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สถานการณ์ทวั่ โลก/จ

สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,872,611 ราย
773,564 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 21,501 ราย)
14 ธ.ค. 63 (60 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ
0.20%
• 15 – 39 ปี
2.10%
• 40 – 59 ปี
6.50%
• 60 ปีขนึ้ ไป
• อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย
มี โรคประจำตั 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 (21,407 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.41%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564
• ราชอาณาจักรสกอตแลนด์ ประกาศกฎและแนวทางใหม่ ในระยะวันหยุดยาวของคริสต์มาสและปีใหม่ ที่ยังไม่
ต้องหยุดกิจการหรือธุรกิจต่างๆ แต่ห้ามรวมกลุ่มกันเกิน 3 ครัวเรือน, หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด, ทํางานจากที่บ้าน (ถ้าทําได้),
แสดงผลตรวจยืนยันเป็นลบ (จากการใช้ชุดตรวจ LFD ได้) เมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อลดการแพร่กระจายของสายพันธ์ุโอไมครอน
• สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกาศยกเลิกการจำหน่ายตั๋วเดินทางสำหรับเที่ยวบินและรถโดยสารขาเข้าภายใต้โครงการ
เดินทางปลอดการกักกัน เป็ นเวลา 4 สั ปดาห์ นับตั้งแต่ 23 ธ.ค. 64 ถึง 20 ม.ค. 65 เป็นต้นไป และให้ ปรับมาตรการสู่
กระบวนการกักตัวเหมือนเดิม เพื่อลดการแพร่กระจายของสายพันธ์ุโอไมครอน
• สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกาศมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอน ได้แก่ การงดผู้เข้า
ชมในการแข่งขันฟุตบอลทุกสนาม สอดคล้องกับมาตรการที่ห้ามรวมกลุ่มกันเกิน 10 คน ตลอดจนการบังคับให้ปิดผับ บาร์
และไนต์คลับทั่วประเทศ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป
2. มาตรการในประเทศไทย
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีมติให้จัดงานเคาท์ดาวน์ได้ แต่ต้องจัด
งานภายใต้เงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น ผู้ร่วมงานทุกคนต้องได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ และการ
กำหนดพื้นที่ ในงาน ต้องเว้นระยะห่าง 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน เป็นต้น และขอความร่วมมือฝ่ายความมั่นคงดูแลสถานที่ให้
เข้มงวดที่สุด
• กรุงเทพมหานคร (กทม.) สั่ งการให้สำนักงานเขต 50 เขต เตรียมความพร้อมศูนย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
สำนักงานเขต (EOC) ป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และกำชับให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ขอ
ความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่นี้
• สำนักนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความถี่และความเข้มข้นใน
การเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย และรณรงค์ให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ หรือวัคซีน
เข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 สำหรับคนไทย และเป็นปีทเี่ ริ่มให้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ตามความสมัครใจ

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จำนวนผู้ ที่ เดินทางเข้ามายั งราชอาณาจักรระหว่างวั นที่ 1-20 ธันวาคม 2564 มีสะสมทั้งสิ้ น 171,780 ราย
ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศ และเมื่อจำแนกช่องทาง
การเข้ามายังราชอาณาจักรในรายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 พบว่า จำนวนผู้ที่เดินทาง
ผ่านทางเรือ และผ่านด่านพรมแดนค่อนข้างคงที่ อยู่ที่ 3,600 และ 42,000 คนต่อสัปดาห์ตามลำดับ แต่การเดินทางเข้ามา
ราชอาณาจักรโดยวิธีทางอากาศมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่าน
มา มีจำนวนผู้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศทางอากาศเฉลี่ย 5,600 คนต่อวัน โดยประเทศที่มีผู้เดินทางเข้ามามากที่สุด 10
ประเทศแรกได้แก่ เยอรมนี สหราชอาณาจักร รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สวีเดน สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรต อินเดีย
และนอร์เวย์ ซึ่งในปัจจุบัน การระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน ได้มีการระบาดไปแล้ว มากกว่า 85 ประเทศทั่ว
โลก มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 17,514 ราย โดยประเทศที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ดังกล่าว มากที่สุด 10 ประเทศ
แรก ได้แก่ สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย บอสซาวาน่า เดนมาร์ก เยอรมนี นอร์เวย์
และเนเธอแลนด์ โดยเกือบครึ่งของประเทศเหล่านี้ มีจำนวนผู้เดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทยมากที่สุด ประกอบกับจาก
การวิเคราะห์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และพบการติดเชื้อ
สายพันธุ์ดังกล่าว มาจากประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการรายงานผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้สูง และเป็นการติด
เชื้อในประเทศ (local transmission) จึงอาจมีโอกาสพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอนในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจาก
ประเทศเหล่านี้ ได้มากกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้น อาจมีการดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อกลายพันธุ์ในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจาก
ประเทศเหล่านี้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าว จากแหล่งน้ำเสียบนเครื่องบินที่มาจากประเทศ
เหล่านี้ จะช่วยในการเฝ้าระวังให้รัดกุมยิ่งขึ้น

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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