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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,591,037 ราย
744,846 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 20,707 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 (20,613 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.77%
5.51%
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1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
• เนเธอร์แลนด์ เร่งตรวจผู้เดินทางจากแอฟริกาใต้ 61 ราย โดยผู้เดินทางที่ติดเชื้อโควิด 19 จะถูกกักตัวอยู่ที่
โรงแรมใกล้กับสนามบินสคิปโฮล และรัฐบาลได้ประกาศคำสั่งห้ามการเดินทางทางอากาศทั้งหมดจากแอฟริกาใต้ในวันที่
26 พฤศจิกายน 2564
• รัฐอิสราเอล ยกระดับ มาตรการควบคุมพรมแดน เพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์โอ
ไมครอน ซึ่ ง ในอิ ส ราเอลมี ผู้ ป่ ว ยแล้ ว 1 ราย ทั้ งนี้ ม าตรการมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ อ ย่ า งน้ อ ย 14 วั น เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 28
พฤศจิกายน 2564 โดยชาวต่างชาติจากทุก ประเทศจะไม่สามารถเดิ นทางเข้าสู่อิสราเอลได้ ยกเว้นมีเอกสารยืนยัน
ล่วงหน้า ว่าได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากหน่วยงานของรัฐบาลอิสราเอล
• สหราชอาณาจักร ยกระดับมาตรการคุมโรค หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์โอไมครอน ทั้งการตรวจ
เข้มผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ และเพิ่มมาตรการทางสังคม
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรค ในผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร 8 ประเทศ
ที่มีความเสี่ยงสูงที่พบสายพันธุ์ที่มีการระบาดในประเทศ สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแล้ว สั่งกักตัวจนครบ
14 วัน และไม่อนุญาตให้คนที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศนี้เข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ส่วนประเทศ
ในทวีปแอฟริกาที่เหลือ จะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศไทยในรูปแบบไม่กักตัว (Test & Go) รวมถึงไม่อนุญาตให้เข้ามา
ในระบบ Sandbox ส่วนคนที่เข้ามาแล้วต้องอยู่ในสถานที่พักที่ราชการกำหนดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรม
นอกห้องพักเป็นเวลา 14 วัน และจะต้องตรวจหาเชื้อ 3 ครั้งคือ วันที่ 1 วันที่ 5-6 และวันที่ 12-13
• นายกรัฐมนตรี สั่งทุกหน่ วยงาน ทั้งกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งหน่วยงานคัดกรองที่จุดต่างๆ ให้จับตามองและให้ความสำคัญเฝ้าระวังคุมเข้ม ไวรัสโควิด
กลายพันธุ์โอไมครอน ปรับการเดินทางเข้าไทย
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวไรโคโรนา 2019 เตรียมนำเข้าแรงงานประเทศเพื่อน
บ้าน 4.2 แสนคนช่วยฟื้น เศรษฐกิจประเทศ ใช้สถานที่กักตัว 5 จังหวัด แก้ปัญหาลักลอบนำเข้า มีผล 1 ธันวาคม
2564 ส่วนเปิดสถานบันเทิงยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการ แต่มแี นวทางที่จะให้เปิดได้ภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติ ด ตามสถานการณ์ ก ารระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 พบว่า ณ วัน ที่ 28 พฤศจิก ายน 2564
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,106,813 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 5,854 ราย มีผู้เสียชีวิต 30
ราย ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งสู ง เมื่ อ ได้ รับ เชื้ อก็ จ ะมี โอกาสป่ ว ยรุน แรงหรือ เสี ย ชี วิต ทั้ งนี้ กระทรวง
สาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรในประเทศโดยเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว
ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้อยู่ในระดับสูง และพื้นที่ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูง อีกทั้งกลุ่ม
เสี่ยงที่มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ที่
มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ยังคงมีความสำคัญใน
การลดการแพร่กระจายโรค จึงขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ เป็นต้น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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