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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,426,014 ราย
721,726 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 19,703 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 (19,609 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.81%
5.91%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
• เครือรัฐออสเตรเลีย ประกาศผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
เนื่องจากประชาชนเกือบร้อยละ 90 ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบโดสแล้ว
• สหรัฐอเมริกา ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้า สหรัฐ โดยต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซี นโควิด 19
ครบโดสแล้ วอย่ างน้ อยสองสั ป ดาห์ โดยสามารถแสดงเอกสารได้ทั้งใบรับรองแบบกระดาษ รูปถ่ายเอกสาร หรือ
ใบรับรองดิจิทัล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สนามบินตรวจสอบ
• ญี่ปุ่น ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในบุคคลที่เดินทางด้วย
เหตุผลทางธุรกิจ และพลเมืองญี่ปุ่นซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยจะได้รับการลดเวลากักตัวเหลือ 3 วัน จากเดิม
10 วัน โดยต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบแล้ว ตามแบบของวัคซีนแต่ละชนิด
2. มาตรการในประเทศไทย
• จังหวัดนครพนม มีมติเห็นชอบให้เปิดเรียนแบบ On-Site เพิ่มจำนวน 80 แห่ง ในระหว่างวันที่ 8 - 15
พฤศจิกายน 2564 โดยเป็นโรงเรียนในพื้นที่อำเภอนาหว้า 18 แห่ง อำเภอเมืองนครพนม 17 แห่ง อำดภอนาแก 4 แห่ง
และ อำเภอเรณูนคร 41 แห่ง
• จังหวัดระยอง มีมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด 3 ด้าน เพื่อกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้ น ที่ เกาะเสม็ ด โดยมี ม าตรการ ดั ง นี้ 1) COVID Free Environment สิ่ ง แวดล้ อ มปลอดภั ย 2) COVID Free
Personnel พนักงานปลอดภัย และ 3) COVID Free Customer ผู้ใช้บริการปลอดภัย
• จังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี อำเภอดอย
เต่า อำเภออมก๋อย และอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด
ในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2564 – 18 พฤศจิกายน 2564

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ติดเชื้อสะสมรวมมากกว่า 250 ล้านคน โดย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงกลางเดือนตุลาคม จนอยู่ในระดับมากกว่า 4 แสนคนต่อวัน จากการ
ระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นในทวีปยุโรป ประเทศที่ยังคงมีการระบาดมากได้แก่ ประเทศรัสเซีย สหราชอาณาจักร ตุรกี และ
สหรัฐอเมริกา ส่วนภูมิภาคอาเซียนในภาพรวมนั้นมีแนวโน้มลดลง แต่ายังคงมีการระบาดมากในเวียดนาม ซึ่งมีจำนวน
ผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 7 พันราย และยังไม่มีแนวโน้มลดลง ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดใน
ระลอกปั จจุบั น 1,946,728 ราย ในวันนี้ มีจำนวนผู้ ติดเชื้อรายใหม่ 7,592 ราย แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมี
แนวโน้ มลดลงในทุกภาคทั่วประเทศ จนอยู่ในระดับประมาณ 7 พันรายต่อวัน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ยั งคงพบเป็น
จำนวนมากในภาคกลาง และภาคใต้ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในระลอกนี้ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี
สมุทรสาคร และนนทบุรี การเสียชึวิตจากการระบาดในระลอกนี้อยู่ที่ 19,609 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ
1.01 โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน
ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 80.4 ล้านโดส โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 โดส
ขึ้นไปมากกว่า 33.9 ล้านราย ซึ่งถึงแม้ว่าระดับสัดส่วนของผู้ที่ฉีดวัคซีนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แต่ด้วยวัคซีนนั้นมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วย และเสียชีวิตมากกว่าการติดเชื้อ การเปิดประเทศ และผ่อนคลายมาตรการให้มี
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้นจึงยังคงเป็นความเสี่ยงในการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อได้ แต่จะไม่เพิ่มผู้ที่มีอาการหรือเสียชีวิต จึง
คาดการณ์ว่าจะพบแนวโน้มจำนวนผู้ติ ดเชื้อลดลงอย่างช้า ๆ ซึ่งอาจจะยังคงอยู่ในจำนวนที่สูงกว่า 6 พันรายต่อวัน
ในช่วงสัปดาห์นี้ เพราะฉะนั้นควรยังคงเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างต่อเนื่อง สอบสวนโรคใน
กรณี กลุ่ม ก้อนการระบาดเพื่อค้น หาสถานที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง และรีบดำเนินมาตรการควบคุมโรค รวมถึงการ
สื่อสารให้กับประชาชนเพื่อยังคงรักษาระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ
บ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้ านถ้าสามารถทำได้ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็น
จำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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