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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวั ฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,725,345 ราย
758,701 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 21,151 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 อภาวะเสี่ ย ง
64%
เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ

ระลอก 15 ธ.ค. 63 –
31 มี.ค. 64 (34 ราย)

ระลอก 1 เม.ย. 2564 –
ปัจจุบัน (21,057 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.39%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564
• ประเทศอิสราเอล ประกาศขยายระยะเวลาบั งคั บ ใช้ ม าตรการควบคุ ม พรมแดน โดยไม่อนุ ญ าตให้
ชาวต่ างชาติเดินทางเข้าสู่อิสราเอล เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 สายพั นธุ์โ อไมครอน ให้ มีผล
บังคับใช้ต่ออีกอย่างน้อย 10 วัน คือจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะรับพิจารณาการเข้า
เมืองของชาวต่างชาติเฉพาะผู้ที่มีเอกสารยืนยันล่วงหน้าว่าได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐบาลอิสราเอล
• ประเทศฟิลิปปินส์ ประกาศมาตรการห้ ามผู้ที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสและเคยอยู่ในฝรั่ งเศสมาก่อนหน้ านี้
ในช่ วง14 วั นที่ผ่านมาเข้าประเทศ โดยจะมี ผลตั้งแต่วั นที่ 10 - 15 ธั นวาคม 2564 เพื่ อสกั ดการแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอไมครอน
• ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์ อนุ มั ติเป็ นกรณี ฉุกเฉิน ให้ผู้มีอายุ ระหว่าง 16-17 ปี สามารถรั บ
การฉีด วั ค ซี นโควิด -19 เข็ม ที่สาม เพื่อกระตุ้ นภู มิ คุ้ ม กั นหรือเป็ นบู สเตอร์ โดยให้ ใช้ วั ค ซี นของ Pfizer/BioNTech
เท่านั้น โดยให้เว้นระยะห่างจากวัคซีนเข็มที่สอง นานประมาณ 6 เดือน
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวให้ประชาชนมั่นใจว่า การตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ที่ประเทศใช้อยู่สามารถ
ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทุกสายพันธุ์ และวิธีการตรวจหาสายพันธุ์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้อยู่
สามารถตรวจจับได้ แต่ต้องมีการเก็บตัวอย่างและตรวจให้ถูกวิธี รวมถึงมีการตรวจซ้ำ
• กรุงเทพมหานคร ดำเนินมาตรการเชิงรุ กเพื่อป้ องกั นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างต่ อเนื่ อง
โดยจัดเจ้าหน้าทีล่ งพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ประกอบอาชีพ
หรื อพั กอาศัยจำนวนมาก อีกทั้งลงพื้นที่ต รวจความเรีย บร้ อยสถานบั นเทิ ง สถานประกอบการที่ มี การจำหน่ าย
แอลกอฮอล์ให้ปฏิบัตติ ามมาตรการที่กำหนด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และนอกจากนี้ยังเปิดให้บริการตรวจ ATK
ฟรี ในพื้นที่ต่างๆ ใกล้โรงพยาบาลที่สังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 11 แห่ง และจุด ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีไดรฟ์ทรู
ต่อเนื่องถึงวันที่ 1 เมษายน 2565
• จังหวัดขอนแก่น ออกปฏิบัติการตรวจสอบเข้มงวดร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ BLUE
ZONE ให้บริการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 22.00 น. เพื่อให้ร้านอาหารดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA หรือ SHA+) มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting และประเมิน
ตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID 2plus (TSC2+)
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ประเทศ
ไทยมีผู้ติ ดเชื้อยืนยันสะสม 2,164,859 ราย โดยผู้ ติด เชื้อรายใหม่ ในวั นนี้มี จำนวน 4,079 ราย มีผู้เสีย ชีวิต 39 ราย
ซึ่งส่ว นใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง เมื่อได้รับเชื้อก็จะมีโอกาสป่วยรุนแรงหรื อเสีย ชีวิต ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข
ได้ใ ห้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ แก่ ประชากรในประเทศโดยเร็ว ทั้งที่มี สัญ ชาติ ไทยและมิ ใช่สัญชาติ
ไทย โดยเฉพาะพื้ นที่ท่องเที่ยว ประกอบกั บ พบการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสสายพั นธุ์ Omicron จึ งจำเป็ นต้ อง
ยกระดับภู มิคุ้ม กันของประชากรให้อยู่ในระดั บสูง อีกทั้ งกลุ่ม เสี่ย งที่มีโ อกาสป่วยรุนแรงหรื อเสีย ชีวิต ควรได้รับ วัคซี น
โดยเร็ว ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุค รรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์
ขึ้นไป ทั้ งนี้ การปฏิบัติต นตามมาตรการป้องกั นโรคอย่ างเคร่งครัด ยังคงมีความสำคัญ ในการลดการแพร่กระจายโรค
จึงขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ เป็นต้น
ทีมตระหนักรูส้ ถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

