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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,492,883 ราย
731,695 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 20,199 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 (20,105 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.77%
5.52%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อ
โควิด-19 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ ยนแปลง และจะยังคงปิดทำการพรมแดนและด่านตรวจ ยกเว้นด่านที่ได้รับอนุญาต
ขณะเดี ยวกั น จะงดออกวี ซ่ านั กท่ องเที่ ยวให้ ชาวต่ างชาติ ยกเว้ นบุ คลากรการฑู ต พนั กงานองค์ กรระหว่ างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนที่ต้องการเข้าประเทศเร่งด่วน นอกจากนั้นสถานบันเทิงทั่วประเทศยังคงต้องปิดให้บริการต่อไป
พร้อมทั้งห้ามจัดการประชุมหรือการชุมนุมรวมตัวอื่นๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 50 คน ซึ่งรวมถึงเทศกาลและกิจกรรมทางศาสนา
• ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นอนุมัติการฉีดวัคซีน โควิด 19 โดสกระตุ้น ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยระยะแรกจะใช้วัคซีนของไฟเซอร์ -ไบออนเทค ในผู้ที่ฉีดวัคซีนโดสสองครบ 8
เดือนแล้วตามหลักการที่กำหนดไว้
• สาธารณรัฐสิงคโปร์ อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟินแลนด์ และสวีเดน
ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ส่วนประเทศกาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 โดยผู้เดินทางไม่ต้องกักตัวภายในที่พักอาศัย แต่
ต้องแสดงผลตรวจโรคโควิด-19 ที่เป็นลบภายใน 2 วันก่อนออกเดินทาง และเข้ารับการทดสอบPCR เมื่อเดินทางถึง
2. มาตรการในประเทศไทย
• สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม (booster) โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งจะ
เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถเลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564
• จังหวัดสงขลา เร่งเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาระยะที่ 2
ตามมาตรการ COVID Free Setting โดยนำร่องพื้นที่ 3 อำเภอเศรษฐกิจ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา
และอำเภอสะเดา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และได้เน้นย้ำมาตรการ “Songkhla Fast Songkhla
Safe” เพื่อลดติด ลดป่วยหนัก ลดตาย กระจายวัคซีน
• จังหวัดภูเก็ต ผ่อนผันจัดงานกิจกรรมไม่จำกัดจำนวนคน แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ “COVID Free
Setting” โดยอนุญาตให้ตลาดนัด ตลาดสด ถนนคนเดิน ปรับเป็น 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร ร้านอาหารสามารถขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. ส่วนสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์
คาราโอเกะ สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มีการเล่นพนัน ยังคงปิดให้บริการต่อไป

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 9-15
พฤศจิกายน 2564 พบว่า ในรอบ 1 สัปดาห์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 49,162 ราย ซึ่งแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อราย
สัปดาห์เริ่มลดลง มีจังหวัดที่รายงานพบผู้ติดเชื้อ 0-100 ราย, 101 – 500 ราย, 501 – 1,000 ราย และมากกว่า
1,000 ราย จำนวน 17, 28, 19 และ 13 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่
กรุงเทพมหานคร สงขลา เชียงใหม่ ปัตตานี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ยะลา และชลบุรี
ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัส คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาได้แก่ การติดเชื้อในครอบครัว
(ร้อยละ 13) การติดเชื้อในชุมชน (ร้อยละ 12) และการติดเชื้อในที่ทำงาน (ร้อยละ 9) และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ของการติดเชื้อในกลุ่มจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก พบว่า การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายก่อนหน้าเป็น
ปัจจัยเสี่ยงหลักของทุกจังหวัด โดยกรุงเทพมหานคร สงขลา เชียงใหม่ ยะลา จะมีการติดเชื้อในชุมชนเป็นปัจจัยเสี่ยง
รองลงมา แต่สำหรับจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ปัตตานี และชลบุรี จะมีการติดเชื้อในครอบครัวเป็นปัจจัย
เสี่ยงรองลงมา นอกจากนี้ ในจังหวัดเยงใหม่ และชลบุรี จะมีการติดเชื้อในที่ทำงานหรือสถานประกอบการเป็นปัจจัยที่
ก่อนให้เกิดการระบาดควบคู่กัน ดังนั้น ในการลดจำนวนหรือป้องกันการเพิ่มมากขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ นอกจากการ
ติดตามผู้สัมผัสที่เข้มข้นแล้ว ยังอาจต้องมุ่งเน้นที่การเฝ้าระวังโรคในสถานประกอบการ และชุมชน นอกจากนี้ จาก
การวิเคราะห์สถานการณ์ในช่วงหลัง เริ่มมีการระบาดเป็นกลุ่ มก้อนจากกิจกรรมการรวมกลุ่ม เช่น งานบุญ งานศพ
งานสั งสรรค์ ซึ่งโดยทั่ ว ไปจะพบผู้ ติดเชื้อ ประมาณ 5 ถึงมากกว่า 20 ราย ใบบาง cluster ขึ้น อยู่กับ จำนวนของ
ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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