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สถานการณ์ในประเทศ
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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,431,936 ราย
723,039 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 19,764 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 (19,670 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.81%
5.91%
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1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
• เครือรัฐออสเตรเลีย ยกเลิกมาตรการจำกัดจำนวนผู้มาเยี่ยมที่บ้าน อนุญาตธุรกิจต่างๆ อาทิ สถานบันเทิง
สนามกีฬา โรงละคร และโรงภาพยนตร์ ให้ดำเนินการตามปกติโดยไม่จำกัดความจุที่นั่ง ให้กับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19 ครบโดสเท่านั้น ส่วนผู้ที่ยังรับวัคซีนไม่ครบโดสจำเป็นต้องรอถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือเมื่ออัตราการ
ฉีดวัคซีนในรัฐสูงถึงร้อยละ 95
• สหรัฐอเมริกา เปิดประเทศในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน โดยผู้เดินทางที่จะเข้ามาสหรัฐอเมริกาจะต้องแสดง
หลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้ว นอกจากนี้ บางรัฐยังกำหนดให้ต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบประกอบด้วย
• ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เตรียมกลับมาใช้มาตรการบัตรผ่านวัคซีน เพื่อเป็นเอกสารยืนยันตัวตนก่อนเข้า
ใช้บริการสถานที่สาธารณะ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
2. มาตรการในประเทศไทย
• จังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกด้วย ATK เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว สำหรับประชาชนที่ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาตรวจด้วยตนเอง หากพบมีผลบวกให้รีบแจ้งผลการตรวจไปยัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งหากไม่มีอาการจะรักษาด้วยการแยกกักตัวที่บ้าน โดยจะมีการจัด Set Box ยาและ
อุปกรณ์ต่างๆ และมีทีมแพทย์โทร.สอบถามอาการเป็นประจำทุกวัน
• จังหวัดนครศรีธรรมราช ค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ โดยจัดทีม CDCU และ
CCRT จากต่างอำเภอมาช่วยค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมาตรวจหาเชื้อภายใน
24 ชั่วโมง สนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาด โรงงาน แคมป์คนงาน
ก่อสร้าง แพปลา ระบบขนส่งสาธารณะ ส่ วนสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะดำเนินการตรวจ ATK
ให้กับพนักงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งให้หน่วยงานราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่นปรับการทำงานในรูปแบบ New Normal
ร้านค้าสถานประกอบการ ร่วมรณรงค์มาตรการ UP และ Covid Free Setting เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะนำการปฏิบัติตัวลดความเสี่ยงการแพร่กระจายและติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยควรเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหาร ไม่ใช้ภาชนะร่วมกันในการรับประทานอาหาร ล้างมือให้สะอาด
ก่อนรับประทานอาหาร รับประทานอาหารสุกใหม่ และแยกสำรับเฉพาะแต่ละคน ทั้งนี้เน้นย้ำโดยเฉพาะประชาชน
กลุ่มวัยเรียน เลี่ยงพฤติกรรมการรวมกลุ่ม การรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อน คนในครอบครัว และให้ตระหนักถึง
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ติดเชื้อสะสมรวมมากกว่า 251 ล้านคน โดย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงกลางเดือนตุลาคม จนอยู่ในระดับมากกว่า 4 แสนคนต่อวัน จากการ
ระบาดที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น ในทวี ป ยุ โรป ประเทศที่ ยั งคงมีก ารระบาดมากได้ แก่ ประเทศสหรัฐ อเมริก า รัส เซีย สหราช
อาณาจักร และตุรกี ส่วนภูมิภาคอาเซียนในภาพรวมนั้นมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีการระบาดมากในเวียดนาม ซึ่งมี
จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 7 พันราย และยังไม่มีแนวโน้มลดลง ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการ
ระบาดในระลอกปัจจุบั น 1,953,632 ราย ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,904 ราย แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อ
รายวันมีแนวโน้มลดลงในทุกภาคทั่วประเทศ จนอยู่ในระดับประมาณ 7 พันรายต่อวัน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงพบ
เป็น จำนวนมากในภาคกลาง และภาคใต้ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในระลอกนี้ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ
ชลบุรี สมุทรสาคร และนนทบุรี การเสียชึวิตจากการระบาดในระลอกนี้อยู่ที่ 19,670 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต
ร้อยละ 1.01 โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการได้รับ
วัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 โดส ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 80.9 ล้าน
โดส โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 โดสขึ้นไปมากกว่า 34.2 ล้านราย ซึ่งถึงแม้ว่าระดับสัดส่วนของผู้ที่ฉีดวัคซีนจะเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างมาก แต่ด้วยวัคซีนนั้ นมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วย และเสียชีวิตมากกว่าการติดเชื้อ การเปิ ด
ประเทศ และผ่อนคลายมาตรการให้มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นจึงยังคงเป็นความเสี่ยงในการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อได้ แต่จะ
ไม่เพิ่มผู้ที่มีอาการหรือเสียชีวิต จึงคาดการณ์ว่าจะพบแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างช้า ๆ ซึ่งอาจจะยังคงอยู่ใน
จำนวนที่สูงกว่า 6 พันรายต่อวันในช่วงสัปดาห์นี้ เพราะฉะนั้นควรยังคงเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยาม
อย่างต่อเนื่อง สอบสวนโรคในกรณีกลุ่มก้อนการระบาดเพื่อค้นหาสถานที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง และรีบดำเนินมาตรการ
ควบคุมโรค รวมถึงการสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อยังคงรักษาระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค สวมใส่
หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้านถ้าสามารถทำได้ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่
จะมีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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