ฉบับที่ 465 วันที่ 12 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 311,622 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,036,137 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,209,613 ราย
518,987 ราย
1,780,224 ราย
1,352,814 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,352,814 ราย
4,967 ราย
1,347,759 ราย
88 ราย

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
• สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โฆษกประธานาธิบดีฟิลิปปินส์แถลงว่า กรุงมะนิลา จังหวัดบูลากัน จังหวัดริซัล
จังหวัดลากูนา และจังหวัดกาวีเต จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. ประชาชนยัง
จำเป็นต้องอยู่บ้าน แต่รัฐบาลจะอนุญาตให้กิจการเปิดบริการได้มากขึ้น และจะผ่อนคลายข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับ
ธุรกิจที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว
• สหราชอาณาจักร ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม ฟิตเนส ฯลฯ ในประเทศอังกฤษกลับมาเปิดบริการ
อีกครั้ง หลังสิ้นสุดมาตรการล็อกดาวน์ที่กินเวลานาน 3 เดือน นับตั้งแต่รัฐบาลอังกฤษประกาศมาตรการล็อกดาวน์ครั้ง
ที่ 3 เมื่อเดือนมกราคม เพื่อสกัดไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ นายกรัฐมนตรีอังกฤษย้ำว่าขอให้ประชาชนทุกคนไม่
ประมาทและยึดหลักการ ล้างมือ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง และอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด
ซ้ำอีก อย่างไรก็ตามแม้จะคลายล็อกดาวน์แต่ยังมีเ งื่อนไขต่างๆ ที่ธุรกิจต้องปฏิบัติตาม เช่น ผับ บาร์ และร้านอาหาร
ให้บริการได้เฉพาะพื้นที่กลางแจ้งเท่านั้น ส่วนการให้บริการในร้านต้องรออย่างน้อยจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม
• ประเทศญี่ ปุ่ น ญี่ ปุ่ น ตั้ งเป้ าที่ จ ะให้ วัคซีน ครบ 100 ล้ านโดส ภายในสิ้ น เดือ นมิ ถุน ายนนี้ โดยจะ
ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์และผู้สูงอายุทั้งหมดในประเทศ ซึ่งการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุที่มีอัตราความรุนแรงสูงเมื่อ
ติดเชื้อ โควิด -19 เป็นสิ่งสำคัญโดยเร็วที่สุด
• สาธารณรัฐอินเดีย กระทรวงสาธารณสุขอินเดียเปิ ดเผยในวันนี้ว่า อินเดียเป็นประเทศที่มียอดผู้ติด
เชื้อโควิด-19 สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอินเดียที่มีการรายงาน
ในวันนี้ ถือเป็ น จำนวนผู้ ติดเชื้อรายวัน ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศ ขณะที่
จำนวนผู้เสียชีวิตถือเป็นสถิติเพิ่มขึ้นรายวันสูงที่สุดในปีนี้
2. มาตรการในประเทศไทย
• สำนั ก งานประกั น สั ง คม กระทรวงแรงงาน ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน เรื่องการตรวจหา
เชื้ อโควิด -19 ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกั น ตนในระบบประกั น สั งคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ อยู่ ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ฟรี ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสาน
โรงพยาบาลในเครื อ ข่ ายประกั น สั งคมมาให้ บ ริ ก าร จะเริ่ ม 17 เมษายนนี้ ที่ อ าคารกี ฬ าเวสน์ 1 ศู น ย์ เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หากพบว่าผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด -19
จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด 19 จะได้รับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ซึ่งมีอยู่จำนวน 81 แห่ง ที่มีความพร้อม
• กรุงเทพมหานคร กทม. เตรียมโรงพยาบาลสนาม 1,250 เตียง รับ ผู้ ป่ วยโควิด โดยมี ด้านธุรกิ จ
สนั บ สนุ น อาหาร เครื่ อ งดื่ ม ที่ น อน หมอน จะประเดิ ม โรงพยาบาลเอราวั ณ 1 เปิ ด รั บ ผู้ ป่ ว ยในวั น ที่ 13 เม.ย.
ขณะเดียวกันยังมีโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลอื่นๆ ใน กทม. ที่เชื่อมโยงส่งต่อผู้ป่วยให้กันและกัน การบริหาร
เตียงและการส่งต่อก็ดำเนินการร่ว มกัน โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมอบหมายให้
ศูนย์เอราวัณ กทม. เป็นผู้บริหารเตียงในการจัดส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยหากรวมจำนวนเตียงของ กทม.
แล้ว สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 5,000 เตียง

• กระทรวงสาธารณสุข แบ่งชนิดการระบาดระลอก เม.ย.2564 ได้แบ่งการระบาดออกเป็นสี ได้แก่ 1.
จังหวัดสีขาว เป็นจังหวัดที่ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ เช่น ปัตตานี พังงา กระบี่ ระนอง 2. จังหวัดสีเขียว คือมีผู้ติดเชื้อจาก
กรุงเทพฯ และที่อื่นๆ นำเข้าไปยังจังหวัด 3. จังหวัดสีเหลือง มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อจังหวัดอื่นเดินทางเข้ามาแล้วมีการติด
เชื้อเฉพาะในครอบครัว พ่อแม่ ลูก สามีภรรยา เป็นต้น 4. จังหวัดสีส้ม มีการระบาดในจังหวัดเป็นกลุ่มก้อนน้อยกว่ า
50 คน 5. สีแดง มีการระบาดในจังหวัดตนเอง มีกลุ่มก้อนที่มากกว่า 100 คนขึ้นไป
• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และ นวัตกรรม (อว.) สั่ งการให้ ทุกมหาวิท ยาลั ยเปิ ดโรงพยาบาลสนามเพิ่ มเติมขึ้นอีกทุ กแห่ ง ทุ กจังหวัด และให้
ประสานงานโดยทันทีกับทางจังหวัด สาธารณสุขในพื้นที่ และดำเนินการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อ
ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และให้อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยรายงานสถานการณ์ในพื้นที่มายังศูนย์ปฏิบัติการและบริหาร
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวง อว. (ศปก.อว.) เพื่อการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พบว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
(วันที่ 5-11 เมษายน 2564) พบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งสิ้น 3,498 ราย ร้อยละ 98.68 เป็นการติดเชื้อ
ภายในประเทศ ร้ อยละ 50 เป็ น เพศหญิ ง ส่ ว นใหญ่ (ร้อยละ 67.84) อยู่ในช่ว งอายุ 20-39 ปี กระจายอยู่ ใน 71
จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจำนวนจังหวัดที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อ เริ่มเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับ
วันที่เข้าสู่วันหยุดยาว ซึ่งจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 4 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่
และนราธิว าส ซึ่งมี ความสั ม พั น ธ์กั บ การพบผู้ ติด เชื้ อเป็ น กลุ่ มก้ อนจากการระบาดในสถานบั น เทิ ง และเรือนจำ
นอกจากนี้กว่าร้อยละ 25 เป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยัน ซึ่งในบางจังหวัดมาจากการที่ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการนำเชื้อ
ไปยังบุคคลในครอบครัว ดังนั้น จากสถานการณ์ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีความเป็นไปได้ที่อาจพบผู้ ติดเชื้อเกิน
1,000 รายในสัปดาห์นี้ และยังจะคงพบผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นผู้สัมผัสที่มีจำนวน
เพิ่มมากขึ้น จนปลายสัปดาห์ มีแนวโน้มที่จะพบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการกลับ มาจาก
ภูมิลำเนา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ ไปยังบุคคลรอบข้าง ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อ
เดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอาการตนเองหลังจากเข้าไปในสถานที่
เสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมีอาการสงสัย ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่
ต่าง ๆ และเมื่อต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
ในครอบครัว
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

