ฉบับที่ 460 วันที่ 7 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 299,688 ราย โรงพยาบาลรัฐ 998,677 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,169,318 ราย
513,297 ราย
1,730,802 ราย
1,303,392 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,303,392 ราย
4,939 ราย
1,298,365 ราย
88 ราย

1. ประเด็นทีน่ ่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564
• อังกฤษ จะเริ่มฉีดวัคซีน โควิด 19 ที่ผลิตโดยบริษัทโมเดอร์นา อิงค์ ในวันนี้ (7 เม.ย.) ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิม
สองสัปดาห์ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 ให้ได้ตามแผน ขณะที่ประชาชนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับวัคซีน
ของแอสตร้า เซนเนก้า รวมถึงปัญ หาการขาดแคลนวัค ซีน ในเดือ นนี้ ทั้งนี้อังกฤษได้สั่งซื้อ วัค ซีน จากโมเดอร์นา
จำนวน 17 ล้านโดส ซึ่งเพียงพอสำหรับประชาชน 8.5 ล้านคน
• สหรัฐอเมริกา สั่งการให้แต่ละรัฐเร่งขยายสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนให้แ ก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ภายในวันที่ 19
เม.ย.นี้ แต่ยั งไม่อนุ ญ าตให้ ฉีดวัคซีน โควิด 19 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ปัจจุบ ัน มากกว่า 80% ของครูแ ละ
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส ขณะนี้ ไวรัสโควิดสายพันธุ์ต่างๆ กำลังแพร่ระบาด ทำ
ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก
• ออสเตรเลีย กำลังประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนในการฉีดให้กับประชาชน จึงขอความร่วมมือจากสหภาพ
ยุโรป (EU) ให้ส่งวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ากว่า 3 ล้านโดส ขณะนี้โครงการฉีดวัคซีนของออสเตรเลียนั้นล่าช้ากว่ากำหนด
อย่างมาก ทั้งนี้ ความขัดแย้งระหว่างออสเตรเลียและ EU เกี่ยวกับประเด็นการจัดส่งวัคซีนโควิดได้ตอกย้ำถึงปัญหาการ
ขาดแคลนวัคซีนเป็นจำนวนมากในยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบตามมาต่อการส่งวัคซีนให้กับประเทศที่สั่งจองไว้ล่วงหน้า
• แคนาดา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยเกือบ 5,200 รายต่อวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีผู้เสียชีวิต 23,000 ราย
จังหวัดตั้งแต่ควิเบกไปทางตะวันตกจนถึงบริติช โคลัมเบีย ยกเว้นแมนิโทบา กำลังต่อสู้กับการติดเชื้อไวรัสที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของแคนาดากำลังเพิ่มสูงขึ้น เตียงผู้ป่วยหนักกำลังเต็มและไวรัสโควิด 19
หลายสายพันธุ์กำลังแพร่ระบาดเป็นระลอกที่สามของการระบาดใหญ่ทั่วประเทศ
• สาธารณรัฐฝรั่งเศส เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ขนาดใหญ่ขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติสตาดเดอฟร็องส์ (Stade de
France) ทางตอนเหนือของกรุงปารีส เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และระบายความแออัดในโรงพยาบาล ศูนย์
ดังกล่าวจะรองรับการฉีดวัคซีนได้ 10,000 คนต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ตามแผนการฉีดวัคซีนของฝรั่งเศสนั้น รัฐบาลได้ตั้งเป้า
เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ราว 40 แห่งในเดือนนี้ รวมถึงอนุญาตให้ฉีดวัคซีนได้ตามคลินิกของแพทย์และร้านขายยา
• ญี่ปุ่น เมืองโอซาก้ารายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มากกว่า 800 รายในวันพุธซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในวันเดียว
โดยมากกว่าครึ่ งของผู้ ติ ดเชื้อพบไวรัส โควิด 19 สายพั นธุ์กลายพั น ธุ์ที่ มีแนวโน้ม แพร่กระจายได้ง่ าย ทั้ งนี้ เตรีย ม
ประกาศภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ หลังจากที่ได้ประเมินแล้วว่า จำนวนเตียงที่ใช้รองรับผู้ป่วยหนักเข้าใกล้ 70%
และมีแนวโน้มว่าผู้ป่วยอาการรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้น
• เกาหลีใต้ พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ในโรงเรียนอนุบาล ซาวน่า บาร์ และโบสถ์ โดยผู้ติดเชื้อราย
ใหม่กว่า 63% อยู่ในกรุงโซลและจังหวัดข้างเคียง ซึ่งรวมถึงจังหวัดคยองกี โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม
668 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด ในรอบ 3 เดือน ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 106,898 ราย
ส่วนยอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1,756 ราย ทั้งนี้รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมขยายการติดตามการแพร่ระบาดทั่วประเทศ
ผ่านการทำแบบสำรวจการระบาดของโรคและการตรวจเชื้อ
• ราชอาณาจักรกัมพูชา สั่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตรียมรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่บ้าน จากการระบาดครั้ง
ใหญ่ที่สุ ดในประเทศขณะนี้ ส่ งผลให้ โรงพยาบาลไม่ส ามารถรับผู้ ป่วยทั้งหมดได้อีก เนื่ องจากมีผู้ ป่วยที่รักษาหาย
จำนวนน้อย และมีผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาเพิ่ม แม้ว่าจะมีการตั้งโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกสองสามแห่ง
แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

2. มาตรการในประเทศไทย
• ศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บ ริห าร
สถานการณ์โควิด 19 ชุดเล็ก ยังคงให้ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ฉบับที่ 15 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 แต่มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขไปหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
เพื่อหาข้อสรุปในการควบคุมการแพร่ระบาดที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยเฉพาะกรณีของสถานบันเทิง เนื่องจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งปิดสถานบันเทิง และกิจการต่าง ๆ อยู่แล้วภายในกฎหมายดังกล่าว
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครม. เห็นชอบขยายเวลาการตรวจโควิด 19
และการเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ให้เข้ามาลงทะเบียนมีสถานะเป็น
แรงงานถูกกฎหมาย มีแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นประมาณ 650,000 กว่าราย แต่ขั้นตอนต่าง ๆ ยังไม่เสร็จ
สิ้น เนื่ องจากปัญ หาด้านการจัดระเบี ยบคิวเพื่ อตรวจสุ ขภาพ ให้ ขยายออกไปจนถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64 รวมถึงได้ขยาย
ระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปจดทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงาน
อยู่ด้านหลัง (บัตรชมพู) จากเดิมต้องแล้วเสร็จวันที่ 31 ธ.ค. 63 ให้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 65
• กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรวัคซีนซิโนแวค จำนวน 1 แสนโดส ให้กับจังหวัดภูเก็ต เพื่อฉีดให้กลุ่มบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคที่มีโอกาสสัมผัส
ผู้ป่วย และเพิ่มกลุ่ มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้ าหน้าที่ด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผั สผู้ป่วย เช่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ ท่ารถ
คลินิกเอกชน ร้านยา หน่วยงานภาครัฐ , กลุ่ม อสม. อสต. อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ผู้ที่มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป
พนักงานส่วนหน้าด้านการท่องเที่ยว โดยเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อการฉีดวัคซีน 5 จุด อีกทั้งมีเว็บเพจ “ภูเก็ตต้องชนะ”
เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 พบว่า ณ วันที่ 6 เมษายน 2564 มีการให้บริการวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้น
323,989 โดส ใน 52 จั งหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 274,354 ราย ประกอบด้วยบุคลากร
ทางการแพทย์ จำนวน 107,831 ราย เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 29,366 ราย ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60
ปีขึ้นไป จำนวน 21,623 ราย ผู้ที่มีโรคประจำตัว จำนวน 15,383 ราย และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 100,151 ราย
จึงขอให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูง เข้ารับวัคซีน ณ หน่วยบริการตามที่ได้มีการนัดหมาย
และรับวัคซีนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันโรคโดยเร็ว และเนื่องจากวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง ส่งผลให้
อาจมีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก จึงขอให้พื้นที่เฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และรักษาความเข้มข้นของ
มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด อีกทั้งขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอาการตนเองหลังจากเข้าไปในสถานที่เสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมี
อาการสงสั ย ใช้ แอปพลิ เคชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่ต่าง ๆ และเมื่อต้องเดินทางกลั บ
ภูมิลำเนา ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในครอบครัว
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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