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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,680,926 ราย
754,914 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 20,997 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 (20,903 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.09%
0.75%
5.39%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564
• ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ หน่วยงานจัดหาทุนด้านยารักษาโรคระดับชาติของนิวซีแลนด์ (ฟาร์แมค) รับรอง
การจั ดซื้อยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่ มอีก 1 ตัว จากไฟเซอร์ ซึ่งยังไม่มีชื่อทางการค้า จำนวน
60,000 ชุด ซึ่งคล้ายคลึงกับยาโมลนูพิราเวียร์ที่ได้สั่งไปล่วงหน้า คาดว่ายาดังกล่าวจะถูกจัดส่งไปยังนิวซีแลนด์ในเดือน
เมษายน เมื่อได้รับการอนุมัติจาก Medsafe ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการแพทย์ของนิวซีแลนด์แล้ว
• สหรัฐอเมริกา ประกาศให้นายจ้างเอกชนทั้งหมดในนครนิวยอร์กจะต้องกำหนดให้ลูกจ้างเข้ารับการฉีด
วัคซีนโควิด-19 และจะระบุุกฎเกณฑ์ที่แน่ชัดในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ก่อนคำสั่งจะมีผลในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.
2564 เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุด และในช่วงเดือนที่ อากาศหนาวเย็น และยัง
รวมถึงการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส เพื่อใช้บริการในร้านอาหาร สถานบันเทิง และศูนย์ออกกำลังกาย
• ประเทศญี่ปุ่น เตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชนิดกลายพันธุ์สาย
พั น ธุ์โอไมครอน โดยตั้งแต่ช่ ว งฤดู ร้อ นเป็ น ต้น มาญี่ ปุ่ น ได้ เพิ่ ม จำนวนเตี ยงผู้ ป่ว ยในโรงพยาบาลเพื่ อรองรับผู้ ป่ ว ย
โรคโควิด-19 และอาจอนุมัติการใช้ยาแบบรับประทานเพื่อการรักษาภายในเดือนธันวาคม และได้ส่งเสริมการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศในเวลาเดียวกันอีกด้วย
2. มาตรการในประเทศไทย
• กรุงเทพมหานคร เน้นย้ำโรงเรียนในสังกัดกทม. เรื่องการกำกับติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)
และปฏิบัติตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) รวมทั้งแนวทาง 7 มาตรการเข้ม
สำหรับสถานศึกษา หลังเปิดเรียนแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 2/2564
• กระทรวงมหาดไทย สั่งการ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล เน้นย้ำการ
ปฏิบัติโดยใช้กลไกฝ่ายปกครองนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้นำชุมชน บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่ (โอไมครอน) ที่มีแนวโน้มอาจจะมีการแพร่ระบาดจากประเทศ
มาเลเซียเข้ามายังประเทศไทย โดยเพิ่มความเข้มข้นสอดส่องแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายและตรวจ
คัดกรองเชิงรุกอย่างเข้มข้น

• สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบจากกระทรวงสาธารณสุขถึงการตรวจพบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ต้องสงสัย
ติ ดเชื้ อโควิ ด -19 สายพั น ธุ์ “โอไมครอน” รายแรกของไทย โดยนายกรั ฐ มนตรี จะร่ วมกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข
และคณะแพทย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยน
แนวทางหรือนโยบาย ซึ่งทุกอย่างจะต้องมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมศบค. ในครั้งถัดไป
3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ประเทศ
ไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,148,766 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 3,525 ราย มีผู้เสียชีวิต 31 ราย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง เมื่อได้รับเชื้อก็จะมีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ แ ก่ ป ระชากรในประเทศโดยเร็ ว โดยเฉพาะพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้อยู่ในระดับ สูง 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

