ฉบับที่ 658 วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
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สถานการณ์ทวั่ โลก

ง

สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,320,304 ราย
705,703 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 18,625 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 (18,531 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
0.89%
6.61%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564
• ประเทศสหรัฐอเมริกา สั่งให้พนักงานรัฐทุกคนแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด 19 ต่อหัวหน้างาน
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2564 หากไม่ปฏิบัติตามจะสั่งพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
• ประเทศมาเลเซีย ตั้งเป้าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้
สิงคโปร์อาจเป็ นประเทศแรกที่ได้รับ อนุญ าตให้ เดินทางเข้าประเทศ โดยจะมีการหารือกับเจ้าหน้าที่ของสิงคโปร์
ในสัปดาห์หน้า เพื่อเริ่มดำเนินการเปิดพรมแดนการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศอีกครั้ง
• ประเทศอิสราเอล อนุญาตนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ของบริษัทไฟเซอร์/ไบออนเทค, โมเดอร์
นา, แอสตร้ าเซนเนก้า , จอห์ น สั น แอนด์ จอห์ นสั น , ซิ โนแวค และซิโนฟาร์ม ภายในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่ านมา
สามารถเดิน ทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็น ต้น ไป สำหรับบุคคลที่รักษาหายแล้ วสามารถ
เดิ น ทางมาอิ ส ราเอลได้ แต่ทั้ งนี้ จ ะต้ อ งได้ รั บ วัค ซี น โควิด 19 ที่ ได้ รับ การอนุ มัติ จ ากองค์ก ารอนามั ยโลก (WHO)
อย่างน้อย 1 เข็ม
2. มาตรการในประเทศไทย
• สำนั กงานราชกิจ จานุ เบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดมาตรา 9 ฉบั บ 36 นายกรัฐมนตรีล งนาม "ยกเลิ ก
เคอร์ ฟิ ว " กรุ งเทพมหานคร - ชลบุ รี - ระยอง - สมุ ท รปราการ พื้ น ที่ น ำร่องท่ อ งเที่ ย ว โดยมี ผ ลเวลา 23.00 น.
ของวันที่ 31 ตุลาคม 2564 พร้อมประกาศ 17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวรับเปิดประเทศ
• จั งหวัดกาญจนบุ รี เปิ ด ศูน ย์ ป ระวัติศ าสตร์ช่ องเขาขาดให้ นั กท่ อ งเที่ ย วสามารถเข้ าชมได้ ตั้ งแต่ 22
ตุลาคม 2564 โดยอยู่ภายใต้มาตรการเข้ม นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ด้วย
การสวมหน้ ากากอนามัย ตลอดเวลา กรณีได้รับวัคซีน 2 เข็ม สามารถเดินชมภายในอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์ได้
แต่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าพื้นที่ภายในอาคาร หากเป็นบุคคล
ที่ยั งไม่ได้รับ วัคซีน หรือไม่ได้รับ วัคซีนครบ 2 เข็มสามารถเดินชมพื้นที่กลางแจ้ง และเส้นทางเดินเท้าได้ตามปกติ
สำหรับบุคคลที่อายุไม่เกิน 18 ปี สามารถเข้าชมภายในอาคารได้ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
• จังหวัดนนทบุ รี แจ้ งประชาชนที่เดินทางท่ องเที่ ยวช่วงวั นหยุดยาวรายงานตัวตามมาตรการควบคุม
และป้ อ งกั น โรค ตามประกาศจั งหวัด นนทบุ รี คื อ 1.ให้ บุ ค คลที่ เดิ น ทางมาจากพื้ น ที่ ค วบคุ ม สู งสุ ด และเข้ ม งวด
ตามคำสั่ งศูน ย์ บ ริห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) และสถานที่

ท่องเที่ย วที่อาจเป็ น พื้น ที่เสี่ ยงให้ เฝ้ าระวั งสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการเข้าได้กับโรคโควิด -19 ให้ เข้ารับ
การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที 2. ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ และโรงงานที่มีบุคคลเดินทางกลับมา
จากจั งหวัดตามข้อ 1 ต้องจั ดให้ มี การตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้ว ย Antigen Test Kit (ATK) หากพบผู้ ใดติดเชื้ อ
ให้นำเข้าสู่ระบบรักษา 3.ให้บุคคลที่เดินทางไปยั งจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคจังหวัดนนทบุรี ผ่านทาง QR Code
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการวิเคราะห์สถานการณืผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2564 มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวน 69,875 ราย
กว่าร้อยละ 55.46 เป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า ทั้งในแบบการสัมผัสเพื่อร่วมงาน ครอบครัว และกิจกรรมการ
รวมกลุ่มกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า มี 15 จังหวัด ที่มีการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนที่มากกว่า 50 ราย
และมีอีก 30 จังหวัดที่มีการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนที่มากกว่า 6 ราย แต่น้อยกว่า 50 ราย โดยส่วนใหญ่ของเหตุการณ์
ของการพบผู้ ติ ดเชื้ อเป็ น กลุ่ มก้ อนที่ มากกว่า 50 ราย จะเป็ นการติ ดเชื้ อในตลาด ชุ มชน เช่ น หมู่ บ้ าน และสถาน
ประกอบการเป็ นหลัก ส่วนการพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนที่มากกว่า 6 ราย แต่น้อยกว่า 50 ราย จะเป็นการติดเชื้อ
ในสถานประกอบการ กิจกรรมการรวมกลุ่ มกัน รวมถึงการติดเชื้อในครัวเรือน ซึ่งในบางจังหวัด มาจากการเดินทาง
ข้ามจังหวัดเพื่อมาเยี่ยมหรือพบปะญาติพี่น้อง นอกจากนี้ ในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่า
500 ราย จะพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้ง 2 รูปแบบ ในขณะที่จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ 1 สัปดาห์ที่น้อยกว่า
500 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ 1 สัปดาห์
จะยังไม่สามารถใช้ในการทำนายในเรื่องการพบผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มก้อนได้ แต่เมื่อใช้จำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ 1 สัปดาห์
ที่ ผ่ านมาต่ อแสนประชากร พบว่า จั งหวั ดที่ มี จำนวนผู้ ติ ด เชื้ อในรอบสั ปดาห์ มากกว่ า 100 ราย ต่ อแสนประชากร
จะมีจำนวนการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ มากกว่าจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบสัปดาห์น้อยกว่า 100 ราย
ต่อแสนประชากร อาจกล่าวโดยสรุปคือ การติดเชื้อในปัจจุบัน ได้มีการปรับรูปแบบการกระจายของเชื้อ โดยกระจาย
ในตลาดมากขึ้น การติดเชื้อในสถานประกอบการณ์ลดลง และส่วนใหญ่ของการระบาดจะเป็นการติดเชื้อกลุ่มก้อนขนาด
เล็ ก ซึ่งมี แนวโน้ มของการเกิดกลุ่ มก้อนของการติดเชื้อขนาดเล็ กเพิ่ มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในช่ วงวันหยุ ดยาว
ที่ มี การเดิ น ทางไปมาหาสู่ จ ำนวนมาก ดั งนั้ น อาจต้ อ งเน้ น ย้ ำมาตรการป้ องกั น ตนเอง ตรวจหาเชื้ อ โดยใช้ ATK
ก่อนเดินทาง หรือก่อนพบปะผู้คน รวมถึงการเว้นระยะห่าง ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วก็ตาม
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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