ฉบับที่ 463 วันที่ 10 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 306,293 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,018,028 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,191,999 ราย
518,987 ราย
1,756,783 ราย
1,329,373 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,329,373 ราย
4,964 ราย
1,329,373 ราย
88 ราย

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2564
• องค์การยาแห่ งสหภาพยุโรป (EMA) กำลังประเมินความปลอดภัยวัคซีนโควิด 19 ของบริษัทจอห์ นสัน แอนด์
จอห์นสัน (J&J) หลังมีรายงานว่า ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนของจอห์นสันฯ 4 รายในสหรัฐ เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ด
เลือดต่ำ ซึ่ง 3 รายเกิดขึ้นในสหรัฐช่วงที่เริ่มมีการฉีดวัคซีน ขณะที่อีก 1 รายได้เสียชีวิตจากลิ่มเลือดอุดตันในระหว่างช่วง
การทดลองทางคลินิก ขณะที่บริษัทระบุว่า ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงการเกิดภาวะดังกล่าวจากการใช้วัคซีน
• สาธารณรัฐอินเดีย พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่สูงเป็นประวัติการณ์ 145,384 รายในวันนี้ และมีผู้เสียชีวิต
รายใหม่สูงสุดในรอบกว่า 5 เดือน ขณะที่เผชิญกับการแพร่ระบาดรอบสองซึ่งทำให้รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra)
ต้องกำหนดมาตรการล็ อกดาวน์ ในช่ว งสุดสั ปดาห์ นี้ จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่ มขึ้นเป็ นผลจากความแออัด และการที่
ประชาชนไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ รัฐจำนวนมากในอินเดียประสบกับการขาดแคลนวัคซีนโควิด 19
• สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประกาศมาตรการล็อดาวน์เมื่อวันศุกร์ กำหนดเคอร์ฟิวตั้งแต่เที่ยงคืนถึง 6.00 น.
เพื่ อ บั งคั บ ให้ ป ระชาชนอยู่ บ้ านและสั่ งให้ ผั บ บาร์ และร้านอาหารปิ ด ตั้ งแต่ เวลา 23.00 น. ถึง 6.00 น. และยั ง
เรียกร้องให้ประชาชนตระหนักกับปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 อีกด้วย
• รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย ตัดสินใจปิดพรมแดนกับบราซิลต่อไปอีก 7 วัน หลังจากที่มีการประเมินผลทาง
ระบาดวิทยาที่ชายแดนบราซิลแล้ว พิจารณาว่าจำเป็นต้องขยายเวลาปิดออกไปอีก เพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัส
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสสายพันธุ์บราซิลที่ติดต่อได้รวดเร็วและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มากขึ้น
• ราชอาณาจักรกัมพูชา เตือนข้าราชการอาจตกงานได้หากไม่รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากประเทศกำลัง
ต่อสู้กับไวรัสโควิด 19 ที่เพิ่มมากขึ้น กำหนดเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนในกรุงพนมเปญ สั่งห้ามการเดินทางระหว่างจังหวั ด
ปิดสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานโบราณคดีนครวัดที่มีชื่อเสียง รวมทั้งบังคับการสวมหน้ากากอนามัยในกรุงพนมเปญ หาก
ฝ่าฝืนต้องเสียค่าปรับสูงถึง 250 ดอลลาร์สหรัฐ
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเปิดศูนย์ป ฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (EOC) รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งด้านอุบัติเหตุและโรคโค
วิด 19 โดยให้ ทุกโรงพยาบาลเตรีย มพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุห น่ว ยปฏิบัติการฉุกเฉิน จัดทีมกู้ชีพระดับพื้นฐานและ
ระดับสูงประจำจุดตรวจ/จุดบริการในถนนสายหลัก เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน หากต้องการความช่วยเหลือ
สามารถแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 1669 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่งโมง
• องค์การเภสัชกรรม (GPO) รับวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค ล็อตที่ 3 จากประเทศจี น จำนวน 1 ล้านโดส
จากนั้นจะดำเนินการส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ อีกครั้ง และ
เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งมอบให้กรมควบคุมโรคเพื่อกระจายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ โดยวัคซีนนี้
จะฉีดให้กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18 - 59 ปี คนละ 2 โดส
• กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด เชื่อมโยงสถานบันเทิง
ผับบาร์ คาราโอเกะ และเป็นสายพันธุ์อังกฤษทำให้แพร่รวดเร็วขึ้น จากการสังเกตอาการผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิง
พบหลายรายมีอาการตาแดง น้ำมูกไหล ไม่มีไข้ บางรายมีผื่นขึ้น ดัง นั้นหากผู้ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงมีอาการเหล่านี้
ขอให้ ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ าย ส่วน รพ.เอกชน ถ้าอยู่ร่วมโครงการของ สปสช. ตรวจฟรี
เช่นกัน ซึ่งอาการใหม่ที่พบเพิ่มเติมจะเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์อังกฤษหรือไม่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

• กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 กักตัวที่บ้านเหมือนในต่างประเทศ
ผู้ติดเชื้อจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล กรณีที่ส่งต่อผู้ป่วยไม่ได้หรือสงสัยสามารถสอบถามไปที่ศูนย์ส่ง ต่อ
กรมการแพทย์ เบอร์ 1668 ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยมีอาการค่อนข้างน้อย จึงจะมีการปรับระบบโรงแรมเป็นกึ่งโรงพยาบาล
(Hospitel) รองรับ มีระบบการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุข มีระบบส่งต่อหากมีอาการรุนแรงมากขึ้น และหาก
ผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากจะมีการเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในกทม. เพิ่มเติม
• กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ ป่ วยโควิด 19 ที่ มี แนวโน้ มเพิ่ มมากขึ้ น โดยเบื้ องต้ น
จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 500 เตียง 2)
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา รองรับได้ 200 เตียง 3) สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบางบอน รองรับได้
200 เตียง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้วันที่ 13 เม.ย. และ 4) ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก รองรับได้ 350 เตียง (อยู่
ระหว่างปรับปรุงสถานที่) นอกจากนี้จากได้จัดเตรียมสถานที่ต่างๆ ที่จะสามารถเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมด้วยหากมี
จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ส่วนกรณีมีข่าวว่าผู้ป่วยไม่มีเตียงนั้น ในส่วนของกรุงเทพมหานครยังมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้
• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำประชาชนที่เข้าไปใช้บริการในร้านที่พบการระบาดของโรคโควิด 19
ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 4 เม.ย. 64 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมบอกประวัติเสี่ยง และสามารถเข้ารับ
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่หน่วยตรวจเคลื่อนที่รถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 10 - 11
เม.ย. 64 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564 พบผู้ ติดเชื้อรายใหม่ 789 ราย และจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงจะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง หากไม่มีมาตรการปิดสถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดรอบๆ ซึ่งขณะนี้ ศบค. มีคำสั่งให้ปิดสถานบันเทิงเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน เป็นต้นไป การ
ยกระดับภูมิคุ้มกันโรคจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและควรดำเนินการโดยเร็ว จากข้อมูลการให้วัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย
พบว่า มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วทั้งสิ้น 537,380 ราย โดยได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 67,079 ราย ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้
จัดสรรวัคซีนไปยังทุกจังหวัดแล้วจำนวน 952,205 โดส จึงขอให้หน่วยบริการได้ให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายโดยเร็ว และขอให้ผู้
ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูง เข้ารับวัคซีนให้ครบถ้วนตามนัดหมายเพื่อลดโอกาสป่วยรุนแรงและ
เสียชีวิต และเนื่องจากวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง ส่งผลให้อาจมีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก จึงขอให้พื้นที่เฝ้า
ระวังการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และรักษาความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด อีกทั้งขอให้ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอาการตนเองหลังจากเข้าไปใน
สถานที่เสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมีอาการสงสัย ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่ต่าง
ๆ และเมื่อต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในครอบครัว
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

