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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,365,293 ราย
713,722 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 19,158 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 (19,064 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.82%
6.01%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564
• สาธารณรัฐประชาชนจีน มีคำสั่งล็อกดาวน์เมืองเฮ่ยเหอในมณฑลเฮย์หลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศ โดยสั่ งให้ ร ะงับ กิจ กรรมด้ านการผลิ ตและการดำเนิ น ธุรกิจในเขตเมื องทั้ งหมด ยกเว้น กรณี จำเป็ น
รวมทั้งห้ามประชาชนและยานพาหนะออกนอกพื้นที่ ระงับการเดินทางเข้าเมืองโดยไม่มีเหตุจำเป็น และสั่งปิดบริการ
รถโดยสารสาธารณะ และรถแท็กซี่
• สาธารณรัฐเกาหลี ยกเลิกมาตรการควบคุมเวลาเปิดปิดร้านอาหารและคาเฟ่ทั้งหมด บังคับใช้บัตรผ่าน
วัคซีนเป็นครั้งแรกสำหรับสถานที่ความเสี่ย งสูง เช่น โรงยิม ซาวน่า และผับบาร์ เพื่อการใช้ชีวิตแบบอยู่ร่วมกับโควิด 19 ระยะแรก โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
• ราชอาณาจั ก กัม พู ช า ขยายมาตรการบรรเทาทุ ก ข์รอบที่ 10 เพื่ อ สนั บ สนุ น ภาคธุรกิ จ ที่ ยั งคงได้รั บ
ผลกระทบจากโควิ ด -19 โดยครอบคลุ ม ถึ ง ธุ ร กิ จ ตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า สายการบิ น และการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น โรงแรม
และร้านอาหาร
2. มาตรการในประเทศไทย
• ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ประชุมมีมติปรับลด
พื้นที่ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งมีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในกิจการ และกิจกรรมบาง
ประเภทมีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้สำหรับ 4 จังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
กระบี่ พั งงา และภู เก็ต ยกเลิ กเคอร์ ฟิ ว และสามารถนั่งรับประทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านได้โดยอยู่ภ ายใต้
การกำหนดมาตรการเฉพาะในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
• จังหวัดตรัง เลื่อนกำหนดเปิดการเรียนการสอนจากเดิม 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นเรียนรูปแบบออนไลน์
จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น ทั้งนี้ครูและนักเรียนต้องได้รับวัคซีนครบร้อยละ 85 ด้านเกาะท่องเที่ยวทะเลตรัง
กำหนดให้ ป ระชาชนต้ อ งได้ รั บ วัค ซี น มากกว่ าร้อ ยละ 90 สำหรับ งานประจำปี ภ ายในจั งหวั ด หลั งการเปิ ด เมื อ ง
หากพบว่าสถานการณ์โดยรวมไม่ดีขึ้นให้งดจัดงานทั้งหมดเช่นเดียวกัน
• จังหวัดนครราชสีมา สถานศึกษาในพื้นที่ 32 อำเภอ แจ้งเลื่อนเปิดเรียน “ออนไซด์” เพื่อความปลอดภัย
ด้านสุขภาพ และเป็นการระมัดระวัง ป้องกันแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดให้จัดการเรียน
การสอนระหว่าง 1 – 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์แทน และอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ประเทศ
ไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,903,165 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 9,224 ราย มีผู้เสียชีวิต 88 ราย ซึ่ง
สถานการณ์จำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสียชีวิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือว่ายังค่อนข้างคงที่ โดยเฉลี่ยมีการ
พบผู้ติดเชื้อ 9,000 รายต่อวัน และมีการพบผู้เสียชีวิต 80 รายต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง
สูง เมื่อได้รับเชื้อก็จะมีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่คงที่นี้ยังไม่สามารถบ่งบอกได้ว่า
แนวโน้มของผู้ติดเชื้อจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาใน
หลายจังหวัด อาจส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรในประเทศโดยเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่จะเปิดในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้อยู่ในระดับสูง ให้เพียงพอต่อการป้องกันควบคุม
โรค แต่อ ย่ างไรก็ ตาม การปฏิ บั ติต นตามมาตรการป้ องกัน โรคอย่างเคร่งครัด ยังคงมีค วามสำคัญ ในการลดการ
แพร่กระจายโรค จึงขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ และมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 รวมถึงการตรวจหาเชื้อแบบ ATK เพื่อลดการแพร่เชื้อ เป็นต้น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

