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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,860,453 ราย
772,077 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 21,471 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 (21,377 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.40%

100%

90%

1.ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564
• สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่ากำลังเตรียมอนุมัติ ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ของบริษัทเมอร์ค แอนด์ โค และ
ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ พร้อมกันในวันนี้ (22 ธ.ค. 64) เพื่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉิน
รองรับกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนไปทั่วโลก
• สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประกาศยกเลิกงานจุดพลุเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ฌ็องเซลิเซ่ ในวันที่ 31 ธ.ค. 64 ขณะที่
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประกาศล็อกดาวน์ช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ โดยอนุญาตให้แต่ละครอบครัวเปิดบ้านรับแขกได้
ไม่เกิน 4 คน ส่วนสถานประกอบการ เช่น บาร์ ฟิตเนส ร้านตัดผม โรงภาพยนตร์ ต้องปิดให้บริการจนถึงวันที่ 14 ม.ค. 65
และให้ปิดโรงเรียนจนถึงวันที่ 9 ม.ค. 65 เป็นอย่างน้อย
• สหรัฐอเมริกา ประกาศใช้มาตรการให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อเข้าไปในสถานที่
สาธารณะ เช่น ผับ ยิม ร้านอาหาร โดยเฉพาะในเมืองชิคาโก เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 65 เป็นต้นไป
2. มาตรการในประเทศไทย
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีมติระงับการเดินทางของนักท่องเที่ยว
เข้ามาในราชอาณาจักรไทย และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่ม จนกว่าจะประชุมการประเมิน ณ วันที่ 4 ม.ค. 65 ระหว่างนี้
ให้ยกเลิกมาตรการแบบ Test and Go โดยให้ไปใช้มาตรการกักตัว 7 วัน โดยมีผลบังคับทันที จนถึง 4 ม.ค. 65
• จังหวัดขอนแก่น เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเข้มงวด โดยเน้นย้ำให้สวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
• จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศมาตรการป้องกันโรควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค
ส่วนบุคคล (DMHTTA) พร้อมกำชับร้านอาหารและเครื่องดื่มใน 5 อำเภอนำร่องท่องเที่ยว ต้องผ่านการประเมิน COVID
Free Setting เท่านั้น ถึงจะให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ พบว่า ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง
21 ธันวาคม 2564 พบจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศจำนวนประมาณ 826 ราย ซึ่งแนวโน้มของการพบ
ผู้ติดเชื้อที่ มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศรายสัปดาห์เริ่มเพิ่มสูงขึ้น โดยมีจำนวนมากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ
10-20 ราย ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อเหล่านี้เดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรโดยวิธี test and go โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ติดเชื้อ
ที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด รองลงมาได้แก่ การเข้าประเทศแบบการกักตัว (Quarantine) แบบ Sand box
และ การคัดกรองจากด่าน คิดเป็นร้อยละ 37.17, 13.68 และ 4.84 ตามลำดับ อายุเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อเหล่านี้เท่ากับ 37 ปี
(11 เดือน–83 ปี) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1.57:1 ร้อยละ 45.38 เป็นผู้ติดเชื้อสัญชาติไทย รองลงมาได้แก่ อังกฤษ
รัสเซีย อเมริกัน เยอรมัน และพม่า คิดเป็นร้อยละ 7.75, 6.63, 4.63, 4.38 และ 3.5 ตามลำดับ จังหวัดที่มีการรับผู้ติดเชื้อ
เหล่านี้เข้ามามากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 31.72 รองลงมาได้แก่ ภูเก็ต สระแก้ว ชลบุรี และสมุทรปราการ
โดยคิดเป็นร้อยละ 18.89, 15.25, 9.08 และ 7.75 ตามลำดับ และจากการวิเคราะห์สถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 สายพันธุ์โอไมครอน พบว่า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์
โอไมครอนจำนวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด ส่วนใหญ่เข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยวิธี test and go คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนทั้งหมด รองลงมา ได้แก่
การเข้ามาแบบกักตัว และ Sandbox คิดเป็นร้อยละ 11.90 และ 4.76 ตามลำดับ และผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน
เดินทางมาจากประเทศที่มีการรายงานการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ดังกล่าวมาแล้วด้วย โดยส่วนใหญ่มีการเดินทางมาจาก
สหราชอาณาจักร รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ ซาอุดิอาราเบีย ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าปัจจุบันแนวโน้มของการพบ
ผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศเพิ่ มมากขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากการเดินทางเข้าประเทศที่ เพิ่ มขึ้น นอกจากนี้
ผูต้ ิดเชื้อโควิดทั้งสายพันธุ์เดิม และสายพันธุ์ใหม่ มักถูกตรวจพบจากการเข้ามาโดย Test and go อาจเนื่องจากเป็นช่องทางที่มี
จำนวนผู้เดินทางเข้ามากที่สุด สำหรับจังหวัดที่มีการพบผู้ติดเชื้อทั้ ง 2 สายพั นธุ์ จะเป็นจังหวัดที่ มีการเดินทางเข้ ามาของ
ผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก อาจกล่าวได้ว่าจำนวนผู้ที่เดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทยที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหน
ก็ตาม จะเป็นการเพิ่มโอกาสการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งสายพันธุ์เดิมและสายพันธุ์ใหม่ ดังนั้น อาจต้องเพิ่มการคัดกรองหรือ
การกักตัวของผู้ที่เดินทางเหล่านี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้เดินทางชาวไทยที่มีจำนวนการเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก
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