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สถานการณ์ทวั่ โลก

สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,835,269 ราย
768,833 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 21,408 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 (21,314 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.40%

100%

90%

1.ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
• สหราชอาณาจักร ชาวลอนดอนออกเดินประท้วงต้านล็อคดาวน์ และการบังคับใช้วัคซีนพาสปอร์ต เพื่อเข้าใช้
บริการร้านค้า อ้างละเมิดสิทธิเสรีภาพ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลายพันธุ์ สายพันธุ์โอมิครอน
• สาธารณรัฐโปรตุเกส แถลงการณ์ แผนการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้เด็กอายุ 5 -11 ปี โดยจะเริ่มจากเด็ก
ที่มีโรคประจำตัวก่อน ซึ่งขณะนี้มีเด็กเข้ารับวัคซีนแล้วประะมาณ 41,200 คน แล้ว โดยกำหนดปริมาณวัคซีนไฟเซอร์
ทั้งหมด 77,000 คน และจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็ม 2 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
• สหรัฐอเมริกา การรับมือกับโควิด 19 ที่ยาวนานกว่า 2 ปี ส่งผลให้มีบุคลากรทางการแพทย์ลาออกจาก
งานเป็นจำนวนมาก และมีบุคลากรที่เหลือมีความเหนื่อยล้าและหมดกำลังใจมากกว่าที่เคย นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกา
ยังเผชิญกับความยากลำบากในการนักรับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มประชาชนจากชุมชนในชนบท มีรายได้ต่ำ และเป็นคน
กลุ่มน้อย
2. มาตรการในประเทศไทย
• กรมอนามัย แนะนำให้มีการเช็ดกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยเฉพาะกระเช้าประเภทบรรจุเครื่องกระป๋อง ควร
ทำความสะอาดกระป๋องและหีบห่อก่อนเปิดบริโภค และให้ล้างมือหลังจากสัมผัสทันที เพิ่มความมั่นใจ และลดความเสี่ยงใน
การได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนทีม่ ากับภาชนะ
• กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งให้ยุติการจัดงานคอนเสิร์ตในงานช้างแฟร์ จ.สุรินทร์ ประจำปี 2564 เป็นเวลา
2 วัน ให้ผู้จั ดงานต้องปรับปรุงมาตรการตาม COVID Free Setting ก่อน เนื่องจากมีผู้ เข้าชมจำนวนมาก มีความเสี่ยง
เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
• กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ศบค. เบื้องต้น เรื่องมาตรการยกเลิกการเดินทางประเทศแบบ Test &
Go แล้วกลับมาใช้วิธีการกักตัวแบบ State Quarantine หรือการกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าประเทศ
แทน เพื่อยกระดับการรับมือในประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โอไมครอนรุนแรงมากขึ้น

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
รายงานประเมินความเสี่ยงผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยรายวัน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 อยู่ที่
2,525 ราย เสียชีวิต 31 ราย ซึ่งแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ 3 เดือนที่ผ่านมา
มีอัตราการลดลงอยู่ที่ร้อยละ 10 จากจำนวนผู้ติดเชื้อในสัปดาห์ก่อนหน้า แต่สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตในรายสัปดาห์
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา และเริ่มคงที่ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เฉลี่ยมีการพบผู้เสียชีวิต 250 รายต่อ
สัปดาห์ ซึ่งแนวโน้มของการพบจำนวนผู้ติดเชื้อในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคใต้เริ่มลดลงอย่างชัดเจน
แต่จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดอื่น ๆ ยังค่อนข้างคงที่ โดยจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยในช่วง 7 วันที่ผ่านมาสูงสุด 5
อันดับแรกได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช ชลบุรี สมุทรปราการ และสงขลา ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 100
รายต่อวัน และมีจำนวนจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 รายต่อวันอยู่ที่ 10 จังหวัด และมีจำนวนจังหวัดที่พบรายงาน
ผู้ติดเชื้อ 30-49, 10-29 และน้อยกว่า 10 รายต่อวันอยู่ที่ 19, 20 และ 23 จังหวัด ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าจำนวน
ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูง จะเป็นจังหวัดที่อยู่
ในแหล่งท่องเที่ยว และเป็นจังหวัดที่เคยมีการระบาดหนักของโรคมาก่อน เช่นจังหวัดในแถบภาคใต้ สำหรับจังหวัดที่มี
การพบผู้ติดเชื้อน้อย จะเป็นการพบผู้ติดเชื้อแบบประปราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า ในบางจังหวัดจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง แต่เนื่องจากในวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง ควรต้อง
เร่งดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ติดเชื้อ สำหรับประชาชนทั่วไป อาจต้องมีการป้องกันตนเองเมื่อต้องเดินทาง หรือ
เข้าไปอยู่ในแหล่งที่มีผู้คนหนาแน่น ร่วมกับการตรวจ ATK เมื่อสงสัยว่าสัมผัสโรค หรือการตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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