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สถานการณ์ทวั่ โลก

สถานการณ์ในประเทศ

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ
_

จำนวนคัดกรอง
9,808,684 ราย
767,132 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 21,355 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 (21,261 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.40%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564
• มาเลเซีย ยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์โอไมครอน โดยห้าม
จัดงานปีใหม่ ขนาดใหญ่ และผู้ที่ฉีดวัคซีนของซิโนแวคต้องฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์
• องค์การอนามัยโลก รับรองการใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉินให้กับวั คซีนโควิด 19 ของบริษัทโนวาแวกซ์จาก
สหรั ฐ ผลิ ต โดยสถาบั น เซรุ่ ม แห่ งอิ น เดี ย (เอสไอไอ) ผู้ ผ ลิ ต วัค ซี น รายใหญ่ ที่ สุ ด ของโลก โดยใช้ ชื่ อ ทางการค้ าว่ า
โควาแวกซ์
• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่ง
จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมเมืองและแขวงต่างๆ ที่กำหนดเป็นพื้นที่สีเขียว
2. มาตรการในประเทศไทย
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คุมเข้มมาตรการสกัดเชื้อไวรัส โค
โรนาสายพันธุ์ใหม่โอไมครอน เตรียมลงพื้นที่หลักจัดงานปีใหม่ เตรียมเปิดด่านหนองคาย เข้าและออกประเทศไทย
ช่องทางบกแห่งแรก 24 ธันวาคม 2564
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่งยกระดับมาตรฐานคัดกรองคนเข้า
ร่วมงานฉลองปีใหม่ต้องมีหลักฐานฉีดวัคซีนครบ เตรียมลงพื้นที่สุ่มตรวจเชียงใหม่ โคราช เน้นย้ำคัดกรองคนเดินทางกลับ
ภูมิลำเนาป้องกันการแพร่ระบาด
• กรุงเทพมหานคร ปรั บมาตรการป้ องกั นการแพร่ระบาดของโรคโควิ ด-19 ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ โดยให้
สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565
และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ ติดเชื้อสะสมรวมมากกว่า 273 ล้ านคน โดย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงกลางเดือนตุลาคม จนอยู่ในระดับมากกว่า 6 แสนคนต่อวัน จากการ
ระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นในทวีปยุโรป ประเทศที่ยังคงมีการระบาดมากได้แก่ ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส
และเยอรมนี ส่ วนภูมิภาคอาเซียนในภาพรวมนั้น มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นในเวียดนามที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง และมี
จำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าวันละ 1.5 หมื่นราย ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกปัจจุบัน
2,159,766 ราย ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,132 ราย แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลงในทุกภาค
ทั่วประเทศ จนอยู่ในระดับประมาณ 3 พันรายต่อวัน โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงพบเป็นจำนวนมากในภาคกลาง และ
ภาคใต้ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในระลอกนี้ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร และสงขลา การ
เสียชีวิตจากการระบาดในระลอกนี้อยู่ที่ 21,261 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.98 โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่
ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน ส่วนสถานการณ์การฉีด
วัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 99.3 ล้านโดส โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 โดสขึ้นไปมากกว่า 44.1 ล้าน
ราย คิดเป็นร้อยละ 61.4 ของประชากร โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 โดสขึ้นไปมากที่สุดได้แก่
กทม. ภูเก็ต และชลบุรี ซึ่งในภาพรวมยังมีหลายจังหวัดที่สัดส่วนยังน้อยกว่าร้อยละ 50 และวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพใน
การป้องกันการป่วย และเสียชีวิตมากกว่าป้องกันการติดเชื้อ การเปิดประเทศ และผ่อนคลายมาตรการให้มีกิจกรรมเพิ่ม
มากขึ้นจึงยังคงเป็นความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อได้ แต่จะเป็นการติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรงเป็น
ส่วนใหญ่ จึงคาดการณ์ว่าแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วงนี้ จะอยู่ในแนวโน้มที่ลดลงอย่างช้า ๆ ซึ่งในสัปดาห์นี้อาจจะ
ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า 3 พันรายต่อวัน เพราะฉะนั้นควรยังคงเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่าง
ต่อเนื่ อง สอบสวนโรคในกรณี กลุ่มก้อนการระบาดขนาดใหญ่ เพื่ อค้นหาสถานที่ เสี่ ยงและปัจจัยเสี่ ยง และรีบดำเนิน
มาตรการควบคุมโรค รวมถึงการสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อยังคงรักษาระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค แม้
จะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้านถ้าสามารถทำได้ ลดการเดินทางที่ไม่
จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง ซึ่งรวมถึงวัคซีนเข็ม
กระตุ้นด้วย
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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