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สถานการณ์ในประเทศ
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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,275,412 ราย
699,818ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 18,029 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 (17,935 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.13%
1.03%
7.82%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
• ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศขยายระยะเวลาดำเนิน มาตรการล็อคดาวน์ต่อเนื่อ งอย่างน้อย 1 สัปดาห์
และแจ้งประชาชนสวมหน้ากากอนามัยขณะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
• ประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมเปิดพรมแดนทางบกและน้ำระหว่างสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก
ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด -19 ครบถ้วน ทั้งนี้ ต้องมีเอกสาร
ยืนยันการได้รับวัคซีน หรือ วัคซีนพาสปอร์ต ที่ระบุว่า ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่ได้รับการอนุมัติฉุกเฉินโดย
คณะกรรมการอาหารและยา หรือวัคซีนในบัญชีฉุกเฉินที่รับรองโดยองค์การอนามัยโลก
• ประเทศเกาหลี รัฐ บาลเผยถึ งยุท ธศาสตร์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ โควิด -19 โดยมีเป้าหมายผ่ อนคลาย
มาตรการควบคุมสำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน และส่งเสริมให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการและอาการ
ไม่รุนแรง รวมถึงกลุ่มอายุไม่เกิน 70 ปี พักฟื้นที่บ้าน พร้อมทั้งอยู่ระหว่างหาช่องทางผ่ อนคลายข้อบังคับด้านการ
ควบคุมโรค และการเปิดเศรษฐกิจ เมื่ออัตราการให้วัคซีนแก่ประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
2. มาตรการในประเทศไทย
• จั งหวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน จั ด ประชุ ม พิ จ ารณามาตรการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะต้องผ่านการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และไม่ต้องตรวจ ATK ซ้ำ แต่หากเป็นผู้ที่
เดินทางมาจาก 29 จังหวัดกลุ่มเสี่ยงต้องสแกน สวัสดีแม่ฮ่องสอน ณ จุดตรวจทั้ง 3 ช่องทาง กรณีไม่ได้รับวัคซีนครบ
2 เข็ม ต้องตรวจ ATK ตามสถานที่ที่กำหนด และหากผลตรวจพบเชื้อต้องอยู่ในสถานกักกัน
• จังหวัดเชียงใหม่ มีมติพิจารณาเห็นชอบปิดพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง และตลาดโต้รุ่ง เป็นเวลา
3 วัน คือ 13-15 ตุลาคม 2564 หลังพบผู้ประกอบการติดเชื้อโควิด -19 และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด
• จั งหวัด ตรั ง กำหนดให้ ผู้ ป ระกอบการในตลาดปฏิ บั ติต ามมาตรการป้อ งกั น โควิด 19 อย่างเคร่งครัด
ตรวจสอบผู้ประกอบการที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็ม ทั้งนี้ 13 ตุลาคม
2564 มีการทำความสะอาดตลาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และ 14 ตุลาคม 2564 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK เชิงรุก
ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ติดเชื้อสะสมรวมมากกว่า 239 ล้านคน โดยจำนวน
ผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มมีแนวโน้มลดลงจากเดือนสิงหาคม แต่ยังอยู่ในระดับมากกว่า 3 แสนคนต่อวัน โดยยังคงมีการระบาด
มากในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ตุรกี และรัสเซีย ส่วนในภูมิภาคอาเซียนนั้นก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
โดยยังคงมีการระบาดมากในฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 7 พันราย ส่วนในประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกปัจจุบัน 1,722,841ราย ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ 11,090
รายจาก 75 จังหวัด และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเรือนจำอีก 134 ราย แนวโน้มจำนวนผู้ ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลง
โดยเฉพาะในกทม. และปริมณฑล แต่ภาพรวมยังคงอยู่ในระดับมากกว่า 9 พันรายต่อวัน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงพบ
เป็ นจำนวนมากในภาคกลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดน จังหวัดที่พบผู้ ติดเชื้อจำนวนมากในระลอกนี้
ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร และนนทบุรี โดยยังคงพบกลุ่มก้อนการระบาดใหม่ในสถานประกอบการ
และแหล่ งชุมชนอยู่ ซึ่งแพร่เชื้อต่อเนื่ องไปยังในครัวเรือน การเสี ยชึวิตจากการระบาดในระลอกนี้อยู่ที่ 17,935 ราย
คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 1.04 โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่
ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 62.5 ล้านโดส โดยมีผู้ที่
ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 โดสขึ้นไปมากกว่า 24.5 ล้านราย จึงคาดการณ์ว่าจะพบแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็จะยังคงอยู่ในจำนวนที่สูงกว่า 5 พันรายในสัปดาห์นี้ โดยแม้จะเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายบ้างแล้ว แต่ก็ควรยังคง
เฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างต่อเนื่อง สอบสวนโรคในกรณีกลุ่มก้อนการระบาดเพื่อค้นหาสถานที่
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง และรีบดำเนินมาตรการควบคุมโรค รวมถึงการสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อยังคงรักษาระดับความ
เข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้ างมือบ่อย ๆ
ทำงานอยู่ที่บ้านถ้าสามารถทำได้ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก
และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง เพื่อเตรียมรับการเปิดประเทศที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
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