
แนวโน้มรายสัปดาห์
• คา่เฉล ีย่จ านวนผูต้ดิเชื้อรายใหมท่ี่พบจากการตดิเชื้อในชมุชนรายสปัดาห์ยงัคง

ลดลงตอ่เนื่องดว้ยอัตราคงที่ ในสามวนัของสปัดาห์ที่ผา่นมาจ านวนผูต้ดิเชื้อใหม่
รายวันที่มีผลตรวจยนืยนัจากห้องปฏิบัตกิารน้อยกว่า 7,000 รายตอ่วัน

• คา่เฉล ีย่รายวันของจ านวนผูเ้สยีชีว ิตในสปัดาหท์ี่ผา่นมาลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบ
กับสปัดาห์ก่อนหน้านี้ โดยมีคา่เฉล ีย่ผ ูเ้สยีชีว ิตรายวัน 60 รายในชว่งเจ็ดวันที่ผา่น
มา เมื่อเทียบกับคา่เฉล ีย่ 65 รายในสปัดาห์ก่อนหน้านี้

• ยอดผูป่้วยหนักลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับร้อยละ 9 ในช่วงสปัดาห์ก่อนหนา้นี้
เช่นเดยีวกับผูป่้วยทีใ่ช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับร้อยละ
10 ในช่วงสปัดาห์ก่อนหนา้นี้ อัตราการลดลงของยอดผูป่้วยหนักและผูป่้วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจคอ่นข้างคงที่ในสองสปัดาห์ที่ผา่นมา เช่นเดยีวกับผ ูต้ดิเชื้อราย
ใหม่ที่พบจากการตดิเชื้อในชุมชน

การฉีดวัคซีน
• ประชากรเกิน 44.5 ลา้นคนไดร้ับวัคซีนเข็มแรก คดิเป็นร้อยละ 88 ของเป้าหมาย

ของรัฐบาล
• 35 ลา้นคนไดร้ับครบทั้ง 2 เข็ม คดิเป็นร้อยละ 70 ของเป้าหมายของรัฐบาล
• การฉีดวัคซีนเข็มที่สองในกลุม่ผ ูม้ีโรคประจ าตวัและผูส้งูอายมุีความครอบคลมุ

ประมาณร้อยละ 60 อยา่งไร ก็ตามความครอบคลมุของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ใน
สตรีมีครรภ์ยงัอย ูท่ ี่ร้อยละ 13 เทา่นั้น (เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 จากสปัดาห์ก่อนหน้า
นี้)

• อัตราการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวัยรุ่นอาย ุ12-17 ปีในขณะนีม้ากกวา่การฉีดเข็มที่ 1
ในสตรีมีครรภ์

วิเคราะหส์ถานการณ์
• จ านวนผูป่้วยยนืยนัยงัคงลดลงตอ่เนื่อง วันนี้ยอดผูป่้วยหนัก (1,864 ราย)เป็น

จ านวนต า่ที่สดุนับตัง้แตว่ันที่ 29 มิถนุายนและน้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสงู

ที่สดุ (5,628 ราย) ซึ่งรายงานในวันที่ 16 สงิหาคม เช่นเดยีวกัน จ านวนผูป่้วยที่ใช้

เครื่องช่วยหายใจที่รายงานเมื่อวานนี ้(423 ราย) เป็นจ านวนต า่ทีส่ดุนับตัง้แตว่ันที่ 

22 มิถนุายนและคดิเป็นร้อยละ 36 ของจ านวนสงูที่สดุ (1,172 ราย) ซึ่งรายงานใน
วันที่ 15 สงิหาคม 

• แม้จ านวนผูป่้วยที่รายงานในจังหวัดภาคใตล้ดลง วันนี้ยงัคงมีห้าจังหวดัในภาคใตซ้ึ่ง

ตดิอันดบัสบิจังหวัดที่มีรายงานจ านวนผูป่้วยสงูสดุ ไดแ้ก่ จังหวัดสงขลา (รายงาน

ผูป่้วย 524 ราย เป็นอันดบัที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร) นครศรีธรรมราช (อันดบัที่ 
4 รายงานผูป่้วย 375 ราย) ปัตตาน(ีอันดบัที่ 5 รายงานผูป่้วย 368 ราย) ยะลา

(อันดบัที่ 7 รายงานผูป่้วย 275 ราย)และสรุาษฎร์ธานี(อันดบัที่ 9 รายงานผูป่้วย 233 

ราย) 

• แม้มีแนวโน้มที่ลดลง การตดิเชื้อโควิด 19 ยงัพบไดแ้พร่หลายมากในประเทศไทย
ความครอบคลมุต า่ของการฉีดวัคซีนในกลุม่สตรีมีครรภ์เป็นข้อกังวลที่มีนัยส  าค ั

• ร้อยละ  49 ของประชากรในประเทศไทยไดร้ับวัคซีนโควิด 19 ครบแลว้ แม้การฉีด

วัคซีนลดการเกิดโรครุนแรงไดอ้ยา่งมีนัยส  าค ั ก็ยงัไม่สามารถป้องกันโรคแบบ

อาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการไดร้้อยเปอร์เซนต ์ผ ูท้ ี่ตดิเชื้อภายหลงัไดร้ับวัคซีนแลว้
ยงัสามารถแพร่เชื้อไปยงัผ ูอ่ื้นที่เปราะบางกว่าได ้ดงันั้น เราจ าเป็นตอ้งปฏิบัตติาม

มาตรการป้องกันพื้นฐานตอ่ไปเพื่อตดัวงจรของการแพร่ระบาด ซึ่งรวมถึง การอย ู่

บ้าน การรักษาระยะห่างจากผูอ่ื้น การสวมหน้ากาก การไอจามใสข่้อพับแขนดา้นใน 
และการลา้งมือบ่อยๆดว้ยน ้าและสบู่ หรือแอลกอฮอลเ์จล

11 พฤศจิกายน 2564

รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาหใ์นประเทศไทย 
ฉบบัที ่209 โดยองค์การอนามัยโลก

อ้างอิงจากข้อมูลของ ศบค. 

ค่าเฉล่ียรายวัน ( 5-11 พฤศจิกายน 2564 )

ติดเชื้อใหม่ 7,141 ราย

ฉีดวัคซีน 671,580 เข็ม

หายป่วย 7,735 ราย

เสียชีวิต 60 ราย
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โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

ยอดติดเชื้อรวมที่ยืนยนัแล้ว 1,996,969 ราย     ยอดเสียชีวิต 19,883 ราย

สิง่สุดท้ายที่คุณจบัคอือออไร 

ล้างมอือบ่ออยๆให้สไออาดด้วยน ้ าแลไสบูห่ ืออ
แออลกออฮออล์เจล (เป็นเวลา 20-30 วนิาที)

#เ าจไผ่านวกิฤตรปดว้ยกนั



ยาชนิดรับประทานเพือ่รักษาโรคโควิด19 ชนิดแรกของโลก
 หลายสัปดาห์ทีผ่่านมา มีรายงานเก่ียวกับยาชนดิรับประทานต้านไวรัสเพื่อ

รักษาโรคโควิด 19 ซึ่งมีผลการทดลองเป็นทีน่า่พอใจในการรักษาโรคโควิด19
ยาชนดิแรกมีชื่อว่า “โมลนพูิราเวีย” ผลิตโดยบริษัทเมอร์คและริดจ์แบก็ไบโอ
เทราพิวติกส์ ยาชนดิทีส่องมีชื่อว่า “แพกซ์โลวิด” ผลิตโดยบริษัทไเเซอร์

 โมลนพูิราเวียได้รับการรายงานโดยบริษัทเมอร์ค ว่าลดความเส่ียงของการเข้า
รักษาในโรงพยาบาลในผู้ป่วยทีเ่ข้าร่วมการทดลองทางคลินกิระยะทีส่ามได้
อย่่างมีนยัส าคั ตัวยาท างานโดยป้องกันเชือ้ไวรัสโคโรนาไม่ใหเ้พิ่มจ านวน
ในร่างกาย

 องค์การอนามัยโลกได้รับข้อมูลการทดลองในระยะนีจ้ากบริษัทเมอร์ค
ตลอดจนข้อมูลจากการทดลองทางคลินกิในระยะทีส่ามอื่นๆ ทีท่ดลองใน
ผู้ป่วยโควิดทีม่ ีอาการไม่รุนแรง ประโยชนสู์งสุดเหน็ได้ชัดในผู้ป่วยทีม่ ีปัจจัย
เส่ียงจะมีอาการโควิด 19 รุนแรงและเมื่อมีการใหย้ารักษาต้ังแต่แรกเริม่ของ
การติดเชือ้ ขณะนี ้ องค์การอนามัยโลกก าลังทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาต่อไป เนือ่งจากยานีเ้ป็นยาใหม่ การน ายาไปใช้
ในการรักษาทางคลินกิจึงควรท าด้วยความระมัดระวังและต้องแนใ่จว่ามี
กลไกการเฝา้ระวังความปลอดภัยด้านยาด้วย

 นอกจากนี ้ องค์การอนามัยโลกยังได้รบัทราบรายงานของบริษัทไเเซอร์ว่ายา
แพกซ์โลวิดก็มีผลการทดลองเป็นทีน่า่พอใจในการลดการเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตซึ่งเกิดจากโรคโควิด19 องค์การอนามัย
โลกยังคงรอข้อมูลเพิม่เติมจากทางไเเซอร์เพื่อทีจ่ะทบทวนหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในประเด็นเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพ หากยาชนดินี ้
ได้รับการพิสูจนแ์ล้วว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพก็มีความส าคั อย่างยิ่ง
ทีจ่ะท าใหย้ามีแพร่หลายและเข้าถึงได้ในทกุประเทศ

 ขั้นตอนการทบทวนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ขององค์การอนามยัโลก
เป็นกลไกทีร่วดเร็วและว่องไวในการประเมินยาทกุชนดิทีม่ ีแนวโนม้ว่าจะใช้
ได้ผล

กลับเข้าเรียนอย่างปลอดภยั (2)
• องค์การอนามัยโลกได้รับทราบถึงสถานการณ์ทีม่ ีบางโรงเรียนต้องปิดเรียน

ภายหลังมีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด 19 หลังนกัเรียนกลับมาเรียนทีโ่รงเรียนได้
เพียงหนึง่สัปดาห์ เหตุการณ์เหล่านีไ้ม่ได้อยู่นอกเหนอืความคาดหมาย
เนือ่งจากยังคงมีการแพรร่ะบาดในระดับชุมชนแพร่หลายอยู่ในประเทศไทย
การพบผู้ป่วยและผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนเป็นการบง่ชี ว่้า “สั  าน
แจ้งเตือนเหตุ”ของระบบเฝา้ระวังทีม่ ีอยู่น ัน้มีประสิทธิภาพ การรายงานผู้ป่วย
ในโรงเรียนจะกระตุ้นใหแ้ผนเผชิ เหตุและแผนควบคุมจ านวนผู้ป่วยทีม่ ีการ
เตรียมไว้แล้วถูกน ามาปรบัใช้ รวมถึงการติดตามผู้สัมผัสในชุมชนโดยทมี
สอบสวนโรคของไทยซึ่งมีเป้าหมายในการตัดวงจรการแพรร่ะบาด ในกรณี
ส่วนให ่ เด็กจะสามารถกลับเข้าเรียนได้โดยเร็วหลังจากเรียนทางไกลเป็น
ระยะเวลาหนึง่ ซึ่งยังคงตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของเด็ก
นกัเรียนได้

• เด็กและวัยรุ่นจ านวนมากไม่มีอาการใดหลังจากติดเชือ้ SARS-CoV-2 คนที่
อายุนอ้ยกว่าหากมีอาการก็มีความเส่ียงต ่ ากว่ามากทีจ่ะมีอาการรุนแรง การ
ไม่ใหเ้ด็กไปโรงเรียนจะน าไปสู่การเรียนรู้ทีด้่อยประสิทธิภาพ และสร้าง
ผลกระทบต่อประโยชนท์างสังคมและทางพัฒนาการของเด็ก ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ะ
เกิดประโยชนสู์งสุดก็ต่อเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวเทา่นัน้

11 พฤศจิกายน 2564 | รายงานประจ าสัปดาหจ์ากองคก์ารอนามัยโลกประจ าประเทศไทย ฉบับที่ 209

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 :

• ยาชนิดรับประทานเพือ่รักษาโรคโควิด 19 ชนิดแรก

ของโลก

• กลับเข้าเรียนอย่างปลอดภยั (2)

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาคืออะไร
การเฝ้าระวังความปลอดภยัด้านยา คือกระบวนการทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ค้นหา ประเมินและป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรอืปัญหาอืน่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับยา ซึ่งก าหนดใหย้าทกุชนิดต้องผ่านขั้นตอนการทดลองอยา่ง
เข้มงวดเพื่อทดสอบความปลอดภยัและประสิทธิภาพในการทดลองทาง
คลินิกทกุขั้นตอนก่อนทีจ่ะได้รบัอนุมัติใหใ้ช้ได้

คลกิที่ภาพเพื่อรับชมดร.มาเรยี แวน เคอร์โคเ หวัหนา้คณะท างานดา้นวิชาการโรคโควดิ 19 
ขององคก์ารอนามัยโลก พูดถึงการเปิดเรียนอยา่งปลอดภัย

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
https://www.youtube.com/watch?v=1DuyG2CxLt8

