ฉบับที่ 466 วันที่ 13 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 1,049,721 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,216,184 ราย
518,987 ราย
1,793,808 ราย
1,366,398 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,366,398 ราย
4,967 ราย
1,361,343 ราย
88 ราย

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2564
• สหราชอาณาจักร รัฐบาลอังกฤษเผยว่าประชาชนกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 50 ปี รวมถึงอาสาสมัครทาง
คลินิก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักสังคมสงเคราะห์ในอังกฤษได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกครบทุกคนแล้ว
ซึ่งเร็วกว่ากำหนดที่เดิมตั้งไว้ในวันที่ 15 เม.ย.2564 และเตรียมเริ่มโครงการฉีดวัคซีน ระยะที่ 2 ให้กับกลุ่มที่มีอายุต่ำ
กว่า 50 ปี ในสัปดาห์หน้า โดยตั้งเป้าฉีดเข็มแรกให้ครบทุกคนภายในเดือน ก.ค.นี้
• สาธารณรัฐ อิ น เดีย ทางการอิน เดี ย การอนุ มัติ การใช้วัค ซีน Sputnik V ของรัส เซียแล้ ว ทั้ งนี้ วัคซี น
Sputnik V มีประสิทธิภาพ 91.6% ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 และได้รับการอนุมัติจากประเทศต่างๆ มากกว่า 50
ประเทศทั่วโลก ถือเป็นวัคซีนโควิด 19 ตัวที่ 3 ที่ได้รับการอนุมัติในอินเดีย หลังจากที่มีการอนุมัติวัคซีน Covishield
ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า และวัคซีน COVAXIN ของบริษัทภารัต ไบโอเทค
• ราชอาณาจักรกัมพูชา กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาเปิดเผยว่า รัฐบาลได้การฉีดวัคซีนโควิด -19แก่
ประชาชนจำนวน 1 ล้านคนแล้ว จากประชากรทั้งประเทศราว 16 ล้านคน โดยกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาได้
เรียกร้องให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันจากอาการป่วยร้ายแรงของโรคโควิด -19
ขณะเดียวกันยังแจ้งให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกัมพูชาในวันที่ 14-16 เม.ย.
• เครือรัฐปวยร์โตรีโก ประกาศหยุดการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยทั้งโรงเรียนของรัฐ
และเอกชนทุกแห่งต้องหยุดการเรียนทั้งหมด
2. มาตรการในประเทศไทย
• โรงพยาบาลตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจพร้อมด้วยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วม
ตรวจสอบความพร้อมโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สามารถรองรับผู้ติดเชื้อจำนวน 100 เตียง ทั้งนี้ได้มีการจัดระเบียบ
มีจุดคัดกรอง และมีแพทย์ของรพ.ตำรวจที่จะมาประจำ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคมาดูแลตามมาตรฐาน
ของการอนุญาตโรงพยาบาลสนาม รวมถึงมาดูแลในด้านความสะอาด ขณะเดียวกันจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อของโรคออกไป
• กระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่าการล็อกดาวน์จะเป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งจะไม่ล็อก
ดาวน์ทั้งหมด แต่จะล็อกดาวน์เฉพาะจุด ที่เรียกว่า Target lock down โดยมีมาตรการแต่ละพื้นที่ที่จะดำเนินการ
แตกต่างกันในพื้นที่สีขาว เขียว เหลือง ส้ม และแดง ยกตัวอย่างมาตรการสาธารณสุข จะเน้นการ คัดกรอง ค้นหาผู้ติด
เชื้อ เพื่อจำกัดและลดการแพร่ระบาด รวมถึงเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมการระบาดแยก/กัก/สังเกตผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
และเสียงต่ำ ควบคุมการระบาดในชุมชน การดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อลดอัตราป่วยตายและควบคุมการแพร่กระจาย โดย
ผู้ติดเชื้อทุกรายจะต้องเข้ารับการรักษาและการดูแลด้านสุขภาพจิต
• กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุง
ประกาศ ศธ.เรื่องการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการปรับ
ลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด ศธ. ใหม่ โดยให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานภายในที่พัก
(Work from Home) ต่อเนื่องจากประกาศฉบับเดิม ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 23 เมษายน ขยายเป็นถึงวันที่ 30 เมษายน
2564 และจัดบุ คลากรหมุน เวีย นมาปฏิบั ติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 10 หรือ ให้ Work from Home
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด พร้อมทั้งให้ออกแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้การทำงานพัฒนา
การศึกษาของชาติสะดุด พร้อมย้ำให้ป ฏิบั ติอย่างเคร่งครัด เช่น งดการจัดประชุม อบรม สัมมนาของข้าราชการ

นักเรียน และนักศึกษาในสังกัด ศธ. ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ถ้าจำเป็นให้ใช้รูปแบบออนไลน์ งดจัด
กิจกรรมใดๆ ที่มีการรวมกลุ่มของนั กเรียน นักศึกษา ในช่วงปิด ภาคเรียนนี้ ส่วนการดำเนิ นการรับสมัครนักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ จะมีการเปิดรับ สมัครแบบออนไลน์ แต่ถ้ามีการรับสมัครในพื้นที่ ห รือจำเป็นต้องมีการสอบ
การสั มภาษณ์ จะต้องดำเนิน การตามมาตรการและขั้นตอนที่เข้มข้นสูงสุ ด ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นจริงๆ ที่ต้องจัด
กิจกรรมในระหว่างนี้ ต้องขอความเห็นชอบจากสาธารณสุขในพื้น ที่ก่อน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และหากบุคลากรในสังกัด ศธ. พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการที่
อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อจะต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที
• สำนักพระราชวัง สำนักพระราชวังแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน
เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย ประกอบด้วย พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม พระราชวังบางปะอิน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ผ้า
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
• ศู น ย์ ข้ อ มู ล COVID-19 นายกรั ฐ มนตรี ข อความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ Work from Home เรี ย น-ประชุ ม
Online ถึง 30 เม.ย. 64 และขอเน้นย้ำข้าราชการทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 1. มาตรการส่วนบุคคล
สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ อย่างเคร่งครัดทุกกิจกรรม บุคคลที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงให้กักกันตนเองอย่างเคร่งครัด
และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สาธารณะ 2. มาตรการในสถานที่ทำงาน/สถานศึกษาอบรม Work from Home เต็ม
ขีดความสามารถ ถึง 30 เม.ย. 64 และให้จัดการประชุม การเรียน การอบรม แบบ Online
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 9-13 เมษายน 2564 พบว่า มีจังหวัดที่มี
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การระบาดของเชื้อ (Super
spreading event) อันเนื่องมาจากสถานบันเทิง รวมถึงงานเลี้ยง งานสังสรรค์ ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ของตนเอง และติดมาจาก
จังหวัดอื่น และแพร่เชื้อต่อไปยังบุ คคลในครอบครัว โดยหลังจากมาตรการปิดสถานบันเทิงในวันที่ 10 เมษายน ทำให้
จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีมาจากสถานบันเทิงลดลง แต่จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ผู้ติดเชื้อที่พบในวันที่ 13 เมษายน 2564 ร้อยละ 26.5 เป็นเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร
ประจวบคี รี ขั นธ์ และชลบุ รี รองลงมาเป็ นผู้ สั มผั สใกล้ ชิดกั บผู้ ติดเชื้ อยืนยั น ในกรุงเทพมหานคร ประจวบคี รีขันธ์
สมุทรปราการ และนครราชสีมา นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ได้มาจากการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ร้อยละ 32 เป็นผู้ติดเชื้อที่
ไม่แสดงอาการ และร้อยละ 38 มีการแสดงอาการ ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าอาจจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้สัมผัสเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้น การคัดกรองเชิ งรุกยังคงเป็นมาตรการที่สำคัญในการควบคุมโรคอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนต้องให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอาการตนเองหลังจาก
เข้าไปในสถานที่เสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมีอาการสงสัย ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้า
ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ออกไปข้างนอกเมื่อต้องมีการทำงานที่บ้าน
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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