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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,702,734 ราย
758,701 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 21,084 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 (20,990 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.39%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
• สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) ได้ประกาศรายชื่อ
ประเทศในยุโรปที่มีความเสี่ ยงสู งมากในระดับ 4 สำหรับการท่องเที่ยว จำนวน 7 ประเทศ ดังนี้ อันดอร์รา ไซปรัส
ฝรั่งเศส ลิกเตนสไตน์ โปรตุเกส แทนซาเนีย จอร์แดน เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อใกกว่า 500 รายต่อประชากรแสนคน
ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา และได้แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ แม้ว่าจะได้รับวัคซีนครบตาม
เกณฑ์แล้วก็ตาม
• สหราชอาณาจักร ประกาศข้อกำหนดทางกฎหมายในการสวมหน้ากากในสถานที่สาธารณะ ตั้งแต่วันศุกร์
10 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และมีคำแนะนำให้ประชาชนควรทำงานจากที่บ้าน ตั้งแต่วันจันทร์ 13 ธันวาคม 2564
เพื่อชะลอการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอน ส่วนบัตรผ่าน NHS COVID จะมีผลบังคับใช้สำหรับ
ไนท์คลับและสถานที่อนื่ ๆ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก 1 สัปดาห์ข้างหน้า
• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำหนดแผนเปิดประเทศอีกครั้งเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการ Lao Travel Green Zone ซึ่งกำหนดให้นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองวังเวียง
และเมืองหลวงพระบาง เป็นพื้นที่สีเขียว ที่มีประชากรผู้อยู่อาศัยฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 70–80 และผู้ให้บริการต้องฉีด
วัคซีนแล้วร้อยละ 90–95 ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดให้นักท่องเที่ยวสามารถจองแพ็ คเกจทัวร์ได้ภายใต้เงื่อนไขต้องมี
ใบรับรองการเข้าประเทศ มีใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 14 วัน ผลการตรวจโรคโควิด -19 แบบ PCR เป็นลบ
ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินและเมื่อมาถึงประเทศ
2. มาตรการในประเทศไทย
• ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 กล่ าวว่ าจะยั งไม่ มี น โยบาย
ปิดประเทศหรือล็อกดาวน์ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ยืนยันมั่นใจว่าประเทศไทยสามารถเฝ้าระวังป้องกันโควิด19 ได้ทุกสายพันธุ์ โดยเตรียมหารือเพิ่มเติมในที่ประชุมวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นี้ และขอเชิญชวนให้ประชาชนมารับ
วัคซีนให้ครบตามเกณฑ์และปฏิบัติตามมาตรการ VUCA
• จังหวัดหนองคาย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพ 1 หนองคาย เพิ่มความเข้มงวด
มากยิ่ งขึ้ น ในการตรวจสอบผู้ ที่ เดิ นทางเข้ าออกระหว่างประเทศ ระหว่ างอำเภอเมื องหนองคาย ไปยั งนครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยทุกคนจะต้องได้รับการตรวจโรคตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

• จังหวัดชลบุรี ยังคงเฝ้าระวังการเกิดผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนต่างๆ ในพื้นที่ และขอความร่วมมือ ชุมชนที่มี
คนรวมตัวกัน ทั้งในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ประเทศ
ไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,156,587 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 4,203 ราย มีผู้เสียชีวิต 49 ราย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง เมื่อได้รับเชื้อก็จะมีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรในประเทศโดยเร็ว ทั้งที่มีสัญชาติไทยและมิใช่สัญชาติ
ไทย โดยเฉพาะพื้ น ที่ ท่องเที่ย ว ประกอบกับพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส สายพัน ธุ์ Omicron จึงจำเป็น ต้อง
ยกระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้อยู่ในระดับสูง อีกทั้งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตควรได้รับวัคซีน
โดยเร็ว ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์
ขึ้นไป ทั้งนี้ การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ยังคงมีความสำคัญในการลดการแพร่กระจายโรค
จึงขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ เป็นต้น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

