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สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 29 ธันวาคม 2564

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

รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาหใ์น
ประเทศไทย โดยองคก์ารอนามัยโลก
ฉบับที่ 216 

อ้างอิงจากข้อมูลของ ศบค.

ผู้ป่วยรายใหม่ 2,604 (3,089) ราย ผู้เสยีชวีติ 25 (30) ราย

หายดีแล้ว 3,250 (4,293) ราย ยอดรับวัคซนี 403,361 (366,987) เขม็

ยอดผูติ้ดเชือ้ยืนยันรวมทั้งสิน้ 2,217,287 ราย ยอดผูเ้สียชีวิตรวมทั้งสิน้ 21,647 ราย

ค่าเฉลี่ยรายวันจากวันที่ 21 ถึง 28 ธันวาคม 2564 (สัปดาหก์่อนหน้า)

Main messages

│Community transmission of VoC Omicron starting to occur │

│ RTG encourages COVID-free setting in risk areas and a booster dose│  

│Get vaccinated, maintain universal precautions and stay informed │

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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บทวิเคราะหส์ถานการณ์
• ยอดรวมของผูป่้วยโควิด 19  ท่ี “ยงัมีเชื้อ” ในวันนี้ (33,502) ลดลงอย่างต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกบัหนึ่งสปัดาห์ท่ีผ่านมา ตวัเลขในวันนี้ยงัเป็น

ยอดท่ีต ่าท่ีสดุนับตัง้แต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งหมายความว่าภาระของโรงพยาบาลนั้นลดลงอย่างมีนัยส าคญั

• ยอดผูป่้วยโควิด 19 ขัน้รุนแรงท่ีไดร้ับรายงานในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 (717) คิดเป็นเพียงร้อยละ 12.7 ของยอดสงูสดุท่ีเคยรายงาน (5,626) เมื่อวันท่ี 16 
สิงหาคม สะท้อนให้เห็นถงึการลดลงอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั

• ยอดผูป่้วยท่ีตอ้งใช้เคร่ืองช่วยหายใจท่ีไดร้ับรายงานเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 (176) ถือเป็นเพียงร้อยละ 15 ของยอดสงูสดุ (1,172) ท่ีรายงานเมื่อวันท่ี 15 
สิงหาคม 2564 แสดงให้เห็นการลดลงอย่างต่อเน่ืองเช่นกนัแมว่้าจะชา้ลงก็ตาม

• โรคโควิด 19 ยงัคงแพร่ระบาดทั่ วประเทศไทย พบการแพร่ระบาดในระดบัชุมชนเกือบทุกจังหวัด

• ยอดรายวันของผูติ้ดเชื้อน าเขา้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง (ไดร้ับรายงานในวันนี้ 116 ราย) ซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นถงึการติดเชื้อจากสายพนัธุ์โอมิครอนท่ีเพ่ิมขึน้ใน
นักเดินทางท่ีมาจากประเทศท่ีไดร้ับผลกระทบ

• ในปัจจุบนั หลายพื้นท่ีในประเทศไทยรายงานการแพร่ระบาดในระดบัชุมชนของเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน

• อตัราการฉีดวัคซีนป้องกนัโควิด 19 ยงัคงเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง และคาดว่าจะช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตท่ีเกิดจากเชื้อโควิด 19สายพันธุ์ต่าง 
ๆ ท่ีแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบนั รวมถงึสายพันธุ์ท่ีน่ากงัวลอย่างโอมิครอนไดอ้ย่างมีนัยส าคญั อย่างไรก็ตาม อตัราการรับวัคซีนในบางจงัหวดัและในกลุ่มเส่ียง
บางกลุ่มยงัคงต ่า

• อตัราการรับวัคซีนท่ีต ่าในสตรีมีครรภย์งัคงเป็นประเด็นท่ีน่ากงัวล สตรีมีครรภท่ี์ยงัไม่ไดร้ับวัคซีนควรปรึกษาแพทยเ์พ่ือรบัค าแนะน าท่ีดีท่ีสดุ สตรีมีครรภแ์ละ
ครอบครัวควรปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะไดร้ับวคัซีนครบถว้น
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ยอดผู้ติดเชือ้โควิด 19 ผู้เสียชีวิต และการรับวัคซีนท่ัวโลก
แผนภูมิแสดงยอดท่ีได้รับรายงานรายสัปดาห ์ (27 ธันวาคม 2564)

279,114,972 confirmed cases 

400,488 new cases in last 24 hours

New cases remains similar to the  
previous week

https://covid19.who.int/

5,397,580 deaths

3,630 new deaths in last 24 hours

In the last week new deaths decreased 
by …%

8,649,057,088 vaccine doses administered

3,612,030,562persons fully vaccinated

America region reported largest weekly 
increase in new cases, 39%, and 7% 
increase in new deaths

South-East Asia region reported 12% 
decrease in new cases and 9% increase 
in new deaths

https://covid19.who.int/
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สถานการณร์ะดบัประเทศ
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ยอดผู้ติดเชือ้โควิด 19 ผู้เสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดท่ีได้รับรายงานรายวัน
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2nd wave

3rd wave
Alpha VoC

4th wave
Delta Voc

1st wave

to 28 Dec 2021, 

*To 26 Dec 2021, 
source MoPH

Cases
Total

7-day 
Average

Deaths
Total

7-day 
Average

2,214,712 2,598 21,630 27

New Community Cases

Vaccination 
1st dose

Vaccination
2nd dose

51,032,649* 45,423,045*
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ยอดรายวันของผูเ้สียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย ต้ังแต่เดือนเมษายน 2564
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to 28 Dec 2021
Source MoPH
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• Deaths have decreased by 
10% in the last week
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ยอดรายวันของผู้ป่วยหนักจากโควิด 19 และผู้ป่วยทีต้่องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
(อัตราการครองเตียง)

9 COVID-19 Update 30/12/2021
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Current count: 717
7 days average: 801
7 days decrease: 19%

Ventilated cases 
Current count: 176
7 days average: 206
7 days decrease: 26%

to 28 Dec 2021
Source MoPH
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สถานการณร์ะดบัจังหวัด
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• มีการแพรร่ะบาดเป็นวงกวา้งอย่างต่อเน่ืองทั่วประเทศไทย

• จงัหวดัท่ีมียอดผูต้ิดเชือ้ต่อประชากรหนึ่งลา้นคนสงู สว่นใหญ่จะอยู่ใน
ภาคใตแ้ละภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ

• สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัภาคใตก้็ถือเป็นบรเิวณท่ีมียอดผูต้ิดเชือ้ต่อหัวสงู

• จงัหวดัทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของไทยท่ีมียอดติดเชือ้ต่อหัวสงูสดุมี
พรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร ์

• จงัหวดัท่ีมียอดผูต้ิดเชือ้รายใหม่ต่อประชากรลดลงอยู่ในภาคกลางและภาค
ตะวนัออกตอนลา่ง

• จงัหวดัท่ีมียอดผูต้ิดเชือ้ต  ่าท่ีสดุสว่นใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

Source MoPH

Snapshot of new COVID-19 cases per million 
population by Province reported on 16 Decemberแผนที่ผูป่้วยรายใหม่ต่อประชากรล้านคน แยกตามจังหวัด 

ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม
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แผนที่ผูเ้สียชีวิตรายใหม่ต่อประชากรล้านคน แยกตามจังหวัด 
ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม

• ยอดผูเ้สียชีวติต่อประชากรสงูสดุพบในจงัหวดัทางภาคตะวนัตกเฉียง
เหนือและภาคใต้

• มีการรายงานผูเ้สียชีวติในพื้นท่ีภาคกลาง และภาคตะวนัตกตอนกลาง 
และภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศไทย

Source MoPH
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ความคืบหน้าดา้นโยบาย
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ค าแนะน าในการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นส าหรับโรคโควิด 19

For those who have received the same type of vaccine as 

primary doses.

1st and 2nd dose 3rd dose Interval

Sinovac – Sinovac

Sinopharm– Sinopharm

AstraZeneca/
Pfizer/Moderna

At least 4 weeks after 
2nd dose

AstraZeneca –
AstraZeneca

Pfizer/Moderna At least 3 months 
after 2nd dose

Pfizer – Pfizer 

Moderna – Moderna

Pfizer/Moderna At least 6 months 
after 2nd dose

For those who have received different types of vaccine 

as primary doses.

1st and 2nd dose 3rd dose Interval

Sinovac/Sinopharm–
AstraZeneca

AstraZeneca/
Pfizer/Moderna

At least 3 months 
after 2nd dose

Sinovac/Sinopharm–
Pfizer

Pfizer/Moderna At least 3 months 
after 2nd dose

AstraZeneca – Pfizer Pfizer/Moderna At least 6 months 
after 2nd dose

Department of Disease Control, 17 Dec 2021
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ความเส่ียงโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุโ์อมิครอนยังคงสูงมาก

มีหลักฐานเพ่ิมมากขึ้นที่แสดงใหเ้ห็นว่าสายพันธุโ์อมิครอนมีความไดเ้ปรียบในการเติบโตสูงกว่าสายพันธุ์
เดลตา ในบางพืน้ที่ยอดผูป่้วยสามารถเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าทกุ ๆ  2-3 วัน ท  าใหย้อดผูป่้วยเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วในบางประเทศ เช่น ประเทศที่สายพันธุนี์้กลายเป็นสายพันธุห์ลักของเชือ้ SARS-CoV-2 อย่างส
หราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา อัตราการระบาดที่รวดเร็วน่าจะเป็นผลรวมของสายพันธุโ์อมิครอนทีแ่พร่
เชือ้ไดง่้ายขึ้นและความสามารถในการหลบหลีกกลไกภูมิคุม้กัน

อย่างไรก็ตาม ยอดผูป่้วยในประเทศแอฟริกาใตก้  าลังลดลง หมายความว่าจุดสูงสุดของการระบาดไดผ่้าน
ไปแลว้

ข้อมูลเบือ้งตน้จากประเทศสหราชอาณาจักร แอฟริกาใต ้และเดนมารก์ชีว้่าผูติ้ดเชือ้สายพันธุโ์อมิครอนเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลน้อยลงเมื่อเทียบกับสายพันธุเ์ดลตา ถึงกระน้ันเราก็ยังตอ้งการข้อมูลที่มากขึ้น
เพ่ือที่จะท  าความเข้าใจสถานการณไ์ดอ้ย่างถ่องแท ้เช่น การใชอ้อกซิเจน ความจ  าเป็นในการใชเ้ครื่องช่วย
หายใจ และอัตราการเสียชีวิต เรายังตอ้งการข้อมูลเพ่ิมเติมในการประเมินความรุนแรงของสายพันธุโ์อมิค
รอนในผูท้ี่ไดร้ับวัคซีน และ/หรือ เคยติดเชือ้ SARS-CoV-2 มาก่อน

คาดการณว์่าแนวทางการรักษาที่ไดร้ับการพิสูจน์แลว้ว่ามีความส าคัญในการรักษาโควิด เช่น ยาคอรติ์โคส
เตียรอยดแ์ละยาที่ปิดกั้นการส่งสัญญาณของอินเตอรลิ์วคิน 6 จะยังคงมีประสิทธิภาพในการรักษา
ผูป่้วยหนัก และข้อมูลเบือ้งตน้ชีว้่ายาโมโนโคลนัลแอนติบอดีอาจมีประสิทธิภาพลดลงในการตา้นสายพันธุ์
โอมิครอน 

ทั้งนี้ ข้อมูลเบือ้งตน้ชีว้่าการตรวจเชือ้ในหอ้งปฏบิัติการทั้งดว้ยวิธี PCR และการตรวจแอนติเจนแบบเร็ว 
(Ag-RDT) ยังสามารถใชต้รวจจับสายพันธุโ์อมิครอนได้
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EXPLAINER: Omicron
ท าไมเรายังต้องกังวลหากอาการของโอมิครอนเบากว่าเดลตา
การกลายพันธุบ์างจุดที่พบในสายพันธุโ์อมิครอนช่วยใหเ้ชือ้ไวรัสสามารถแพร่กระจายไดง่้ายขึ้น และอย่างที่เราทราบกันดีว่าจ  านวนผูป่้วยที่
เพ่ิมขึ้นย่อมหมายความว่ามีผูท้ี่จะตอ้งเข้าโรงพยาบาลมากขึ้น และยอดผูป่้วยในโรงพยาบาลที่เพ่ิมขึน้อาจท  าใหร้ะบบสุขภาพที่มีภาระลน้มืออยู่
แลว้ไม่สามารถมอบการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมใหแ้ก่ประชาชนได้

คลิกที่ภาพเพ่ือรบัฟังความคืบหนา้ล่าสดุ
ขององค์การอนามยัโลก จาก ดร. มาเรีย
แวน เคอรโ์คฟ เก่ียวกบัโควิด 19 รวมถึง

สายพันธุโ์อมิครอน

ไวรัสโควิด 19 ทุกสายพันธุส์ามารถท  าใหเ้กิดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได ้โดยเฉพาะในประชากรที่
เปราะบางที่สุด ดังน้ันการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ส  าคัญที่สุดในการปกป้องตนเองและครอบครัว

มาตรการป้องกันโรคแบบที่ใชก้ับสายพันธุเ์ดลตาย่อมช่วยปกป้องเราจากสายพันธุโ์อมิครอนไดเ้ช่นกัน 
ดังน้ันถึงแมจ้ะมีความไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับสายพันธุโ์อมิครอน เราก็มั่นใจไดม้ากว่ามาตรการป้องกนั
ข้ันพืน้ฐานยังคงใชไ้ดผ้ล ใหคุ้ณปกป้องตนเองดว้ยการรับวัคซีน สวมหน้ากากอนามัยใหก้ระชับพอดีอย่าง
ถูกวิธี ลา้งมือใหส้ะอาด ไอหรือจามใส่ข้อพับแขนดา้นในหรือกระดาษทิชช ูและหลีกเล่ียงพืน้ที่ที่อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวกหรือมีผูค้นพลุกพล่าน มาตรการเหล่านี้มีความส าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก าลัง
กา้วเข้าสู่วันสิน้ปี และมีการพบปะกับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนและครอบครัว การรวมตัวอย่างใกลช้ิดในพืน้ที่ที่
อากาศไม่ถ่ายเทคือปัจจัยที่เอือ้ต่อการแพร่เชือ้ไวรัสในระดับสูงและควรหลีกเล่ียง

Source WHO

https://twitter.com/mvankerkhove/status/1475084961640337411?t=lJ1r__aAESmZLy_p5yGdUQ&s=03
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USEFUL LINKS

• The Thailand COVID19 situation report is available in 

Thai and English, please visit

• For regular updates on WHO’s response in Thailand, 

please visit

• For global figures and technical advice from WHO, 

please visit

World Health Organization Country Office for Thailand 
4th Fl., Permanent Secretary Bldg.3 Ministry of Public Health, 

Nonthaburi, Thailand, 11000. sethawebmaster@who.int 

www.who.int/thailand @WHO Thailand

WHO Thailand WHO Thailand

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
http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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From us all

Wishing you all a Happy and Health New Year


