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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 5 มกราคม 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก No. 217

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 3,170 (2,604) ราย ผูเสียชีวิต 17 (25) ราย

หายดีแลว 2,956 (3,250) ราย ยอดรับวัคซีน 157,921 (403,361) เข็ม

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 2,239,475 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 21,769 ราย

คาเฉลี่ยรายวันจากวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 (เปรียบเทียบกับสัปดาหกอนหนา)

ประเด็นสื่อสารหลัก

│การระบาดของเชื้อโอมิครอนในชุมชนเพ่ิมสูงขึ้นในบางจังหวัด │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│

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

• ยอดรวมของผูปวยโควิด 19  ที่ “ยังมีเชื้อ” จากที่เคยลดลงไดกลับมาเพ่ิมขึน้ ยอดเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2565 (32,929) คือตัวเลขที่ต่ําที่สุดนับตั้งแตวันที่ 14 
พฤษภาคม 2564 นับแตนั้นเปนตนมา ยอดรายวันของผูปวยโรคโควิด 19 รายใหมก็เพ่ิมขึ้นจนสูงกวายอดผูปวยที่หายดีแลว และยอดผูปวยมีเชื้อที่มีการ
รายงานในวันนี้คือ 34,887 ราย

• ยอดผูปวยโควิด 19 ขั้นรุนแรงที่ไดรับรายงานในวันนี้ (541) คิดเปนเพียงรอยละ 9.6 ของยอดสูงสุดที่เคยรายงาน (5,626) เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม สะทอนให
เห็นถึงการลดลงอยางตอเนือ่ง

• ยอดผูปวยที่ตองใชเคร่ืองชวยหายใจที่รายงานในวันนี้ (149) คิดเปนเพียงรอยละ 12.7 ของยอดสูงสุดที่เคยรายงาน (1,172) เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2564
สะทอนถึงการลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน

• โควิด 19 ยังคงแพรกระจายเปนวงกวางทั่วประเทศไทย และมีการแพรระบาดในชุมชนเกือบทกุจังหวัด

• ยอดรายวันของผูติดเชื้อนําเขาเพ่ิมขึน้อยางตอเนื่อง (ไดรับรายงานในวันนี้ 169 ราย) สะทอนใหเห็นถึงการติดเชือ้จากสายพันธุโอมิครอนที่เพ่ิมขึ้นในนัก
เดินทางที่มาจากประเทศที่ไดรับผลกระทบหนัก

• ในปจจุบัน จังหวัดสวนใหญในประเทศไทยรายงานการแพรระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุโอมิครอนในระดบัชุมชนแลว

• อัตราการฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 ยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และคาดวาจะชวยลดการเจ็บปวยรุนแรงและการเสียชีวิตที่เกิดจากเชือ้โควิด 19 สายพันธุตาง 
ๆ ที่แพรระบาดอยูในปจจุบัน รวมถึงสายพันธุที่นากังวลอยางโอมิครอนไดอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม อัตราการรับวัคซีนในบางจังหวัดและในกลุมเสีย่ง
บางกลุมยังคงต่ํา

• อัตราการรับวัคซีนที่ต่ําในสตรีมีครรภยังคงเปนประเดน็ที่นากังวล สตรีมีครรภที่ยังไมไดรับวัคซีนควรปรึกษาแพทยเพ่ือรับคําแนะนําที่ดีที่สดุ สตรีมีครรภและ
ครอบครัวควรปฏิบัติตามมาตรการปองกันอยางเครงครัดที่สุดเทาที่เปนไปไดจนกวาจะไดรับวัคซีนครบถวน
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ยอด (รวม) ของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห (5 มกราคม 2565)

281,808,270 ยอดรวมผูติดเชื้อ

1,351,175 ผูติดเชื้อใหมใน 24 ชั่วโมงลาสุด

ยอดผูติดเชื้อรายใหมยังคงแตกตางจากยอดในสัปดาหท่ีแลว

https://covid19.who.int/

5,411,759 ยอดรวมผูเสียชีวิต

7,605 ผูเสียชีวิตรายใหมใน 24 ชั่วโมงลาสุด

ในสัปดาหท่ีแลว ยอดผูเสียชีวิตรายใหมเพ่ิมขึ้นรอยละ 52

8,693,832,171 จํานวนเข็มของวัคซีนท่ีฉีดใหแกประชาชน

3,629,138,941 ประชาชนท่ีไดรับวัคซีนครบ

ภูมิภาคแอฟริการายงานยอดผูติดเชื้อและยอดผูเสียชีวิต
รายสัปดาหเพิ่มขึ้นสูงสุดที่รอยละ 1.08 และ 26.8 
ตามลําดับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตรายงานยอดผูติดเชื้อและ
ยอดผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ 0.05 และ 49.6 
ตามลําดับ

สถานการณตามภูมิภาค

ขององคการอนามัยโลก

อเมริกา

ยุโรป

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

เมดิเตอเรเนียนตะวันออก

แปซิฟกตะวันตก

แอฟริกา

https://covid19.who.int/
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สถานการณระดับประเทศ
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ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน
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ถงึ 5 มกราคม 2565
ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ยอดผูติดเชื้อ

รวม

ยอดเฉลี่ย

7 วัน

ยอดผูเสียชีวิต

รวม

ยอดเฉลี่ย 

7 วัน

2,239,475 3,170 21,788 17

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

รายใหม สะสม
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ยอดรายวันของผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย ต้ังแตเดือนเมษายน 2564

06/01/2022COVID-19 Update7

ถึง 5 มกราคม 2565
ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

• จํานวนผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 32 ในสัปดาห
ที่ผานมา

0

50

100

150

200

250

300

350

วันท่ีรายงาน



Back to Contents 

ยอดรายวันของผูปวยหนักจากโควิด 19 และผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ 
(อัตราการครองเตียง)

9 COVID-19 Update 06/01/2022
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ผูปวยหนัก
ยอดปจจุบัน: 541
ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 573
ยอดลดลงในชวง 7 วัน: รอยละ 25*

ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ
ยอดปจจุบัน : 149
ยอดเฉลี่ย 7 วัน : 153
ยอดลดลงในชวง 7 วัน : รอยละ 22*

ถึง 21 ธ.ค. 2564

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ
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สถานการณระดับจังหวัด
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• มีการแพรระบาดเปนวงกวางอยางตอเนื่องทั่วประเทศไทย

• จังหวัดที่รายงานยอดผูติดเชื้อตอหัวสูงประกอบดวยจังหวัดที่มียอด
ผูติดเชื้อจากสายพันธุโอมิครอนคอนขางสูง

• สถานที่ทองเที่ยวบางจุดมียอดผูติดเชื้อสูง

• บางจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับกัมพูชา ลาว และเมียนมารก็มียอดผู
ติดเชื้อสูงเชนกัน

• จังหวัดที่มียอดผูปวยรายใหมตอหัวคอนขางตํ่าจะอยูในภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Ŀ δ╔ŘΘ : ĆŚżĿ ŚŤ·ůΘŀ ΘŚĹ ůτć

แผนที่ผูปวยรายใหมตอประชากรลานคน แยกตามจังหวัด 
ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม
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แผนที่ผูปวยรายใหมตอประชากรลานคน แยกตามจังหวัด 
ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม

• จังหวัดที่รายงานยอดผูเสียชีวิตตอหัวสูงสุดยังคงอยูในภาคเหนือและ
ภาคใต

• จังหวัดภาคกลางบางจังหวัดมีการรายงานยอดผูเสียชีวิต

Ŀ δ╔ŘΘ : ĆŚżĿ ŚŤ·ůΘŀ ΘŚĹ ůτć
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ความคืบหนาดานนโยบาย
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คําแนะนําในการรับวัคซีนเข็มกระตุนสําหรับโรคโควิด 19

กรมควบคมุโรค 17 ธนัวาคม 2564

สําหรับผูที่รับวัคซีน 2 เข็มแรกชนิดเดียวกัน

เข็มท่ี 1 และ 2 เข็มท่ี 3 ระยะรอ

ซิโนแวค – ซิโนแวค

ซิโนฟารม – ซิโนฟารม

แอสตราเซเนกา/

ไฟเซอร/โมเดอรนา

อยางนอย 4 สัปดาหหลังรับเข็มท่ี 2

แอสตราเซเนกา – แอสตราเซเนกา ไฟเซอร/โมเดอรนา อยางนอย 3 สัปดาหหลังรับเข็มท่ี 2

ไฟเซอร – ไฟเซอร

โมเดอรนา – โมเดอรนา

ไฟเซอร/โมเดอรนา อยางนอย 6 สัปดาหหลังรับเข็มท่ี 2

สําหรับผูที่รับวัคซีน 2 เข็มแรกคนละชนิด

เข็มท่ี 1 และ 2 เข็มท่ี 3 ระยะรอ

ซิโนแวค /ซิโนฟารม– แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา/

ไฟเซอร/โมเดอรนา

อยางนอย 3 สัปดาหหลังรับเข็มท่ี 2

ซิโนแวค /ซิโนฟารม– ไฟเซอร ไฟเซอร/โมเดอรนา อยางนอย 3 สัปดาหหลังรับเข็มท่ี 2

แอสตราเซเนกา – ไฟเซอร ไฟเซอร/โมเดอรนา อยางนอย 6 สัปดาหหลังรับเข็มท่ี 2
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การศึกษาจากสหราชอาณาจักรยังชี้วาเราสามารถกระตุนประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดตํ่าลงในการปองกัน

การติดเชื้อแบบแสดงอาการที่เกิดจากสายพันธุโอมิครอนเชนเดียวกับสายพันธุอ่ืน ๆ ไดโดยการรับวัคซีน

เข็มกระตุน และนี่คือแนวทางในการยกระดับการปกปองสําหรับประชากรกลุมเปราะบางที่สุด

เรารูอะไรบางเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของการตรวจหาเชื้อโอมิครอนในหองปฏิบัติการ

ดูเหมือนวาสายพันธุโอมิครอนยังไมสงผลกระทบตอความแมนยําของการวินิจฉัยโรคดวยวิธี PCR ที่ใชเปน
ประจําและการตรวจแอนติเจนแบบเร็ว (Ag-RDT) อยางไรก็ดี การศึกษาความไวเชิงเปรียบเทียบของการ

ตรวจเชื้อแบบ Ag-RDT ก็กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้

เรารูอะไรบางเกี่ยวกับการรักษาโรคโควิดท่ีเกิดจากโอมิครอน
การรักษาผูปวยหนักหรือผูปวยวิกฤตจากโรคโควิด 19 ที่เกิดจากโอมิครอน ดวยการควบคุมการตอบสนอง

ของโฮสต เชน การใชยาคอรติโคสเตียรอยด (corticosteroids) และยาตานอินเตอรลิวคิน (IL 6 receptor 

blockers) ยังคงใชไดผล

เราทําอะไรไดบางเพ่ือปกปองตนเองจากโอมิครอน
ไวรัสโควิด 19 ทุกสายพันธุสามารถทําใหเกิดอาการปวยรุนแรงและการเสียชีวิตได โดยเฉพาะในประชากรที่

เปราะบางที่สุด ดังนั้นการปองกันโรคจึงเปนวิธีที่สําคัญที่สุดในการปกปองตนเองและครอบครัว

มาตรการปองกันโรคแบบที่ใชกับสายพันธุเดลตายอมชวยปกปองเราจากสายพันธุโอมิครอนไดเชนกัน 

ดังนั้นถึงแมจะมีความไมแนนอนมากมายเก่ียวกับสายพันธุโอมิครอน เราก็มั่นใจไดมากวามาตรการปองกัน

ขั้นพื้นฐานยังคงใชไดผล ใหคุณปกปองตนเองดวยการรับวัคซีน สวมหนากากอนามัยใหกระชับพอดีอยาง

ถูกวิธี ลางมือใหสะอาด ไอหรือจามใสขอพับแขนดานในหรือกระดาษทิชชู และหลีกเลี่ยงพื้นท่ีที่อากาศ

ถายเทไมสะดวกหรือมีผูคนพลุกพลาน 

เรารูอะไรบางเกี่ยวกับการแพรเชื้อของสายพันธุโอมิครอน

ขณะน้ีเรามีหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นและสอดคลองกันจากประเทศตาง ๆ วาโอมิครอนแพรกระจายไดเร็วกวา

เดลตามาก ทําใหยอดผูติดเชื้อในบางพื้นที่เพิ่มเปนสองเทาทุก ๆ 2-3 วัน ปจจัยที่เปนสาเหตุใหตัวเลขพุงสูง

ยังคงไมชัดเจน แตสวนหนึ่งอาจเปนเพราะเชื้อสายพันธุนี้ติดไดงายขึ้นและหลบหลีกกลไกภูมิคุมกันได

เรารูอะไรเกี่ยวกับความรุนแรงของโอมิครอนบาง

เราไดขอมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ เก่ียวกับอาการของผูปวยที่ติดเชื้อโอมิครอน แตขอมูลก็ยังคงจํากัด ขอมูล

เบ้ืองตนจากประเทศแอฟริกาใต สหราชอาณาจักร และเดนมารก ชี้วาผูติดเชื้อสายพันธุโอมิครอนเขา

โรงพยาบาลนอยกวาเมื่อเทียบกับสายพันธุเดลตา อยางไรก็ตาม อัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

อาจไมใชตัวบงชี้ความรุนแรงของโรคที่ดีนักเพราะอาจเปนผลมาจากนโยบายและแนวปฏิบัติในการเขารับ

การรักษาก็ได เราจําเปนตองมีขอมูลเพิ่มเติมจากประเทศตาง ๆ เพื่อใหเขาใจถึงพัฒนาการโดยท่ัวไปของ

โรคที่เกิดจากโอมิครอน ตลอดจนความตองการออกซิเจน เครื่องชวยหายใจ และแนวโนมของการเสียชีวิต

การรับวัคซีนหรือการติดเชื้อโควิดมาแลวสามารถชวยปกปองเราจากโอมิครอนไดหรือไม

ขอมูลเบ้ืองตนจากการศึกษาชี้วาถึงแมจะไดรับวัคซีนหรือเคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 มาแลว รางกายก็อาจ
ผลิตแอนติบอดีตอตานโอมิครอนไดในระดับท่ีคอนขางตํ่า นอกจากนี้ การศึกษาในประเทศอังกฤษยังชี้วาผู

ที่เคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนมีแนวโนมที่จะติดเชื้อซ้ําดวยสายพันธุโอมิครอนมากกวาสายพันธุอ่ืน ๆ 
ประเทศเดนมารกและอิสราเอลรายงานแนวโนมการติดเชื้อซ้ําที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบงชี้วาโอมิครอนสามารถหลบ

หลีกกลไกภูมิคุมกันได
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คําอธิบาย : โอมิครอน
เราควรกังวลหรือไมหากโรคโควิดท่ีเกิดจากสายพันธุโอมิครอนน้ันมีอาการเบากวาเดลตา

เนื่องจากเชื้อสายพันธุโอมิครอนนั้นแพรกระจายไดงายกวา หากไมมีมาตรการปองกันที่เขมงวด จํานวนผูปวยสามารถเพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็ว แมวา

สดัส่วนของประชากรที่มีอาการปวยจะลดลง แตยอดผูติดเชื้อที่พุงสูงขึ้นอยางมากยอมทําใหระบบสุขภาพตองรับภาระหนักท่ีเกินไป โรงพยาบาล

ในบางประเทศก็ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงเน่ืองจากบุคลากรทางการแพทยก็ติดเชื้อ

ท่ีมา : องคการอนามัยโลก
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ลิงกมีประโยชน
• รายงานสถานการณโรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและ

อังกฤษ โปรดคลิก

• ติดตามความคืบหนาอยางสมํ่าเสมอจากองคการอนามัยโลกในประเทศ

ไทย โปรดคลิก

• ติดตามตัวเลขทั่วโลกลาสุดและคาํแนะนําทางวิชาการจากองคการอนามัย

โลก โปรดคลิก

สํานักงานองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข 

นนทบุรี ประเทศไทย 11000  sethawebmaster@who.int 

www.who.int/thailand @WHO Thailand
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