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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,369,857 ราย
713,722 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 19,205 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 (19,111 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.82%
6.01%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
• สหพั น ธรั ฐรั ส เซีย ประกาศหยุดงานทั่ว ประเทศ 1 สั ป ดาห์ โดยที่ ลู กจ้างจะยังคงได้รับค่าตอบแทน
ตามปกติโดยมีผลระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2564 แต่ทั้งนี้อาจมีบางพื้นที่เริ่มเร็วกว่า หรือมีผลบังคับ
ใช้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์
• สหราชอาณาจักร ถอดรายชื่อประเทศเอกวาดอร์ สาธารณรัฐโดมินิกัน โคลอมเบีย เปรู ปานามา เฮติ
และเวเนซุเอลา ออกจากบัญชีแดงการเดินทางของสหราชอาณาจักร ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวไม่ต้องเข้ารับ
การกักตัวในโรงแรม แต่ทั้งนี้ ระบบบัญชีแดงจะมีการตรวจสอบทุกสามสัปดาห์ และสามารถเพิ่มประเทศกลับเข้าไปได้
• สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลกลางในกรุงปักกิ่งออกคำสั่ง ให้จุดผ่านแดนและทุกช่องทางเพิ่มความ
เข้มงวดในการตรวจคัดกรอง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีน ด้านเทศบาลกรุงปักกิ่งที่มี
กำหนดการเป็ น เจ้ า ภาพโอลิ ม ปิ ก ฤดู ห นาวเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ได้ สั่ ง ปิ ด โรงภาพยนตร์ ทั้ งหมดในเขตซี เฉิ ง
ถึง 14 พฤศจิกายน 2564 ลดจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ขาเข้าลงมากกว่าครึ่ง ขอความร่วมมือประชาชนระงับการเดิน
ทางเข้าออกเมืองหลวง หากไม่มีความจำเป็นระดับสูงสุด
2. มาตรการในประเทศไทย
• คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด ให้เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน 2564 ราว 12,000 แห่ง ทั้งนี้พบว่า 30-31 ตุลาคม 2564 มีหลายจังหวัด
ที่คณะกรรมการโรคติดต่ อจั งหวัดนั ดประชุ มพิ จารณามาตรการป้ องกั นโควิด -19 และพิ จารณาการเปิดเทอมของ
โรงเรียนในพื้นที่เพิ่มเติม ทางด้านผู้บริหารจะลงพื้นที่ทำความเข้าใจ ให้ความรู้ และแนะนำการปฏิบัติเพื่อให้โรงเรียน
สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างเคร่งครัด
• รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาตรการให้คนไทยที่เดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยาน และ
ได้รับวัคซีนครบถ้วนก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ไม่ต้องเข้ารับการกักตัว เช่นเดียวกับประเทศความเสี่ยงต่ำ 45
ประเทศ
• รัฐบาล ประกาศคำสั่งใหม่ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ห้ามชุมนุมและทำกิจกรรมที่มีความ
เสี่ ย งต่ อ การแพร่ เชื้ อ โควิด -19 ทั่ ว ประเทศ เว้น แต่ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
17 จังหวัดที่กำหนด ซึ่งเป็นจังหวัดที่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และได้รับวัคซีนครบถ้วนไม่ต้องกักตัว

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประเทศ
ไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,912,024 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 8,859 ราย มีผู้เสียชีวิต 47 ราย
และจากการติดตามสถานการณ์พบว่าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อ
ที่หายป่วยใกล้เคียงกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ข องประเทศ โดยผู้ติดเชื้อในขณะนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้ของประเทศ
ไทย ซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ติด
เชื้อในอีก 67 จังหวัดที่เหลือยังค่อนข้างคงที่ และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดังนั้นอาจบ่งบอกได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่
ยังคงรักษาตัวอยู่จะยังมีจำนวนที่ คงที่ในแต่ละวัน แต่อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดของภายใต้ที่ยังคง
สูงขึ้น อาจต้องมีการบริหารจัดการเตียงรวมถึงอุปกรณ์ยา และเวชภัณฑ์ เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ติดเชื้อในภาคนี้
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรในประเทศโดยเร็ว โดยเฉพาะ
พื้นที่นำรองการท่องเที่ยว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้อยู่ในระดับสูง และพื้นที่ที่ยังคงพบผู้ติด
เชื้อในอัตราที่สูง อีกทั้งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7
กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่าง
เคร่งครัด ยังคงมีความสำคัญ ในการลดการแพร่กระจายโรค จึงขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง
ล้างมือ เป็นต้น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

