ฉบับที่ 651 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
ลชบ

สถานการณ์ทวั่ โลก

ง

สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,281,372 ราย
701,053 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 18,123 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 (18,029 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.13%
1.02%
7.77%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
• ประเทศฟิลิปปินส์ จะมีการผ่อนปรนข้อจำกัดล็อกดาวน์ ในเขตเมืองหลวงมะนิลา ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.
2564 เป็นต้นไป โดยอนุมัติให้สถานประกอบการและกิจกรรมบางประเภทเปิดรองรับคนได้สูงสุดร้อยละ 30 สำหรับ
พื้นที่ในร่ม และร้อยละ 50 สำหรับพื้นที่กลางแจ้ง ทั้งนี้พนักงานจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วน และ
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขขั้นต่ำอย่างเคร่งครัด
• ประเทศอินโดนีเซีย อนุญาตนักท่องเที่ยวจาก 19 ประเทศ ที่มีอัตราการติดเชื้อโรคโควิด -19 น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นิวซีแลนด์ คูเวต บาห์เรน กาตาร์ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ลิกเตนสไตน์ อิตาลี ฝรั่งเศส โปรตุเกส สเปน สวีเดน โปแลนด์ ฮังการี และนอร์เวย์ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้
ทั้งนี้ใช้เฉพาะเที่ยวบินตรงสู่เกาะบาหลีและหมู่เการีเยาเท่านั้น
• ประเทศสหรัฐอเมริกา วางแผนผ่อนปรนข้อจำกัดการเดินทางทางบก สำหรับผู้เดินทางจากแคนาดา
และเม็กซิโกที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วน โดยจะทยอยดำเนินการตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
2. มาตรการในประเทศไทย
• ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เห็นชอบแผนการเปิดประเทศ 1 พ.ย. 2564
รับ นั กท่ องเที่ย วและผู้ เดิน ทางจากประเทศเสี่ ยงต่ำ 5 ประเทศเข้าไทย ทั้ งนี้ยังไม่ได้ระบุ รายชื่อ ประเทศเพิ่ มเติ ม
และมาตรการจัดการสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศ โดย 16 ต.ค. 2564 เป็นต้นไปจะลดเวลาเคอร์ฟิวในพื้นที่สีแดง
เข้มเป็น 23.00- 03.00 น. และลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม จาก 29 จังหวัด เป็น 23 จังหวัด
• กระทรวงการต่างประเทศ เผยการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยที่พัฒนา
ระบบ Thailand Pass สำหรับ ผู้ เดิน ทางคนไทยและต่างประเทศสามารถลงทะเบียน กรอกข้อมูล และอัพโหลด
เอกสารก่อนเดินทางเข้าประเทศได้ ทั้งนี้ระบบนี้เป็นการสนับสนุนนโยบาย Ease of Traveling หลังการเปิดประเทศ
และเป็นการทดแทนการออกเอกสาร COE ลดขั้นตอนการกรอกและอัพโหลดเอกสารของผู้เดินทางก่อนเข้าไทย
• กระทรวงสาธารณสุข นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ระบาด
โควิด 19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ พร้อมตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้ร้อยละ 70 โดยคาดทำได้ตามเป้าภายใน
เดือนตุลาคม 2564 และดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่โดยใช้มาตรการ 4 ด้าน ได้แก่ 1. DMHTT และ Universal
Prevention 2. มาตรการวัคซีนโควิดซึ่งขณะนี้ได้รับการสนับสนุนวัคซีนไฟเซอร์เพื่อใช้ควบคุมการระบาด 3 สายพันธุ์
3. มาตรการ Covid Free Settings และ 4. การตรวจเชิงรุกในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ติดเชื้อสะสมรวมมากกว่า 240 ล้านคน โดยจำนวน
ผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มมีแนวโน้มลดลงจากเดือนสิงหาคม แต่ยังอยู่ในระดับมากกว่า 3 แสนคนต่อวัน โดยยังคงมีการระบาด
มากในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รัสเซีย และตุรกี ส่วนในภูมิภาคอาเซียนนั้นก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
โดยยังคงมีการระบาดมากในมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 7 พันราย ส่วนในประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกปัจจุบัน 1,733,327 ราย ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ 10,277
รายจาก 77 จังหวัด และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเรือนจำอีก 167 ราย แนวโน้มจำนวนผู้ ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลง
โดยเฉพาะในกทม. และปริมณฑล แต่ภาพรวมยังคงอยู่ในระดับมากกว่า 9 พันรายต่อวัน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคง
พบเป็นจำนวนมากในภาคกลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดที่พบผู้ติด
เชื้อจำนวนมากในระลอกนี้ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร และนนทบุรี โดยยังคงพบกลุ่มก้อนการระบาด
ใหม่ ในสถานประกอบการ และแหล่ งชุ มชนอยู่ ซึ่ งแพร่ เชื้ อต่ อเนื่ องไปยั งในครั วเรื อน การเสี ยชึ วิตจากการระบาด
ในระลอกนี้อยู่ที่ 18,029 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 1.04 โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มี
โรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้ว
มากกว่า 63.6 ล้านโดส โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 โดสขึ้นไปมากกว่า 25 ล้านราย จึงคาดการณ์ว่าจะพบแนวโน้ม
จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็จะยังคงอยู่ในจำนวนที่สูงกว่า 8 พันรายในสัปดาห์นี้ โดยแม้จะเริ่มมีมาตรการ
ผ่อนคลายบ้างแล้ว แต่ก็ควรยังคงเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างต่อเนื่อง สอบสวนโรคในกรณีกลุ่ม
ก้อนการระบาดเพื่อค้นหาสถานที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ ยง และรีบดำเนินมาตรการควบคุมโรค รวมถึงการสื่ อสารให้กับ
ประชาชนเพื่ อยั งคงรั กษาระดับความเข้มข้นของมาตรการป้ องกันโรค โดยเฉพาะในพื้ นที่ ควบคุมสู งสุ ดและเข้มงวด
สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้านถ้าสามารถทำได้ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่
เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็ นจำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง เพื่อเตรียมรับการเปิดประเทศที่จะมาถึง
ในเดือนพฤศจิกายนนี้
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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