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สถานการณ์ในประเทศ
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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,571,226 ราย
744,846 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 20,645 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 (20,551 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.77%
5.52%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
• องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป อนุมัติการใช้วัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค กับผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี
โดยปริมาณวัคซีนที่ใช้คือเข็มละ 10 ไมโครกรัม ฉีดสองเข็มห่างกัน 3 สัปดาห์ เป็นปริมาณวัคซีนที่น้อยกว่าการฉีดให้ผู้มีอายุ
ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป มากถึง 3 เท่า คือเข็มละ 30 ไมโครกรัม
• สหราชอาณาจักร ประกาศระงับเที่ยวบินพาณิชย์ขาเข้าจาก 6 ประเทศ ได้แก่ แอฟริกาใต้ บอตสวานา เล
โซโท ซิมบับเว นามิเบีย และอีสวาตินี ห้ามเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่เที่ยงวันตามเวลา
ท้องถิ่น ของวันศุกร์ที่ 26 พ.ย.นี้ แต่พลเมืองสหราชอาณาจักรซึ่งมาจาก 1 ใน 6 ประเทศนี้ ยังสามารถเข้าเมืองได้ แต่
ต้องกักตัวและรับการตรวจคัดกรอง
• สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง เป็นเขตปลอดพื้นที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
เนื่องจากไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพิ่มติดต่อกัน 14 วัน โดยควาบคืบหน้านี้ส่งผลให้ปักกิ่งมีแต่พื้นที่เสี่ยงต่อโรค
โควิด 19 ระดับต่ำ
2. มาตรการในประเทศไทย
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมผ่อนคลายมาตรการสถาน
บันเทิง เปิดดำเนินการเฉพาะพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด โดยให้เปิดแบบกำหนดเวลา และงด 4 กิจกรรม
ได้แก่ งดให้บริการคาราโอเกะ งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วเดียวกัน และงดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย การให้บริการที่คลุกคลีและใกล้ชิดกับลูกค้า
• ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศปรับชนิดวัคซีนหลัก เข็ม 1 2 และ 3 เป็น ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละวัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ที่ต้องการ
ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า หรือซิโนแวค ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
• กระทรวงแรงงาน นำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา อย่างถูกกฎหมาย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิ ด 19 เพื่อให้นายจ้างและสถานประกอบการในประเทศมีแรงงานใน
กิจการเพียงพอ ซึ่งจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค
โควิด 19 โดยวิธี RT-PCR และ ATK (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง) และหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด 19

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติ ด ตามสถานการณ์ ก ารระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 พบว่า ณ วัน ที่ 26 พฤศจิก ายน 2564
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,094,886 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 6,559 ราย มีผู้เสียชีวิต 64
ราย ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งสู ง เมื่ อ ได้ รับ เชื้ อก็ จ ะมี โอกาสป่ ว ยรุน แรงหรือ เสี ย ชี วิต ทั้ งนี้ กระทรวง
สาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้ มกันให้แก่ประชากรในประเทศโดยเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว
ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้อยู่ในระดับสูง และพื้นที่ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูง อีกทั้งกลุ่ม
เสี่ยงที่มีโอกาสป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ที่
มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ยังคงมีความสำคัญใน
การลดการแพร่กระจายโรค จึงขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ เป็นต้น
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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