี้ โดยทีมงานของ
สหประชาชาติ ได้ ช่ ว ยจั ด หาเข็ ม ฉี ด ยาและวั ส ดุ ต่ างๆ เพื่ อ รั บ ประกั น ว่ า ประชาชนจะสามารถเข้ าถึ งบริก ารด้ า น
รักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง
• สาธารณรัฐสิ งคโปร์ จะเปิดรับ นักท่องเที่ยวที่มี IATA Travel Pass ในเดือนหน้า ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะบันทึกเอกสารรับรองผลตรวจโควิด 19 หรือใบรับรองการรับวัคซีนโควิด 19 ในระบบดิจิทัล ซึ่งมี
ศักยภาพสูงในด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการรับรองผลตรวจและการรับ วัคซีน ที่เชื่อ ถือได้ ทั้งนี้
สายการบิน ต่า งๆ คาดหวัง ว่า หลายประเทศจะมีก ารอนุมั ติ โ ครงการ Travel Pass บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะ
ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางระหว่างประเทศ และลดความล่าช้าในการตรวจสอบเอกสารที่สนามบิน
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข ตามมติของคณะกรรมการด้านวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดย
เห็ น ชอบกำหนดปรั บ ระดั บ พื้ น ที่ ดั งนี้ 1) พื้ น ที่ ค วบคุ ม สู งสุ ด (สี แดง) 5 จั งหวั ด ได้ แก่ กทม. ปทุ ม ธานี นนทบุ รี
สมุทรปราการ และนครปฐม โดยร้านอาหารและสถานบันเทิงเปิดไม่เกิน 21.00 น. นั่งรับประทานอาหารได้ แต่งดดื่ม
สุราห้ามจำหน่ายจ่ายแจก ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และสถานที่ออกกำลังกายแข่งขันกีฬาเปิดได้ตามปกติ 2) พื้นที่
ควบคุม (สีส้ม) มี 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส และ
กาญจนบุ รี โดยร้านอาหารและสถานบั นเทิงรับประทานอาหารและดื่มสุราได้ไม่เกิน 23.00 น. เล่ นดนตรีได้ แต่งด
เต้นรำ ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และสถานออกกำลังกายเปิดตามปกติ 3) พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด (สีเหลือง) มี 10
จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ระยอง สงขลา ยะลา และขอนแก่น

โดยร้ านอาหารและสถานบั น เทิ งรั บ ประทานอาหารและดื่ มสุ ราได้ ไม่เกิน 24.00 น. เล่ นดนตรีสดได้ แต่ งดเต้ นรำ
ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา สถานออกกำลังกายเปิดตามปกติ และ 4) พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) คือ 53 จังหวัด ทุก
กิจการเปิดตามปกติตามที่กฎหมายควบคุม
• กรมควบคุมโรค เผยแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้น “ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ”
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย และขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากาก 100% ทุกคน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีคน
อยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้ กับคนในครอบครัว โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
• กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติสั่งปิดสถานบันเทิงที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ
ผับ บาร์ คาราโอเกะ ใน 3 เขต ได้แก่ เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตบางแค หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยมีผลตั้งแต่ 6-19 เม.ย. 2564 ส่วนสถานบันเทิงในเขตอื่น ๆ หากพบผู้ติดเชื้ออาจพิจารณาปิด
เป็นกรณีไป ทั้งนี้ให้ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจแนะนำสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการอื่น
ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่เลวร้ายลง จะเชิญคณะกรรมการโรคติดต่อมาร่วมประชุมกำหนดมาตรการอีกครั้ง
• กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถาน
บริการในพื้นที่เขตวัฒนาและย่านทองหล่อ พร้อมทั้งเยี่ยมหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากกลุ่ม
เสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนา และเขตคลองเตย ด้วยวิธีการ SWAB บริเวณไออารีน่า ทองหล่อ 10 เขต
วัฒนา โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย
จำนวน 2 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 6 เมษายน 2564
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยัน สะสม 29,571 ราย โดยผู้ ติดเชื้อรายใหม่ ในวันนี้มีจำนวน 250 ราย เป็นการติดเชื้อ
ภายในประเทศ 245 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม และมีจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรวม 68 จังหวัด โดยมีรายงานเหตุการณ์
การระบาดในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็ นผลมาจากการเดินทางกลั บภูมิลำเนาและเป็น ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการ
เล็กน้อย ซึ่งยากต่อการสั งเกต ดังนั้น ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว อาจมีแนวโน้มที่จะพบผู้ติดเชื้อที่ เดินทางออกจาก
กรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงขอให้ พื้นที่เฝ้ าระวังการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และรักษาความเข้ มข้นของ
มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด อีกทั้งขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอาการตนเองหลังจากเข้าไปในสถานที่เสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อ
มีอาการสงสัย และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่ต่าง ๆ และเมื่อต้องเดินทาง
กลับภูมิลำเนา ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในครอบครัว
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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