ฉบับที่ 664 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,353,807 ราย
712,351 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 19,006 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 (18,912 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.84%
6.11%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564
• สาธารณรัฐประชาชนจีน ล็อกดาวน์เมืองหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศห้ามประชากรออกจากบ้าน เว้นมีเหตุฉุกเฉิน หลังพบคลัสเตอร์โควิด-19 ประมาณสิบรายแห่งใหม่ และ
ผลจากมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลให้ประชากรในเมืองต้องอยู่ในบ้าน การเข้าออกเมืองถูกควบคุมอย่างเข้มงวด และ
สามารถเดินทางเพื่อซื้อเสบียงอาหาร และรับการรักษาพยาบาลเท่านั้น รถไฟถูกยกเลิกราว 70 เที่ยว ขณะที่เที่ยวบิน
จากสนามบินต้าซิงในกรุงปักกิ่งมายังเมืองหลานโจวถูกยกเลิกอย่างไม่มีกำหนด
• ราชอาณาจักรบาห์เรน กระทรวงสาธารณสุขประกาศ รับรองกรณีฉุกเฉินใช้วัคซีนโควิด-19 แบบเชื้อตาย
ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเภสัชกรรมแห่งชาติจีน หรือซิโนฟาร์ม ในเด็กกลุ่มอายุ 3-11 ปี
• สาธารณรัฐสิงคโปร์ อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางจากออสเตรเลียและสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับวัคซีน โควิด-19
ครบถ้วน และมีผลตรวจหาเชื้อเป็นลบ สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัว และได้เริ่มทยอยเปิดพรมแดน
การเดินทาง อนุญาตให้ประชาชนจากหลายประเทศเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้ องกักตัวแล้วเช่นกัน เช่น เยอรมนี
แคนาดา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ตามโครงการ Vaccinated Travel Lanes (VTL) ตั้งแต่ 8
พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
2. มาตรการในประเทศไทย
• ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมชายแดนตะวันตกไทย-เมียนมา ด้านอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็น
พื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรสีห์ เพื่อติดตามภารกิจป้องกันชายแดนและสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ไม่ผ่านการคัดกรองโควิด-19 เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเปิด
ประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564
• จังหวัดชัยนาท ผู้กำกับการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด มีคำสั่งปิดและห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหรือ
ออกจากพื้นที่ชุมชนสุขใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ 27 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2564 หรือ
จนกว่ าจะมี ค ำสั่ งเปลี่ ย นแปลง หากมี ค วามจำเป็ น ต้ อ งได้ รับ อนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

• กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มชื่อ Thailand Pass
สำหรับขอรับเอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Pass QR Code) เพื่อสร้างความ
สะดวกแก่ผู้เดินทางมากยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนการอนุมัติที่ไม่จำเป็น โดยจะเริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป เป้าหมาย คือ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางภายใต้คอนเซปต์ Ease of Traveling หลังเปิดประเทศ
ลดขั้นตอนการกรอกและอัพโหลดเอกสารของผู้เดินทางก่อนเข้าประเทศไทย รวมถึงการกรอกข้อมูลผ่าน ต.8 (แบบ
สำรวจด้านสุขภาพ) และ ตม.6 (แบบเข้าออกราชอาณาจักร) ใน Thailand Pass
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ประเทศไทยมีผู้
ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,884,973 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 9,658 ราย มีผู้เสียชีวิต 84 ราย สำหรับความ
ครอบคลุมของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 57.09 ที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม และร้อยละ 40.86
ของประชาชนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยสองเข็ม ซึ่งในปัจจุบันอัตราการฉีดวัคซันของประเทศไทยอยู่ที่ มากกว่า 700,000
คนต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการฉีดวัคซีนรายใหม่ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และจากความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 2 นี้ ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางจังหวัดที่มีอัตราการฉีดวัคซีนที่ยังน้อยอยู่ จึง
ควรต้องมีการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้มาก ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชากรในประเทศโดยเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่นำรองการท่องเที่ยว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้อยู่ใน
ระดับสู งให้ เพี ยงพอต่ อการป้ องกันควบคุมโรค ทั้ งนี้ การปฏิ บัติ ตนตามมาตรการป้ องกันโรคอย่างเคร่งครัด ยังคงมี
ความสำคัญในการลดการแพร่กระจายโรค จึงขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ เป็นต้น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

