
แนวโน้มรายสัปดาห์
• จ ำนวนผูต้ดิเชื้อโควิด 19 รำยใหมท่ี่พบจำกกำรตดิเชื้อในชุมชนยงัคงลดลงตอ่เนื่อง

อัตรำกำรลดลงเริม่ชะลอตวัที่ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับร้อยละ 5 ในสปัดำห์ที่ผำ่นมำ ยอด
ผูต้ดิเชื้อยงัคงสงูโดยมีคำ่เฉล ีย่ที่ 10,355 รำยตอ่วันในช่วงสปัดำหท์ี่ผำ่นมำ

• จ ำนวนผูเ้สยีชวีิตมแีนวโน้มลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง โดยมียอดผูเ้สยีชีวิตเฉล ีย่ 87 รำยตอ่
วัน เมื่อเทียบกับ 99 รำยตอ่วันในสปัดำห์ที่ผำ่นมำ ซึ่งลดลงร้อยละ 12 อยำ่งไรก็ตำม
ในชว่งกำรระบำดระลอกที่ 3 ในเดอืนเมษำยนถึงมิถนุำยน คำ่เฉลีย่ยอดผูเ้สยีชวีิตอย ูท่ ี่
19 รำยตอ่วันเท่ำนัน้

• ยอดผูป่้วยหนัก(ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับร้อยละ 7 ในช่วงสปัดำห์ก่อนหน้ำนี)้ และ
ผูป่้วยที่ใชเ้ครื่องชว่ยหำยใจ (ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับร้อยละ 2ในชว่งสปัดำห์ก่อน
หนำ้นี้) ยงัคงลดลงตอ่เนื่อง อัตรำกำรลดลงชะลอตวัและยอดทั้งหมดยงัคงสงู ในชว่งส ี่
สปัดำห์ที่ผำ่นมำยอดผูป่้วยหนักลดลงร้อยละ 28 และผูป่้วยที่ใช้เครือ่งชว่ยหำยใจ
ลดลงร้อยละ 20

การฉีดวคัซีน
• ประชำกรมำกกวำ่ 36 ลำ้นคนไดร้ับวัคซนีเข็มแรก คดิเป็นร้อยละ 72 ของเป้ำหมำย

ของรัฐบำล เพิ่มขึ้นคอ่นขำ้งสงูถึงรอ้ยละ 6 จำกสปัดำห์ทีแ่ลว้(รอ้ยละ 3.7)
• กว่ำ 24.5 ลำ้นคนไดร้ับครบทั้ง 2 เขม็ คดิเป็นร้อยละ 48.6 ของเป้ำหมำยของรัฐบำล

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จำกสปัดำห์ทีแ่ลว้
• มีกำรฉีดเข็ม 3 ไปแลว้กวำ่ 1.7 ลำ้นเขม็ ซึ่งคดิเป็นคำ่เฉล ีย่เกือบ 32,000 เข็มตอ่วัน
• ขณะที่กำรฉีดวัคซนีเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง ควำมครอบคลมุในประชำกรผูส้งูอำยแุละผูม้ีโรค

ประจ ำตวัยงัคงอย ูใ่นระดบัต ำ่กวำ่เป้ำหมำยของรัฐบำลทีร่้อยละ80

วเิคราะห์สถานการณ์
• ตวัชี้ว ัดหลกัตำ่งๆ อำท ิจ ำนวนผูต้ดิเชื้อใหม่ จ ำนวนผูป่้วยที่ยงัรกัษำอย ู ่จ ำนวน

ผูป่้วยหนัก จ ำนวนผูป่้วยทีใ่ช้เครื่องช่วยหำยใจและจ ำนวนผูเ้สยีชีวติ ระบุวำ่โควดิ 19 ใน
ประเทศไทยลดลงและลดลงอยำ่งมำกเมื่อเทียบกับจุดสงูสดุในเดอืนสงิหำคม อยำ่งไรก็
ตำมอัตรำกำรลดลงชะลอตวัลง โดยมีอัตรำกำรลดลงอย ูท่ีเ่ลขหลกัเดยีว ยกเว้นจ ำนวน
ผูเ้สยีชีว ิตซึ่งลดลงน้อยกว่ำเเมือ่เทยีบกับจ ำนวนอ่ืน  ๆ(ลดลงร้อยละ 12 ในสปัดำห์นี ้
ในขณะที่เมื่อสปัดำหท์ี่แลว้ลดลงร้อยละ 18 ซึ่งนับวำ่ชะลอตวัลดลงถึงหนึ่งในสำม)

• ตวัชี้ว ัดหลกัตำ่งๆ เหลำ่นีย้งัคงสงู และสงูกวำ่หลำยเท่ำเมือ่เทยีบกับในช่วงกำรระบำด
ระลอกที่ 3 ในเดอืนเมษำยนถึงมถินุำยน สว่นนีร้วมถึงผ ูป่้วยที่ยงัรกัษำอย ูแ่ละตอ้งกำร
กำรรักษำพยำบำลซึ่งมีจ ำนวนสงู (เกิน 109,000 รำยตอ่วนัโดยเฉลีย่ในสปัดำห์ทีแ่ลว้) 
ซึ่งมีอัตรำลดลงชะลอตวัที่ร้อยละ 1.5 ในช่วงสปัดำหท์ี่ผำ่นมำ 

• ขณะที่อัตรำกำรฉีดวคัซีนเพิ่มขึ้น หลกัฐำนเชิงประจกัษ์ในระดบัโลกบ่งชีว้ ่ำผ ูต้ดิเชื้อรำย
ใหม่เป็นผูท้ ีย่งัไม่ไดร้ับวัคซีน แม้ในประเทศไทยผูท้ีไ่ดร้ับวคัซีน 2 เข็ม(ครบโดส)เพิ่มขึ้น
โดยเฉลีย่ร้อยละ 9 ในสปัดำหท์ี่แลว้ ก็ยงัคงมคีวำมเหลือ่มล  ำ้ในอัตรำกำรฉีดวคัซีนทัว่
ประเทศ จังหวัด 9 จังหวดัในพื้นที่ควบคมุสงูสดุและเข้มงวดมอัีตรำกำรฉีดวคัซีนรอ้ยละ 
50-69 ในผูท้ ีอ่ำย ุ60 ปีขึ้นไป ในขณะทีม่ีเพียงสำมจงัหวดัเทำ่นั้นในภำคใตท้ี่อัตรำกำรฉีด
วัคซีนถึงระดบันั้น ในภำคใตม้เีพียงสองจงัหวดัทีม่ีควำมครอบคลมุกำรฉีดวคัซีนถึงร้อย
ละ  49 ในกลุม่ประชำกรทัว่ไป ซึ่งจังหวัดเหลำ่นีย้งัมีรำยงำนผูต้ดิเชื้อใหมอ่ยำ่งตอ่เนื่อง 

• ข้อมูลจำกกำรสอบสวนในจงัหวดัชำยแดนใตโ้ดยกระทรวงสำธำรณสขุระบวุ่ำ มีควำม
ครอบคลมุของกำรฉีดวัคซีนต ำ่ ตลอดจนยงัคงมพีฤตกิรรมกำรรวมกลุม่กันท ำ กิจกรรม
ทำงศำสนำและวฒันธรรม  จึงจ ำเป็นอยำ่งย ิง่ทีจ่ะมกีำรท ำตำมมำตรกำรทำง
สำธำรณสขุและมำตรกำรทำงสงัคมอยำ่งเคร่งครัด ซึ่งรวมถึง กำรเวน้ระยะห่ำง กำรสวม
หน้ำกำกอยำ่งถกูตอ้ง กำรลำ้งมือบ่อย  ๆกำรเล ีย่งสถำนทีท่ีไ่ม่มีกำรระบำยอำกำศ 
โดยเฉพำะเมื่ออย ูร่่วมกับผูส้งูอำย ุ     

• กำรฉีดวัคซีนโรคโควิด 19 มีควำมปลอดภยัและมปีระสทิธิภำพ ดงันั้นจึงสง่เสรมิให้ฉีด
วัคซีน ส  ำหรับประชำกรทกุควำมเชื่อหรือศำสนำ
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รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาหใ์นประเทศไทย 
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อ้ำงอิงจำกข้อมูลของ ศบค. 

ค่าเฉล่ียรายวัน (8-14 ตุลาคม)
ติดเชื้อใหม่ 10,355 ราย

ฉีดวัคซีน 741,683 เข็ม

หายป่วย 10,556 ราย

เสียชีวิต 87 ราย

www.who.int/thailand @WHO Thailand WHO Thailand WHO Thailand

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

ยอดติดเชื้อรวมที่ยืนยนัแล้ว 1,730,364 ราย     ยอดเสียชีวิต 17,835 ราย

ติดเช้ือใหม่ เสียชีวิตใหม่
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ป้องกันตัวเองและผูอ่ื้นจำกโรคโควิด 19
- ลำ้งมือบ่อยๆ ดว้ยน  ำ้และสบู่หรอืแอลกอฮอล์
เจล
- ปิดปำกและจมูกเมื่อไอจำมดว้ยขอ้พับแขนดำ้น
ใน และลำ้งมือทันที
- เล่ียงกำรจับตำ จมูกและปำก
- รกัษำระยะห่ำงจำกผูอ่ื้น



 มีควำมเป็นไปได้น้อยมำกที่โรคโควิด 19 จะหมดสิน้ไปแม้จะมีควำมครอบคลุม
ของกำรฉีดวคัซนีในกลุ่มประชำกรในระดับสูง ขณะท่ีควำมครอบคลุมของกำร
ฉีดวัคซีนีเพิ่มข ึน้และจ ำนวนผู้ป่วยลดลงท่ัวโลก หลำยประเทศก ำลังพิจำรณำ
หลำกหลำยวิธีที่จะ “อยู่รว่มกบัโควิด 19”

 อย่ำงไรก็ตำม กำรระบำดของโรคโควิด 19 ยังไม่จบลงและหนทำงยังอกียำวไกล
มำก ในหลำยประเทศซึง่รวมถึงประเทศไทยยังคงมีหลำยพืน้ที่และกลุ่ม
ประชำกรที่มีควำมครอบคลุมของกำรฉีดวัคซนีต ่ ำ ขณะที่กำรแพรร่ะบำดยังคง
เกิดข ึน้ตอ่เนื่องและมีจ  ำนวนผู้ป่วยตลอดจนผู้เสยีชวีิตจ ำนวนสูง เจำ้หน้ำที่
สำธำรณสุขจะให้ควำมส ำคญักับกำรฉีดวคัซนีในประชำกรกลุ่มเสีย่งสูงกอ่น
ตลอดจนส่งเสรมิให้มกีำรใชม้ำตรกำรทำงสำธำรณสุขและมำตรกำรทำงสังคม
ซึง่พิสูจน์แล้วว่ำมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรแพรเ่ช ือ้จำกคนหนึ่งไปยังอกี
คนหนึ่ง

 ในระยะยำว มีควำมเป็นไปได้ที่โรคโควิด 19 จะกลำยเป็นโรคประจ ำถิ่น โดยเชือ้
SARS-CoV-2 (และสำยพนัธุ์กลำยพันธุ์ต่ำงๆ) จะเกดิข ึน้เป็นคร ัง้ครำวในพืน้ที่
ต่ำงๆ ซึง่มีลักษณะเดียวกับโรคอื่นๆ เชน่ โรคหัดซึง่มีควำมครอบคลุมของวัคซนี
ในระดับสูงแล้วและพบไม่บอ่ยนกั แตใ่นประชำกรที่มีระดับควำมครอบคลุมของ
วัคซนีต ่ ำกอ็ำจเกิดข ึน้และแพรร่ะบำดได้ อย่ำงไรกต็ำมโรคโควิด 19 อำจมีควำม
แตกต่ำงจำกโรคหัดตรงทีก่ำรฉีดวคัซนีป้องกันโรคหัดเพียงหนึ่งเขม็กส็ำมำรถ
ป้องกันโรคได้ ในขณะที่อำจต้องมีกำรฉีดวัคซนีสม ่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคโควิด
19 ในส่วนนีจ้ะมีควำมคล้ำยกับโรคไขห้วัดใหญ่ประจ ำฤดูกำลซึง่ตอ้งมีกำรฉีด
วัคซนีทุกปีเพือ่ป้องกันสำยพันธุ์ทีก่  ำลังแพรร่ะบำดอยู่ในขณะนัน้ เนือ่งจำกมี
แนวโน้มกำรกลำยพันธุ์สูงในเชือ้ไวรสัไขห้วัดใหญ่

 หำกโรคโควิด 19 กลำยเป็นโรคประจ ำถิ่นเชน่นีแ้ละตอ้งมีกำรฉดีวัคซนีตอ่เนื่อง
เป็นที่คำดกันว่ำอัตรำกำรเขำ้รกัษำพยำบำลและอัตรำกำรเสยีชวีิตจำกโรคโควดิ
19 จะอยู่ในระดับต ่ ำและต ่ำกว่ำในกำรแพรร่ะบำดใหญ่คร ัง้นีม้ำก หำกคนทัว่ไป
ยังคงได้รบักำรฉีดวัคซนีต่อเนื่อง

 อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นที่ว่ำไวรสันีจ้ะกลำยเป็นโรคประจ ำถิ่นหรอืไม่นัน้ ข ึน้อยู่
กับหลำยปัจจยั หนึ่งในประเด็นหลักคอืระดับของภูมิคุ้มกันหมู่ ทัง้ที่เกิดจำกกำร
ฉีดวัคซนีและกำรติดเช ือ้ตำมธรรมชำติ

 พัฒนำกำรของไวรสัและกำรเกดิสำยพันธุก์ลำยพันธุ์ก็มีบทบำทส ำคญั เรำยังคง
ต้องติดตำมตอ่ไปวำ่วัคซนีจะมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันสำยพันธุใ์หม่หรอื

สำยพันธุ์กลำยพันธุ์หรอืไม่ ซึง่ส่วนนีท้ ำให้จ  ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องลดกำรแพระ่
ระบำดลงเพื่อไม่เปิดโอกำสให้เช ือ้ไวรสักลำยพันธุ์

 ทุกคนควรไปฉีดวัคซนี และแม้จะฉีดวคัซนีแล้วกค็วรท ำตำมมำตรกำรป้องกัน
ส่วนบุคคลต่อไป

 องค์กำรอนำมัยโลกจะพิจำรณำกำรประกำศกำรสิน้สุดของโรคระบำดใหญ่นี ้
เม่ือสถำนกำรณส์งบนิ่ง ในสว่นนีร้วมถึงควำมครอบคลุมในกำรฉีดวคัซนีที่ต้องมี
สูงกว่ำ ณ ปัจจบุนันีม้ำก คณะกรรมกำรผู้เช ีย่วชำญขององค์กำรอนำมัยโลก
ประชมุกันอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อประเมินสถำนกำรณ์ โรคระบำดใหญน่ีจ้ะยุติลง
เม่ือมันไม่ได้เป็นสภำวะฉกุเฉินทำงสำธำรณสุขโดยจะพิจำรณำจำกจ ำนวน
ผู้ป่วยรุนแรงและเสยีชวีิตจำกโรคโควิด 19 และระดับควำมครอบคลุมของกำร
ฉีดวัคซนีทั่วโลก
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เราจะสามารถก าจัดโรคโควิด 19 ให้หมดสิน้ไป
ได้หรือไม่?
ไม่ มีความเป็นไปไดน้้อยมาก แตข่ณะที่จ านวนประชากรทั่วโลกมี
ภูมิค ุม้กันเพิม่ข้ึน โรคโควดิ 19 มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นโรคประจ า
ถ่ิน ซ่ึงหมายความวา่ไวรัสยังคงวนเวยีนอยู่ในกลุ่มประชากรบางกลุ่ม 
ส่ิงส าคญัก็คอื เมื่อมีความครอบคลุมของวคัซีนที่สูงข้ึน อตัราการเข้า
รักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวติควรจะลดลง

ลิงก์มีประโยชน์

รำยงำนสถำนกำรณโ์รคตดิเชื้อโควดิ 19 ในประเทศไทย ภำษำไทยและอังกฤษ คลกิทีน่ี่
ตดิตำมควำมคบืหนำ้ตำ่ง ๆ  จำกองคก์ำรอนำมัยโลกในประเทศไทย คลกิ ทีน่ี่
ตดิตำมตวัเลขทั่วโลกลำ่สดุและค ำแนะน ำทำงวชิำกำรจำกองคก์ำรอนำมยัโลก คลกิ ทีน่ี่

ส านักงานองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย 
ส ำนักงำนปลดักระทรวงฯ อำคำร 3 ชั้น 4กระทรวงสำธำรณสขุ นนทบุร ีประเทศไทย 
11000 sethawebmaster@who.int
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ค าอธิบาย :

ทิศทางในอนาคตของโรคโควิด 19

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

คลิกบนภำพนี ้เพื่อรบัชม ดร .ไมค์ ไรอัน ผู้อ  ำนวยกำรบรหิำรด้ำนภำวะฉุกเฉนิ
ทำงสุขภำพขององค์กำรอนำมัยโลก ตอบค ำถำมเกีย่วกบัเกณฑ์ในกำรประกำศ

กำรยุติโรคระบำดใหญ่ และประเด็นที่ว่ำเรำใกล้ถงึจดุนัน้หรอืยงั

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=BDvWkdXLdrs&t=3020s

