ฉบับที่ 652 วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
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สถานการณ์ทวั่ โลก

ง

สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,287,497 ราย
701,053 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 18,205 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 (18,111 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.13%
1.00%
7.57%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564
• ประเทศออสเตรเลีย ยุติมาตรการล็อกดาวน์ โดยประชาชนสามารถรวมตัวที่กลางแจ้งได้สูงสุดไม่เกิน 25
คน สามารถรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านไม่เกิน 5 คน สำหรับคาเฟ่ ร้านอาหาร บาร์ บริการส่วนบุคคล และกิจการค้าปลีกที่
ไม่จำเป็น สามารถเปิดทำการอีกครั้งได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อ จำกัดการควบคุมจำนวนลูกค้า และจะผ่อนปรนข้อจำกัด
ควบคุมโรคระบาดเพิ่มเติมตามแผนเปิดภาคธุรกิจ ในวันที่ 29 ตุลาคม นี้
• ประเทศอินเดีย เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติครั้งแรกในรอบ 19 เดือน ตั้งแต่ 15 ต.ค. 2564
เป็นต้นไป โดยจะอนุญาตนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบถ้วน และโดยสารมากับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ
ก่อน และในวัน ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จะอนุญาตให้ผู้ ที่โดยสารมากับเที่ยวบินพาณิช ย์สามารถเข้า
ประเทศได้
• ประเทศออสเตรเลี ย เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ที่ประสงค์เดินทางมายังนคร
ซิดนีย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ที่มีหลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีนฯ ครบถ้วน ไม่ต้องเข้ารับการ
กักตัว ทั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลกลางอีกครั้ง
2. มาตรการในประเทศไทย
• จังหวัดลำปาง เปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ให้ แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรั บการปฏิบัติหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้
ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาจำกัดการให้บริ การทางพิเศษทุกด่าน ทุกเส้นทาง
เป็น ระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้น
รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด
• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พร้อมให้มหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศเริ่มเปิ ดการเรียนการสอนแบบ On-site หรือเรียนในห้ องเรียนปกติส ำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
โดยมีมาตรการป้องกันที่รัดกุม หลังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย จำนวนผู้ติดเชื้อ
รายใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลประกาศนโยบายเปิดประเทศ

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 1,743,975 ราย ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ 10,523
รายจาก 74 จั งหวัด และมีผู้ ติดเชื้อรายใหม่ในเรื อนจำอีก 111ราย แนวโน้มจำนวนผู้ ติดเชื้อรายวั นมีแนวโน้มลดลง
โดยเฉพาะในกทม. และปริมณฑล แต่ภาพรวมยังคงอยู่ในระดับมากกว่า 9 พันรายต่อวัน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคง
พบเป็นจำนวนมากในภาคกลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดที่พบผู้ติด
เชื้อจำนวนมากในระลอกนี้ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร และนนทบุรี โดยยังคงพบกลุ่มก้อนการระบาด
ใหม่ในสถานประกอบการ และแหล่งชุมชนอยู่ ซึ่งแพร่เชื้อต่อเนื่องไปยังในครัวเรือน การเสียชีวิตจากการระบาดในระลอก
นี้ อยู่ ที่ 18,111 ราย คิดเป็ นอั ตราการเสี ยชีวิตร้อยละ 1.04 โดยผู้ เสี ยชีวิตส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ มผู้ สู งอายุ และผู้ ที่ มี โรค
ประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้ว
มากกว่า 64.1 ล้านโดส โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 โดสขึ้นไปมากกว่า 25.2 ล้านราย จึงคาดการณ์ว่าจะพบแนวโน้ม
จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็จะยังคงอยู่ในจำนวนที่สูงกว่า 6 พันรายในช่วงสัปดาห์ถัดไป โดยแม้จะเริ่มมี
มาตรการผ่อนคลายบ้างแล้ว แต่ก็ควรยังคงเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างต่อเนื่อง สอบสวนโรคใน
กรณีกลุ่มก้อนการระบาดเพื่อค้นหาสถานที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง และรีบดำเนินมาตรการควบคุมโรค รวมถึงการสื่อสาร
ให้กับประชาชนเพื่อยังคงรักษาระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้านถ้าสามารถทำได้ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่
เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็ นจำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง เพื่อเตรียมรับการเปิดประเทศที่จะมาถึ ง
ในเดือนพฤศจิกายนนี้
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