
แนวโนมรายสัปดาห

• จํานวนพ้ืนที่ที่พบผูติดเช้ือโควิด 19 รายใหมมีแนวโนมลดลงใน 6

สัปดาหที่ผานมา แมวายอดผูติดเช้ือจะยังคงสูง
• จํานวนผูเสียชีวิตมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเปนสัปดาหที ่4 โดยมี

ยอดผูเสียชีวิตเฉลี่ย 120 รายตอวัน อยางไรก็ตาม อัตราการลด (รอย

ละ 10) กลับชะลอตัวและลดลงเหลอืคร่ึงหนึ่งเม่ือเทียบกับสัปดาห

กอนหนา (รอยละ 21, 24 และ 10)
• ยอดผูปวยหนักและผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจยังคงสูง แตมี

แนวโนมลดลง (ผูปวยหนักลดลงรอยละ 9 และผูปวยใชเคร่ืองชวย

หายใจลดลงรอยละ 4)

การฉีดวัคซีน

• ประชากร 32 ลานคนไดรับวัคซีนเข็มแรก คิดเปนรอยละ 63.3 ของ

เปาหมายของรัฐบาล เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.4 จากสัปดาหที่แลว

• กวา 18 ลานคนไดรับครบทั้ง 2 เข็ม คิดเปนรอยละ 35.9 ของ

เปาหมายของรัฐบาล เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.5 จากสัปดาหที่แลว

• มีการฉีดเข็ม 3 ไปแลวกวา 1 ลานเข็ม
• การฉีดวัคซีนในประชากรกลุมเสี่ยงบางกลุมยังคงอยูในระดบัต่ํา

วิเคราะหสถานการณ

• ยอดผูปวยโควิด 19 “ที่ยังมีเช้ือ” ทั้งหมดที่ตองไดรับการรักษาหรือ

การดูแลทางการแพทย (แสดงถึงภาระโดยรวมของระบบสุขภาพ) ยัง

ลดลงอยางตอเนื่อง ยอดผูปวยหนัก (3,175 ราย) และยอดผูปวยที่

ใชเคร่ืองชวยหายใจ (717 ราย) ก็ต่ําที่สุดในรอบ 2 เดือนเชนกัน
• สัดสวนในเชิงเปรียบเทียบของยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพมหานครยังคง

สูง นอกจากนี้ยอดผูปวยในจังหวัดภาคใตกเ็พ่ิมขึ้น โดยจังหวัดที่

รายงานยอดผูติดเช้ือสูงสุดเปนอันดับที่ 4, 5, 6 และ 7 ของประเทศ

ในวันนี้มาจากจังหวัดภาคใต ไดแก นราธิวาส (617 ราย) สงขลา 

(566 ราย) ยะลา (561 ราย) และนครศรีธรรมราช (458 ราย) สาเหตุ

ของตัวเลขที่เพ่ิมสูงขึ้นยังไมแนชัด แตพบแนวโนมการแพรระบาดทั้ง

ในชุมชนและในสถานประกอบการ

• ขณะนี้ผานมา 1 เดือนแลวนับตั้งแตทีมี่การคลายมาตรการดาน
สาธารณสุขและสังคมที่สําคัญ แมวาจํานวนผูปวยจะลดลงต่ําที่สดุ

ในรอบหลายเดือน แตก็ยังมีการแพรเช้ือในชุมชน และถึงแมจะมี

ความคืบหนาในการฉีดวคัซีน แตระดับภูมิคุมกันก็ยังไมสูงพอที่จะ

สงผลอยางมีนัยสําคัญตอสถานการณโดยรวม
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รายงานความคืบหนาประจําสัปดาหในประเทศ

ไทย ฉบับที่ 203 โดยองคการอนามัยโลก

อางอิงจากขอมูลของ ศบค. 

คาเฉลี่ยรายวัน (24-30 กันยายน)

ติดเชื้อใหม 11,266 ราย

ฉีดวัคซีน 608,204 เข็ม

หายปวย 12,902 ราย

เสียชีวิต 120 ราย
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ตั้งแตการระบาดของโควิด 19 เราทราบแนชัดแลววาเด็กและวยัรุนจํานวน

มากสามารถติดเช้ือ SARS-CoV-2 ไดโดยไมแสดงอาการใด ๆ  และถึงหาก

ปรากฏอาการก็จะมีความเสี่ยงในการปวยรุนแรงนอยกวาผูใหญ

อยางไรก็ตาม เปนไปไดวาเด็ก ๆ  อาจเปนปจจัยสําคัญในการแพรเช้ือไปสู

ผูอ่ืนและมีสวนทําใหเกดิการแพรเช้ือในชุมชน หลายประเทศจึงไดออก

มาตรการดานสาธารณสุขที่ประกอบดวยการไมใหเด็กไปโรงเรียน หรือปด

โรงเรียนไปเลย

แตการที่เด็กไมไดไปโรงเรียนนํามาซ่ึงผลลัพธที่ไมพึงประสงค เชน ปญหา

การเรียนรู ตลอดจนสงผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาตามชวงวัยที่

เด็กจะไดรับจากการเรียนรูในหองเรียน ในบางกรณี เราพบวาเด็กวัยเรียนมี

อาการวิตกกังวล ซึมเศรา และทํารายตัวเองเพ่ิมขึ้นอีกดวย การระบาด

ใหญของโควิด 19 ยังทําใหการออกกําลังกายลดลง เกิดนิสัยการบริโภคที่

ไมดี และทําใหนอนไมเปนเวลา ยิ่งโรงเรียนถูกสั่งปดนานเทาไหร ปญหา

เหลานี้ก็จะเลวรายมากขึ้นเทานั้น

แตขาวดีก็คอื เรามีหลักฐานเพ่ิมขึ้นวาโรงเรียนสามารถกลบัมาเปดทาํการ

ไดอยางปลอดภัย แมวาเราจะไมอาจลดความเสี่ยงใหเปนศนูยได แตเรา

สามารถบริหารความเสี่ยงนั้นไดดวยกลยทุธการบรรเทาผลกระทบทีเ่ขมขน 

รวมถึงการฉีดวัคซีน

องคการอนามัยโลกไดออกคําแนะนําเกีย่วกับการเปดเรียนในชวงการ

ระบาดใหญ ซ่ึงประกอบดวยมาตรการที่หลากหลายเพ่ือลดการสัมผัสเช้ือ

และการแพรกระจายโรคโควิด 19 มาตรการดานสุขอนามัยสวนบคุคล การ

สวมหนากากอยางเหมาะสม การเวนระยะหาง การระบายอากาศที่

เพียงพอ และการทําความสะอาดและฆาเช้ือพ้ืนผิวเปนประจํา

สิ่งที่สําคัญไมแพกันคือการสื่อสารที่ชัดเจนและสมํ่าเสมอกับผูปกครองและ

เด็ก เพ่ือใหแนใจวาทุกคนจะปฏิบตัิตามมาตรการทั้งในหองเรียนและ

ระหวางกิจกรรมหลังเลิกเรียน

หากผูใหญที่ทํางานในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบไดรับวัคซีนแลว และไม

ละเลยที่จะปฏิบัติตามมาตรการดานสาธารณสขุอ่ืน ๆ  โรงเรียนก็สามารถ

เปดทําการไดอีกคร้ังอยางปลอดภัย

มาตรการทีแ่นะนํา ได้แก่

• ใหครูและบุคลากรในโรงเรียนไดรับวคัซีนปองกันโรคโควิด 19 ในฐานะ
ประชากรกลุมเปาหมายของการฉีดวัคซีนระดับประเทศ เชนเดียวกับ

ประชากรกลุมเปราะบาง

• ฉีดวัคซีนใหเด็กอายุ 12 ปขึ้นไปที่มีโรคประจําตัว

• ปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงเรียน โดยทําใหอากาศถายเทใน
หองเรียนไดดีขึ้น ลดขนาดช้ันเรียนหากทําได เวนระยะหาง และตรวจเช้ือ

ใหนักเรียนและบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ
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เปดโรงเรียนไดไหม หากนักเรียนยังไดรับวัคซีน

ไมครบทุกคน?

โรงเรียนสามารถเปดทําการไดอยางปลอดภัย ตราบ

เทาท่ีทุกคนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย

พ้ืนฐานอยางเครงครัด เน่ืองจากเด็กมีความเส่ียงต่ํา

ตอโรคโควิด 19 ในทางกลับกัน การปดโรงเรียนจะ

สงผลลบอยางมหาศาลตอสุขภาพจิตของเด็ก

ลิงกมีประโยชน

รายงานสถานการณโรคติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ คลิก ท่ีน่ี

ติดตามความคืบหนาตาง ๆ  จากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย คลิก ท่ีน่ี

ติดตามตัวเลขทั่วโลกลาสุดและคําแนะนําทางวิชาการจากองคการอนามัยโลก คลิก ท่ีน่ี

สํานักงานองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย 

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ช้ัน 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบรีุ 

ประเทศไทย 11000 sethawebmaster@who.int
www.who.int/thailand
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คําอธิบาย :

เด็กและโรงเรียนในบริบทของโควิด 19

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด 19)

คลิกที่ภาพเพ่ือชมรายการ “วิทยาศาสตร 5 นาที” 

จากองคการอนามัยโลกเกี่ยวกบัการเปดเรียนอยางปลอดภัย

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
mailto:sethawebmaster@who.int
https://www.youtube.com/watch?v=1DuyG2CxLt8
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