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สถานการณ์ในประเทศ
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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,412,309 ราย
720,521 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 19,611 ราย)
14 ธ.ค. 63 (60 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ
0.20%
• 15 – 39 ปี
2.10%
• 40 – 59 ปี
6.50%
• 60 ปีขึ้นไป
• อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย
มี โ รคประจำตั ว หรื อ ภาวะเสี่ ย ง
64%
เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ

ระลอก 15 ธ.ค. 63 –
31 มี.ค. 64 (34 ราย)

ระลอก 1 เม.ย. 2564 –
ปัจจุบัน (19,517 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.83%
6.04%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
• สหรัฐ อเมริกา บริษัทไฟเซอร์ อิงค์ แถลงผลการทดลองในระยะที่ 3 สำหรับยาเม็ดชนิดรั บประทาน
พบว่าสามารถลดความเสี่ยงของผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 89 ซึ่ง
สูงกว่ายาโมลนูพิราเวีย ทั้งนี้ไฟเซอร์ตั้งชื่อยารักษาโรคโควิด 19 ของทางบริษัทว่า Paxlovid โดยผู้ป่วยจะรับประทาน
ยาวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เม็ด
• สาธารณรัฐประชาชนจีน ธนาคารเอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ ขอความร่วมมือพนักงานในฮ่องกงฉีดวัคซีน โควิด
19 หลังจากทางการฮ่องกงได้กระตุ้นให้ประชาชนฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ธนาคารได้ขอให้พนักงานที่ยังไม่ฉีดวัคซีน
โดสแรก เข้ารับการฉีดวัคซีนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือส่งผลการตรวจหาเชื้อทุก 14 วัน
• สาธารณรัฐคอสตาริกา ได้ลงนามในข้อตกลงอนุมัติวัคซีนกับไฟเซอร์เพื่อเริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้ที่มี
อายุต่ำกว่า 12 ปี ทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2022
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ทั้งการฉีดสูตรปกติและสูตรไขว้ให้ฉีดห่างกัน 4
สัปดาห์ สามารถฉีดได้ในอายุ 12 ปีขึ้นไป ใช้ฉีดกระตุ้นผู้ที่รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้น
ไปได้ ส่วนผู้ที่ฉีดสูตรไขว้ซิโนแวค - แอสตราเซเนกาให้รอประมาณ 5 - 6 เดือนจึงจะฉีดกระตุ้นได้
• ภูเก็ต ปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ หลังผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคโควิด 19
จำนวน 2 รายสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลสนาม ท่ามกลางความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยอาการตั้งแต่สีเขียวถึง
เหลือง
• เชียงใหม่ เปิดให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องจองคิวได้วัน
ละ 40,000 คน โดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนผู้ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด
แต่มาพักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันว่าอาศัยหรือทำงานประจำในจังหวัดเชียงใหม่ได้ที่ศูนย์ฉีด
อำเภอทุกแห่ง

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรวม 48,015
ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการค้นหาและสำรวจเชิงรุก 4,351 ราย (ร้อยละ 9.1) อายุเฉลี่ย 33.9 ปี เป็นเพศชาย 3,319
ราย (ร้อยละ 76.3) สัญชาติไทย 3,401 ราย (ร้อยละ 78.2) ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการป่วยร้อยละ 84.2 จังหวัดที่พบผู้
ติดเชื้อจากการค้นหาและสำรวจเชิงรุกมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ 1,054 ราย (ร้อยละ 24.2) ขอนแก่น 894
ราย (ร้อยละ 20.5) นครราชสีมา 592 ราย (ร้อยละ 13.6) กรุงเทพมหานคร 353 ราย (ร้อยละ 8.1) และจันทบุรี 176
ราย (ร้อยละ 4.0) ดังนั้นประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ เหล่านี้จึงยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งจากในชุมชน ตลาด
ห้างสรรพสินค้า สถานที่สาธารณะต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ทำงาน สถานประกอบการ บริษัทต่าง ๆ เนื่องจากผู้ติดเชื้อ
ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ และเป็นช่วงอายุในวัยทำงาน จึงควรลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโดยปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันตนเอง (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการช่วยลดความสามารถของการแพร่กระจายของเชื้อโรค
โดยการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก หรือจำกัด
จำนวนคนในแต่ละพื้นที่ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด 19
เมื่อมีอาการสงสัยและมีประวัติเสี่ยง และการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่
ต่าง ๆ การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่าง
ๆ ที่อาจมีการปนเปื้อน เช่น ลิฟต์ ลูกบิด ราวบันได เป็นต้นนอกจากนี้บริษัทต่าง ๆ ควรส่งเสริมการทำงานที่บ้าน
(work from home) เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงานซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่เชื้อ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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