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สถานการณ์ในประเทศ

_

การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,562,419 ราย
743,064 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 20,581 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 (20,487 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.77%
5.51%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
• สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประกาศเปิดเรียนโรงเรียนทุกระดับชั้นทั่วประเทศ ให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียน
ได้แต่ยังคงต้องสวมหน้ ากากอนามัย รักษาระยะห่ าง และหากพบจำนวนนักเรียนติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้น ก็สามารถ
กลับไปใช้วิธีการสอนออนไลน์ได้ตามสถานการณ์
• เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมออกกฎให้ผู้ที่มารับประทานอาหารภายในร้าน
ต้องใช้งานแอปพลิเคชันติดตามโควิด 19 ของรัฐบาลที่มีชื่อว่า LeaveHomeSafe (ออกจากบ้านอย่างปลอดภัย ) ตั้งแต่
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลในการเตรียมพร้อมเปิดพรมแดนกับจีน
• ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ ประกาศนโยบายเปิดประเทศ โดยกำหนดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางเข้ามาได้
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ส่วนประชาชนนิวซีแลนด์ที่ได้รับวัคซีนครบโดสและผู้ถือวีซ่าผู้มีถิ่นพำนัก
จากออสเตรเลียสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ขณะที่ประชาชนนิวซีแลนด์ที่
ฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบโดสและผู้ถือวีซ่าผู้มีถิ่นพำนักจากประเทศอื่นจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับ
และจัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีน 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 เพื่อบรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส เพื่อสามารถ
เปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย
• จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศมาตรการให้กลุ่มแรงงานต่างชาติในระบบทุกประเภท ที่ยังไม่ได้เข้ารับการ
ตรวจคัดกรองและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ นำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างชาติ เข้ารับ
การตรวจหาเชื้อด้วย ATK และให้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน ส่วนกลุ่มแรงงานต่างชาตินอกระบบ ให้เจ้าหน้าที่
เร่งค้นหาและใช้มาตรการบังคับ
• จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการประกาศใช้เคอร์ ฟิว โดยมีการปรับเวลาจาก 22.0004.00 น. เป็นระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติ ด ตามสถานการณ์ ก ารระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 พบว่า ณ วัน ที่ 25 พฤศจิก ายน 2564
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,088,327 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 6,335 ราย มีผู้เสียชีวิต
37 ราย ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งสู ง เมื่ อ ได้ รั บ เชื้ อ ก็ จ ะมี โ อกาสป่ ว ยรุ น แรงหรื อ เสี ย ชี วิ ต ทั้ ง นี้
กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรในประเทศโดยเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่
ท่องเที่ยว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้อยู่ในระดับสูง และพื้นที่ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูง
อี ก ทั้ งกลุ่ ม เสี่ ย งที่ มี โอกาสป่ ว ยรุ น แรงหรื อ เสี ย ชี วิ ต ได้ แ ก่ ผู้ สู งอายุ ตั้ งแต่ 60 ปี ขึ้ น ไป ผู้ มี โรคเรื้อ รั ง 7 กลุ่ ม โรค
และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้ งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
ยังคงมีความสำคัญในการลดการแพร่กระจายโรค จึงขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ
เป็นต้น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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