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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,671,344 ราย
752,929 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 20,966 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 (20,872 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.39%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564
• ประเทศเกาหลีใต้ นายกรัฐมนตรีคิม บู-คยอม ของเกาหลีใต้ แถลงว่ารัฐบาลเล็งเห็นถึงอันตรายคุกคาม
จากโควิดสายพันธุ์โอไมครอน จึงได้เตรียมมุ่งเน้นการทำงานไปที่เรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดกลายพันธุ์
โอไมครอน ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงต้นปีหน้า โดยขอความร่วมมือจากประชาชนและขอให้ประชาชนเข้าใจรัฐบาลที่ต้อง
ตัดสินใจประกาศมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวดมากขึ้น
• สหราชอาณาจักร รัฐบาลอังกฤษเพิ่มประเทศไนจีเรียเข้าในบัญชีรายชื่อประเทศคุมเข้มสีแดง โดยผู้ที่เดิน
ทางเข้าประเทศทุกคนที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง 48 ชั่วโมง และเมื่อเดินทาง
มาถึงก็จะต้องกักตัวในโรงแรมที่กำหนดไว้เป็นเวลา 10 วัน เพื่อชะลอการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอน
โดยมาตรการคุมเข้มนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
• สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตไห่เตี้ยนในกรุงปักกิ่ง เดินหน้าจัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดสที่ 2 ให้แก่เด็ก
ช่วงวัย 3-11 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข แถลงการณ์ พบโอไมครอนรายแรกในไทยเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเดินทางมา
จากสเปน แต่ยังไม่ทราบว่ามีประวัติไปแอฟริกาหรือไม่ เบื้องต้นเก็บตัวอย่างครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
พบว่าโอกาสเป็นสายพันธุ์โอไมครอน 99.92% และตรวจเชื้อซ้ำเมื่อ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
• ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศ ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1,2,3 ชนิดวัคซีน "ไฟเซอร์" เท่านั้น โดยผู้ที่จอง
คิวมาจากเครือข่ายมือถือ ทั้งเข็มที่ 1 และ 3 และผู้ที่มีนัด เข็มที่ 2 เดิมของศูนย์ฯบางซื่อ เข้ารับบริการที่ประตู 2,3,4
ตามเวลานัด ซึ่งศูนย์ฯบางซื่อ ซึ่งได้ทำการส่งข้อคงวามแจ้งประตูทางเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางเข้าทุกประตูจะมี
เจ้าหน้ าที่จิตอาสา คอยแนะนำให้บริการประจำจุดตลอดวัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาและต้องการฉีด เข็มที่ 1,2,3
สามารถ Walk in ลงทะเบียน ณ จุดฉีด เข้ารับบริการที่ประตู 1
• จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย ทั้งกองกำลังเทพสตรี
หน่ วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 และเจ้ าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 437 เพิ่ มกำลั งคุมเข้มแนวชายแดนไทย
มาเลเซียเขตรอยต่อเชื่อมโยง 2 จังหวัด ทั้ง จังหวัดสตูล และ จังหวัดสงขลา ซึ่งติดกับรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศ
มาเลเซีย เพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าออกชายแดนไทยมาเลเซียของกลุ่มแรงงานต่างด้าวและไทยที่ไม่ผ่านการคัด

กรองโควิด หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิดโอไมครอนรายแรกในประเทศไทยเป็นชาวอเมริกัน ซึ่งในมาเลเซียก็พบผู้ติดเชื้อ
โควิด โอไมครอนแล้วเช่นกัน
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ประเทศ
ไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,145,241 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 4,000 ราย มีผู้เสียชีวิต 22 ราย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง เมื่อได้รับเชื้อก็จะมีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิ ต ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ แ ก่ ป ระชากรในประเทศโด ยเร็ ว โดยเฉพาะพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้อยู่ในระดับสูง และพื้นที่ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูง อีกทั้งกลุ่ม
เสี่ยงที่มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์
ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ยังคงมีความสำคัญ
ในการลดการแพร่กระจายโรค จึงขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ เป็นต้น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

