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สถานการณ์ในประเทศ
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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,629,488 ราย
751,309 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 20,847 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 (20,753 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.40%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
• สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้ข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับ
นักเดินทาง โดยจะไม่ออกวีซ่าทุกประเภทและระงับบริการทุกกรณี จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
• สาธารณรัฐเกาหลี กำหนดให้ชาวเกาหลีใต้ และชาวต่างชาติซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในเกาหลีใต้ และพลเมือง
ต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา 10 วัน หากในระหว่างนี้บุคคลใดมีผลตรวจคัด
กรองโควิด-19 เป็นบวกต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ “โอไมครอน” ทันที
2. มาตรการในประเทศไทย
• จังหวัดปราจีนบุรี สั่งปิดโรงเรียน เพื่องดการแพร่กระจายเชื้อหลังพบว่ามีนักเรียนระดับประถมศึกษาแห่ง
หนึ่งติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นการพบจากการตรวจเชิงรุกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี หลังเปิดการเรียนแบบ on-site
• ศูนย์บ ริห ารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงให้ มีการ
ดำเนิน การเปิดประเทศต่อ แต่เพิ่มมาตรการการป้องกัน โควิดสายพันธุ์ โอไมครอนให้ เข้มข้นมากขึ้น และขอความ
ร่วมมือผู้ประกอบการทำตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้คงการตรวจหาเชื้อโดยวิธ RT-PCR เป็นหลักต่อไป
• จั งหวัดจั น ทบุ รี ให้ ท่ าอากาศยานในจั งหวั ดตรวจสอบคนไทย ที่ จะเดิ นทางเข้ ามาย้ อนหลั งไป 14 วั น
ว่าได้เดินทางไปประเทศแอฟริกาใต้หรือไม่ ถ้ามีให้ดำเนินการกักตัว หากมีความเสี่ยงสูงก็จะทำการตรวจคัดกรองและแจ้ง
ให้ทราบต่อไป

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 27 พฤศจิกายน 2564 ในแนวโน้ม
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เฉลี่ยในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ 61,297 รายต่อสัปดาห์ และมีจำนวนผู้
หายป่ ว ย ผู้ เ สี ย ชี วิ ต และผู้ ที่ มี อ าการหนั ก จำนวน 65,767 ราย 504 ราย และ 16,752 รายต่ อ สั ป ดาห์
ซึ่งหากเปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อที่หายป่วยในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนผู้ที่หายป่วยมากกว่าจำนวน
ผู้ติดเชื้อ ซึ่งคาดว่าจำนวนผู้ที่ยังคงรักษาตัวจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ นอกจากนี้อัตราผู้ป่วยอาการหนักต่อจำนวนผุ้ติดเชื้อ
ทั้งหมดก็เริ่มลดลงตามลำดับ โดยเริ่มลดลงตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564 ร่วมกับอัตราป่วยตายก็ลดลงเช่นกัน โดยเริ่ม
ลดลงมาตั้งแต่เดือน กันยายน 2564 โดยจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเริ่มลดลงอย่างเห็น
ได้ชั ด แต่ส ำหรั บ จั งหวัด ที่ ยั งมี ก ารติ ด ตามอย่างใกล้ ชิ ด 10 จังหวัด ยั งคงมี จ ำนวนผู้ ติ ด เชื้ อ เริ่ม มี แนวโน้ ม ลดลง
โดยมี จ ำนวนจั งหวัด ที่ มี ก ารพบผู้ ติ ด เชื้ อ เฉลี่ ยมากกว่า 100 รายต่ อ วัน จำนวน 4 จั งหวั ด ได้ แ ก่ จั งหวัด สงขลา
นครศรีธรรมราช นครราชสีมา ขอนแก่น ส่วนจังหวัดที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยน้อยกว่า 100 รายต่อวันมีจำนวน
6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร พัทลุง ราชบุรี สระบุรี สตูล แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางจังหวัดที่มีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อ
เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงราย ลำพูน สิงห์บุรี ซึ่งยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ดังนั้น อาจกล่าวโดยสรุป
ได้ว่าจังหวัดที่เคยมีการแพร่ระบาดของเชื้อ เช่น จังหวัดในแถบภาคใต้ เริ่มมีสถานการณ์ ที่ดีขึ้น แต่จังหวัดในแถบ
ภาคเหนือเริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการตรวจพบเชื้อโดยวิธี Antigen Test Kit ที่เริ่มสูง
มากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในช่วงหน้าหนาว จะเริ่มมีนักท้องเที่ยวเดินทางไปยังจังหวัดเหล่านี้สูง ประกอบ
กับกิจกรรมต่างๆที่อาจส่งผลต่อมาตรการเว้นระยะห่าง จึงอาจต้องมีการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการโดยเฉพาะ
ในสถานที่ท่องเทีย่ วที่สำคัญ ร้านอาหาร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อให้ได้มากที่สุด
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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