ฉบับที่ 662 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
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สถานการณ์ทวั่ โลก

ง

สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,342,652 ราย
709,310 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 18,865 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 (18,771 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
0.84%
6.16%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564
• สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2564 ชาวต่างชาติ และชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่จะ
เดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกา ต้องมีประวัติได้รับวัคซีนโควิด 19 ที่ผ่านการรับรองกรณีฉุกเฉินจากองค์การอนามัยโลก
หรือคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาครบถ้วน และไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางเข้าประเทศ
• สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศเลื่อนการแข่งขันปักกิ่งมาราธอนจากเดิมกำหนดจัดงาน 31 ตุลาคม
2564 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงประกาศแจ้งเตือนว่า การแพร่ระบาด
ครั้งใหม่นี้คาดแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วย 133 รายใน 11 จังหวัด ซึ่งทั้งหมดมีความเชื่อมโยง
กับสายพันธุ์เดลต้า ทำให้การระบาดครั้งนี้กลายเป็นการระบาดใหญ่สุดของประเทศหลังพบผู้ป่วยครั้งสุดท้ายในเมือง
หนานจิงเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
• เครือรัฐออสเตรเลีย รัฐวิกตอเรียใกล้บรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบถ้วน ก่อนกำหนด
ประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น สถานที่ในร่มส่วนใหญ่ เช่น
ร้านค้าปลีก โรงภาพยนตร์ และโรงละคร จะสามารถกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ ง และประชาชนได้รับอนุญาตให้
เดินทางในระดับภูมิภาคได้
2. มาตรการในประเทศไทย
• จั งหวัด เพชรบู ร ณ์ เตรี ย มดำเนิ น การฉี ด วัค ซี น ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ภู ทั บ เบิ ก ทุ ก ราย มี ก ารกำหนด
มาตรการเข้มสั่งปิดพื้นที่หมู่ 14 และหมู่ 16 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามบุคคลเข้าออก
ตั้งแต่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการโรงแรม และรีสอร์ตในพื้นที่งดให้บริการนักท่องเที่ยว สำหรับ
ภาคการท่องเที่ยวอื่นของจังหวัด นักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้
• จังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ประกาศมาตรการ
กระตุ้นการฉีดวัคซีน โควิด 19 โดยขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ธนาคารทุกแห่ง ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับวัคซีน โควิด 19 อย่างน้อย 1 เข็ม ทั้งนี้ต้องมีเอกสารรับรองการ
ได้รับวัคซีน หรือเอกสารรับรองในแอพลิเคชันหมอพร้อม หรือสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณ
หลังบัตรประชาชน

• กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมมือ
กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เตรียม
ความพร้อมเปิดประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรค ด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้านมาตรการ COVID Free Setting ด้านการปรับรูปแบบการรักษาพยาบาลท
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และด้านเวชภัณฑ์ การส่งกำลังบำรุง
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ประเทศไทยมีผู้
ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,866,863 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 7,706 ราย มีผู้เสียชีวิต 66 ราย โดยแนวโน้ม
ของการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ
รายใหม่รายวันโดยวิธี ATK ยังพบว่าอัตราการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันต่อจำนวนการตรวจทั้งหมดยังค่อนข้างคงที่ ซึ่ง
ทำให้ยังไม่สามารถไว้วางใจเกี่ยวกับการพบผู้ติดเชื้อที่ลดลงได้ ซึ่งโดยเฉลี่ยของอัตราการพบผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย
ละ 5 ซึ่งลดลงจากช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชากรในประเทศโดยเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่นำรองการท่องเที่ยว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้
อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ยังคงมีความสำคัญในการลดการแพร่กระจาย
โรค จึงขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ เป็นต้น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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