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โดย : admin
ลงวันที่ : อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 302

โควิดวันนี้ 249 ราย ป่วยสะสม 10,547 ราย อาการหนัก 28
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สถานการณ์โควิดตัวเลขสะสมป่วย 10,547 ราย ส่วนกลุ่มเดินทางมาจากเมียนมา 14 ราย
ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยระลอกใหม่รวมติดเชื้อแล้ว 6,090 ราย มี 9 จังหวัดผู้ป่วยมากกว่า 50 ราย ทั้งสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 11 ม.ค. 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล COVID-19 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ว่า
วิธีที่จะสู้กับเชื้อโรคนี้นอกจากหน้ากากอนามัย ยังมีการดาวน์โหลดแอปฯ หมอชนะ วันนี้ (10 ม.ค.) ดาวน์โหลด 6.34 ล้านครั้ง มากกว่าเมื่อวันที่ 9
ม.ค. ที่ดาวน์โหลด 5.96 ล้านครั้ง และมีผู้ลงทะเบียนถึง 4,407,201 ล้านคน โดยวันเดียวเพิ่มมาถึงกว่า 1.5 ล้านคน
สำหรับสถานการณ์รายวัน ทั่วโลกป่วยแล้วกว่า 90 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 1.9 ล้านคน
โดยสหรัฐอเมริกาเจอผู้ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง วันเดียวป่วยถึง 2.1 แสนคน เสียชีวิตไปแล้วกว่า 4.6 หมื่นคน รองงมาคือ
อินเดีย และบราซิล ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 128 ส่วนประเทศไทยมีผู้ป่วยวันนี้ 249 ราย ติดเชื้อในประเทศ 224 ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ 25 ราย โดยแบ่งย่อยได้คือ มาจากการเฝ้าระวัง 176 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 48 ราย
และเดินทางจากต่างประเทศและอยู่สถานที่กักกัน 11 ราย และเดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะเมียนมา 14 ราย รวมเป็น 249 ราย
ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม ที่ 67 คน ทั้งนี้ ผู้ป่วยยืนยันสะสสม 10,547 ราย โดยมีผู้ป่วยอาการหนัก 28 ราย แต่ใส่ท่อช่วยหายใจ 5 ราย
ที่เหลือไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งเราดูแลอย่างดีที่สุด
“ สถานการณ์รายสัปดาห์ โดยในรายสัปดาห์ที่ 2 ทแยงมานิดหนึ่ง แต่กดลงไม่ได้มาก
จึงยังต้องการความร่วมมือของทุกท่านในการกดกราฟตัวเลขผู้ป่วยให้ลงมากที่สุด” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว
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อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 224 ราย เป็นติดเชื้อในประเทศ 176 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศจากการมีประวัติไปที่เสี่ยงอื่นๆ
มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 147 ราย โดยเป็นสุม่รสาคร 137 ราย นนทบุรี 31 ราย อ่างทอง 19 ราย กรุงเทพฯ 36 ราย
ซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป ตรงนี้น่าห่วง เพราะคนสูงอายุที่มีโรคประจำตัวเมื่อติดเชื้อจะอันตรายมาก เป็นต้น
ส่วนกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอสอบสวนโรคมีอีก 29 ราย และคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 48 ราย และต่างประเทศ 21 ราย แต่ที่ต้องเน้นย้ำอีกกลุ่ม คือ
ผู้ที่เดินทางมามาจากเมียนมาเข้าทางจ.ตาก 14 ราย ซึ่งมีคนไทยด้วย ตอนนี้เรากำลังติดตามอยู่ และรพ.แม่สอดรับรักษา
“ตัวเลขกราฟผู้ป่วยมีโอกาสขึ้นลงตลอด จะบอกว่าไว้วางใจได้หรือไม่ ก็พูดไม่ได้ เพราะผู้ป่วยยังขึ้นลงตลอด ดังนั้น เราเชื่อว่าวิธีการที่เราทำอยู่
และการดูแลสุขภาพส่วนตัวของแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม สำหรับการตรวจเชิงรุกที่เราเจอล่าสุด 176 ราย
เราอยากจะกดให้ตัวเลขลดลงให้ได้” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตัวเลขผู้ป่วยระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.63-11 ม.ค. 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อไปแล้วอยู่ที่ 6,090
ราย โดยกลุ่มจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากกว่า 50 ราย มี 9 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ สมุทรปราการ จันทบุรี นนทบุรี
นครปฐม อ่างทอง โดยตัวเลขเกินกว่าครึ่งอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร มีผุ้ป่วยกว่า 3 พันราย โดยขณะนี้มี 58
จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อที่ไล่เรียงกันไป
สิ่งสำคัญขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทุกพื้นที่นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการโรค นอกนั้นมี 13
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จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสม 11-50 ราย ที่เหลือ 36 จังหวัดเป็นกลุ่มสีเหลืองที่มีผู้ป่วยสะสม 1-10 ราย โดยในจำนวนนี้มี 19
จังหวัดไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อน
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