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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,331,516 ราย
705,703 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 18,755 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 (18,661 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
0.86%
6.33%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564
• สาธารณรัฐสั งคมนิ ย มเวียดนาม เตรียมเปิดเกาะฟูโกว๊กเพื่ อรับนั กท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 20
พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องได้รับวัคซีน โควิด 19 ครบถ้วน และมีหลักฐานครบตามที่
รัฐบาลกำหนด
• สาธารณรัฐเกาหลีใต้ กำหนดมาตรการให้ประชาชนต้องได้รับวัคซีน โควิด 19 ครบถ้วน ร้อยละ 70 ของ
ประชากรทั้งประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับโรคโควิด 19 และ
ทำให้โรคนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่น
• สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 29 ตุลาคม 2564 อนุญาตให้เปิดไนต์คลับเป็นครั้งแรกหลังจากปิดให้บริการตั้งแต่
มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้ต้องอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติรูปแบบใหม่ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข และผู้
เข้าใช้บริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน กรณีของไนต์คลับทางตอนเหนือของประเทศจะเริ่มเปิดให้บริการอีก
ครั้ง 31 ตุลาคม 2564
2. มาตรการในประเทศไทย
• สำนั กนายกรัฐมนตรี ประกาศนโยบายเปิดประเทศรับการเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่ 1
พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับบุคคลที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน โดยมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการ
ดูแลด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำให้
ไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และมาตรการควบคุมดูแลทางสาธารณสุขได้อย่างเป็นระบบ
• จังหวัดพะเยา กำหนดมาตรการให้วัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม
โรค ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง ที่ประสงค์รับวัคซีน และบูสเตอร์เข็ม 3 ชนิด
AstraZeneca โดยต้องเป็นไปตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากแนวโน้มสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่
มีจำนวนการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งในบางจังหวัดมีการพบผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 10 รายต่อวัน แต่ยังมีจังหวัด
ทางภาคใต้ของประเทศไทยยั งมีแนวโน้ มของการพบผู้ ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช
ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่
11 และ 12 โดยการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อมีการเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ระบาดในสถานประกอบการ ครอบครัว และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในเขต 12 เริ่มสูงขึ้น
ต่ อ มาในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม จำนวนผู้ ติ ด เชื้ อในเขต 11 ก็ เพิ่ มขึ้ น ตามมา ซึ่ งเป็ น ผลมาจากการระบาดในสถาน
ประกอบการ การเดินทางเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยง ส่งผลให้ในปัจจุบันมีการพบผู้ติดเชื้อคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 20 ของ
จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 21
กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2564) พบว่าในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 244,097 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
รายก่อนหน้า ร้อยละ 34 รองลงมาได้แก่ การติดเชื้อภายในครัวเรือน และการติดเชื้อในชุมชน/ตลาด การติดเชื้อในที่
ทำงาน และการติดเชื้อจากกิจกรรมการรวมกลุ่มกัน คิดเป็นร้อยละ 12, 5, 3 และ 1 ตามลำดับ ซึ่งแนวโน้มของการพบผู้
ติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัส การติดเชื้อในครัวเรือน การติดเชื้อในชุมชน และการติดเชื้อจากการรวมกลุ่มกันยิ่งมีแนวโน้มเพิ่ง
สูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่การติดเชื้อในที่ทำงานมีแนวโน้มคงที่ นอกจากนี้จำนวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่เหล่านี้ก็มีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นในการควบคุมโรคอาจต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญในการป้องกันตนเองาจากการรวมกลุ่มกันของ
ประชาชน หรืออาจมีมาตรการในการลดการรวมตัวกันของประชาชน ร่วมกับการบริหารจัดการเตียงที่มีประสิ ทธิภาพ
อาจช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

