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สถานการณ์ทวั่ โลก

สถานการณ์ในประเทศ

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,959,596 ราย
780,116 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. 63 –
(รวม 21,672 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
มีโรคประจำตั ว หรือภาวะเสี่ย ง
64%
เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ

ระลอก 15 ธ.ค. 63 –
31 มี.ค. 64 (34 ราย)

ระลอก 1 เม.ย. 64 –
ปัจจุบัน (21,578 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.42%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
• สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน เปิดเผยว่าจีนกำลังเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นในการ
สกั ดกั้ นผู้ ป่ วยโรคติดเชื้ อโควิด -19 จากต่ างประเทศ เนื่ องจากเชื้ อไวรัสชนิ ดกลายพั นธุ์โอไมครอน ได้ แพร่ระบาดอย่ าง
กว้างขวางในหลายประเทศ ประกอบกับในช่วงวันหยุดปีใหม่และเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงทำให้จะมีคนเดินทางมาก
ขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลกลางของจีน ได้ส่งทีมตรวจสอบ 15 ทีม ดำเนินการตรวจสอบอย่ างละเอียด เพื่ อสร้างความมั่นใจว่าทุ ก
ท้องถิ่น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
• สหพันธรัฐมาเลเซีย นายไครี จามาลุดดิน รมว.สาธารณสุขของมาเลเซีย ประกาศการยุติมาตรการระงับการเข้า
ประเทศ ของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแอฟริกาใต้ มาลาวี โมซัมบิก ซิมบับเว บอตสวานา นามิเบีย เลโซโท และ เอสวาตินี ซึง่
บังคับใช้มานานประมาณ 1 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์โอมิครอน
• สหรัฐอเมริกา เมืองใหญ่หลายแห่งในสหรัฐ รวมถึงนครนิวยอร์กได้ลดระดับหรือยกเลิกการจัดงานฉลองปีใหม่
ติดต่อกันเป็นปีที่สอง เนื่องจากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนส่งผลให้อัตราการแพร่ระบาดในสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุด
ส่วนงานฉลองปีใหม่ที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในนิวยอร์กจะยังคงมีต่อไป โดยจำกัดผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 15,000 คน หรือเกือบ 1 ใน 4 ของ
จำนวนปกติ โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องใส่หน้ากากอนามัยและแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว
2. มาตรการในประเทศไทย
• กรุงเทพมหานคร ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ ที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะ
เพื่อเทศกาลปีใหม่ระบุว่า ร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี จำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จนถึง เวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565 และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด และร้านที่
ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid 2 Plus (TSC 2+) สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นเดิม
• สำนักงานเลขาธิ การวุ ฒิ สภา มีข้อสั่ งการให้ ข้าราชการและบุคลากรในสั งกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิ สภา
ปฏิบั ติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ขั้นสูงสุ ดเต็มจำนวน ตั้งแต่วันที่ 4 –14 มกราคม 2565 ยกเว้นตำแหน่ ง
ผู้บริหาร ประกอบด้วย เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนัก รวมถึงผู้ที่มีราชการจำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมพร้อม "Home isolation" ที่บ้าน หลังพบผู้ติดเชื้อ
โควิด สายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับปรุงแนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการเพื่อให้เกิดการสนับสนุน
การบริการที่เหมาะสม รวมถึงการเบิกจ่ายที่รวดเร็วขึ้นโดยประเด็นการจ่ายชดเชยบริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านที่
มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ค่าบริการเหมาจ่ายล่วงหน้า ปรับเป็นจำนวน 1,000 บาท โอนให้หน่วยบริการทุกสัปดาห์
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 พบจำนวนผู้ติดเชื้อ
2,437 ราย เสียชีวิต 18 ราย ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันของประเทศไทย ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมา สอดคล้องกับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายวัน ก็ลดลงตามไปด้วย โดย
เริ่มลดลงมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโดยวิธี Antigen test kit พบว่า
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึงปัจจุบัน มีจำนวนการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี ATK แล้วทั้งสิ้น 6,968,228 ตัวอย่าง
พบเชื้อ 488,653 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราการพบเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 7.01 ซึ่งแนวโน้มของอัตราการพบเชื้อเริ่มลดลงมา
ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา และปัจจุบันอัตราเหล่านี้เริ่มคงที่โดยเริ่มคงที่ มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมี
อัตราการตรวจพบเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.50 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มของอัตรา
การตรวจพบเชื้อโดย ATK พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่ มีแนวโน้มการตรวจพบ ATK ที่ลดลง โดยมีทั้งหมด 49 จังหวัด
สำหรับจังหวัดที่มีแนวโน้มของอัตราการตรวจพบเชื้อโดย ATK คงที่ มีอยู่ทั้งหมด 15 จังหวัด และจังหวัดที่มีแนวโน้ม
ของอัตราการพบเชื้อโดย ATK เพิ่มขึ้น มีทั้งหมด 14 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้ และภาคเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของการตรวจพบเชื้อโดยวิธี PCR สำหรับจังหวัดที่มีอัตราการพบเชื้อ
โดย ATK คงที่ ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่มีอัตราการพบเชื้อโดย ATK ต่ำอยู่แล้ว นอกจากนี้ สำหรับผลการเฝ้าระวัง
เชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 สายพัน ธุ์โอไมครอน ที่มีการรายงานจำนวน 514 ราย พบว่า ผู้ ติดเชื้อเหล่ านี้ตรวจพบ
กระจายอยู่ ใ นหลายๆจั ง หวั ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร กาฬสิ น ธุ์ ภู เก็ ต ร้ อ ยเอ็ ด และ
สมุทรปราการ และจังหวัดเหล่านี้มีแนวโน้มของการตรวจพบเชื้อโดยวิธี ATK ลดลง ดังนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า
ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อโควิด 19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่เริ่มมีการ
ระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอไม่ครอนภายในประเทศ ซึ่งจุดศูนย์กลางอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบ
กับ มีการตรวจพบเชื้อสายพัน ธุ์โอไมครอน ในกลุ่ มผู้ที่ เดิน ทางมาจากต่างประเทศ กระจายในหลายๆจังหวัดทั่ ว
ประเทศ ดังนั้ น เพื่อเป็ น การเฝ้ าระวังผู้ ติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 สายพัน ธุ์โอไมครอน อาจกระตุ้น ให้ มีการสุ่ ม
ตรวจหาเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนในกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง เช่น มีการระบาดของเชื้อโอไมครอนอยู่ มีการ
ตรวจพบเชื้อโอไมครอนในกลุ่ มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแต่มีอัตราการตรวจพบเชื้อโดย ATK มีแนวโน้มลดลง
หรือ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จำช่วยให้ทราบถึงความชุกของสายพันธุ์ดังกล่าวได้
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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