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สถานการณ์ในประเทศ
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การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

จำนวนคัดกรอง
9,581,569 ราย
744,846 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต
ระลอก 1 ม.ค. –
(รวม 20,677 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 (20,583 ราย)

0.02%
0.02%
2.60%

0.10%
0.77%
5.51%

100%

90%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
• สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ แถลงการณ์ เพิ่ ม รายชื่ อ อี ก 6 ประเทศเข้ าสู่ ก ลไกพิ เศษ ที่ เรี ย กว่ า “วี ที แ อล”
(Vaccinated Travel Lanes- VTL) ซึ่งจะเป็ นการเดินทางเข้าเมืองได้ เมื่อแสดงหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด -19
ครบตามเงื่อนไขของวัคซีนแต่ละแบบ พร้อมหลักฐานจำเป็นอื่น เพื่อไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว ทั้งนี้ ผู้เดินทาง
จากไทยสามารถเข้าสู่กระบวนการได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามด้วยผู้ที่เดินทางมาจากกัมพูชา ฟิจิ มัลดีฟส์
ตุรกี และศรีลังกา มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
• สาธารณรัฐอิน เดีย แถลงการณ์ ขอความร่วมมือให้ ห น่วยงานสาธารณสุ ขระดับท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
ควบคุมโรคประจำจุ ดผ่ านแดนระหว่างประเทศทุ ก แห่ ง ยกระดั บ มาตรการตรวจคั ดกรองบุ คคลที่ เดิน ทางมาจาก
แอฟริกาใต้ มีประวัติพักอยู่ในแอฟริกาใต้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และจากกลุ่มประเทศใกล้กับแอฟริกาใต้
2. มาตรการในประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณสุข จัดสถานที่ฉีดวัคซีน mRNA 3 แห่ง คือ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถาบันบำราศ
นราดูร และโรงพยาบาลศรีธัญญา สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกหรือผู้ที่จองซื้อวัคซีนทางเลือกไว้ ส่วนผู้ที่จอง
วัคซีนทางเลือกในต่างจังหวัดจะให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำรวจและจะจัดส่งวัคซีน mRNA ไปให้
• จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยให้
กลุ่มแรงงานต่างด้าวในระบบทุกประเภท ที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด
อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี และอำเภอหางดง ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และยังไม่ได้รับการฉีด
วั ค ซี น เพื่ อ เสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรค ให้ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการ นำลู ก จ้ า งที่ เป็ น แรงงานต่ า งด้ า ว
เข้ารับการตรวจหาเชื้อและฉีดวัคซีน
• ศูน ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ โควิด 19 (ศบค.) ปรับ มาตรการควบคุม โรคโควิด -19 สำหรับ การเดิน ทาง
เข้าราชอาณาจักร จากการดำเนินการของระบบ Test&Go ที่เข้ามาแล้วไม่ต้องกักตัว หากตรวจ Antigen test kit ผล
เป็ น ลบให้ ส ามารถเดิ น ทางไปที่ ไหนก็ได้ โดยอนุญ าตให้ เข้ามาระบบทางบกและทางเรือ ซึ่ งทางบกนำร่องที่ ด่าน
หนองคาย เริ่มวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จากการติ ด ตามสถานการณ์ ก ารระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 พบว่า ณ วัน ที่ 27 พฤศจิก ายน 2564
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,100,959 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 6,073 ราย มีผู้เสียชีวิต 32
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
สาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรในประเทศโดยเร็ว 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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