33ลชบ

สถานการณ์ทวั่ โลก

ฉบับที่ 685 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00
น.

ง

สถานการณ์ในประเทศ
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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,502,115 ราย
733,213 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 20,254 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 (20,160 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.77%
5.52%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
• สาธารณรัฐออสเตรีย ให้ผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปี ในสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือ
ฉีดแล้วแต่ยังไม่ครบ จะออกจากบ้านไปในสถานที่สาธารณะได้ในบางกรณีเท่านั้น เช่น ทำงาน จ่ายตลาด โดยเจ้าหน้าที่
จะสุ่มตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีน หากพบการฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย และอาจต้องชำระค่าปรับมากถึง
1,450 ยูโร โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ต่อเนื่องอย่างน้อย 10 วัน
• ประเทศสิ ง คโปร์ ประกาศว่ า คนที่ เลื อ กจะไม่ ฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19 แล้ ว ติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 จะต้ อ ง
ออกค่ารักษาเอง โดยจะเริ่มเรียกเก็บเงินตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 แต่ผู้ที่ไม่สามารถฉีดได้จริงๆ ทางรัฐบาลยังคง
ออกค่ารักษาพยาบาลให้ตามปกติ ส่วนคนที่ฉีดเข็ม 1 จะขยายเวลาให้ฉีดเข็ม 2 จนถึง 31 ธันวาคม 2564
• ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศใช้แผน “Key to NYC Pass” บังคับประชาชนแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
โควิด-19 ก่อนเข้าสถานที่สาธารณะ ได้แก่ ร้านอาหาร ฟิตเนส สถานบันเทิง รวมถึงพนักงานที่ทำงานในสถานที่นั้นๆ
อีกทั้งกำหนดให้ขา้ ราชการ และลูกจ้างรัฐบาลกลางต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้ว หรือที่เรียกว่าพาสปอร์ตวัคซีน
และพนักงานของรัฐที่ไม่มีหลักฐานว่าฉีดวัคซีนแล้วจะต้องตรวจหาเชื้อโควิดสัปดาห์ละ 1 หรือ 2 ครั้ง และถูกจำกัดการ
เดินทางในราชการ ทั้งยังสั่งการให้กระทรวงกลาโหมหาวิธีการและกำหนดเวลาให้บุคลากรในกองทัพฉีดวัคซีน
2. มาตรการในประเทศไทย
• จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting สอดรับ
การเปิดพื้นที่นำร่องด้านท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขควบคู่ไปกับ
การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดให้อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง
เป็นสถานที่ที่สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID
Free Setting ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
• กระทรวงสาธารณสุข จะบังคับใช้มาตรการฉีดวัคซีนก่อนเข้าพื้นที่สาธารณะ และจะกระตุ้นการฉีดวัคซีน
ให้ ได้ตามเป้าหมาย คือ 100 ล้ านโดส ในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ อีกทั้งเตรียมเสนอ ศบค.ชุดเล็กพิจารณา
พร้อมให้หน่วยงานต่างๆ เร่งค้นหาประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
• จังหวัดภูเก็ต จะมีการผ่อนคลายมาตรเข้าจังหวัด โดยยกเลิกผลการตรวจโควิด ยกเลิกลงทะเบียน
ออนไลน์ แต่ให้ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ‘หมอพร้อม’ และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน
2564 เป็นต้นไป

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 พบว่า ความครอบคลุม
ของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2 และ 3 คิดเป็นร้อยละ 62.2, 49.7 และ 3.8 ตามลำดับ โดยเฉลี่ยมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1,
2 และ 3 อยู่ที่ 304,371 385,222 และ 31,439 คนต่อวัน ซึ่งหากฉีดวัคซีนในอัตราคงที่จะทำให้ความครอบคลุ มของ
การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2 และ 3 มากว่าร้อยละ 70 ในอีก 1, 3.5 และ 6 เดือนตามลำดับ ซึ่งแนวโน้มของอัตราการฉีด
วัคซีนในเข็มที่ 1 และ 3 มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่เข็มที่ 2 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ความครอบคลุมของการ
ฉีดวัคซีนแยกประเภท ในเข็มที่ 1 และ 2 พบว่า ในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีความครอบคลุมร้อยละ 66.5 และ
57.7 ตามลำดับ ในกลุ่ม คนที่มีโรคประจำตัวมีความครอบคลุมร้อยละ 71.1 และ 61.3 ตามลำดับ ดังนั้น อาจกล่าว
โดยสรุปได้ว่า ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ในกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มประชาชนทั่วไปในปัจจุบัน
ยังน้อยกว่าร้อยละ 80 ที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันฝูงได้ จึงอาจต้องเร่งการฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุมสูงสุดทั้งใน
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป รวมถึงอาจต้องเร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ ยังคงต้อง
เน้นย้ำกับประชาชนในเรื่องการปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTTA รวมถึงการเคร่งครัดสถานที่สาธารณะ ร้านอาหาร
โรงแรม ในการเคร่งครัดมาตรการอีกด้วย
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

