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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,347,698 ราย
710,815 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 18,922 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 (18,828 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.11%
0.84%
6.15%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
• สหรัฐอเมริกา ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา ประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้คำสั่ง กรณีผู้
ให้บริการเรือสำราญ โดยกำหนดให้ผู้บริการเรือสำราญเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และลูกเรือต้องปฏิบั ติตาม
มาตรการป้องกัน จากเดิมสิ้นสุด 1 พฤศจิกายน 2564 ขยายเป็นถึง 15 มกราคม 2565
• สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มเตรียมการทดลอง
การฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบสูตรไขว้แก่ประชาชนภายในสัปดาห์นี้ หรือช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แผนระดมฉีดวัคซีนของประเทศ และให้สามารถกลับมาเปิดเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้น
• ประเทศญี่ ปุ่ น กระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศ คลายล็ อ กร้านอาหารในกรุงโตเกียว รวมถึงผั บ บาร์
ประมาณ 102,000 แห่ง ที่มีมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อการป้องกัน โรคโควิด 19 ครบถ้วน และได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของรัฐบาล โดยกำหนดให้สามารถกลับมาจำหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลูกค้านั่ งได้เต็มพื้นที่ เวลาเปิดปิด
เป็นไปตามปกติ หลังพบว่าการฉีดวัคซีนโควิดถึงตามเป้าหมายที่กำหนด ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
2. มาตรการในประเทศไทย
• กรุ งเทพมหานคร รองผู้ ว่าราชการจังหวัด กรุงเทพมหานคร นำคณะกรรมการขับเคลื่ อนแผนการเปิ ด
ประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และโรงแรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร พร้อมยืนยันว่า พื้นที่
พร้อม 100% สำหรับรับการเปิดเมือง พร้อมทั้งตรวจการเตรียมความพร้อมจุดสแกน QR Code Thailand Pass ของ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จุดนัดพบระหว่างผู้โดยสาร และโรงแรมสถานที่กักตัว
ทางเลือก และสำรวจความพร้อมการบริหารจัดการระบบขนส่งสำหรับนักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
• สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กำหนด 6 แนวปฏิ บั ติ ให้ โรงเรีย นทั่ ว ประเทศเพื่ อ
เตรียมพร้อมสำหรับการเปิด On Site เทอม 2/64 ที่จะเปิดวันแรก 1 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 1.ประเมินตนเองใน
ระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) หากผ่านระดับสีเขียวจึงจะสามารถยื่นขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On Site 2.
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งได้ รั บ วั ค ซี น มากกว่ า 85% 3.นั ก เรี ย น และผู้ ป กครอง ต้ อ งได้ รั บ วั ค ซี น 4.
สถานศึกษานำผลการประเมิน ตนเองเสนอคณะกรรมการ กพฐ. เห็ นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด เพื่อพิจารณาอนุ มั ติการเปิดเรียน 5.เมื่อคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติ สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม 6
มาตรการหลัก และ 6.สถานศึกษารายงานผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

• จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเผย 1 พฤศจิกายน 2564 ยังไม่พร้อม
สำหรับการเปิดเมืองตามแผนที่กำหนดเดิม เนื่องจาก ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้คาด
หากยอดผู้ป่วยลดลงจะสามารถเปิดเมือง 1 ธันวาคม 2564 ได้
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ประเทศไทยมีผู้
ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,875,315 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 8,452 ราย มีผู้เสียชีวิต 57 ราย ซึ่งจากการ
ติดตามในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้ออาการ
หนัก และผู้ติดเชื้อที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็ลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 27 ตุลาคม 2564 มีอัตราผู้
ติดเชื้อที่มีอาการหนักต่อจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 28.19 ซึ่งลดลงจากเดิมที่อยู่ที่ร้อยละ 33.71 เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2564 รวมมถึงอัตราของผู้ติดเชื้อที่ต้องใส่ท่อหายใจ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 6.32 ซึ่งลดลงจากเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2564 ที่อยู่ที่ร้อยละ 9.71 เช่นเดียวกัน บ่งบอกถึงสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงเริ่มคลี่คลาย และ
อาจส่งผลให้มีการลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตยังคงเป็นกลุ่มที่มีภาวะ
เสี่ยงสูง เมื่อได้รับเชื้อก็จะมีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรในประเทศโดยเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่นำรองการท่องเที่ยว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับภูมิคุ้มกันของ
ประชากรให้อยู่ในระดับสูง และพื้นที่ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูง อีกทั้งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต
ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้
การปฏิ บั ติ ตนตามมาตรการป้ องกั นโรคอย่ างเคร่งครั ด ยังคงมี ความสำคัญในการลดการแพร่กระจายโรค จึ งขอให้
เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ เป็นต้น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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