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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,325,766 ราย
705,703 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 18,699 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 (18,605 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
0.88%
6.48%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564
• มาเลเซีย เตรียมเปิดเกาะลั งกาวีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนบางประเทศ และ
เห็ น ชอบในหลักการ เรื่อง การเตรียมอนุ ญาตแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายสามารถเดินทางกลั บเข้าสู่ มาเลเซียได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูก โดยจะมีผลตั้งแต่ช่วงกลางพฤศจิกายน 2564
• สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา กำหนดให้มีมาตรการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ให้กับบุคลากร
การแพทย์ เจ้าหน้ าที่ส าธารณสุ ขด่านหน้ า และผู้ ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมทั้งอนุญ าต
นั กท่ องเที่ย วบางประเทศที่ ได้รั บ วัคซีน ครบถ้วน และมีผ ลตรวจ RT-PCR เป็น ลบไม่เกิน 72 ชั่ว โมงก่อนเดิน ทาง
สามารถเข้าสู่ศรีลังกาได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564
• สาธารณรัฐประชาชนจีน ระงับการเรียนการสอนในชั้นเรียนในเมืองจางเฮ่า หลานโจว เพื่อควบคุมการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยหน่วยงานศึกษาท้องถิ่นจะจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ก่อนจะ
อนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการอีกครั้ง
2. มาตรการในประเทศไทย
• สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ 46 ประเทศเสี่ยงต่ำ ตามแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้อง
กักตัว ทั้งนี้ นั กท่องเที่ ยวต้องได้รับ วัคซีน ครบถ้ว น และต้องมีห ลั กฐานการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เป็นลบ ทั้งก่อน
เดินทาง และเมื่อถึงไทย มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
• ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศพื้นที่ 17 จังหวัดนำ
ร่องเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว และรายชื่อประเทศเสี่ยงต่ำที่เข้ามาโดยไม่ต้องกักตัว พร้อมทั้งประกาศยกเลิก
เคอร์ฟิวบางพื้นที่เพื่อรับแผนการเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้
• จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดมาตรการเฉพาะกิจเพื่อป้ องกัน ควบคุม และเร่งคลี่คลายสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ได้แก่ ให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิวในสถานที่ต่างๆ
รวมถึงร้ านค้ า ร้ านสะดวกซื้อ ร้ านอาหาร ร้านน้ ำชา และร้านแผงลอย บริเวณถนนเส้ นราชดำเนิ น เพื่ อเน้น ย้ ำ
มาตรการข้อบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2564
มี จำนวนผู้ เสี ยชี วิตทั้ งสิ้ น 497 ราย ทำให้ มี จำนวนผู้ ผู้ เสี ยชีวิ ตตั้ งแต่ เริ่มมี การระบาดทั้ งสิ้ น 18,620 ราย แบ่ งเป็ น
ผู้เสียชีวิตในระลอกที่ 1 จำนวน 60 ราย ระลอกใหม่จำนวน 34 ราย และระลอกเดือนเมษายน จำนวน 18,526 ราย โดย
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันมีน้อยกว่า 100 ราย และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้อัตราการป่วยตายก็มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 โดยมี
อัตราป่วยตาย ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 1.20 สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก และผู้ติดเชื้อที่ใช้ท่อ
ช่วยหายใจก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน โดยเฉลี่ยจะมีการพบผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก 2,700 รายต่อวัน และมีจำนวนผู้
ติดเชื้อที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจจำนวน 620 รายต่อวัน แต่สำหรับแนวโน้มร้อยละของผู้ติดเชื้อที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจต่อผู้
ติดเชื้อที่มีอาการหนักจะยังคงที่ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 22 ต่อวัน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี
โดยอายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 66.22 ปี ร้อยละ 54.29 เป็นเพศชาย ร้อยละ 77.21 เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว นอกจากนี้
จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ และผู้เสียชีวิตที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ก็มีแนวโน้มที่ลดลงเช่นเดียวกัน อาจกล่าวโดย
สรุปว่า สถานการณ์ของการพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้ออาการหนัก และผู้ติดเชื้อที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจทำให้
สามารถบริหารจัดการผู้ติดเชื้อได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่พบผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตที่บ้าน แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วน
ของผู้ติดเชื้อที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักยังค่อนข้างคงที่ ซึ่งบ่งบอกถึงว่าความรุนแรงของโรค
ไม่ได้ลดลง นอกจากนี้ ร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิตมีประวัติได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และร้อยละ 1.2 ของผู้เสียชีวิตมี
ประวัติได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มมาก่อน โดยผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิ ตหลังจากได้รับเข็ม 2 นานกว่า 14 วัน ได้รับวัคซีน
ล่าสุดในช่วงกลางเดือนกันยายน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้เสียชีวิตอาจต้องเน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมของการ
รักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้ าระวังอาการหนักในผู้ติดเชื้อที่มีอาการทางระบบหายใจ ร่วมกับการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนโดยเร็ว รวมถึงการเน้นย้ำความสำคัญในการป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTTA ถึงแม้ว่าจะ
เคยได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วก็ตาม
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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