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สถานการณ์ในประเทศ
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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,691,748 ราย
756,763 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 21,035 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 (20,941 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.39%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
• สาธารณรัฐอิตาลี อนุ ญาตให้ เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว หรือพึ่งหายป่วยจากโรคได้ไม่นาน
เท่านั้น ที่จะสามารถเข้าใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ สถานบันเทิงยาม
ราตรี และเข้าชมการแข่งขันกีฬาในสนามโดยต้องแสดงหลักฐานยืนยันขณะที่ผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนหรือยังฉีดไม่ครบ ต้องมีผล
ตรวจยืนยันปลอดโควิด-19 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง
• สหราชอาณาจักร ประกาศเพิ่มเติมให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปต้อง
แสดงหลักฐานการตรวจโควิดที่มีผลตรวจแบบ PCR หรือชุดตรวจไวรัสเบื้องต้นเป็นลบภายใน 2 วัน ก่อนออกเดินทาง
แม้ว่าจะได้รับวัคซีนตามเกณฑ์แล้วก็ตาม ส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงแล้วต้องกักตัวเอง จนกว่าจะได้รับการตรวจ PCR และ
ให้ผลเป็นลบ ซึ่งมีระยะเวลา 2 วัน หลังจากเดินทางมาถึง โดยการทดสอบ PCR ต้องจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
จากหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
• เครือรัฐออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์เตรียมเปิดชายแดนกับ รัฐต่างๆ ภายในประเทศอีกครั้งในวันจันทร์ที่
13 ธันวาคม 2564 โดยผู้ที่เดิน ทางมาจากรัฐอื่น จะต้องแสดงผลการตรวจโรคโควิด -19 เป็นลบภายใน 3 วันก่อน
เดินทาง และฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเข้าสู่รัฐได้โดยไม่ต้องกักตัว ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้อง
แสดงผลการตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบภายใน 3 วันวันก่อนเดินทาง
2. มาตรการในประเทศไทย
• จั งหวัดนครราชสี มา สั่ งปิ ดพื้ นที่ เข้าออก 2 หมู่ บ้ าน รวม 67 หลั งคาเรือน รวมทั้ งให้ ปิ ดวัดโนนเจริญ
ตำบลทองหลาง และงดกิ จสงฆ์ ชั่ วคราว เนื่ องจากพระสงฆ์ สามเณร รวม 9 รูป เป็ นผู้ สั มผั สเสี่ ยงสู ง มี ประวั ติรั บ
บิ ณ ฑบาตจากกลุ่ มผู้ ป่ วยเป็ น ประจำ จึ งทำการกั กตั วและตรวจ ATK ซ้ ำ ล่ าสุ ดผลตรวจไม่ มี การติ ดเชื้ อเพิ่ มเติ ม
แต่อย่างใด
• กระทรวงสาธารณสุข ยังคงมาตรการเดิมและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภายใต้มาตรการให้เข้มข้น
ขึ้น คู่ขนานกันไปกับการคัดกรองคนเข้าประเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเชื้อโอมิครอน สำหรับความชัดเจนกรณีเพิ่ม
มาตรการและการปรับเพิ่มระดับความเข้มข้นของพื้นที่ คาดว่าจะมีความชัดเจนช่วงเดือนมกราคม 2565 เนื่องจากต้อง
รวบรวมข้อมูล หากมีข้อมูลชัดเจนก็พร้อมที่จะตัดสินใจในเรื่องนั้นๆทันที

• จังหวัดมหาสารคาม ประกาศเปิดให้ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกกลุ่ มทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และ เข็ม 3
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดภูมิลำเนา ให้บริการที่ศูนย์บริการวัคซีนโรงพยาบาลมหาสารคาม
หอประชุ ม 80 พรรษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ในวั น จั น ทร์ -ศุ ก ร์ ตั้ ง แต่ เวลา 8.00-14.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ประเทศ
ไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,152,387 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 3,618 ราย มีผู้เสียชีวิต 38 ราย ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง เมื่อได้รับเชื้อก็จะมีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้
ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรในประเทศโดยเร็ว ทั้งที่มีสัญชาติไทยและมิใช่สัญชาติไทย
โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว ประกอบกับพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ Omicron จึงจำเป็นต้องยกระดับ
ภูมิคุ้มกันของประชากรให้อยู่ในระดับสูง อีกทั้งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตควรได้รั บวัคซีนโดยเร็ว
ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
ทั้งนี้ การปฏิบั ติตนตามมาตรการป้ องกัน โรคอย่างเคร่งครัด ยังคงมีความสำคั ญ ในการลดการแพร่กระจายโรค
จึงขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ เป็นต้น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

