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สถานการณ์ทวั่ โลก

สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,735,927 ราย
758,701 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 21,171 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 (21,077 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.39%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564
• สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประกาศว่าร้านขายยาในฝรั่งเศสจะได้รับอนุญาตให้เปิดทุกวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคม
และเดือนมกราคมเพื่อเร่งการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดสกระตุ้น
• สหรัฐ อเมริกา ประกาศแผนการบังคับ สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ส าธารณะในร่มทุกแห่ งอีกครั้ง
ยกเว้นธุรกิจหรือสถานที่ที่บังคับใช้ข้อกำหนดด้านวัคซีน โควิด 19 แล้ว เพื่อรับมือกับ การติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดู
หนาว มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และจะประเมินผลเพิ่มเติมอีก
ครั้ง
• สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มดำเนินการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 5 ให้ประชาชนทุก
คนตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงคมนาคม ปรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 สำหรับรถโดยสารสาธารณะ
ทุกประเภท ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรการควบคุม
และป้องกันโรคต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติจำนวน 10 ข้อ ตามที่กำหนด
• จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17
– 26 ธันวาคม 2564 และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด
ครบโดส (2 เข็ม) และพกบัตรประชาชน โดยจะตรวจคัดกรองก่อนเข้างาน ตามมาตรการ COVID Free Setting
• กระทรวงสาธารณสุ ข เน้ นย้ ำร้ านอาหารในแหล่ งท่ องเที่ ยว ยกการ์ดสู งเข้ มมาตรการป้ องกั นโควิด -19
ขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านด้วย “ไทยเซฟไทย” อยู่เสมอ และสวมหน้ ากากอนามัย
ให้ ถูกต้องตลอดเวลา นั่ งกินอาหารหรือใช้บริการในร้านอาหารไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง ควรฉี ดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กรม
ควบคุมโรคกำหนด หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบไม่เกิน 7 วัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ประเทศไทย
มีผู้ติดเชื้อยื น ยั น สะสม 2,168,646 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ มีจำนวน 3,787 ราย มีผู้ เสียชีวิต 20 ราย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง เมื่อได้รับเชื้อก็จะมีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้
ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ แก่ประชากรในประเทศโดยเร็ว ทั้งที่มีสัญชาติไทยและมิใช่สัญชาติไทย
โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว ประกอบกับพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ Omicron จึงจำเป็นต้องยกระดับ
ภูมิคุ้มกัน ของประชากรให้อยู่ในระดับสูง อีกทั้งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตควรได้รับวัคซีนโดยเร็ว
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
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