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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,618,888 ราย
749,559 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 20,814 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 (20,720 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.41%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
• ประเทศกัมพูชา ประกาศระงับการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่มีประวัติเดินทางและพักอาศัยใน
10 ประเทศทวีปแอฟริ กา ได้แก่ แอฟริกาใต้ บอตสวานา เลโซโท เอสวาติ นี โมซั มบิ ก นามิ เบี ย ซิ มบั บเว นามิเบี ย
แองโกลา และแซมเบีย ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์โอไมครอน โดยให้มี
ผลบังคับใช้ทันที
• สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ที่ถือวีซ่าแบบพำนักชั่วคราว (Non-resident) ในฮ่องกงที่มีประวัติเดินทางมา
จากประเทศแองโกล่า เอธิโอเปีย ไนจีเรียและแซมเบีย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฮ่องกง ขณะที่ผู้ถือวีซ่าแบบพำนัก
ถาวรภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทีไ่ ด้รับวัคซีนแล้วจะสามารถเข้าฮ่องกงได้ แต่จะต้องเข้ากักตัวเป็นเวลา 7
วัน ในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้ และกักตัวต่ออีก 2 สัปดาห์ในโรงแรมซึ่งผู้กักตัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
• สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระงับการเข้าประเทศของพลเมืองต่างชาติจากแอฟริกาใต้ ได้แก่ บอตสวานา
เอสวาตินี เลโซโท นามิเบีย และซิมบับเว ทั้งนี้รัฐบาลบราซิลไม่ได้มีกฎเกณฑ์ชัดเจน ว่าผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ต้องแสดงหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วน แต่ขอให้อย่างน้อยต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบภายในเวลา
ไม่เกินกำหนด
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข ใช้มาตรการ VUCA 1.V วัคซีน ไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อช่วยให้ มีภูมิคุ้มกัน ลด
อาการรุ น แรงและการเสี ย ชี วิต 2.U ใช้การป้อ งกัน ตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยสวม
หน้ ากากตลอดเวลา เว้น ระยะห่ าง ล้ างมือ ลดการสัมผั ส ใกล้ ชิด 3.C COVID Free Setting ทุ กกิจการร่วมกันทำ
สถานที่ให้ปลอดภัย สะอาด ลดความแออัด พนักงานและลูกค้าได้รับวัคซีนครบถ้วน 4. A ตรวจด้วย ATK เมื่อมีความ
เสี่ ย ง ซึ่งเป็ น มาตรการที่ จ ะช่ว ยให้ ป ลอดภั ย จากโควิด 19 ได้ ทุ กสายพั น ธุ์ รวมทั้ งสายพั น ธุ์โอไมครอนรวมทั้ งให้
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้นทุกช่องทาง
• กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ประกอบกิจการตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศที่ประเมินตนเอง
ผ่านช่องทางเว็บ ไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th ให้ ติดใบประกาศ COVID Free Setting หรือ Thai Stop
COVID Plus ให้เห็นชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

• จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีมติให้อำเภอ
จอมทองเป็นพื้นที่สีฟ้า หรือพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว เพิ่มเติมเป็นอำเภอที่ 5 ของจังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมที่มี 4 อำเภอ
ประกอบด้ วย อำเภอเมื อง อำเภอแม่ ริ ม อำเภอแม่ แตง และ อำเภอดอยเต่ า โดยเริ่ มมี ผ ลตั้ งแต่ วั นนี้ เป็ น ต้ นไป
ส่วนเจ้ าหน้ าที่ประจำด่านตรวจที่ 1 อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ ยังเข้มงวดตรวจเข้มนักท่องเที่ยวที่จะต้องแสดง
หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ท่องเที่ยว
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติ ด ตามสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 สายพั น ธุ์ โ อไมครอนหรื อ
B.1.1.529 พบว่า เชื้อสายพันธุ์นี้ถูกจัดให้เป็นเชื้อที่เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล โดยองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากทวีปแอฟริการ
และในขณะนี้ได้มีการแพร่กระจายไปยังหลายประเทศทั่วโลก โดย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนประเทศ
ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อด้วยไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวทั้งสิ้น 15 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกาใต้ บอตซาวาน่า ซึ่งเป็นผู้ติด
เชื้อในประเทศ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฮ่องกง เยอรมัน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เดนมาร์ก แคนาดา อิสราเอล
อิตาลี เบลเยี่ ย ม เชค และออสเตรี ย ในผู้ ติด เชื้อที่ เดิ นทางมาจากนอกประเทศ รวมมีจำนวนผู้ ติด เชื้อ 173 ราย
ซึ่งในประเทศแอฟริกาใต้ได้มีจำนวนผู้ ติดเชื้อสายพันธุ์นี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคิดเป็นร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 7
ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด ในช่วงระยะเวลา 6 วัน นอกจากนี้เชื้อนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อยาที่รักษาโรค สามารถลด
ประสิทธิภาพของวัคซีน และเพิ่มอัตราการติดเชื้อซ้ำได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับอาการของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้
ยังไม่แน่ชัด และต้องมีการติดตามต่อเนื่อง แต่จากการติดตาม ผู้ติดเชื้อของประเทศแอฟริการใต้ พบว่า อาการจะไม่
จำเพาะ และมีความใกล้เคียงกับการติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์อื่นๆ และอาจมีพบ ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการได้
ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด 19 ยังคงสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้ และขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทำการศึกษา
กลไกของวั ค ซี น ต่ อ เชื้ อ สายพั น ธุ์อ ยู่ ซึ่ งคาดว่ าอาจทราบในอี ก 2-3 สั ป ดาห์ ข้ างหน้ า ดั งนั้ น การการเพิ่ ม ความ
ครอบคลุมของการฉีดวัคซีนยังสามารถลดความรุนแรงได้ นอกจากนี้การกระตุ้นวัคซีนในกลุ่ มผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมา
มากกว่า 6 เดือน อาจเป็ น อีกกลุ่มที่ต้องมีการเร่งดำเนินการเพื่อการป้องกันการติดชื้อ ควบคู่กับการเคร่งครัดใน
มาตรการการป้องกันตนเอง นอกจากนี้ในประเทศที่ยังไม่พบการระบาด อาจมีการดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อ โดยการ
ตรวจหาเชื้ อ จากน้ ำ เสี ย ที่ ม ากั บ เครื่ อ งบิ น เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง ว่ า มี ผู้ ติ ด เชื้ อ สายพั น ธุ์ ใ หม่ นี้ ม ากั บ เครื่ อ งบิ น หรื อ ไม่
เพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศอีกด้วย
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
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