ฉบับที่ 468 วันที่ 15 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 313,661 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,067,777 ราย)
• อื่นๆ

จำนวนผู้ป่วยสะสม
8,228,002 ราย
518,987 ราย
1,813,906 ราย
1,386,496 ราย
15,834 ราย
81,676 ราย
329,900 ราย
1,386,496 ราย
4,970 ราย
1,381,438 ราย
88 ราย

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564
• ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เดนมาร์กสั่งยกเลิกการใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นการถาวร หลังกังวลเรื่อง
ความเสี่ยงเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน นับเป็นชาติแรกที่ตัดสินใจเลิกใช้วัคซีนตัวนี้โดยถาวร แต่ทางการไม่ได้บอกว่าจะไม่
ใช้อีกเลยในอนาคต ถึงตอนนี้มีคนในเดนมาร์กได้รับวัคซีนไปแล้วเกือบล้านคน โดยราว 1.5 แสนรายได้วัคซีนของแอ
สตร้าเซนเนก้า เดนมาร์กเป็นประเทศแรกที่ออกมาสั่งระงับการใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าชั่วคราวเมื่อเดือน มี.ค.
ก่อนที่อีกหลายประเทศในยุโรปจะทำตาม
• ราชอาณาจักรกัมพูชา ประกาศล็อกดาวน์กรุงพนมเปญและเมืองตาเขมา เป็นเวลา 14 วัน เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 15 เม.ย. ไปจนถึงวันที่ 28 เม.ย. โดย
ห้ามไม่ให้ประชาชนทุกคนออกจากบ้านหากไม่จำเป็น ยกเว้นผู้ที่เดินทางไปทำงานหรือทำธุรกิ จ และต้องมีจดหมาย
รับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานท้องถิ่นของผู้เดินทาง ประชาชนยังคงสามารถออกไปซื้ออาหารหรือสิ่งของจำเป็นอื่นๆ
ได้ แต่จะอนุญาตให้บุคคลเพียงสองคนในบ้านเท่านั้น และสามารถออกจากบ้านได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยต้อง
เดินทางไปยังตลาดที่ใกล้ที่สุดในท้องถิ่นของตน และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วย
• เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลฮ่องกงกำลังขยายโครงการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้อยู่อาศัยที่มีอายุ 16 ถึง 30 ปี โดยจะเริ่มจองวัคซีนในวันที่ 23 เมษายน ทำให้ประชากร 1.08 ล้านคนมีสิทธิ์
ได้รับวัคซีน และโครงการนี้จะครอบคลุม 88% ของประชากรในเมือง Patrick Nip
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวภายหลัง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งขาติ ว่าที่ประชุมมีมติเสนอมาตรการเพิ่มพื้นที่จั งหวัดควบคุม
สูงสุดเป็นสีแดง 18 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสีส้ม 59 จังหวัด ทั้งนี้ยังมีการให้จำกัดเวลาเปิดปิดร้านอาหาร ส่วนผับบาร์
สถานบริการ ให้ปิดหมดทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มของร้านอาหารให้ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มสุรา และให้มีการเว้น
ระยะห่างในการจัดโต๊ะเก้าอี้ ซึ่งถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านจะดีที่สุด นอกจากนี้จะขอความร่วมมือ
ประชาชนงดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และงดการเรียนการสอนในห้องเรียน สถานบันกวดวิชา และกิจกรรมที่มีการ
รวมกลุ่มมากกว่า 50 คน พร้อมขอให้ ป ระชาชนมีวินัยในตนเองสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้ างมือบ่อยครั้ง
รวมถึงงดการเดินทางไปในที่ที่มีคนแออัด และเสนอให้ปิดสวนสนุกเครื่องเล่นต่างๆ รวมถึงสวนสนุกในห้างสรรพสินค้า
ส่วนเวลาการเปิดปิดของร้านอาหารตามระดับสีให้พื้นที่สีแดง ต้องปิดร้านภายใน 21.00 น. ขณะที่พื้นที่สีส้ม 23.00
น. โดยมติของคณะกรรมโรคติดต่อแห่งชาตินี้จะนำเสนอต่อ ศบค.เพื่อบังคับใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ทั้งนี้ ยืนยัน
ยังไม่ใช่การล็อกดาวน์
• สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐบาลชี้แจงการบริหารสถานการณ์โควิด 3 เรื่องสำคัญ คือ
1. สาธารณสุขยืนยันวัคซีนโควิดที่ไทยใช้มีประสิทธิภาพสูงและความปลอดภัย ประชาชนสามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
และเพิ่มภูมิคุ้มกัน ของตัวเองได้ 2. สถานการณ์ โควิด -19 ในไทย ขณะนี้เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงและนำไปสู่การ
แพร่กระจายของเชื้อโรคสู่เพื่อนฝูงและชุมชน จำเป็นต้องลดการเคลื่อนที่ของบุคคล ปิดสถานที่เสี่ยง และงดกิจกรรม
การรวมกลุ่ ม 3. การบริ ห ารจั ดการเตีย งผู้ ป่ ว ย ภาครัฐ มี ก ารบริห ารจั ด การเตี ยงเพี ย งพอในการรองรับ ผู้ ติด เชื้ อ
โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีการจัดเตียงรองรับทั้งจากสถานพยาบาลและโรงแรมแบบ Hospitel รวม
กว่า 6 พันเตียง รวมทั้งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม มีการเตรียมโรงพยาบาลภาคสนาม กรมการแพทย์เตรียม

เปิด Hospitel ซึ่งจะรองรับได้อีก 450 เตียง และโรงพยาบาลรามาธิบดีเตรียมเปิด Hospitels อีก 2 แห่ง อีก 100
เตียง สำหรับกรุงเทพฯ ได้มีการเพิ่มโรงพยาบาลสนาม ที่บางขุนเทียน 500 เตียง ที่บางบอน 200 เตียง และเตรียม
เปิดที่บางกอกอารีนา จะรับได้อีก 1,000 เตียง สามารถติดต่อไปที่สายด่วนจัดหาเตียง เบอร์ 1669 สำหรับต่างจังหวัด
จะเข้าศูน ย์ การบริห ารจัดการ สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 รับสายเวลา 08.00-22.00 น. และสายด่วน สปสช.
1330 ตลอด 24 ชม. หรือผ่าน line แอปพลิเคชัน สบายดีบอต
• กองทัพบก เผยเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกในพื้นที่ค่ายทหารหรือสถานที่ ที่เหมาะสม
เพื่อรองรับประชาชน กำลังพลและครอบครัวที่ติดเชื้อ และมีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการรักษา
จากโรงพยาบาลมาและอาการทุเลาลงแล้ว เพื่อเป็นการลดภาระด้านการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลสาธารณสุข
ในจั ง หวั ด ต่ างๆ ล่ า สุ ด โรงพยาบาลสนามกองทั พ บกได้ จั ด ตั้ งแล้ ว 2 แห่ ง คื อ 1. โรงพยาบาลสนามกองทั พ บก
(ค่ายธนะรัชต์) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการโดยศูนย์การทหารราบ และโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ สามารถรองรับ
ผู้ป่ วย 69 เตียง ซึ่งเป็ น การส่ง ต่อการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลหั วหิ น หรือโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อจาก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2. คือโรงพยาบาลสนามกองทัพบก (เกียกกาย)
กรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนิ น การปรับ อาคารรับรองเกียกกาย เขตดุสิ ต เป็นโรงพยาบาลสนาม ดำเนินการโดย
กรมสวัสดิการทหารบก และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รองรับได้ 86 เตียง เป็นผู้ติดเชื้อที่อาการไม่หนักที่ส่งมาจาก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสำรองเตียงในโรงพยาบาลไว้รองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักต่อไป
• สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกออกมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับ
งานบริ การสาขา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุ ขและหน่ว ยงานราชการที่เกี่ยวข้อ งดังนี้ 1. ธนาคารอาจ
พิจารณาปิดสาขาบางแห่งชั่วคราวสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดตามประกาศของจังหวัดหรือรัฐบาล
ซึ่งลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการที่ ตู้ ATM หรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์หรือ online ได้ตามปกติ ทั้งนี้
ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่ อสาขาที่ ปิ ดการบริการทาง website ของแต่ล ะธนาคาร 2. ปรับ เวลาปิดสาขาทั่ ว
ประเทศ เริ่มวันที่ 16 เมษายน 2564 นี้ โดย สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปิด ไม่เกินเวลา 17.00 น. ส่วน
สาขาภายนอกปิดไม่เกินเวลา 15.30 น. 3. จำกัดช่องให้บริการ และจำกัดจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่
เหมาะสม 4. กรณีสาขาใดมีพนักงานหรือลูกค้าติดเชื้อเข้าใช้บริการ ให้แต่ละธนาคารปิดเพื่อพ่นฆ่าเชื้อทันที และเปิด
ทำการเมื่อเสร็จสิ้น ส่วนพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ตรวจเชื้อ/และทำการกักตัวเองในที่พักทันที ในระยะเวลา
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจัดให้มีพนักงานปฎิบัติงานทดแทน ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัส
เชื้อ เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
• จังหวัดนครราชสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเผยความคืบหน้าการตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่
จะใช้รองรับผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้น ใช้พื้นที่อาคารชาติชายฮอล์ และอาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ตั้ งโรงพยาบาลสนาม จะมี อ าคารละ 100 เตี ย ง รวม 200 เตีย ง โดยจะเปิ ด ใช้ งานในวั น ที่ 16 เมษายน
เบื้องต้นโรงพยาบาลหลักจะเป็นจุดรับผู้ติดเชื้ อรายใหม่ ก่อนวินิจฉัย 5-7 วันแรก เพื่อดูอาการปอดติดเชื้อ หลังจาก
ครบกำหนด ผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย จะถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามมีแพทย์พยาบาลดูแลตลอด 24
ชั่วโมง

• กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนผู้เดินทางไปจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ให้ประเมินความเสี่ยงด้วย
ตนเองผ่ านระบบคัด กรอง BKK COVID 19 ที่ เว็บ ไซด์ BKK COVID 19 http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ ซึ่ ง
เป็นระบบที่กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ โดยรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่
จำเป็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรคของเจ้าหน้าที่เ พื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งนี้ประชาชน
สามารถใช้งานได้ง่าย ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลไม่นาน โดยมีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสแกน QR
CODE จากนั้นกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล และกรอกข้อมูลการเดิ นทาง อาทิ เดินทางมาจากจังหวัดใด เดิน
ทางเข้ากรุงเทพมหานครหรือผ่านไปจังหวัดอื่น ในกรณีเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ระบุการเดินทางเที่ยวเดียวหรือ
ไปกลับ ระบุเขตและวันเดินทางกลับ พร้อมเหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรอง
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในวันที่ 15 เมษายน 2564 พบปู้ติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ทั้งสิ้น 1,543 ราย โดยกว่าร้อยละ 25.34
เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากการไปสถานบันเทิง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ และร้อยละ 29.94 เป็นผู้ติดเชื้อที่มี
ประวัติสัมผัสกับผู้ ติดเชื้อยืนยันรายก่อนหน้า ซึ่งหากเปรียบเทียบในช่วงก่อนวันสงกรานต์ (วันที่ 9 เมษายน 2564)
ร้อยละ 59.93 เป็นผู้ติดเชื้อจากการไปสถานบันเทิง และร้อยละ 16.10 เป็นผู้ติดเชื้อที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ราย
ก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่า การติดเชื้อในประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ มีประวัติไปสถาน
บันเทิงลดลง แต่มีจำนวนผู้สัมผัสเพิ่มากขึ้น บางรายสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าที่มีประวัติเดินทางมาจากจังหวัด
อื่นๆ ดังนั้น การจำกัดการเดินทาง รวมถึงการทำงานที่บ้านจึงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อได้ นอกจากนี้ หลังเทศกาลสงกรานต์สิ้นสุดลง มีความเป็นไปได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่าง ๆ ยังคงที่ไป
อีกอย่ างน้ อย 1 สัป ดาห์ และอาจจะลดลงหลั งจากที่มีการเริ่มมาตรการจำกัดการเดิน ทางไปแล้ ว อย่ างน้อย 1-2
สัปดาห์ แต่อย่ างไรก็ตาม การที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้นั้น ประชาชนสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเดิน
ทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอาการตนเองหลังจากเข้าไปในสถานที่เสี่ยง
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมีอาการสงสัย ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่ต่าง ๆ
ทำงานที่บ้าน หากตรวจพบเชื้อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นต้น จะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อได้
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