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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,713,467 ราย
758,701 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 21,112 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 (21,018 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.39%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564
• ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ได้สั่งห้ามเที่ยวบินทั้งหมดจากไนจีเรียเพื่อตรวจสอบการแพร่กระจายของ
สายพันธุ์โอไมครอนหลั งพบผู้ ติดเชื้อไวรัสโควิด –19 สายพั นธุ์โอไมครอนในราชอาณาจักร รวมถึงได้สั่ งให้ สถานทู ต
ในไนจีเรียหยุดการออกวีซ่า และระงับผู้โดยสารที่เข้ามาในราชอาณาจักรจากไนจีเรียเป็นการชั่วคราว
• รัฐ อิส ราเอล ประกาศมาตรการขยายระยะเวลากักตัว ผู้ มีผ ลตรวจโรคโควิด -19 สายพั นธุ์โอไมครอน
เป็น 14 วัน (ขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อื่นๆ ใช้เวลากักตัว 10 วัน) และจะได้ใบรับรองการหายดี หากไม่มี
อาการป่วยในช่วง 3 วันสุดท้ายของการกักตัว
• สาธารณรัฐเกาหลี แนะนำวัยรุ่นทุกคนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการ
ยืนยันผลในหมู่วัยรุ่นที่ไม่ได้รับวัคซีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
2. มาตรการในประเทศไทย
• จั งหวัดยะลา กองร้ อยป้ องกั นชายแดนที่ 1 เบตง จั ดชุ ดปฏิ บั ติ การจรยุ ทธ์ ลาดตระเวนเดินเท้ าเลาะ
ชายแดนสกัดกั้นการลักลอบหลบหนี เข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอน
เข้าประเทศทางพื้นที่ชายแดนภาคใต้
• สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
กำหนดห้ ามใส่หน้ ากากที่มีวาล์ วระบายอากาศทุกแบบขึ้นเครื่องบิน เพื่ อลดความเสี่ ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ
และกำหนดให้ สวมหน้ ากากอนามั ยหรื อหน้ ากากผ้ า ตลอดเวลาที่ อยู่ ในอากาศยาน ยกเว้ นในสถานการณ์ จำเป็ น
หรือฉุกเฉิน
• จังหวัดพิษณุโลก วางมาตรการให้ทางผู้นำหมู่บ้านร่วมกับอาสาสมัครหมู่บ้าน บ้านใหม่ร่องกล้า ทำการปิด
หมู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 - 24 ธันวาคม 2564 ห้ามไม่ให้มีการเข้า-ออกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่
เชื้อไปยังพื้นที่อื่น และสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกในหมู่บ้านอีก 1 รอบ เพื่อค้นหาผู้ติด
เชื้อเพิ่มเติม เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลาฟักตัวของเชื้อ

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ประเทศ
ไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,160,780 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 4,193 ราย มีผู้เสียชีวิต 28 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
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