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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,519,684 ราย
734,484 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 20,358 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 (20,264 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.77%
5.52%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
• สหราชอาณาจักร กระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มข้อมูลวัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์ เข้าในบัตรผ่านโควิด-19
สำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ โดยจะยังไม่เพิ่มในบัตรผ่านสำหรับเดินทางในประเทศในตอนนี้ และนักเดินทางที่
ได้รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์หรือวัคซีนโดสที่ 3 แล้วจะสามารถแสดงสถานะการฉีดวัคซีนผ่านบัตรผ่านโควิด-19 ของระบบ
บริการสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ (NHS) ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
• สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เตรียมเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวที่ฉี ดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว และมาจาก
ประเทศที่มีอัตราการแพร่ระบาดอยู่ในระดับต่ำสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ในเร็ว ๆ นี้
• สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกาศใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 อีกครั้ง โดยมุ่งไปที่กลุ่มคนที่ยังไม่เข้า
รับการฉีดวัคซีน และให้ผู้ที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะและทำงานตามสถานที่ต่างๆ ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนไวรัส
โควิด-19 หรือหลักฐานการหายป่วยจากการติดเชื้อ หรือมีผลตรวจเป็นลบ อีกทั้งการทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ
เช่น การแข่งขันกีฬา งานแสดงด้านวัฒนธรรมและการนั่งในร้านอาหาร จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ฉีดวั คซีนแล้วหรือผู้ที่
เพิ่งหายป่วย เข้าร่วมเท่านั้น
2. มาตรการในประเทศไทย
• สำนักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะต้องคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามัย รักษาระยะห่าง ดูแลความปลอดภัยการเดินทางทั้งบก น้ำ ราง และอากาศ ส่วนการใช้บริการสาธารณะอื่น
ให้เจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมการใช้กฎมายโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
• กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ โควิด-19
โดยมีโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ เฟส 3 ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการคนละ
ครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ทั้งนี้ สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet
บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายเพื่อรับ e-Voucher ได้ถึง 30
พฤศจิกายน 2564 และใช้จ่ายในส่วน e-Voucher ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

• กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงนโยบายให้สำนักอนามัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้ง
ศู น ย์ ฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19 กรุ งเทพมหานคร ณ อาคารกี ฬ าเวสน์ 2 ศู น ย์ เยาวชนกรุ งเทพมหานคร (ไทย-ญี่ ปุ่ น )
เขตดินแดง ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกสั ญ ชาติ ที่ยั งไม่เคยได้รับ การฉีดวัคซีน โดยเข็มที่ 1 สำหรับผู้ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน โควิด -19 เข็มที่ 2
สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของ
ชนิดวัคซีนเข็มแรก เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร และเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคย ติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1
เดือนขึ้นไป
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พบว่า
จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มลดลงมาตั้งแต่กลางเดือน
สิ ง หาคม 2564 ที่ มี จ ำนวนผู้ ติ ด เชื้ อ เฉลี่ ย 20,000 รายต่ อ วั น และจากการติ ด ตามแนวโน้ ม จำนวนผู้ ติ ด เชื้ อ
แยกรายจังหวัด พบว่า มีจำนวนจังหวัดที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายวันลดลงมีทั้ ง 49 จังหวัด จังหวัดที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อ
รายวันคงที่ จำนวน 4 จังหวัด และจังหวัดที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นจำนวน 25 จังหวัด และจากการ
วิเคราะห์จังหวัดที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น พบว่า มี 8 จังหวัดในทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่ มี
จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันน้อยกว่า 10 ราย และจากการจำแนกปัจจัยเสี่ยงของผู้ติดเชื้อในอีก 17 จังหวัด พบว่า ร้อยละ
26.97 ยั งคงเป็ น ผู้ สั มผั ส กับ ผู้ ติดเชื้อรายก่อนหน้า รองลงมาได้ แก่ การติดเชื้อในครอบครัว การติดเชื้อในชุมชน
และการติดเชื้อในที่ทำงาน คิดเป็นร้อยละ 13.79, 11.11 และ 3.54 ตามลำดับ และจากการวิเคราะห์ความครอบคลุม
ของการฉีดวัคซีนของจังหวัดเหล่านี้ พบว่า มีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 น้อยกว่าร้อยละ 70 (สูงสุดร้อย
ละ 67.24 ต่ำสุดร้อยละ 40.12) และมีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 น้อยกว่าร้อยละ 55 (สูงสุดร้อยละ
53.32 ต่ำสุดร้อยละ 31.84) ดังนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวโน้มสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ ณ ขณะนี้เริ่มดีขึ้น
ตามลำดับ แต่ยังพบจังหวัดที่มีแนวโน้มการรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นในกลุ่มของผู้สัมผัส
การติดเชื้อในครัวเรือน และการติดเชื้อในที่ทำงาน นอกจากนี้ความครอบคลุมของการฉีดวัคซันในจังหวัดเหล่านี้
ยังต่ำกว่าร้อยละ 80 จึ งอาจต้องมีการเน้ น ย้ำ และประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างให้ เกิดความตระหนัก และสร้าง
ความเข้มแข็งของการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ในกลุ่มประชาชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการฉีดวัคซีนในกลุ่ม
จังหวัดเหล่านี้
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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