
แนวโน้มรายสัปดาห์
• จ ำนวนผูต้ดิเชื้อรำยใหม่ทีพ่บจำกกำรตดิเชื้อในชมุชนยงัคงลดลงตอ่เนื่อง อัตรำกำรลด

ลงยงัคงชะลอตวัที่ร้อยละ 5 ซึ่งเพิ่มขึ้นมำจำกร้อยละ 1 ในสปัดำหท์ี่ผำ่นมำ ยอดผูต้ดิ
เชื้อยงัคงสงูโดยมีคำ่เฉล ีย่ที่ 9,875 รำยตอ่วันในช่วงสปัดำหท์ี่ผำ่นมำ ซึ่งต ำ่กวำ่
10,000 รำยเป็นครั้งแรกนบัตัง้แตก่ลำงเดอืนกรกฎำคม

• จ ำนวนผูเ้สยีชวี ิตยงัคงลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง โดยมียอดผูเ้สยีชวี ิตเฉล ีย่76 รำยตอ่วัน เมื่อ
เทียบกับ 87 รำยตอ่วนัในสปัดำห์ที่ผำ่นมำ ซึ่งลดลงร้อยละ 13 และใกลเ้คยีงกับอัตรำ
กำรลดลงที่ร้อยละ 12 ในสปัดำห์ที่ผำ่นมำ เชน่เดยีวกับกรณีของยอดผูต้ดิเชื้อในชุมชน
ครั้งสดุท้ำยที่จ ำนวนผูเ้สยีชีวติอย ูใ่นระดบันี้ คอืเมื่อกลำงเดอืนกรกฎำคม

• ยอดผูป่้วยหนัก(ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับร้อยละ 3 ในช่วงสปัดำห์ก่อนหน้ำนี)้ และ
ผูป่้วยที่ใชเ้ครื่องชว่ยหำยใจ (ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับร้อยละ 5 ในชว่งสปัดำห์
ก่อนหน้ำนี้)ยงัคงลดลงตอ่เนื่อง อัตรำกำรลดลงชะลอตวัและยอดทั้งหมดยงัคงสงู

การฉีดวัคซีน
• ประชำกรเกือบ 40 ลำ้นคนไดร้ับวัคซีนเขม็แรก คดิเป็นร้อยละ 77 ของเปำ้หมำยของ

รัฐบำล เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 7 จำกสปัดำหท์ีแ่ลว้
• กว่ำ 27 ลำ้นคนไดร้ับครบทั้ง 2 เขม็ คดิเป็นมำกกว่ำครึ่งหนึ่ง(ร้อยละ 54.4) ของ

เปำ้หมำยของรัฐบำล เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.8 ซึ่งเป็นอัตรำชะลอตวัเมื่อเทียบกับกำรเพิ่ม
ร้อยละ 9 ในสปัดำห์ทีแ่ลว้

• มีกำรฉีดเขม็ 3 ไปแลว้กวำ่ 2 ลำ้นเขม็ ซึ่งคดิเป็นคำ่เฉล ีย่เกือบ 32,000 เข็มตอ่วนั
เทียบเท่ำกับสปัดำห์ทีแ่ลว้

• กำรฉีดวัคซนีในกลุม่เปรำะบำงเพิ่มขึ้น แตก่ำรฉีดเขม็ที่ 2 ในประชำกรผ ูส้งูอำยแุละผูม้ี
โรคประจ ำตวั (กลุม่ 608) ยงัคงอย ูท่ ีร่้อยละ50

วิเคราะหส์ถานการณ์

• จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ใหม่รายวัน จ านวนผู้ป่วยทีย่งัรักษาอยู ่จ านวน

ผู้ป่วยหนักและผูป่้วยทีใ่ชเ้ครือ่งช่วยหายใจ(ซึ่งสะทอ้นภาระงานของภาค
สาธารณสุข) ตลอดจนจ านวนผู้เสยีชวีิตในประเทศไทยลดลงและลดลงอยา่ง

มากเม่ือเทยีบกับจดุสูงสุดในเดือนสงิหาคม

• อย่างไรก็ตามอัตราการลดลงของตัวชี้วดัเหล่าน้ีชะลอตัวลงอยา่งมากและตัวเลข

ยังคงสูงอย่างเหน็ได้ชัด ซึ่งคิดเป็นหลายเทา่ของจ านวนทีสู่งท ีสุ่ดในช่วงการ

ระบาดระลอกที ่3 ในเดือนเมษายนถึงมิถนุายน พ.ศ. 2564

• สถานการณ์ในภาคใตย้ังคงน่ากังวล วันน้ี มีรายงานผู้ติดเชือ้ใหม่ 1,010 รายใน
กรุงเทพมหานคร แต่หา้จงัหวัดในภาคใต้ซึง่มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่สงูท ีสุ่ดไดแ้ก ่

จงัหวัดยะลา(653) นครศรธีรรมราช (630) สงขลา (627) ปัตตานี (543) และ

นราธวิาส (374) จ านวนผูต้ิดเชื้อใหม่ในจงัหวัดเหล่าน้ีคิดเป็นร้อยละ 29 ของ

ผู้ป่วยยืนยันทัง้หมดในประเทศ เจา้หน้าทีส่าธารณสขุทอ้งถิน่และส่วนกลาง

ยังคงพยายามน ามาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการทางสงัคมมาใช้อยา่ง

ต่อเน่ืองและเพิ่มความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนด้วย

สถานการณ์โควดิ 19 ในประเทศสิงคโปร์
• เมื่อวันที่ 20 ตลุำคม ประเทศสงิคโปรร์ำยงำนผูป่้วยยนืยนั 3,994 รำย ซึ่งเป็นจ ำนวนรำย

วันที่สงูที่สดุ ขณะทีม่ผี ูเ้สยีชีวติจ ำนวน 7 รำย วันนีย้อดผ ูป่้วยยนืยนัอย ูท่ ี ่3,862 รำยซึง่
นับว่ำเป็นจ ำนวนรำยวันทีส่งูเป็นอันดบัสอง ในขณะทีม่ีผ ูเ้สยีชีวติ 18 รำย จ ำนวน
ผูเ้สยีชีว ิตทั้งหมดในประเทศสงิคโปร์นบัตัง้แตต่น้ปีพ.ศ. 2564 คอื 264 รำย ดงันั้นจึงถือ
ว่ำร้อยละ  9.5 ของผ ูเ้สยีชีว ิตไดร้ับกำรรำยงำนในเพียงสองวันทีผ่ำ่นมำ นอกจำกนี ้มี
รำยงำนว่ำอัตรำกำรครองหอ้งแยกผูป่้วยและเตยีงในหอผูป่้วยวิกฤตสงูเช่นกัน กระทรวง
สำธำรณสขุประเทศสงิคโปร์รำยงำนว่ำประชำกร 4,563,906 คน (มำกกว่ำร้อยละ 80)
ไดร้ับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบแลว้ และก ำลงัมกีำรพิจำรณำมำตรกำรปอ้งกันใหเ้ข็ม
แข็งขึ้น

• สถำนกำรณ์ในประเทศสงิคโปรแ์สดงใหป้ระเทศตำ่งๆ เหน็ว่ำ ยงัคงจ ำเป็นทีเ่รำจะตอ้งใช้
มำตรกำรพื้นฐำนทำงสำธำรณสขุและทำงสงัคมตอ่ไปเพื่อตดัวงจรของกำรแพรร่ะบำด 
ซึ่งรวมถึงกำรรักษำระยะห่ำง กำรสวมหน้ำกำกอยำ่งถกูวธิี กำรลำ้งมือบ่อยๆ และกำร
เล ีย่งสถำนที่แออัดซึ่งอำกำศไม่ถ่ำยเท

21 ตุลำคม 2564

รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาหใ์นประเทศไทย 
ฉบบัที ่206 โดยองค์การอนามัยโลก
อ้ำงอิงจำกข้อมูลของ ศบค. 

ค่าเฉล่ียรายวัน (15-21 ตุลาคม)
ติดเชื้อใหม่ 9,875 ราย

ฉีดวัคซีน 846,179 เข็ม

หายป่วย 10,598 ราย

เสียชีวิต 76 ราย

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

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

ยอดติดเชื้อรวมที่ยืนยนัแล้ว 1,821,579 ราย     ยอดเสียชีวิต 18,599 ราย

ติดเช้ือใหม่ เสียชีวิตใหม่

ยอดรวมเข็ม 1 ยอดรวมเข็ม 2
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ท  ำควำมสะอำดมือบ่อยๆ

ลำ้งมือด ้วยน  ้ำและสบู่เป็นเวลำ 
40 วินำที

ถูมือด ้วยแอลกอฮอลเ์จ ลเป็นเวลำ 20 วินำที

https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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การฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยใช้ปริมาณวัคซีนน้อยกว่าโดสปกติ
ขณะที่มีควำมสนใจเรื่องกำรฉีดวัคซีนเพื่อกระตุน้ภูมิและวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 ก็มีกำร
วิจัยเพื่อศกึษำควำมปลอดภัยและประสทิธิภำพของกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยใช้ปริมำณ
วัคซีนน้อยกว่ำโดสปกติ นั่นคอืกำรไดร้ับปริมำณวัคซีนเพียงสดัสว่นหนึ่งของเข็มที่หนึ่ง
และเข็มที่สอง เมื่อใช้ปรมิำณวัคซีนน้อยลง วัคซีนที่มีอย ูจ่ะสำมำรถน ำไปใช้ไดม้ำกขึ้น ซึ่ง
เป็นกำรช่วยเหลอืประเทศที่มีวคัซีนจ ำกัด
เหตผุลที่สองของของกำรใช้ว ัคซีนเพียงสดัสว่นหนึ่งก็คอื กำรให้วัคซีนเพื่อกระตุน้ภูมหิลงั
ไดร้ับวัคซีนสตูรปกติครบคอร์สแลว้ อำจไม่จ ำเป็นตอ้งใช้วัคซีนในปริมำณเตม็โดสเสมอไป
เพรำะเข็มที่สำมก็เป็นกำร “เสริม”ภูมิค ุม้กันไดเ้พียงพอแลว้
กำรใช้วัคซีนเพียงสดัสว่นหนึ่งของโดสปกตจิะแตกตำ่งกันไปตำมชนิดของวัคซีน ดังนั้น
จึงมีควำมเป็นไดน้้อยที่จะมี “สตูรส  ำเร็จ” เพียงสตูรเดยีวที่จะน ำไปใช้กับวัคซีนทุกชนิด
และทุกกล ุม่ประชำกร
กำรศกึษำที่ด  ำเนินกำรอย ูข่ณะนี้ก ำลงัพิจำรณำถึงระดบักำรป้องกันและควำมปลอดภัย
ของกำรให้วัคซีนในปรมิำณที่ตำ่งกันส  ำหรับกล ุม่ตำ่งๆ (ผูส้งูอำย ุ เดก็ และผูม้ีภำวะ
ภูมิค ุม้กันบกพร่อง และอ่ืนๆ) โดยศกึษำวัคซีนหลำกหลำยย ีห่ ้อและหลำยชนิด
ขณะนี้ยงัไม่มีหลกัฐำนเชิงประจักษ์เพียงพอที่จะสรุปวำ่ กำรให้วัคซีนในสดัสว่นน้อยกว่ำ
โดสปกตจิะสำมำรถให้ระดบักำรป้องกันโรคโควิด 19 ที่จ ำเป็นได้ ดงันั้นองคก์ำรอนำมัย
โลกจึงยงัไม่แนะน ำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่สำมโดยกำรใช้ปรมิำณวัคซีนเพียงสดัสว่นหนึ่งของ
เข็มแรกและเข็มที่สอง องคก์ำรอนำมัยโลกยงัคงติดตำมหลกัฐำนทำงวทิยำศำสตร ์์และ
จะให้ข้อมูลเพิ่มเตมิเมื่อมีกำรศกึษำวิจัยมำกขึ้น

แตล่ะปี ไข้หวัดใหญ่ตำมฤดกูำลเป็นสำเหตขุองกำรเจ็บป่วยนับพันลำ้นรำยและท ำให้มี
ผูเ้สยีชีวิตถึง 650,000 รำยตอ่ปีจำกโรคระบบทำงเดนิหำยใจ
กำรป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในชว่งกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 เป็นเรื่องส  ำคญั กล ุม่
เส ีย่ง ซึ่งรวมถึงเดก็เลก็ สตรีมีครรภ์ ผ ูส้งูอำย ุ ผ ูม้ ีโรคประจ ำตวัและบุคลำกรสำธำรณสขุ
ควรไดร้ับกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ ำปี
โดยทั่วไปวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยมีให้ฉีดระหว่ำงเดอืนพฤษภำคมถึงสงิหำคม
แตใ่นปี พ.ศ. 2564 มีกำรฉีดน้อยมำก ซึ่งอำจท ำให้กล ุม่เส ีย่งมีควำมเปรำะบำงตอ่ทั้งโรค
โควิด 19 และไข้หวัดใหญ่
ดว้ยเหตผุลนี้ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุจึงแนะน ำให้ผ ูท้ ี่มีสทิธิรบัวัคซีนในประเทศไทยทุกคน
ไปรับทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด 19 โดยเร็วที่สดุ

วัคซีนโควิด 19 และการมีประจ าเดือนล่าช้า
สตรี กล ุม่คนข้ำมเพศ และกลุม่ผ ูม้ีควำมหลำกหลำยทำงเพศสภำพสำมำรถไปรับวัคซีน
ในทุกช่วงของรอบเดอืน กำรมีประจ ำเดอืนไม่ใช่อุปสรรคของกำรฉีดวัคซีน องคก์ำร
อนำมัยโลกตระหนักว่ำ รำยงำนในบำงประเทศ อำทิ จำกสหรำชอำณำจักร มีรำยงำนกำร
มีประจ ำเดอืนมำกกวำ่ปกติ ประจ ำเดอืนลำ่ชำ้ หรือมีเลอืดออกทำงช่องคลอดภำยหลงั
กำรฉีดวัคซีน
ขณะนี้มีกำรศกึษำวิจัยหลำยงำนเพื่อท ำควำมเขำ้ใจผลกระทบของวัคซีนตอ่รอบเดอืน
และองคก์ำรอนำมัยโลกจะตดิตำมหลกัฐำนทำงวทิยำศำสตร์ตอ่ไป อ่ำนข้อมูลจำกกำร
ศกึษำวิจัยเหลำ่นี้ไดท้ี่นี่ มีกำรศกึษำวิจัยที่ระบุวำ่สตรีที่ตดิเชื้อโควิด 19 บำงรำยมีกำร
เปลีย่นแปลงของรอบเดอืน

การอนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินส าหรับวัคซีนแอสตราเซเนกาทีผ่ลิตภายในประเทศ
เมื่อวันที่ 11 ตลุำคม พ .ศ. 2564 วัคซีนแอสตรำเซเนกำที่ผลติโดยบริษัทสยำมไบโอไซ
แอนซ์ในประเทศไทยไดร้ับกำรอนุมัตใิห้ใชใ้นกรณีฉกุเฉินโดยองคก์ำรอนำมัยโลก
เช่นเดยีวกับที่ไดอ้นุมัตวิ ัคซีนแอสตรำเซเนกำที่ผลติโดยบริษัทแอสตรำเซเนกำ เอสเคไบโอ
(ประเทศเกำหล)ี และสถำบันเซรุ่มแห่งประเทศอินเดยี
ข้อแนะน ำพิจำรณำจำกกำรทบทวนเอกสำรข้อมูลโดยองคก์ำรอนำมัยโลกและโดย
องคก์ำรบริหำรผลติภัณฑ์เวชภัณฑ์ประเทศออสเตรเลยี ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรก ำกับดแูล
ผลติภัณฑ์วัคซีน

 การฉีดวคัซีนโควดิ 19 โดยใช้ปริมาณวคัซีนน้อยกวา่โดสปกติ
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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 ีประเทศ
ไทย 11000 sethawebmaster@who.int
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@WHO Thailand

WHO Thailand

WHO Thailand

ค าอธิบาย :
 การฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยใช้ปรมิาณวัคซีนน้อยกว่าโดสปกติ

 การติดเชื้อโควิด 19 และไข้หวัดใหญร่ว่มกัน

 วัคซีนโควิด 19 และการมีประจ าเดือนล่าช้า

 การอนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินส าหรบัวัคซีนแอสตราเซเนกาทีผ่ลิตภายในประเทศ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

คลิกทีภ่ำพเพื่อรับชมดร.เคท โอไบรอัน พูดถึงกำรใช้ปริมำณวัคซีน
โควิด 19 นอ้ยกว่ำปริมำณวัคซีนเดิม

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=SQkbFU2Ql1A&list=PL9S6xGsoqIBXRQzSDOfFb13iPrbL8fgy1&index=7
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
https://covid19.nih.gov/news-and-stories/covid-19-vaccines-and-menstrual-cycle



