ฉบับที่ 653 วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,293,148 ราย
701,053 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 18,273 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 (18,179 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.12%
0.97%
7.32%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564
• ประเทศออสเตรเลีย ประกาศเปิดพรมแดนทุกช่องทางเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกประเทศ ใน
เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่เป็นลบ โดยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อน
การเดินทาง และเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วน ทั้งนี้ต้องเป็นหนึ่งในวัคซีนที่ผ่านการ
รับรองกรณีฉุกเฉินจากคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) หรือองค์การอนามัยโลก (WHO)
• ประเทศรัสเซีย อนุญาตให้สายการบินกลับมาให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์สู่ต่างประเทศเพิ่ม 9 แห่ง ตั้งแต่
9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยประเทศที่ได้รับอนุญาตกลุ่มล่าสุด ได้แก่ ไทย นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์
อิหร่าน บาฮามาส สโลวีเนีย ตูนิเซีย และโอมาน
• ประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบถ้วน สามารถเดินทางเข้าสู่
สหรั ฐ ได้ มี ผ ลตั้ งแต่ วัน ที่ 8 พฤศจิ กายน 2564 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ งการผ่ อ นคลายมาตรการในครั้งนี้ ค าดช่ ว ยกระตุ้ น
อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกา
2. มาตรการในประเทศไทย
• กรุงเทพมหานคร ประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 44 กำหนดให้ ขยายเวลาการเปิดให้ บริ การของ
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า และตลาดนัด เป็นไม่เกินเวลา 22.00 น. โดยจะมีผลตั้งแต่
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2564
• จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และตั้งแต่ 1 ธันวาคม
2564 จะเปิดสถานบัน เทิง พร้อมทั้งผ่ อนปรนให้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ โดยอยู่ภ ายใต้
ข้อกำหนดเงื่อนไข และกฎเกณฑ์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในพื้นที่
• สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อนุญาตให้เที่ยวบินสามารถรับจำนวนผู้โดยสารได้
ตามความจุของอากาศยาน และให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัด ที่นั่งภายในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม
และเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ติดเชื้อสะสมรวมมากกว่า 241 ล้านคน โดยจำนวน
ผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มมีแนวโน้มลดลงจากเดือนสิงหาคม แต่ยังอยู่ในระดับมากกว่า 3 แสนคนต่อวัน โดยยังคงมีการระบาด
มากในประเทศสหราชอาณาจักร รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และตุรกี ส่วนในภูมิภาคอาเซียนนั้นก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
โดยยังคงมีการระบาดมากในมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 7 พันราย ส่วนในประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกปัจจุบัน 1,754,838 ราย ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ 10,792
รายจาก 77 จั งหวัด และมีผู้ ติดเชื้อรายใหม่ในเรือนจำอีก 64 ราย แนวโน้ มจำนวนผู้ ติดเชื้ อรายวันมีแนวโน้ มลดลง
โดยเฉพาะในกทม. และปริมณฑล แต่ภาพรวมยั งคงอยู่ในระดับมากกว่า 9 พันรายต่อวัน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคง
พบเป็นจำนวนมากในภาคกลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดที่พบผู้ติด
เชื้อจำนวนมากในระลอกนี้ ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุ รี สมุทรสาคร และนนทบุรี การเสี ยชีวิตจากการระบาด
ในระลอกนี้อยู่ที่ 18,179 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 1.04 โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มี
โรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้ว
มากกว่า 65.2 ล้านโดส โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 โดสขึ้นไปมากกว่า 25.8 ล้านราย จึงคาดการณ์ว่าจะพบแนวโน้ม
จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่ างต่อเนื่ อง แต่ก็จะยังคงอยู่ในจำนวนที่สูงกว่า 6 พันรายในช่วงสั ปดาห์ ถัดไป โดยแม้จะเริ่ม
มีมาตรการผ่อนคลายบ้างแล้ว แต่ก็ควรยังคงเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างต่อเนื่อง สอบสวนโรค
ในกรณีกลุ่มก้อนการระบาดเพื่อค้นหาสถานที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง และรีบดำเนินมาตรการควบคุมโรค รวมถึงการสื่อสาร
ให้กับประชาชนเพื่อยังคงรักษาระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้านถ้าสามารถทำได้ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่
เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็ นจำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง เพื่อเตรียมรับการเปิดประเทศที่จะมาถึง
ในเดือนพฤศจิกายนนี้
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
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