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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,886,895 ราย
774,908 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 21,528 ราย)
14 ธ.ค. 63 (60 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ
0.20%
• 15 – 39 ปี
2.10%
• 40 – 59 ปี
6.50%
• 60 ปีขนึ้ ไป
• อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย
มี โรคประจำตั 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 (21,434 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.41%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
• ราชอาณาจักรเบลเยียม ออกมาตรการพิเศษ สั่งปิดตลาดคริสต์มาสในร่ม โรงภาพยนตร์ โรงละคร และสถานที่
จัดแสดงคอนเสิร์ต ยกเว้น พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุด ส่วนการแข่งขันกีฬาสามารถจัดทำได้ แต่ไม่ให้มีผู้เข้าชม นับตั้งแต่วันที่
26 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป เพื่อชะลอการแพร่ระบาดที่ของโอไมครอน
• สหรัฐอเมริกา มีมติรับรองการให้ใช้ยาโมลนูพิราเวียร์รักษาโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉิน โดยให้ใช้เฉพาะผู้ที่มีอายุ
18 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง คือ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวทางระบบการทำงานของหัวใจ และผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน
มาตรฐาน
• สหรัฐอเมริกา แถลงการณ์ยืนยันไม่ล็อกดาวน์ แต่จะมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันไม่ให้ระบบสาธารณสุขของประเทศ
ต้องรับภาระหนัก แทนการหยุดการแพร่กระจายของโอไมครอน เช่น เตรียมเจ้าหน้าที่กองทัพด้านการแพทย์จำนวน 1,000
นาย เพือ่ ส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศในกรณีที่ผู้ป่วยมากเกินขีดจำกัด ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ .65
2. มาตรการในประเทศไทย
• จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานเลขานุการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) หรือวัดพระพุทธชิน
ราช ประกาศงดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธ.ค. 64 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ยังประกาศเลื่อนการจัดงาน
สมโภชหลวงพ่อพระพุทธชินราช ประจำปี 2565 ที่ปกติจะจัดในช่วงปลายเดือน ม.ค. ออกไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยเช่นกัน
เพื่อเป็นการป้องกันการสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
• กรุงเทพมหานคร แถลงการณ์งดการจัดกิจกรรมปีใหม่ทั้งหมด ทุกหน่วยงานทั้ง 50 เขต ส่วนภาคเอกชนที่ได้ขอ
อนุญาตไว้แล้ว ให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid free setting ที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด และผู้ที่มาเข้าร่วมงานต้อง
มีผลการฉีดวัคซีน 2 เข็ม และต้องตรวจหาเชื้อแบบ ATK ที่หน้างาน
• ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ งประเทศไทย ออกคำแนะนำเรื่องการให้ วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ที่เป็นวัคซีน
mRNA แก่ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเป็นผู้ทีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูง แม้ว่าได้รับ
วัคซีนครบ 2 เข็ม แล้ว แต่ก็มักตอบสนองต่อวัคซีนโควิด-19 ไม่ดี จึงควรพิจารณาให้วัคซีนที่เป็นวัคซีน mRNA (Pfizer หรือ
Moderna) เพิ่มเติม ตามประกาศที่ รอ.ทั่วไป 105/2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พบว่า มีจำนวนผู้ติด
เชื้อแล้วทั้งสิ้น 276,589,246 ราย เสียชีวิต 5,385,003 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 1.95 ซึ่งลักษณะของการ
ระบาด ทั่วโลก ณ ขณะนี้อยู่ในระลอกที่ 5 และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉลี่ยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
พบจำนวน ผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเฉลี่ย 600,000 รายต่อวัน ในขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเริ่มคงที่ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม
2564 ที่ผ่ านมา โดยเฉลี่ยมีการพบผู้ เสียชีวิ ต 7,000 – 8,000 รายต่อวัน ซึ่งประเทศที่มีการพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน
มากกว่า 10,000 รายต่อวัน มีจำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี อิตาลี
รัสเซีย ตุรกี เวียดนาม แอฟริกาใต้ โปแลนด์ เดนมาร์ก และแคนาดา สำหรับประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 ราย
ต่อวัน มีจำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย โปแลนด์ เยอรมนี ยูเครน เวียดนาม ฝรั่งเศส ตุรกี สหราช
อาณาจักร อิตาลี และฮังการี ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศนั้นๆ แต่เมื่อ
เรียงลำดับประเทศที่มีอัตราป่วยตายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เซนต์ลูเซีย กายอาน่า ซีเรีย เม็กซิโก และอาร์เมเนีย ซึ่งเป็น
ประเทศทีส่ ่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะ และมีความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่น้อยกว่าร้อยละ 70 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
พบอัตราการเสียชีวิตที่ยังสูงอยู่ นอกจากนี้ สำหรับการระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอนในกลุ่มประเทศที่มี
จำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 10,000 รายต่อวัน พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของประเทศเหล่านี้ มีการระบาดของเชื้อสายพันธุ์
ดังกล่าวภายในประทศ (Local transmission) โดยความชุกของการระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน ประเทศที่มีรายงาน
มีจำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ โปรตุเกส เดนมาร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และ
ฝรั่งเศส คิดเป็นความชุกของการระบาดของเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 73, 69, 66, 47, 45, 20, 13 และ 10 ตามลำดับ ดังนั้น อาจ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ยังคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งของการ
ระบาด เป็นการระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูง แต่
สำหรับอัตราการเสียชีวติ ยังค่อนข้างคงที่ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความรุนแรงของเชื้อเริ่มลดลง หรืออาจเนื่องจากการเตรียมความ
พร้อมทางด้านการรักษาพยาบาลของแต่ละประเทศที่มีความพร้อมมากขึ้น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
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