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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,485,194 ราย
730,014 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 20,143 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 (20,049 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.77%
5.52%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
• สาธารณรัฐออสเตรีย รัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีผล
บังคับใช้ทั่วประเทศ ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โดยประกาศดังกล่าวห้ามมิให้ผู้ที่อายุ 12 ปี
ขึ้นไปออกจากบ้าน เว้นแต่จะออกไปทำกิจกรรมขั้นพื้นฐาน เช่น ทำงาน ไปจ่ายตลาด ออกไปเดิน หรือไปฉีดวัคซีน
• สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ ให้ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยโรงพยาบาล 24 แห่งทั่วประเทศจะดำเนินการฉีดวัคซีนจนถึงวันที่
20 พฤศจิกายน 2564
• สาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) ยกระดับการป้องกันและควบคุมสถานการณ์โควิด19 โดยมีการปรับแผนรับมือภาวะฉุกเฉินให้เหมาะสมกับท่าเรือแนวพรมแดนแต่ละจุดอย่างสม่ำเสมอ การขนส่งสินค้า
จะใช้วิธีที่ไม่มีการสัมผัส โดยจะสุ่มตรวจและฆ่าเชื้อสินค้าที่ขนส่ง รวมถึงอาหารที่ขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิด้วย ส่วน
พนักงานที่ปฏิบัติงานด่านหน้าตามด่านศุลกากรได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว
2. มาตรการในประเทศไทย
• จังหวัดจั นทบุ รี สาธารณสุ ขอำเภอโป่งน้ำร้อน ตัวแทนสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชา และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่อยู่นอกระบบ ใน
พื้นที่ชายแดนอำเภอโป่งน้ำร้อน โดยมีระยะเวลาดำเนินการไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
• กระทรวงสาธารณสุ ข รองอธิบดีกรมอนามัยเน้นย้ำไปถึงร้านอาหารที่ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จะต้ อ งประเมิ น ตนเองผ่ า นระบบไทย สต็ อ ป โควิ ด พลั ส และดำเนิ น ตามาตรการโควิ ด ฟรี เซ็ ต ติ้ ง และติ ด
ประกาศนี ย บั ตรด้านหน้ าร้ านอาหารที่ป ระชาชนสามารถมองเห็ น ได้อย่างชัดเจน ส่ ว นร้านที่มี การจำหน่ ายและ
ให้บริการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน และจัดบริการที่เข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เช่น
สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่สามารถเปิดทำการได้ในขณะนี้
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงถึงข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับที่ 38 ว่า สาระสำคัญคือ 1.ปรับปรุงเขตพื้นที่
จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม เหลือเพียง 6 จังหวัด 2.ห้ามออกนอก
เคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่เวลา 23.00-03.00 น. จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และ
3. ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2019 พบว่า
จำนวนผู้ติดเชื้อมีทั้งสิ้น 253,423,535 ราย เสียชีวิต 5,108,210 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 2.02 ในขณะที่
หลายๆทวีปทั่วโลก เริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง แต่ทวีปยุโรปอยู่ระหว่างการระบาดของเชื้อในระลอกที่ 4 ซึ่งเฉลี่ยมี
การพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1.9 ล้านรายต่อสัปดาห์ ซึ่งประเทศทีมีจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ 1 สัปดาห์ มากกว่า 50,000
ราย มีทั้งหมด 17 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี ตุรกี ยูเครน โปแลนด์ เนเธอ
แลนด์ อินเดีย บราซิล เบลเยี่ยม ออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เวียดนาม อิหร่าน และประเทศไทย (สำหรับ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 17) และจากการติดตามความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของประเทศเหล่านี้
พบว่า มีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็ม 1 น้อยกว่าร้อยละ 80 ทุกประเทศ และความครอบคลุมของการฉีด
วัคซีนเข็มที่ 2 น้อยกว่าร้อยละ 75 ทุกประเทศ โดยประเทศ ยูเครน อินเดีย เวียดนาม รัสเซีย และอิหร่าน มีความ
ครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า ประเทศที่กำลังมีการพบจำนวนผู้ติด
เชื้อสูงอยู่ในขณะนี้ ส่วนหนึ่งมาจากความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ยังไม่ถึงร้อยละ 70 นอกจากนี้ สำหรับ
การพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นของประเทศที่มีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็ม 2 มากกว่าร้อยละ 70 ส่วนหนึ่ง
อาจมาจากผลของการคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ และเกิดภาวะที่ประชาชน
หละหลวมการป้องกันตนเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคในระลอกอื่น ๆ และป้องกันการเพิ่มสูงขึ้น
ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนยังต้องมีความเข้มข้น ในการเฝ้าระวัง และป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
และยังต้องดำเนินการตามมาตรการ DMHTTA และยังต้องมีการรักษาระยะห่างอยู่สม่ำเสมอ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

