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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,445,122 ราย
725,491 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 19,883 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 (19,789 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.81%
5.85%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
• ราชอาณาจักรเดนมาร์ก กลับมาใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง
หลังจากให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ เข้าร้านอาหารและสถานบันเทิง โดยไม่แสดงวัคซีนพาสปอร์ต ไม่สวม
หน้ากากอนามัย และไม่รักษาระยะห่าง จึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อกลับมามีจำนวนมากขึ้น
• สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประกาศเลื่อนการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจาก
การระบาดระลอกที่ 5 โดยมีมาตรการควบคุมเอกสารรับรองสุขภาพ (Health Pass) เข้มข้นขึ้นในสถานที่ ต่าง ๆ
รวมถึง สนามบิน ท่าเรือและสถานีรถไฟ ขณะเดียวกันประชาชนอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความเปราะบางที่สุด
จะต้องเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์เพื่อต่ออายุเอกสารรับรองสุขภาพของพวกเขาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
• สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำ เข้ารับการ
ฉีดวัคซีนเข็มสาม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังผู้ป่วยสะสมในห้องไอซียูเพิ่มเป็นสถิติสูงสุด
2. มาตรการในประเทศไทย
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณาการจัดงานวันลอยกระทง
โดยสามารถเปิดได้แต่ขอความร่วมมือประชาชนให้ความร่วมมือระมัดระวังและปฏิบัติตามมาาตรการในการควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และเสนอการปรับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับกิจการศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ
เดียวกันในห้างสรรพสินค้าและ โรงแรม โดยให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทีเส็บกําหนด
อย่างเคร่งครัดภายใต้มาตรการ COVID Free Setting
• จังหวัดเชียงราย เน้นย้ำ 6 มาตรการหลัก DMHT-RC 6 มาตรการเสริม SSET-CQ การรับวัคซีนของ
บุคลากรและนักเรียน การตรวจ ATK เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวหลักของอำเภอแม่จัน

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ติดเชื้อสะสมรวมมากกว่า 252 ล้านคน โดย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงกลางเดือนตุลาคม จนอยู่ในระดับมากกว่า 4 แสนคนต่อวัน จากการ
ระบาดที่เพิ่มสู งขึ้น ในทวีป ยุ โรป ประเทศที่ ยังคงมีการระบาดมากได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราช
อาณาจักร และรัสเซีย ส่วนภูมิภาคอาเซียนในภาพรวมนั้นมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นในเวียดนามที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง
และมีจำนวนผู้ ติดเชื้อมากกว่าวัน ละ 8 พันราย ส่วนในประเทศไทย พบผู้ ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอก
ปัจจุบัน 1,968,106 ราย ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,496 ราย แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้ ม
ลดลงในทุกภาคทั่วประเทศ จนอยู่ในระดับประมาณ 7 พันรายต่อวัน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงพบเป็นจำนวนมากใน
ภาคกลาง และภาคใต้ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในระลอกนี้ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร และ
นนทบุ รี การเสี ย ชึวิตจากการระบาดในระลอกนี้อ ยู่ที่ 19,789 ราย คิ ดเป็ น อัต ราการเสี ยชีวิตร้อยละ 1.01 โดย
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการได้รับวั คซีน หรือได้รับ
วัคซีนไม่ครบ 2 โดส ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีน ในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 82.5 ล้านโดส โดยมีผู้ที่
ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 โดสขึ้นไปมากกว่า 35.2 ล้านราย โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 โดสขึ้นไป
มากที่สุดได้แก่ กทม. ภูเก็ต และชลบุรี แต่ในภาพรวมจังหวัดส่วนใหญ่ยังมีสัดส่วนน้อยกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งวัคซีนนั้นมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วย และเสียชีวิตมากกว่าการติดเชื้อ การเปิดประเทศ และผ่อนคลายมาตรการให้มี
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้นจึงยังคงเป็นความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อได้ แต่จะเป็นการติดเชื้อที่ไม่มีอา
การุน แรงเป็ นส่ วนใหญ่ จึงคาดการณ์ ว่าแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วงนี้ จะอยู่ในแนวโน้มที่ลดลงอย่างช้า ๆ ซึ่ง
อาจจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า 6 พันรายต่อวันในช่วงสัปดาห์นี้ เพราะฉะนั้นควรยังคงเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มี
อาการเข้าได้กับนิยามอย่างต่อเนื่อง สอบสวนโรคในกรณีกลุ่มก้อ นการระบาดเพื่อค้นหาสถานที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
และรีบดำเนินมาตรการควบคุมโรค รวมถึงการสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อยังคงรักษาระดับความเข้มข้นของมาตรการ
ป้องกันโรค แม้จะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้านถ้าสามารถทำได้ ลด
การเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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