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สถานการณ์ทวั่ โลก

สถานการณ์ในประเทศ

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
_

จำนวนคัดกรอง
9,781,004 ราย
765,715 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 21,286 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 (21,192 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.39%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
• สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศเคอร์ฟิวร้านอาหาร สถานบันเทิง ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 2
มกราคม 2564 โดยร้านอาหารและสถานบันเทิงในเกาหลีใต้ต้องปิดภายในเวลาที่รัฐบาลกำหนด เพื่อควบคุมสถานการณ์
โควิด 19 ในประเทศ
• สาธารณรัฐอิตาลี อนุมัติขยายระยะเวลาภาวะฉุกเฉินระดับชาติ ซึง่ เดิมทีมกี ำหนดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2022 เพื่อควบคุมการระบาดระลอกที่ 4 ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
• สหภาพยุ โรป คณะผู้ น ำทางสาธารณสุ ขและการเมื องของกลุ่ มประเทศสหภาพยุโรป (EU) เรียกร้อ ง
พลเมืองให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน ที่อุบัติใหม่และมีการกลายพันธ์สูง
แม้อัตราการป่วยโรคโควิด 19 ในบางพืน้ ที่ของสหภาพยุโรปลดลงก็ตาม
2. มาตรการในประเทศไทย
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศมาตรการสำหรับผู้เดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 6 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้ซึ่งได้รับอนุญ าตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อ
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล (2) ผู้ที่เดินทางมา
ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอี่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล (3) ผู้มีเหตุยกเว้น หรือเป็น
กรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความจำเป็น หรือบุคคลในหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งมา
ปฏิ บั ติ ง านในราชอาณาจั ก รตลอดจนคู่ ส มรส บิ ด ามารดา หรื อ บุ ต รของบุ ค คลดั ง กล่ า ว ตามที่ ก ระทรวงการ
ต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น (4) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรโดยเร็ว (5) ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะชื่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตาม
ภารกิจ และมีกำหนดเวลาเดิน ทางออกนอกราชอาณาจักรชัด เจน (6) ผู้ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนด จะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนตามกำหนด
และจะต้องตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศ
• กระทรวงคมนาคม ออกมาตรการคุมเข้มป้องกันแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศ
ควบคู่กับการเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

• สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ แม้ฉีดวัคซีนครบโดส แต่
ประสิทธิผล และการตอบสนองวัคซีนจะน้อยกว่าคนทั่วไป โดยการฉีดวัคซีนเข็มเสริม (Additional Dose) อาจฉีดใน 1
เดือน หรือเร็วกว่านั้นเพื่อให้ภูมิต้านทานดีขึ้น
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ ติดเชื้อสะสมรวมมากกว่า 272 ล้ านคน โดย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงกลางเดือนตุลาคม จนอยู่ในระดับมากกว่า 6 แสนคนต่อวัน จากการ
ระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นในทวีปยุโรป ประเทศที่ยังคงมีการระบาดมากได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส
และเยอรมนี ส่ วนภูมิภาคอาเซียนในภาพรวมนั้นมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นในเวียดนามที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง และมี
จำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าวันละ 1.5 หมื่นราย ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกปัจจุบัน
2,153,097 ราย ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,684 ราย แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลงในทุกภาค
ทั่วประเทศ จนอยู่ในระดับประมาณ 3 พันรายต่อวัน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงพบเป็นจำนวนมากในภาคกลาง และ
ภาคใต้ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในระลอกนี้ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร และสงขลา การเสียชึ
วิตจากการระบาดในระลอกนี้อยู่ที่ 21,192 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.98 โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็น
กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนใน
ประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 98.4 ล้านโดส โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 โดสขึ้นไปมากกว่า 43.8 ล้านราย โดย
จังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 โดสขึ้นไปมากที่สุดได้แก่ กทม. ภูเก็ต และชลบุรี แต่ในภาพรวม
จังหวัดส่วนใหญ่ยังมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วย และเสียชีวิตมากกว่า
ป้องกันการติดเชื้อ การเปิดประเทศ และผ่อนคลายมาตรการให้มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นจึงยังคงเป็นความเสี่ยงในการแพร่
เชื้อ และเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อได้ แต่จะเป็นการติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรงเป็นส่วนใหญ่ จึงคาดการณ์ว่าแนวโน้มจำนวนผู้
ติดเชื้อในช่วงนี้ จะอยู่ในแนวโน้มที่ลดลงอย่างช้า ๆ ซึ่งในสัปดาห์นี้อาจจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า 3 พันรายต่อวัน
เพราะฉะนั้นควรยังคงเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างต่อเนื่อง สอบสวนโรคในกรณีกลุ่มก้อนการ
ระบาดขนาดใหญ่เพื่อค้นหาสถานที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง และรีบดำเนินมาตรการควบคุมโรค รวมถึงการสื่อสารให้กับ
ประชาชนเพื่อยังคงรักษาระดับความเข้มข้นของมาตรการป้ องกันโรค แม้จะได้รับวัคซีนแล้ วก็ตาม สวมใส่หน้ากาก
อนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้านถ้าสามารถทำได้ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคน
รวมกันเป็นจำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง ซึ่งรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วย
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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