
แนวโน้มรายสัปดาห์
• จ ำนวนผูต้ดิเชื้อโควดิ 19 รำยใหม่ทีพ่บจำกกำรตดิเชื้อในชุมชนยงัคงลดลงตอ่เนื่อง 

อัตรำกำรลดลงเริ่มชะลอตวัทีร่้อยละ 5 เมื่อเทียบกับร้อยละ1.1 ในสปัดำหท์ีผ่ำ่นมำ 
ยอดผูต้ดิเชื้อยงัคงสงูโดยมีคำ่เฉล ีย่ที่ 10,445 รำยตอ่วันในช่วงสปัดำห์ทีผ่ำ่นมำ

• จ ำนวนผูเ้สยีชีวติมีแนวโนม้ลดลงอยำ่งตอ่เนือ่ง โดยมียอดผูเ้สยีชีวิตเฉล ีย่ 99 รำยตอ่
วัน เมื่อเทียบกับ 120 รำยตอ่วันในสปัดำห์ทีผ่ำ่นมำ อยำ่งไรก็ตำมจ ำนวนผูเ้สยีชีวติ
ยงัคงสงูและมำกกว่ำคำ่เฉลีย่ยอดผูเ้สยีชีวิต 19 รำยตอ่วันในช่วงกำรระบำดระลอกที ่3
ในเดอืนเมษำยนถึงมิถนุำยน 

• ยอดผูป่้วยหนัก(ลดลงร้อยละ 7)และผูป่้วยทีใ่ชเ้ครื่องช่วยหำยใจ (ลดลงร้อยละ2)
ยงัคงมีแนวโน้มลดลงตอ่เนื่อง อัตรำกำรลดลงเริ่มชะลอตวัและยอดทั้งหมดยงัคงสงู

การฉีดวัคซีน
• ประชำกร 33 ลำ้นคนไดร้ับวคัซีนเขม็แรก คดิเป็นร้อยละ 67 ของเปำ้หมำยของรฐับำล 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จำกสปัดำห์ทีแ่ลว้ (อัตรำเกือบครึง่หนึง่ของสปัดำหท์ีแ่ลว้)
• กว่ำ 24 ลำ้นคนไดร้ับครบทัง้ 2 เข็ม คดิเป็นร้อยละ 43.6 ของเป้ำหมำยของรัฐบำล 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จำกสปัดำห์ทีแ่ลว้(อัตรำชะลอตวัเลก็นอ้ยเมื่อเทียบกับสปัดำหท์ี่
แลว้)

• มีกำรฉีดเข็ม 3 ไปแลว้กวำ่ 1.6 ลำ้นเขม็
• กำรฉีดวัคซีนในประชำกรผ ูส้งูอำยแุละผูม้ีโรคประจ ำตวั (เขม็แรกร้อยละ 60 เขม็ที ่2 

ร้อยละ 40) ยงัคงอย ูใ่นระดบัต ำ่กวำ่เป้ำหมำยของรัฐบำลทีร่้อยละ 80

วิเคราะหส์ถานการณ์
• ตวัชี้ว ัดหลกัตำ่งๆ ระบุวำ่โควิด 19 ในประเทศไทยลดลงและลดลงอยำ่ง

มำกเมื่อเทียบกับจุดสงูสดุในเดอืนสงิหำคม ขณะทีอั่ตรำกำรฉีดวคัซีน
เพิ่มขึ้นตอ่เนื่องประเทศไทยอำจจะพน้จุดทีเ่ลวร้ำยทีส่ดุมำแลว้ในขณะนี ้
อยำ่งไรก็ตำม หนทำงยงัคงอีกยำวไกล จ ำนวนผูป่้วยและผูเ้สยีชวีติยงัคง
สงูและสงูกว่ำช่วงทีส่งูทีส่ดุของกำรระบำดในระลอกทีส่ำมในเดอืน
เมษำยนถึงมิถนุำยนหลำยเทำ่ ในสว่นนีร้วมถึงยอดผูป่้วยทีย่งัคงรักษำ
อย ู ่ซึ่งมีเฉล ีย่เกือบ 11,000 รำยตอ่วันในสปัดำหท์ีผ่ำ่นมำ

• ยอดผูป่้วยหนักและยอดผูป่้วยทีใ่ช้เครื่องช่วยหำยใจ แม้จะลดลง แต่
อัตรำกำรลดลงชะลอตวัอยำ่งมำกและยงัคงเป็นภำระงำนทีห่นักหนว่ง
ส  ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทยด์ำ่นหนำ้

• ยอดผูป่้วยในจังหวดัชำยแดนใตก็้เพิ่มขึ้นใน  5 จังหวดั และตดิ  10 
อันดบัสงูสดุของประเทศ ซึ่งรวมถึงจังหวัดภเูก็ตทีม่ีอัตรำกำรฉีดวัคซีนสงู
แลว้ สงขลำมีจ ำนวนผูป่้วยใหมร่ำยวันเพิม่มำกขึน้กวำ่  3 เท่ำ จำก 200 
รำยเมื่อหลำยสปัดำหก่์อน เป็น 600 รำย จังหวัดทีร่ำยงำนยอดผูต้ดิเชื้อ
สงูไดแ้ก่ ปัตตำนี (309) ยะลำ (447) และ นรำธิวำส (513)

• ขณะนี้ผำ่นมำ 1 เดอืนแลว้นบัตัง้แตท่ีม่ ีกำรเปิดศนูยก์ำรคำ้และ
ร้ำนอำหำร ซึ่งอำจมสีว่นในกำรชะลอกำรแพรร่ะบำดในประเทศไทย มี
กำรผอ่นคลำยกิจกรรมสนัทนำกำร เช่น เปิดโรงภำพยนตร์และยดืเวลำ
กำรเปิดร้ำนอำหำรตัง้แตว่ันที่ 1 ตลุำคม ดงันั้น เมือ่ยงัมกีำรแพร่เชื้อใน
หลำยชุมชน และอัตรำกำรฉีดวัคซีนยงัไม่สงูพอที่จะหยดุย ัง้กำรแพร่
ระบำด ประชำชนจึงจ ำเป็นตอ้งท ำตำมมำตรกำรทำงสำธำรณสขุและ
ทำงสงัคมอยำ่งเคร่งครัด

• ทั่วโลกมีจ ำนวนผูป่้วยกว่ำ 236 ลำ้นรำยและผูเ้สยีชีวติ 4.8 ลำ้นรำย 
เนื่องจำกยงัคงมีภัยคกุคำมจำกสำยพนัธุท์ ี่นำ่กังวลในขณะนี ้กำรระบำด
ของโรคโควิด 19 จะยงัคงด ำเนินไปอีกเป็นเวลำนำน แม้ในประเทศที่มี
อัตรำกำรฉีดวัคซีนสงู จ ำนวนผูป่้วยโควดิ 19 ก็ยงัคงสงูโดยเฉพำะในผูท้ ี่
ยงัไม่ไดร้ับวัคซีน วัคซีนทีม่ีใช้ในประเทศไทยทุกชนดิมีควำมปลอดภยัสงู
และยงัคงแสดงถึงประสทิธิภำพในกำร ป้องกันกำรเจ็บป่วยรุนแรงและ
เสยีชีว ิตได ้ดงันั้นทุกคนจึงควรใหค้วำมส ำคญักับกำรฉีดวคัซีน ไม่ว่ำจะมี
ควำมเชื่อหรือศำสนำใด
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ค่าเฉล่ียรายวัน (1-7 ตุลาคม)
ติดเชื้อใหม่ 10,689 ราย

ฉีดวัคซีน 849,062 เข็ม

หายป่วย 11,598 ราย

เสียชีวิต 99 ราย
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โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
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ล้างมือให้สะอาด

ล้างมือบอ่ยๆ ด้วยน ้าและสบูห่รอืแอลกอฮอลเ์จล
เลี่ยงการเอามือมาสมัผัสหน้า ตา ปากและจมูก  



 ประเทศไทยได้เริ่มกำรฉีดวัคซีนไฟเซอร์ใหแ้ก่เด็กอำยุ 12-17 ปี จนถึง
ขณะนี ้ได้ฉีดไปแล้วประมำณ 130,000 เข็มจำก 5 ล้ำนเข็มทีม่ ีกำรจัดสรร
ใหป้ระชำกรกลุ่มนี ้ซึ่งนบัเป็นร้อยละ 2.6 จำกจ ำนวน 5 ล้ำนคนในกลุ่ม
อำยุนี ้
 วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทคมีควำมปลอดภัยและมี
ประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรป่วยรุนแรงและเสียชีวิต และได้รบักำร
อนมุัติใหใ้ช้ในกรณีฉุกเฉินโดยองค์กำรอนำมัยโลกและส ำนกังำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ วัคซีนชนดินีม้ ีกำรใช้ในผู้ทีอ่ำยุ 12- 16 ปีและ
มำกกว่ำนัน้ในหลำยประเทศ และใช้กันแพร่หลำยในสหรำชอำณำจักร 
สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ
 ในประเทศไทย จะมีกำรฉีดวัคซีนจ ำนวน 2 เข็มในกลุ่มอำยุ 12-17 ปี
ทีม่ ีโรคประจ ำตัวกลุ่มโรคเดียวกับผู้ใหญ่ซึ่งมีควำมเส่ียงต่อโรคโควิด 19 สูง
กว่ำผู้อื่น จะมีกำรฉีดวัคซีนจ ำนวน 2 เข็มในวัยรุ่นหญิงในกลุ่มอำยุนี ้
ส ำหรับผู้ทีไ่ม่มีโรคประจ ำตัวและในวัยรุ่นชำยอำยุ 12-17 ปีด้วย อย่ำงไรก็
ตำม วัยรุ่นชำยอำยุ 12-16 ปีจะได้รับเฉพำะเข็มแรกก่อน เนือ่งจำกอำจมี
ข้อมูลเพิ่มเติมมำภำยหลังและท ำใหข้้อแนะน ำเปลี่ยนไป
 จะมีกำรใหวั้คซีนของบริษัทไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทคแก่วัยรุ่นชำยอำยุ 12-
17 ปีเพียงเข็มเดียวก่อน เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรเกิดอำกำรข้ำงเคียง
ไม่พึงประสงค์ซึ่งพบได้นอ้ยมำกแต่มีรำยงำนในบำงประเทศ
 เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในทกุช่วงอำยุ บำงคนอำจมีอำกำรไม่รุนแรงหลัง
กำรฉีดวัคซีน เช่น ปวดแขนบริเวณทีฉ่ีด ปวดกล้ำมเนือ้ ปวดศีรษะ หนำว
ส่ัน อ่อนเพลียและไข้ อำกำรเหล่ำนีม้ ักหำยไปเองภำยในหนึง่ถงึสองวัน
อย่ำงไรก็ตำม มีรำยงำนกำรพบกล้ำมเนือ้หวัใจและเยื่อหุม้หวัใจอักเสบใน
วัยรุ ่น โดยเฉพำะผู้ชำย หลังกำรฉีดวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเท
คซึ่งเกิดได้นอ้ยมำก
 ในประเทศไทย มีรำยงำนพบกล้ำมเนือ้หวัใจอักเสบ 4 รำยในเด็กซึง่
นบัเป็นอัตรำ 31 รำยต่อวัคซีนหนึง่ล้ำนเข็ม หรือ 0.003% อัตรำของ
ประเทศไทยยังคงต ่ ำเมื่อเทยีบกับประเทศอื่นๆ ทีม่ ีสัดส่วนของวัยรุ่นได้รับ
วัคซีนสูงกว่ำ และอยู่ที ่44 ถึง 162 รำยต่อวัคซีนหนึง่ล้ำนเข็ม
กระทรวงสำธำรสุขมีกำรเฝำ้ระวังอำกำรไม่พึงประสงค์อย่ำงใกล้ชดิ

ทัง้นี ้เพื่อใหแ้นใ่จว่ำประเทศไทยจะมีข้อมูลเป็นปัจจุบันมำกทีสุ่ดในเรื่อง
ผลของกำรฉีดวัคซีนในทกุกลุ่มประชำกร ซึ่งรวมถึงวัยรุ่นด้วย ควำม
ปลอดภัยของวัคซีนเป็นประเด็นหลักของกำรใหบ้ริกำรวัคซีนในประเทศ
ไทย
 ส ำคัญอย่ำงยิ่งทีเ่รำจะพึงระลึกเสมอว่ำประโยชนข์องวัคซีนมีมำกกว่ำ
ควำมเส่ียง ขณะทีเ่ด็กโดยทั่วไปมีอำกำรไม่รุนแรงเมื่อเป็นโรคโควิด 19 จะ
มีโอกำสเกิดอำกำรทีเ่รียกว่ำ กลุ่มอำกำรอักเสบของหลำยระบบในเด็ก
(MIS-C) หลังกำรติดเชือ้โควิด 19 ซึ่งพบนอ้ย แต่พบได้ในเด็กทกุกลุ่มอำยุ

MIS-C สำมำรถมีผลกระทบรุนแรงต่อหวัใจ หลอดเลือด ไต ระบบย่อย
อำหำร สมอง ผิวหนงัและตำ MIS-C อำจรุนแรงถึงแก่ชีวิต จนถึงปัจจุบัน

 ประเทศไทยมีรำยงำนพบผู้ป่วยทีม่ ีกลุ่มอำกำรนี ้ 30 -40 รำย และไม่มี
รุนแรงถึงแก่ชีวิต

กำรรักษำกลุ่มอำกำร MIS-C คือกำรเข้ำรักษำในโรงพยำบำลซึ่งรวมถึง
กำรเข้ำหอ้งไอซียู

ดังนัน้ เมื่อถึงเวลำ เด็กก็ควรจะไปฉีดวัคซีนโควิด 19 เช่นเดียวกับผู้ใหญ่

กลา้มเน้ือหวัใจอกัเสบและเยื่อหุม้หวัใจอกัเสบเป็นอาการทีเ่กิดขึ้น
ได้หลังได้ รับวัคซีนโควิดชนิด mRNAแต่พบน้อยมาก อาการมีดังน้ี

 เจบ็หน้าอกแบบทีไ่ม่เคยมีมาก่อน

หายใจติดขัดหรือไม่สะดวก

หวัใจเต้นจงัหวะเร็วขึ้นมากหรือเต้นแรง

หากพบอาการเหล่าน้ีใหร้ีบไปพบแพทย์ทนัที

คนส่วนมากหายเป็นปกตหิลังได้รบัการรกัษาและพักฟ้ืน

เพราะฉะน้ันจงึควรไปฉีดวัคซีนทนัทที ีถ่ึงคิวของคุณ
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วคัซีนโควดิ 19 ของไฟเซอร์ปลอดภัยไหมส าหรับวยัรุ่นชาย?

ปลอดภัย ผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่วคัซีนปลอดภัยส าหรับ
เดก็อายุ 12-18 ปี การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอกัเสบพบไดน้้อย
มากหลังจากการฉีดวคัซีนเข็มที่ 2 ที่เป็นชนิดเอม็อาร์เอน็เอ 
(ซ่ึงรวมถึงวคัซีนของไฟเซอร์) ในเดก็วยัรุ่นชายอายุ 12 -15 ปี 
ส่วนมากอาการไม่รุนแรงและตอบสนองไดด้ตีอ่การรักษา 
ประโยชน์ของการฉีดวคัซีนจึงมีมากกวา่ความเส่ียง

ลิงก์มีประโยชน์

รำยงำนสถำนกำรณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภำษำไทยและอังกฤษ คลิก ทีน่ี่

ติดตำมควำมคืบหนำ้ต่ำง ๆ จำกองค์กำรอนำมัยโลกในประเทศไทย คลิก ทีน่ี่
ติดตำมตัวเลขทั่วโลกล่ำสุดและค ำแนะน ำทำงวิชำกำรจำกองค์กำรอนำมัยโลก คลิก ทีน่ี่

ส านักงานองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย 
ส ำนกังำนปลัดกระทรวงฯ อำคำร 3 ชั้น 4 กระทรวงสำธำรณสุข นนทบุรี 
ประเทศไทย 11000 sethawebmaster@who.int

www.who.int/thailand

@WHO Thailand

WHO Thailand

WHO Thailand

ค าอธิบาย :

วัคซีนของไฟเซอรส์ าหรับเด็กอาย ุ 12-17 ปี

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

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/
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