ฉบับที่ 461 วันที่ 8 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 301,658 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,006,153 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,177,006 ราย
516,197 ราย
1,740,255 ราย
1,312,845 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,312,845 ราย
4,946 ราย
1,307,811 ราย
88 ราย

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564
• สาธารณรัฐโปแลนด์ ขยายมาตรการล็อกดาวน์บางพื้นที่ออกไปจนถึงวันที่ 18 เม.ย. โดยโรงยิม โรงละคร ร้าน
เฟอร์นิเจอร์และร้านฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่กว่า 2,000 ตารางเมตร ร้านทำผม ร้านเสริมสวย ธุรกิจด้านอาหาร โรงเรียน
อนุบ าลและศูน ย์ รั บ เลี้ย งเด็ก จะยัง คงปิด ให้บ ริก าร เนื่อ งจากการระบาดของโรคโควิ ด 19 ส่ง ผลต่อ การรัก ษา
ในโรงพยาบาล ปัจจุบันมีเตียงพร้อมเครื่องระบายอากาศ จำนวน 3,300 เตียง ซึ่งมีการใช้งานเกือบ 80%
• สาธารณรัฐอิรัก พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จำนวน 8,331 ราย ซึ่งเป็นจำนวนสูง
นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศ ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 895,622 ราย ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 รายใหม่มีจำนวน 37 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมรวม 14,572 ราย
• เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รายใหม่เพิ่มอีก 700 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดนับตั้งแต่
วันที่ 7 ม.ค. ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 107,598 ราย ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำเตือนว่าต้องใช้กฎระเบียบ
การแยกทางสังคมใหม่ เพื่อป้องกันการระบาดระลอกที่ 4 รวมทั้งได้ระงับการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ชั่วคราว
แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี
• สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประกาศจะไม่มีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ แม้ยอดผู้ติดเชื้อ และ
เสีย ชีวิตจากโรคโควิด 19 จะเพิ่มขึ้น ก็ตาม ทั้งนี้ส ถานการณ์ในเมืองชาเปโกไม่ต่างจากหลายพื้นที่ในบราซิล ซึ่ง
โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอมาตั้งแต่เดือน ก.พ. ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเฉพาะไวรัส
โควิด 19 สายพันธุ์กลายพันธุ์เริ่มเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่แถบอเมซอน
• นิวซีแลนด์ ประกาศระงับไม่ให้ผู้ที่เดินทางมาจากอินเดียเข้ามายังนิวซีแลนด์เป็นการชั่วคราว รวมถึงพลเมือง
ของนิ ว ซีแลนด์ที่ เดิน ทางมาจากอิน เดีย ด้วย ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 11 - 28 เม.ย.นี้ หลั งจากมีผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด 19
จำนวนมากที่เดิ นทางมาจากประเทศในเอเชียใต้ ระหว่างนี้รัฐบาลจะใช้มาตรการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงก่อนจะ
อนุญาตให้ผู้เดินทางจากอินเดียเข้าประเทศได้อีกครั้ง ปัจจุบันนิวซีแลนด์ไม่มีรายงานการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนเป็น
เวลากว่า 40 วันแล้ว
• สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะฉีดวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าให้กับกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น ทั้งนี้มีแผนการ
ซื้อวัคซีนสปุตนิก ไฟว์ ของรัสเซีย จำนวน 2.5 ล้านโดส เพื่อเสริมปริมาณวัคซีนของรั ฐ ปัจจุบันมีการอนุมัติวัคซีนโควิด
19 ในสหภาพยุโรปเพียง 4 ตัว ได้แก่ วัคซีนของบิออนเทค-ไฟเซอร์, โมเดอร์นา, แอสตร้าเซนเนก้า และจอห์นสัน
แอนด์จอห์นสัน
• สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สั่งระงับการใช้วัคซีนโควิด 19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60
ปี เพื่อตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ ได้อนุญาตให้ประชาชนที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งผลิตโดยซิโนแวก (Sinovac) บริษัทสัญชาติจีนได้ เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคอยู่ในระดับสูง รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคในประเทศที่มีจำนวนจำกัด
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข เผย ขณะนี้มีการระบาดในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ทั้งพนักงาน นักเที่ยว
นักดนตรี ได้กระจายไปหลายจังหวัด ซึ่งพบผู้ป่วยมีเชื้อสายพันธุ์ อังกฤษ ทำให้การติดเชื้อง่ายขึ้น 1.7 เท่า ยิ่งในช่วง
เทศกาลสงกรานต์จะมีการเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น หากไม่มีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่ดี อาจจะมีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มมากขึ้น 1.3 - 100 เท่า ดังนั้น ขอให้เดินทางเท่าที่จำเป็น ระหว่างการเดินทางขอให้ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง เลือกใช้พาหนะส่วนบุคคล สแกนไทยชนะ ปฏิบัติตามคำแนะนำมาตรการของ
จังหวัดปลายทาง ซึ่งจะมีระบบเฝ้าระวังการติดตามสอบถามผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อนุมัติปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
กิจการอาบอบนวดใน 41 จังหวัด เป็นเวลา 14 วัน ได้แก่ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงหรือสถาน
ประกอบการ และจังหวัดที่มีความเสี่ยงเป็นทางผ่าน หรือเมืองใหญ่ที่มีสถานบันเทิงจำนวนมาก เพื่อตัดตอนไม่ให้เกิด
ปัญหาแพร่ระบาดเป็นวงกว้างต่อไป ส่วนร้านอาหารต่างๆ กิจการอื่นๆ เปิดได้ตามปกติตามมาตรการที่กำหนดของแต่
ละพื้นที่ โดยเน้นมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
• กระทรวงสาธารณสุข เตือนสงกรานต์นี้ทุกคนต้องระวังตัวเองขั้นสูงสุด อาจรับเชื้อโดยไม่รู้ตัวจากผู้ติดเชื้อ
ที่ไม่แสดงอาการ หากเดินทางกลับบ้านให้อยู่กับครอบครัวตัวเอง ไม่ไปสถานที่เสี่ยงหรือ มีพฤติกรรมเสี่ยง สำหรับการ
ฉีดวัคซีนโควิด 19 แม้จะรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว หากไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็มีโอกาสติดเชื้อได้ จึงต้องปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสาธารณสุขอย่ างเข้มงวด คือ ใส่หน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ถือเป็นวัคซีนที่ช่วยปกป้องตัวเอง
ครอบครัว เพื่อน คนรอบข้าง และประเทศจากโรคโควิด 19 ได้
• กระทรวงวัฒนธรรม ออกประกาศแนวทางและมาตรการเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จัดกิจกรรม
แบบวิถีใ หม่ การจัด พิธีร ดน้ำ ดำหัว ให้ยึด ถือ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จำกัด จำนวนผู้เ ข้า ร่ว ม
สวมหน้ากากอนามัยทุกคน งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำและงดการจัดกิจกรรมสัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่
งดประแป้ง งดการเล่น ปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ย งการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ งดดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ ส่วน
กิจกรรมอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 พบว่า ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 มีการให้บริการวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้น
391,752 โดส ใน 52 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 336,808 ราย ประกอบด้วยบุคลากร
ทางการแพทย์ จำนวน 132,606 ราย เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 34,884 ราย ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่
60 ปี ขึ้น ไป จำนวน 22,954 ราย ผู้ ที่มีโรคประจำตัว จำนวน 17,369 ราย และประชาชนในพื้ นที่ เสี่ ย ง จำนวน
128,995 ราย และมีจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วทั้งสิ้น 54,944 ราย จึงขอให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูงเข้ารับวัคซีน ณ หน่วยบริการตามที่ได้มีการนัดหมาย และรับวัคซีนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์
เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันโรคโดยเร็ว และเนื่องจากวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง ส่งผลให้อาจมีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา
เป็นจำนวนมาก จึงขอให้พื้นที่เฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และรักษาความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรคอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้าง
มือ เว้นระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง
พืน้ ที่เสี่ยง เฝ้าระวังอาการตนเองหลังจากเข้าไปในสถานที่เสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมีอาการสงสัย ใช้แอปพลิเค
ชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่ต่าง ๆ และเมื่อต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในครอบครัว
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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