
แนวโน้มรายสัปดาห์
• คา่เฉล ีย่จ านวนผูต้ดิเชื้อรายใหมท่ี่พบจากการตดิเชื้อในชมุชนรายสปัดาห์ยงัคง

ลดลงตอ่เนื่อง อยา่งไร ก็ตามจ านวนผูต้ดิเชื้อรายวันเริ่มเพิ่มขึ้นในระยะหลงันี้ ซึ่ง
เพิ่มขึ้นกว่า 2,000 รายเมื่อเทียบกับสองวันที่ผา่นมา

• คา่เฉลีย่จ านวนผูต้ดิเชื้อรายใหมท่ี่พบจากการตดิเชื้อในชมุชนรายวันน้อยลงกว่าวัน
ละ 9,000 เป็นครั้งแรกนับตัง้แตต่น้เดอืนมิถนุายน แตย่งัคงถือว่าสงู ซึ่งเกือบเป็น
ห้าเท่าของคา่เฉล ีย่รายวัน 1,818 รายในช่วงเดอืนเมษายนถึงมิถนุายน

• จ านวนผูเ้สยีชีว ิตยงัคงลดลงอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งลดลงร้อยละ 16 ในสปัดาห์ที่ผา่นมา
• ยอดผูป่้วยหนัก(ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับร้อยละ 6 ในช่วงสปัดาห์ก่อนหนา้นี)้

และผูป่้วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับร้อยละ 6 ในช่วง
สปัดาห์ก่อนหน้านี้) มีอัตราการลดลงคิดเป็นสองเท่า และเป็นชว่งทีเ่ว ้นจากการที่
ดชันีชี้ว ัดทั้งสองมีคา่เฉล ีย่รายวันทรงตวัอย ูห่ลายสปัดาห์ อยา่งไรก็ตามยอด
ทั้งหมดยงัคงสงู

การฉีดวัคซีน
• ประชากรเกือบ 41 ลา้นคนไดร้ับวัคซีนเขม็แรก คดิเป็นร้อยละ 81 ของเปา้หมายของ

รัฐบาล
• กว่า 29.5 ลา้นคนไดร้ับครบทั้ง 2 เขม็ คดิเป็นร้อยละ 58 ของเป้าหมายของรฐับาล

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ซึ่งเป็นอัตราชะลอตวัเมื่อเทียบกับการเพิ่มร้อยละ 5 ในสปัดาหท์ี่
แลว้

• การฉีดวัคซนีเข็มที่สองในกลุม่เปราะบางมีความครอบคลมุมากกวา่ร้อยละ 50 แต่
ความครอบคลมุของการฉีดวัคซนีในสตรมีีครรภ์ยงัต า่กว่ามาก (ร้อยละ 10 ณ วันที่ 17
ตลุาคม)

วิเคราะหส์ถานการณ์

• แม้นสองวันที่ผา่นมาจ านวนผูป่้วยยนืยนัและจ านวนผูป่้วยน่าจะเป็นเพิ่มสงูขึ้น ซึ่งมี

ผลกระทบตอ่การเพิ่มขึ้นของอัตราการครองเตยีงโดยรวม แตจ่ านวนผูป่้วยหนักและ
ผูป่้วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจลดลงอยา่งตอ่เนื่อง

• ระดบัจ านวนผูป่้วยหนัก ผ ูป่้วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและผูเ้สยีชีว ิตน้อยกว่าร้อยละ

50 ของคา่เฉลีย่ที่ปรากฎในช่วงสงูสดุของการแพร่ระบาดเมื่อเดอืนสงิหาคมพ.ศ. 
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• อยา่งไรก็ตาม การตดิเชื้อโควิด 19 ยงัพบไดแ้พร่หลายมากและตวัเลขรวมทั้งหมด

ยงัคงสงูซึ่งสะท้อนให้เห็นการแพร่ระบาดในชุมชนอยา่งมีนัยส  าคญั นอกจากนี้ 

ข้อมูลของผ ูท้ ี่ใช้ชุดตรวจแอนตเิจนซึ่งมีใช้กันอยา่งแพร่หลายในขณะนี้และมีผลตรวจ

เป็นบวกยงัไม่ครบถ้วนจึงท าให้ยากขึ้นที่จะประเมินสถานการณ์ไดอ้ยา่งแม่นย  า
• ตวัเลขผูต็ดิเชื้อในกรุงเทพฯและปริมณฑลต า่กว่าในช่วงหลายเดอืนที่ผา่นมา แต่

กระทรวงสาธารณสขุก าลงัตดิตามสถานการณ์ในจังหวัดที่ตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลช้ิด 

ซึ่งรวมถึงจังหวัดตาก ราชบุรี จันทบุรี ระยอง นครราชสมีา นครศรีธรรมราช

นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา
• เจ้าหน้าที่สาธารณสขุยงัคงเร่งเพิ่มความครอบคลมุของการฉีดวัคซีนในจังหวดั

เหลา่นี้ และมีหน้าที่รายงานความคบืหน้าอยา่งสม ่าเสมอตอ่ศนูยป์ฏิบัตกิารฉกุเฉิน

ของกระทรวงสาธารณสขุ

• ขณะที่มีแผนการปรับมาตรการทางสาธารณสขุและมาตรการทางสงัคม จ าเป็นอยา่ง
ยิง่ที่ประชาชนทั่วไปยงัตอ้งท าตามมาตรการป้องกันตา่งๆ อยา่งเคร่งครัดเพื่อตดั

วงจรของการแพร่ระบาด
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รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาหใ์นประเทศไทย 
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อ้างอิงจากข้อมูลของ ศบค. 

ค่าเฉล่ียรายวัน (22-28 ตุลาคม)
ติดเชื้อใหม่ 8,900 ราย

ฉีดวัคซีน 658,890 เข็ม

หายป่วย 9,556 ราย

เสียชีวิต 64 ราย

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

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

ยอดติดเชื้อรวมที่ยืนยนัแลว้ 1,884,973 ราย     ยอดเสียชีวิต 19,006 ราย

ติดเช้ือใหม่ เสียชีวิตใหม่

ยอดรวมเข็ม 1 ยอดรวมเข็ม 2

ยอ
ดร
วม
สะ
สม

ป้องกันตนเองและผู้อ่ืนจากโควิด 19
- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน า้และสบู่หรือ
แอลกอฮอลเ์จล
- ใช้ข้อพบัแขนด้านในปิดจมูกและปากเมือ่
ไอจาม แล้วล้างมือทันที
- เลี่ยงการสัมผัสตา จมกูและปาก
- รักษาระยะห่างจากผูอ่ื้น

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


การรบัมือกับการแพรร่ะบาดของข้อมูลข่าวสาร
• “เราไม่เพียงแตต่อ่ส ูกั้บภาวะโรคระบาด แตย่งัตอ่ส ูกั้บการแพรร่ะบาดของข้อมูลขา่วสาร

ดว้ย” เป็นค ากลา่วทีรู่้จักกันดขีองดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผ ูอ้ านวยการใหญ่
องคก์ารอนามัยโลก การแพร่ระบาดของข้อมูลขา่วสาร คอืการมขี้อมูลมากจนเกินไป
เก่ียวกับปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ซึ่งท าใหย้ากในการระบวุิธแีก้ไขปญัหา

• ในภาวะฉกุเฉินดา้นสาธารณสขุ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19นี้ การแพร่ร่ะบาด
ของข้อมูลข่าวสาร อาจท าให้ข้อมูลทีน่า่เชื่อถือถกูกลบเกล ือ่นไป และท าใหข้่าวลอืแพร่
ออกไปอยา่งรวดเร็ว เป็นอุปสรรคตอ่การรับมอืดา้นสาธารณสขุที่มปีระสทิธิภาพ

• การแพร่ระบาดของข้อมูลขา่วสารท าให้ยากตอ่การแยกแยะข้อเท็จจริงทีน่ ่าเชื่อถือ ซึ่ง
เป็นแนวทางใหทุ้กคนท าตามมาตรการป้องกัน บางครั้งอาจมขี้อมูลที่สง่เสริมการตตีรา
การแบ่งแยก หรือแม้กระทั้งความรุนแรง ดงันัน้เราทุกคนมบีทบาทส าคญัทีจ่ะชว่ยกัน
แชร์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และลดการแชร์ข้อมลูทีเ่ป็นเท็จ

• หาข้อเท็จจริงและหลกัฐานเชิงประจักษ์ ใช้ว ิจารณญาณเมื่อไดร้ับขา่วสาร
ข้อมูล ประเมนิและตดัสนิวา่มีความถกูตอ้งและความนา่เชื่อถือหรือไม่
โดยเปรียบเทียบกับแหลง่ข้อมูลอ่ืนๆ ใช้ความระมัดระวังในการเลอืก แชร์
เนื้อหาจากแหลง่ทีน่า่เชื่อถือเท่านัน้

• เป็นตวัอยา่งที่ด ี แก้ไขหรือเรียกร้องคนในเครือขา่ยของคณุ เมื่อพบเห็นวา่
มีการโพสตข์้อความที่ไมเ่ป็นความจริง จากนัน้แนะน าให้พวกเขาตดิตาม

แหลง่ข้อมูลที่ไดร้ับการพิสจูน์แลว้วา่ถกูตอ้ง หรือหาข้อมูลจาก
หน่วย งานและองคก์รที่มคีวามเชี่ยวชาญเพือ่ใหไ้ดร้ับข้อมลูทีด่กีว่า

• พิจารณาใช้เวลากับโลกออนไลนน์้อยลง หาข้อมูลลา่สดุเป็นเวลาเฉพาะ
เทา่นั้น เชน่ หนึ่งหรือสองครั้งตอ่วนัหากจ าเป็น สว่นนี้จะชว่ยใหม้ีสขุภาพ
กายและสขุภาพจิตที่ดดีว้ย โดยการท าส ิง่เหลา่นี้ เราจะสามารถตอ่ส ูกั้บ
ข้อมูลที่ผดิและขา่วสารบิดเบือน และเปลีย่นการแพร่ระบาดของข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นประสบการณ์การรับข้อมูลในเชิงบวก ซึ่งสง่เสริมหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ ข้อเท็จจริง และ หลกัวิทยาศาสตร์

วิวัฒนาการของไวรสัโรคโควดิ 19 สายพนัุ์ุ AY.4.2
• ในปีพ.ศ. 2564 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถกูขับเคล ือ่นโดยสายพนัธุ์ SARS-

CoV-2 ชนิดกลายพนัธุ์ ซึ่งมีสายพันธุท์ ี่นา่กังวลคอืสายพนัธุเ์ดลตา้ครองโลกอย ูใ่นขณะนี้
ซึ่งรวมถึงในประเทศไทยดว้ย

• เป็นธรรมชาตขิองไวรัสทุกชนิดที่จะมีการกลายพันธุ์ตอ่เนื่อง ซึ่งรวมถึงสายพนัธุ์โควิดทีม่ี
อย ูท่ ั้งหมด องคก์ารอนามัยโลกก าลงัตดิตามสายพนัธุ์กว่า 20 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นชนิดยอ่ย
ของสายพันธุ์เดลตา้

• หนึ่งในสายพันธุ์กลายพันธุ์ของเดลตา้ที่มีการพบในสหราชอาณาจักรคอื AY.4.2 ซึ่ง
บางครั้งเรียกกันวา่ “เดลตา้พลสั” ก าลงัไดร้ับความสนใจจากสือ่มวลชนและรายงานพบ
ในหลายประเทศ

กังวล อาทิ อัลฟา บีตาและเดลตา้
• AY.4.2 ยงัไม่ไดร้ับการจัดให้อย ูใ่นสายพันธุ์นา่กังวลทีแ่ตกตา่งเดน่ชัดจากสายพันธุ์

เดลตา้เพราะยงัไม่ไดแ้สดงให้ประจกัษ์ว่าแพรร่ะบาดไดง้่ายกวา่ ก่อโรครุนแรงกวา่หรือ
ท าให้อัตราการเสยีชีว ิตสงูกวา่ นอกจากนี้ยงัไม่ไดแ้สดงใหป้ระจักษ์วา่สามารถหลบหลกี
ภูมิค ุม้กันไดแ้ละไม่มีหลกัฐานเชิงประจักษ์วา่วัคซีนทีม่ีอย ูจ่ะลดประสทิธิภาพลงในการ
ป้องกันโรคที่เกิดจากสายพันธุ์นี ้เป็นเพียงการพบการระบาดถ่ีขึ้นในประเทศตา่งๆ ที่
รายงาน และในจ านวนประเทศทัว่โลกมากขึน้

• ขณะที่เรายงัเรียนรู้เพิม่เตมิเก่ียวกับสายพันธุ ์AY.4.2 นัยตอ่งานดา้นสาธารณสขุจะเป็น
ที่เข้าใจกันมากขึ้น แตส่ ิง่ที่เตอืนใจเราก็คอื การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19นี้ยงัคง
ห่างไกลจากจุดส ิน้สดุ และสายพันธุก์ลายพันธุอ์าจจะกลายเป็นสายพันธุน์า่กังวล ซึ่ง
สามารถอุบัตขิึ้นไดท้กุเมือ่

• ข่าวดคีอื ณ ขณะนี้ มาตรการทางสาธารณสขุและทางสงัคมทีม่ีอย ู ่ซึ่งรวมถึงการฉีด
วัคซีน ยงัคงมีประสทิธภิาพในการปอ้งกันสายพันธุ์กลายพันธุ์ ซึ่งรวมถึง AY.4.2 ดว้ย
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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 ีประเทศไทย 
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ค าอุิบาย :
 โควิด 19 สายพนัุุ ์AY.4.2

 การรับมือกับการแพร่ระบาดของข้อมลูขา่วสาร

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

เราควรกังวลเกี่ยวกับสายพันุุ ์AY.4.2 หรือไม่

ยงัไม่ควร แม้มีการพบสายพันุ์ุ AY.4.2 แล้วในบางประเทศ แต่ยงัไม่มี
รายงานการพบในประเทศไทย อีกทัง้ไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจกัษบ์ง่ชี้ว่า
เป็นสายพันุ์ุทีจ่ะแพรก่ระจายได้ง่ายกว่า ก่อโรครุนแรงมากกว่าหรอืท าให้
เสียชีวิตได้มากกว่า

คลิกที่ภาพเพือ่รบัชมดร.มาเรีย แวน เคอร์โคฟ หวัหนา้คณะท  างานดา้น
วิชาการโรคโควิด 19 ขององค์การอนามยัโลกพดูถึงสายพนัธุ์ AY.4.2
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