
แนวโน้มรายสัปดาห์
• คา่เฉล ีย่จ านวนผูต้ดิเชื้อรายใหมท่ี่พบจากการตดิเชื้อในชมุชนรายสปัดาห์ยงัคง

ลดลงตอ่เนื่อง ในช่วงส ีว่ ันที่ผา่นมาจ านวนผูต้ดิเชื้อใหม่รายวันน้อยกวา่ 8,000 ราย
ตอ่วัน

• จ านวนผูเ้สยีชีว ิตในสปัดาหท์ี่ผา่นมาเพิม่ขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทยีบกับสปัดาห์ก่อน
หน้านี้ โดยมีคา่เฉล ีย่ผ ูเ้ส ียชีว ิตรายวัน 65 รายในช่วงเจ็ดวนัที่ผา่นมา เมื่อเทียบกับ
คา่เฉล ีย่ 64 รายในสปัดาห์ก่อนหน้านี้

• ยอดผูป่้วยหนักลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับร้อยละ 13 ในช่วงสปัดาห์ก่อนหนา้นี้
เช่นเดยีวกับผูป่้วยทีใ่ช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับร้อยละ
15 ในช่วงสปัดาห์ก่อนหนา้นี้ อัตราการลดลงของยอดผูป่้วยหนักและผูป่้วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจดเูหมือนว่าจะเริ่มชะลอตวัในแตล่ะสปัดาห์

การฉีดวัคซีน
• ประชากรเกิน 42 ลา้นคนไดร้ับวัคซีนเข็มแรก คดิเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมายของ

รัฐบาล
• เกือบ 32 ลา้นคนไดร้ับครบทั้ง 2 เข็ม คดิเป็นร้อยละ 63 ของเป้าหมายของรัฐบาล
• การฉีดวัคซีนเข็มที่สองในกลุม่ผ ูม้ีโรคประจ าตวัและผูส้งูอายมุีความครอบคลมุ

มากกว่าร้อยละ 50 อยา่งไรก็ตามความครอบคลมุของการฉีดวัคซีนในสตรีมคีรรภ์
ยงัอย ูท่ ี่ร้อยละ 12 เท่านัน้ ในขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนในวัยรุ่นอาย ุ 12-17 ปี
เพิ่มขึ้นคอ่นข้างรวดเร็ว

วิเคราะหส์ถานการณ์
• จ านวนผู้ป่วยยืนยันและจ านวนผู้ป่วยน่าจะเป็นยังคงลดลงต่อเน่ือง วันน้ียอด

ผู้ป่วยทีก่ าลังรักษาอยู่(ซึ่งสะทอ้นภาพรวมของภาระงานในระบบสาธารณสุข)

ต ่าทีสุ่ดนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2564 และน้อยกว่าร้อยละ 50

ของยอดรวมทีป่รากฎในช่วงสูงสุดของการแพร่ระบาดเม่ือเดือนสิงหาคม

พ.ศ. 2564

• ยอดผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยทีใ่ช้เครื่องช่วยหายใจและผู้เสียชีวิตยังคงน้อยกว่ารอ้ย

ละ 50 ของยอดทีป่รากฎในช่วงสูงสุดของการแพร่ระบาดเม่ือเดือนสิงหาคม

พ.ศ. 2564

• อย่างไรก็ตาม อัตราการลดลงของผู้ป่วยทีใ่ช้เครื่องช่วยหายใจเริ่มชะลอตัว

และค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตรายวันในสัปดาหน้ี์สูงกว่าสัปดาหท์ ีแ่ล้วเล็กน้อย 

ยอดผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยทีใ่ช้เครื่องช่วยหายใจค่อนข้างสูงในจงัหวัด

ชายแดนใต้ ซึ่งสะทอ้นการเพิ่มของจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในช่วงหลาย

สัปดาหท์ ีผ่่านมา

• นอกจากน้ี การติดเชื้อโควิด 19 ยังพบได้แพร่หลายมากในประเทศไทยและ

ตัวเลขรวมทัง้หมดยังคงสูงซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ว่ามีการแพร่ระบาดในชุมชน

อย่างต่อเน่ือง 

• ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในกลุ่มสตรีมีครรภเ์ป็นข้อกังวลทีมี่

นัยส าคัญเน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีมีความเปราะบางต่อการป่วยรุนแรง สตรี

มีครรภท์ ีย่ ังไม่ได้รับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อใหไ้ด้รับค าแนะน าทีด่ีท ีสุ่ด 

และในขณะทีย่ังไม่ได้รับวัคซีน สตรีมีครรภแ์ละคนในครอบครัวจ า เป็นต้อง

ปฏบิตัิตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดทีสุ่ดและหากเจบ็ป่วยควรไปพบ

แพทย์โดยเร็วเพื่อประเมินอาการและหากเป็นไปได้ควรได้รับการตรวจหา

เชื้อโควิด 19 และการรักษาด้วย

4 พฤศจิกายน 2564

รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาหใ์นประเทศไทย 
ฉบบัที ่208 โดยองค์การอนามัยโลก
อ้างอิงจากข้อมูลของ ศบค. 

ค่าเฉล่ียรายวัน (29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 )

ติดเชื้อใหม่ 8,000 ราย

ฉีดวัคซีน 688,661 เข็ม

หายป่วย 8,524 ราย

เสียชีวิต 65 ราย

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

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

ยอดติดเชื้อรวมที่ยืนยนัแล้ว 1,943,424 ราย     ยอดเสียชีวิต 19,462 ราย

ติดเช้ือใหม่ เสียชีวิตใหม่

เข็ม 1 และเข็ม 2 กลุ่ม 608 เข็ม 1 และเข็ม 2 สตรีมีครรภ์   เข็ม 1 และเข็ม 2 วยัรุ่น
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รักษาสุขภาพ
ขณะเดินทาง

เม่ือไอหรือจาม ปิดปากและ
จมูกด้วยข้อพับแขนด้านใน
หรือกระดาษทชิชู
จากน้ัน รีบทิง้และล้างมือ
ทนัที

หากสวมหน้ากาก ต้องแน่ใจว่าปิด
ปากและจมูก และไม่เอามือไปสัมผสั
หน้ากากเม่ือสวมอยู่
หน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวต้องทิง้
ทนัทหีลังใช้งาน และรีบล้างมือหลัง
ถอดหน้ากาก



 ไม่มีวัคซนีป้องกันโรคตดิเชือ้ชนิดใดที่มีประสิทธิภาพรอ้ยเปอรเ์ซนตใ์นการป้องกัน
การติดเชือ้ส าหรบัทกุคนที่ได้รบัวคัซนี ซึง่หมายความว่า เราควรจะคาดการณว์่าจะ
มีการพบผู้ติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทยแม้ในกลุ่มคนทีไ่ด้รบัวัคซนีครบแล้ว กรณี
เหล่านีเ้รยีกว่า “การติดเชือ้ภายหลังได้รบัวัคซนี” มีหลกัฐานเชงิประจกัษ์ที่บง่ช ีว้่า
การติดเชือ้ภายหลังได้รบัวัคซนีในผู้ทีไ่ด้รบัวัคซนีครบแลว้เกิดข ึน้มากกว่าเม่ือมีการ
สัมผัสเชือ้สายพันธุเ์ดลต้าซึง่ติดตอ่กันได้งา่ยกว่าสายพันธุอ์ ื่นและได้กลายเป็นสาย
พันธ์ุหลักที่ท าให้เกิดการติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย

 อาการของการติดเชือ้ภายหลังได้รบัวัคซนีเหมือนกับการติดเชือ้โควิด19 ในผู้ทีไ่ม่ได้
รบัวัคซนี แต่โดยทั่วไปแล้วอาการไม่รุนแรง หากคณุได้รบัวัคซนีครบแล้วและมี
อาการคล้ายโรคโควิด คณุควรไปตรวจหาเชือ้โควิด 19 ขณะที่รอผลตรวจ ควรแยก
กักตัวเองและปฎิบตัิตามมาตรการพืน้ฐานที่เราทราบกันดีแลว้ว่าใชไ้ดผ้ลเพื่อตัด
วงจรการระบาด หากมีผลตรวจเป็นบวกควรปรกึษาแพทย์ พึงระลกึไวเ้สมอว่า ผูท่ี้
ติดเชือ้ภายหลังได้รบัวัคซนีก็สามารถแพรเ่ชือ้ไปยังผูอ้ ื่นได้ เชน่เดียวกับผู้ทีย่ ังไม่ได้
รบัวัคซนี

 อย่างไรก็ตาม การติดเชือ้ภายหลงัได้รบัวัคซนีไม่ไดพ้บกันทัว่ไปมากนัก บางคนที่
ได้รบัวัคซนีครบแล้วก็จะได้รบัการป้องกันโดยสมบูรณ์จากการติดเชือ้และการป่วย
ส่วนผู้ที่ติดเชือ้ภายหลังได้รบัวัคซนีนัน้ ส่วนคนที่ตดิเช ือ้ภายหลังการได้รบัวัควีน
นอกจากมีแนวโน้มที่จะมีอาการไม่รุนแรงแล้วยังมีโอกาสแพรเ่ชือ้ไปยังผูอ้ ื่นน้อยลง
อีกด้วยเพราะรา่งกายขบัไวรสัในจมูกและคอ และแม้ว่าเกิดการเจบ็ป่วยในผู้ที่ได้รบั
วัคซนีครบแล้ว ความรุนแรงของโรคก็น้อยกว่าอยา่งมีนัยส าคญั

• การตดิเชื้อภายหลงัไดร้ับวัคซีนไม่ไดเ้กิดขึ้นเท่ากันในทุกกล ุม่ประชากร ผ ูท้ ี่ไดร้ับวัคซีน
ครบแลว้แตม่ีโรคประจ าตวั ผ ูม้ีภาวะภมูิค ุม้กันเปราะบางและผูส้งูอาย ุ มีความเส ีย่งสงู
กว่าคนทั่วไปที่จะตดิเชื้อภายหลงัไดร้ับวัคซีน

• ลา่สดุพบว่ามีการตดิเชื้อภายหลงัไดร้ับวัคซีนมากขึ้นเพราะผูค้นไม่ท าตามมาตรการ
ป้องกันตา่งๆ จึงจ าเป็นอยา่งย ิง่ที่ถึงแม้จะไดร้ับวัคซีนครบแลว้ก็ยงัตอ้งสวมหนา้กาก
รักษาระยะอยา่งน้อยหนึ่งเมตรจากผูอ่ื้น ออกจากบ้านเทา่ที่จ าเป็น ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ย
น ้าและสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล นอกจากนี้ ควรตระหนักเสมอว่า ตราบใดที่โรคระบาดนี้
ยงัอย ู่ เมื่อมีอาการของโรคโควิด 19 คณุอาจตดิเชื้อและสามารถแพร่เชื้อไปยงัผ ูท้ ี่
เปราะบางกว่าได้

• นอกจากมาตรการป้องกันพื้นฐานแลว้ ผ ูท้ ีม่ ีภาวะบกพร่องดา้นภมูิค ุม้กันซึ่งไดร้ับวัคซีน
ครบแลว้ควรจะปรึกษาแพทยเ์พื่อรับวัคซีนเข็มกระตุน้ภูมิ

4 พฤศจิกายน 2564 | รายงานประจ าสัปดาหจ์ากองคก์ารอนามัยโลกประจ าประเทศไทย ฉบับที่ 208

ลิงก์มีประโยชน์

รายงานสถานการณโ์รคตดิเชื้อโควดิ 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ คลกิทีน่ี่
ตดิตามความคบืหนา้ตา่ง ๆ  จากองคก์ารอนามัยโลกในประเทศไทย คลกิ ทีน่ี่
ตดิตามตวัเลขทั่วโลกลา่สดุและค าแนะน าทางวชิาการจากองคก์ารอนามยัโลก คลกิ ทีน่ี่

ส านักงานองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย 
ส านักงานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4กระทรวงสาธารณสขุ นนทบุร ีประเทศ
ไทย 11000 sethawebmaster@who.int
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ค าอธิบาย :

การติดเชือ้โควิด 19 ภายหลังได้รับวัคซีน

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

เราติดเชือ้โควิด 19  ได้หรือไม่ภายหลังการรับวัคซีน

ติดเชื้อได้ เพราะไม่มีวัคซีนชนิดใดมีประสิทธิภาพ 100% แต่การติดเชื้อโค
วิด 19 ภายหลังได้รบัวัคซีนไม่ได้พบบอ่ยและโรคมีแนวโน้มทีจ่ะมีอาการ
ไม่รุนแรงถึงปานกลางเทา่น้ัน

คลกิที่ภาพเพื่อรับชมดร.แคเธอรีน โอไบรอัน ผ ูอ้ านวยการดา้นการสร้างเสรมิภมูิค ุม้กัน 
วัคซีนและชีววตัถ ุ ขององคก์ารอนามัยโลกพูดถึงการตดิเชื้อภายหลงัไดร้ับวัคซีน

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=YRuPDTUPeLo

