
แนวโน้มรายสัปดาห์
• ยอดรวมผูต้ดิเชื้อโควิด 19 ที่ไดร้ับการยนืยนัโดยห้องปฏิบัตกิารตัง้แตเ่ดอืน

มกราคม พ.ศ.2563 ขณะนี้มทีั้งส ิน้ 2,125,729 ราย คา่เฉล ีย่รายวันของผ ูต้ดิเชื้อ
รายใหมท่ี่พบจากการตดิเชื้อในชมุชนในสปัดาหท์ี่ผา่นมายงัคงลดลงขึ้นอีกร้อยละ
16 เมื่อเทียบกับสปัดาห์ก่อนหนา้นี้ (จาก 6,000 เหลอื 5,049) ในสีว่ ันที่ผา่นมา
จ านวนผูต้ดิเชื้อใหม่ที่พบจากการตดิเชื้อในชุมชนต า่กวา่ 5,000 รายตอ่วัน

• ยอดรวมจ านวนผูเ้สยีชีว ิตจากโรคโควิด 19 ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม พ .ศ.2563 ขณะนี้
มีทั้งส ิน้ 20,847 ราย คา่เฉล ีย่รายวันของจ านวนผูเ้สยีชีว ิตในสปัดาหท์ี่ผา่นมา
ลดลงร้อยละ 19 (38 ราย) เมื่อเทียบกับสปัดาห์ก่อนหน้านี้ (47 ราย)

• คา่เฉลีย่ยอดผูป่้วยหนักรายวันในสปัดาหท์ี่ผา่นมาอย ูท่ี่ 1,378 ราย เมื่อเทียบกับ
ในช่วงสปัดาห์ก่อน(1,586 ราย) และในสปัดาห์ก่อนหน้านั้น (1,783 ราย) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าตวัเลขยงัคงลดลงตอ่เนื่องดว้ยอัตราคงที่

• เช่นเดยีวกัน คา่เฉล ีย่จ านวนผูป่้วยที่ใชเ้ครื่องช่วยหายใจรายวันในสปัดาหท์ี่ผา่นมา
เท่ากับ 335 ราย เมื่อเทียบกับในชว่งสปัดาห์ก่อน (377 ราย) และในสปัดาห์ก่อน
หน้านั้น (417 ราย)

การฉีดวัคซีน
• ประชากรเกิน 47 ลา้นคนไดร้ับวัคซีนเข็มแรก คดิเป็นร้อยละ 96 ของเป้าหมายของ

รัฐบาล
• เกือบ 42 ลา้นคนไดร้ับครบทั้ง 2 เข็ม คดิเป็นร้อยละ 81 ของเป้าหมายของรัฐบาล
• แม้การฉีดวัคซีนเกินเปา้หมายของรัฐบาลในเข็มที่หนึ่งร้อยละ 80 และเข็มที่สอง

ร้อยละ 70 ความครอบคลมุของการฉีดวัคซีนยงัต า่กว่านั้นมากส าหรับกลุม่
ประชากรเปราะบาง (โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์) และในวัยรุ่น

วิเคราะหส์ถานการณ์
• จ านวนผูป่้วยยนืยนัและผูป่้วยน่าจะเป็นยงัคงลดลงตอ่เนื่อง วันนี้ยอดผูป่้วยที่ยงั

รักษาอย ู ่ (73,726 ราย) ซึ่งสะท้อนภาพรวมของภาระงานในระบบดแูลรักษาผูป่้วย 

เป็นจ านวนต า่ที่สดุนับตัง้แตว่ันที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และคดิเป็นเกือบ 1/3 

(ร้อยละ 34) ของจ านวนผูป่้วยที่ยงัรักษาอย ูเ่มื่อจุดสงูสดุในวันที่ 8 สงิหาคม

• จ านวนผูป่้วยหนักในวันนี้ (1,355 ราย)  คดิเป็นเพียงร้อยละ 24 ของจ านวนสงูที่สดุ 
(5,626 ราย) ซึ่งรายงานในวันที่ 16 สงิหาคม จ านวนผูป่้วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่

รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน (329 ราย) คดิเป็นร้อยละ 28 ของจ านวนสงูที่สดุ 

(1,172 ราย) ซึ่งรายงานในวันที่ 15 สงิหาคม อยา่งไรก็ตามอัตราการลดลงของ

จ านวนผูป่้วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจชะลอตวัลง และมีเพิ่มขึ้นเลก็น้อยในสองวันที่
ผา่นมา

• โรคโควิด 19 ยงัคงแพร่หลายในประเทศไทย โดยเกือบทุกจังหวัดยงัมีรายงานผูป่้วย

ใหม่ทุกวันซึ่งบ่งชี้ว ่ามีการแพร่ระบาดในระดบัชุมชน ผ ูป่้วยรายวันที่รายงานใน

จังหวัดภาคใตย้งัลดลงตอ่เนื่อง แตเ่มื่อดอัูตราตอ่จ านวนประชากรแลว้ การตดิเชื้อ
และการพบผลตรวจเป็นบวกยงัสงูกว่าสว่นอ่ืนของประเทศ

• ความครอบคลมุของการฉีดวัคซีนยงัคงเพิ่มตอ่เนื่องจนถึงระดบัที่คาดว่าลดการ

เจ็บป่วยรุนแรงและการเสยีชีวิตไดอ้ยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม ความครอบคลมุในบาง

จังหวัดยงัต า่อย ู ่เช่นเดยีวกับในกลุม่เส ีย่งบางกลุม่
• ความครอบคลมุต า่ของการฉีดวัคซีนในหญิงตัง้ครรภ์ยงัเป็นข้อกังวล หญิงตัง้ครรภ์ที่

ยงัไม่ไดร้ับวัคซีนควรปรึกษาแพทยเ์พื่อให้ไดร้ับค าแนะน าที่ดทีี่สดุ หญิงตัง้ครรภ์และ

ครอบครัวและตอ้งปฏิบัตติามมาตรการป้องกันอยา่งเคร่งครัดจนกว่าจะไดร้ับวัคซีน

2 ธันวาคม 2564

รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาหใ์นประเทศไทย 
ฉบบัที ่212 โดยองค์การอนามัยโลก

อ้างอิงจากข้อมูลของ ศบค. 

ค่าเฉล่ียรายวัน ( 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 )

ติดเชื้อใหม่ 5,343 ราย

ฉีดวัคซีน 469,172 เข็ม

หายป่วย 6,295 ราย

เสียชีวิต 38 ราย
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ยอดติดเชื้อรวมที่ยืนยนัแล้ว 2,125,729 ราย     ยอดเสียชีวิต 20,847 ราย



เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนพ.ศ. 2564 องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดใหส้าย
พันธ์ุ B.1.1.529 เป็นสายพันธ์ุนา่กังวลซึ่งมีชื่อว่า “โอมิครอน” องค์ความรู้
ของเราเก่ียวกับสายพันธ์ุนีย้ังมีจ ากัดแต่การศึกษาวิจัยก าลังด าเนนิอยู่
ต่อไปนีคื้อข้อสรุปว่าณ ปัจจุบัน เราทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับไวรัสกลายพันธ์ุนี ้

ความสามารถในการแพรร่ะบาด ยังไม่เป็นทีช่ัดเจนว่าสายพันธ์ุโอมิครอน
มีความสามารถในการแพร่ระบาดทีสู่งกว่า ( ซึ่งหมายถึง การติดต่อจากคน
หนึง่ไปยังอีกคนหนึง่ได้ง่ายกว่า) เมื่อเทยีบกับสายพันธ์ุกลายพันธ์ุอื่นๆ เช่น
สายพันธ์ุเดลต้า จ านวนผู้ที่ตรวจพบมีผลบวกเพิ่มสูงขึน้ในพืน้ทีข่องประเทศ
แอฟริกาใต้ และขณะนีก้ าลังมีการศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อใหเ้ข้าใจ
เพิ่มเติมว่าเกิดจากสายพันธ์ุโอมิครอนหรือปัจจัยอื่นๆ

ความรุนแรงของโรค ยังไม่เป็นทีช่ัดเจนว่าการติดเชือ้สายพันธ์ุโอมิครอน
ก่อใหเ้กิดความรุนแรงของโรคมากกว่าเมื่อเทยีบกับการติดเชือ้สายพันธ์ุกลาย
พันธ์ุอื่นๆ รวมถึงเดลต้า ข้อมูลเบือ้งต้นบ่งชีว่้ามีอัตราการเข้ารักษาพยาบาล
เพิ่มขึน้ในประเทศแอฟริกาใต้ แต่อาจมีสาเหตุจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้
ติดเชือ้ (ซึ่งรวมอาการไม่รุนแรง) มากกว่าสาเหตุจากการทีผู้่ป่วยมีอาการ
รุนแรงขึน้ ขณะนีไ้ม่ได้มีข้อมูลทีร่ะบุว่าอาการทีเ่ก่ียวข้องกับสายพันธ์ุโอมิค
รอนแตกต่างจากอาการของสายพันธ์ุอื่น

การติดเชื้อซ ้าหลักฐานเชิงประจักษ์ในเบือ้งต้นระบุว่า อาจมีความเส่ียง
สูงขึน้ทีจ่ะติดเชือ้ซ ้าด้วยสายพันธ์ุโอมิครอน (ซึ่งหมายถึงผู้ทีเ่คยติดเชือ้โค
วิด 19 มาแล้ว อาจติดเชือ้ซ ้าได้ง่ายกว่าเมื่อเป็นสายพันธ์ุโอมิครอน) เมื่อ
เทยีบกับสายพันธ์ุกลายพันธ์ุอื่นๆ แต่ข้อมูลยังมีจ ากัด

ประสิทธิภาพของวคัซีน องคก์ารอนามัยโลกก าลังท างานรว่มกับภาคเีครอืขา่ย
ทางวิชาการเพือ่ให้เขา้ใจผลกระทบที่สายพันธุ์นีอ้าจมีต่อมาตรการรบัมือที่มอียู่ซ ึง่
รวมถึงวัคซนีด้วย วัคซนียังคงจ าเป็นต่อการลดการเจบ็ป่วยรุนแรงและการ
เสียชวีิต รวมถึงจากสายพันธุ์เดลต้าซึง่เป็นสายพันธุ์หลกัที่แพรร่ะบาดในขณะนี ้

ประสิทธิภาพของการตรวจวินิจฉัยทีมี่อยู่
การตรวจแบบ RT-PCR ทีใ่ช้กันแพร่หลายยังคงสามารถตรวจจบัการติดเชือ้
รวมถึงการติดเชือ้สายพันธ์ุโอมิครอนได้ เช่นเดียวกับทีเ่ราได้เหน็มาแล้วใน
กรณีของสายพันธ์ุอื่นๆ ก าลังมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมว่าสายพันธ์ุโอมิครอน
จะมีผลกระทบต่อการทดสอบชนดิอื่นๆหรือไม่ รวมถงึการตรวจแบบตรวจหา
แอนติเจน

ค าแนะน าส าหรบัประชาชนทัว่ไป
ขั้นตอนทีม่ ีประสิทธิภาพมากทีสุ่ดซึ่งคนทั่วไปสามารถท าได้เพื่อลดการแพร่
ระบาดของโควิด-19 คือการรักษาระยะ อย่างนอ้ย 1 เมตรจากผู้อื่น การสวม
หนา้กากทีพ่อดีกับใบหนา้ การเปิดหนา้ต่างเพื่อใหม้ีการระบายอากาศที่
ดี การเลี่ยงสถานทีแ่ออัดซึ่งอากาศไม่ถ่ายเท รักษาความสะอาดของมือ ไอ/
จามใส่กระดาษทชิชูหรือข้อพับแขน และไปรับวัคซีนทนัทเีมื่อถึงคิว

2 ธันวาคม 2564 | รายงานประจ าสัปดาหจ์ากองคก์ารอนามัยโลกประจ าประเทศไทย ฉบับที่ 212

ลิงก์มีประโยชน์

รายงานสถานการณโ์รคตดิเชื้อโควดิ 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ คลกิ ทีน่ี่
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 :

สายพนัธุโ์อมิครอน

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

เราจะเตรียมตัวรับมือสายพันธุโ์อมิครอนอย่างไร

แม้ยงัไม่มีการพบสายพันธ์ุโอมิครอนในประเทศไทย มันก็เตือนเราถึง
ความจ าเป็นในการไปรบัวัคซีนและการท าตามมาตรการทางสาธารณสขุ
และทางสังคมต่อไปเพื่อปกป้องตัวเราและคนทีเ่รารกั มีอะไรหลายสิ่ง
เกี่ยวกับสายพันธ์ุโอมิครอนทีเ่รายงัไม่รู ้ แต่เราม่ันใจไดว้่ามาตรการ
พื้นฐานเหล่าน้ียงัใช้ได้ผลต่อไป

คลกิที่ภาพเพื่อรับชมดร.มาเรยี แวนเคอร์โคฟ หัวหนา้คณะท างานดา้นวชิาการโรคโควดิ 19 
ขององคก์ารอนามัยโลก ประกาศการจัดให้โอมคิรอน(B.1.1.529) 

เป็นสายพันธุ ์SARS-CoV-2 ที่นา่กังวล
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