
แนวโนมรายสัปดาห
• ยอดรวมผูติดเช้ือโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันโดยหองปฏิบัติการตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ.2563 เพิ่มข้ึนรอยละ 1.5 (30,858 ราย) ในสัปดาหทีผ่านมา คาเฉลี่ย
จํานวนผูติดเช้ือใหมรายวันท่ีพบจากการติดเช้ือในชุมชนยังคงลดลงข้ึนอกีรอยละ

17 เม่ือเทยีบกับสัปดาหกอนหนานี้ (จาก 5,049 เหลือ 4,189) ในสี่วันท่ีผานมา

จํานวนผูติดเช้ือใหมที่พบจากการติดเช้ือในชุมชนต่ํากวา 4,000 รายตอวัน

• ยอดรวมจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2563 เพิ่มข้ึน

รอยละ 1.1 (237 ราย) ในสัปดาหที่ผานมา คาเฉลีย่รายวันของจํานวนผูเสียชีวิต
ในสัปดาหที่ผานมาลดลงรอยละ 11 (34 ราย) เม่ือเทียบกับรอยละ 19 ในสัปดาห

กอนหนานี้ (38 ราย)

• คาเฉลีย่ยอดผูปวยหนกัรายวันยังคงลดลงอยางตอเนื่องดวยอัตราคงท่ี ในสัปดาหที่

ผานมาคาเฉลี่ยอยูที่ 1,254 ราย ซ่ึงลดลงรอยละ 9 เม่ือเทียบกับรอยละ 13 ในชวง

สัปดาหกอน(1,378 ราย) และรอยละ 11 ในสัปดาหกอนหนานั้น (1,586 ราย)
• คาเฉลีย่จํานวนผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจรายวันในสัปดาหที่ผานมาเทากับ 328

ราย ซ่ึงลดลงรอยละ 2 เม่ือเทียบกับ 335 ราย (รอยละ 11) ในชวงสัปดาหกอน

และ 377 รายในสัปดาหกอนหนานั้น (รอยละ 10)

การฉีดวัคซีน
• ประชากรเกือบ 50 ลานคนไดรับวัคซีนเข็มแรก คิดเปนรอยละ 98 ของเปาหมาย

รัฐบาล

• เกือบ 43 ลานคนไดรับครบท้ัง 2 เข็ม คิดเปนรอยละ 84 ของเปาหมายรัฐบาล

• แมการฉีดวัคซีนเกินเปาหมายของรัฐบาลในเข็มที่หน่ึงรอยละ 80 และเข็มท่ีสอง

รอยละ 70 ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนยังต่ํากวามากสําหรับกลุมประชากร
เปราะบาง และยิ่งต่ํากวาเปาหมายมากในกลุมสตรีมีครรภ

วิเคราะหสถานการณ

• จํานวนผูปวยยืนยันและผูปวยนาจะเปน (60,415 ราย) ยังคงลดลงตอเนื่อง ซ่ึงลดลง

รอยละ 18 เม่ือเทียบกับสัปดาหกอนหนานี้ จํานวนนี้เปนจํานวนต่ําที่สุดนับตั้งแต

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และต่ํากวาจํานวนผูปวยท่ียังรักษาอยูเม่ือจุดสูงสุดใน

วันที่ 8 สิงหาคม (214,786 ราย) กวารอยละ 70 ในสวนน้ีชวยลดภาระงานโดยรวม

ของระบบสาธารณสุขไดอยางมาก

• จํานวนผูปวยหนักในวันนี้ (1,254 ราย) ต่ํากวาจํานวนสูงที่สุด (5,626 ราย) ซ่ึง

รายงานในวันท่ี 16 สิงหาคมเกือบรอยละ  80 ซ่ึงสะทอนถึงการลดลงดวยอตัราคงท่ี

• จํานวนผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ 328 ราย ต่ํากวาจํานวนสูงท่ีสุด (1,172 ราย) ซ่ึง

รายงานในวันท่ี 15 สิงหาคมถึงรอยละ  73 อยางไรก็ตามอัตราการลดลงของจํานวน

ผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจชะลอตัวลง โดยลดลงเพียงรอยละ 2 เม่ือเทียบกับ

สัปดาหกอนหนานี้

• โรคโควิด 19 ยังคงแพรหลายในประเทศไทย โดยเกือบทุกจังหวัดยังมีรายงานผูปวย

ใหมทุกวันซ่ึงบงช้ีวามีการแพรระบาดในระดับชุมชน ผูปวยรายวันที่รายงานใน

จังหวัดภาคใตยังลดลงตอเน่ือง แตเม่ือดูอัตราตอจํานวนประชากรแลว การติดเช้ือ

และการพบผลตรวจเปนบวกยังสูงกวาสวนอื่นของประเทศ

• ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนยังคงเพิ่มตอเน่ืองจนถึงระดับที่คาดวาลดการ

เจ็บปวยรุนแรงและการเสียชีวิตไดอยางมาก อยางไรก็ตาม ความครอบคลมุในบาง

จังหวัดยังต่ําอยู เชนเดียวกับในกลุมเสี่ยงบางกลุม

• ความครอบคลุมต่ําของการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภยังเปนขอกังวล หญิงตั้งครรภท่ี

ยังไมไดรับวัคซีนควรปรึกษาแพทยเพื่อใหไดรับคําแนะนําท่ีดีที่สุด หญิงตั้งครรภและ

ครอบครัวและตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันอยางเครงครัดจนกวาจะไดรับวัคซีน

9 ธันวาคม 2564

รายงานความคืบหนาประจําสัปดาหในประเทศไทย 

ฉบับที่ 213 โดยองคการอนามัยโลก

อางอิงจากขอมูลของ ศบค. 

คาเฉล่ียรายวัน ( 3 - 9 ธันวาคม 2564 )

ติดเช้ือใหม 4,408 ราย

ฉีดวัคซีน 369,799 เข็ม

หายปวย 6,276 ราย

เสียชีวิต 34 ราย
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โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด 19)

ยอดติดเช้ือรวมท่ียืนยันแลว 2,156,587 ราย     ยอดเสียชีวิต 21,084 ราย
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ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีรายงานการพบสายพันธุโอมิครอนใน

57 ประเทศใน 6 ภูมิภาคขององคการอนามัยโลก สายพันธุนี้มีการกลาย

พันธุในหลายตําแหนงซ่ึงอาจมีผลตอพฤติกรรมของไวรัส องคการอนามัยโลก

และเครือขายทางวิชาการกําลังทําการศึกษาวิจัยอยูเพ่ือใหเขาใจพิสัยของโรค

ที่กอโดยสายพันธุนากังวลนี้และศึกษาวาวคัซีนที่มีอยูปองกันไดในระดับใด

ตอไปนี้คือขอสรุปวา ณ ปจจุบัน เราทราบอะไรบางเก่ียวกับไวรัสกลายพันธุนี้

ประสิทธิภาพของวัคซีน เปาหมายหลักของการฉีดวัคซีนโควิด 19 คือการ

ลดการเจ็บปวยรุนแรงและการเสียชีวิต วัคซีนโควดิ 19 ที่ไดรับอนุมัติใหใชใน
กรณีฉุกเฉินโดยองคการอนามัยโลกยังคงใหการปองกันการเจ็บปวยรุนแรง

และการเสียชีวิต รวมถึงจากสายพันธุเดลตาซ่ึงเปนสายพันธุหลักที่แพร

ระบาดในประเทศสวนใหญขณะนี้ คาดกันวาวคัซีนนาจะมีประสิทธิภาพใน

การรับมือกับสายพันธุโอมิครอน แตตองใชเวลาในการรวบรวมหลักฐานเชิง

ประจักษที่ชัดเจนวาวัคซีนมีประสิทธิภาพอยางไรตอสายพันธุกลายพันธุนี้

อาการของโรค ขณะนี้ยังไมมีขอมูลที่บงช้ีวาสายพันธุนี้กอใหเกิดอาการ

แตกตางจากสายพันธุอ่ืน

ความรุนแรงของโรค ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปความรุนแรงของโรคที่เกิดจาก

สายพันธุโอมิครอน แมรายงานเบ้ืองตนจากประเทศแอฟริกาใต (ซ่ึงมีการพบ

สายพันธุโอมิครอนครั้งแรก) และจากสหราชอาณาจักรระบุวา มีอาการไม

รุนแรง

การเขาใจระดับความรุนแรงของโรคที่เกิดจากสายพันธุโอมิครอนตองใชเวลา

และเราจะไดทราบขอมูลมากข้ึนในสัปดาหขางหนาเมื่อมีรายงานเขามาจาก

ทั่วโลก อยางไรก็ตามทุกสายพันธุสามารถกอโรครุนแรงและทําใหเสียชีวิตได 

ดังนั้นการปองกันการติดเช้ือจึงเปนหัวใจสําคัญ

ความสามารถในการแพรระบาด ยังไมเปนที่ชัดเจนวาสายพันธุโอมิครอน

มีความสามารถในการแพรระบาดที่สูงกวาเมื่อเทียบกับสายพันธุกลายพันธุ

อ่ืนๆ เชนสายพันธุเดลตา มีจํานวนผูติดเช้ือเพ่ิมสูงข้ึนในประเทศที่พบสาย

พันธุโอมิครอน ดังนั้นสายพันธุนี้อาจแซงหนาสายพันธุอ่ืนๆ โดยเรว็

เชนเดียวกับที่สายพันธุอัลฟาไดเขามาแทนที่สายพันธุอ่ืนๆ ที่มีอยูกอน และ

เชนเดียวกับที่สายพันธุเดลตามาแทนที่สายพันธุอัลฟา

มากกวาสายพันธุเดลตาหรือสายพันธุนากังวลอ่ืนหรือไม ซ่ึงเปนส่ิงที่เราจะ

ไดรับคําตอบในสัปดาหตอๆ ไป

ขณะที่เราเตรียมรับมือกับสายพันธุโอมิครอน เราตองไมลืมวา ทั่วโลกก็รับมือ

กับสายพันธุเดลตาอยู ซ่ึงเปนสายพันธุที่มีการพิสูจนแลววามีความสามารถ

ในการแพรระบาดสูงและอันตรายมาก และยังเปนสาเหตุของการติดเช้ือสวน

ใหญทั่วโลก

มาตรการปองกันที่ใชไดผลกับสายพันธุเดลตายังคงใชไดกับสายพันธุโอมิค

รอน แมจะมีความไมแนนอนอยูมากมายเก่ียวกับสายพันธุโอมิครอน เรา

ยังคงมั่นใจไดในระดับสูงวามาตรการพ้ืนฐานยังใชไดผล ปองกันตัวเองดวย

การไปฉีดวัคซีน สวมหนากากที่พอดีกับใบหนา รักษาความสะอาดของมือ

ไอ/จามใสกระดาษทิชชูหรือขอพับแขนและเล่ียงสถานที่แออัดซ่ึงอากาศไม

ถายเท สวนนี้มีความสําคัญเปนพิเศษขณะที่เราเขาใกลชวงส้ินปและมีการ

พบปะสังสรรคกับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนและครอบครัว การรวมตัวกันใน

สถานที่ปดและอากาศไมถายเทยังคงแสดงใหเห็นวามีอัตราการแพรกระจาย

ของไวรัสสูง

9 ธันวาคม 2564 | รายงานประจําสัปดาหจากองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย ฉบับท่ี 213

ลิงกมีประโยชน

รายงานสถานการณโรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ คลิก ท่ีน่ี

ติดตามความคืบหนาตาง ๆ จากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย  คลิก ท่ีน่ี

ติดตามตัวเลขทั่วโลกลาสุดและคําแนะนําทางวิชาการจากองคการอนามัยโลก คลิก ท่ีน่ี

สํานักงานองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย 

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ประเทศ

ไทย 11000 sethawebmaster@who.int
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คําอธิบาย :

สายพันธุโอมิครอน

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด 19)

วัคซีนท่ีมีอยูปองกันสายพันธุโอมิครอนไดหรือไม

ขณะนี้ยังไมมีหลักฐานเชิงประจักษวาเราตองเปล่ียนวัคซีนเพ่ือรับมือกับ

สายพันธุโอมิครอน มีการศึกษาวิจัยซึ่งดําเนินการอยู แตเราทราบแนชัด

วาวัคซีนที่มีอยูมีประสิทธิภาพในการรับมอืกับสายพันธุเดลตาซึ่งเปนสาย

พันธุหลักที่ระบาดอยูในขณะนี้ทั่วโลก เพราะฉะนั้นควรไปรับวัคซีนไมวา

สายพันธุใดจะแพรระบาดอยู

คลิกที่ภาพเพ่ือรับชมดร.ไมค ไรอัน ผูอํานวยการดานภัยสุขภาพฉุกเฉินขององคการอนามัย

โลก พูดถึงมาตรการปองกันสายพันธุเดลตาและโอมิครอน

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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