
แนวโนมรายสัปดาห
• ยอดรวมผูตดิเชื้อในประเทศไทยที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏบัิติการขณะนีเ้กิน 2

ลานรายแลว คาเฉลี่ยจาํนวนผูตดิเชื้อใหมรายสัปดาหยังคงลดลงตอเนื่องแมมี

อัตราต่าํลงที่รอยละ 9 ตลอดเจด็วนัในสปัดาหที่ผานมาจํานวนผูตดิเชื้อใหมรายวัน

นอยกวา 7,000 ราย และมีหนึง่วนัทีต่่าํกวา 6,000 ราย ซึง่เปนคร้ังแรกนับตัง้แตตน

เดือนกรกฎาคม

• ยอดรวมจํานวนผูเสียชวีิตในประเทศไทยเกิน 20,000 รายแลว คาเฉลี่ยในสัปดาห

ที่ผานมาลดลงรอยละ 12 (53 ราย) เม่ือเทียบกับสปัดาหกอนหนานี้ (60 ราย)

คาเฉลี่ยผูเสียชวีิตรายสปัดาหลดลงอยางมากและปจจบัุนต่าํกวาจุดสงูสดุถึงรอย

ละ 80 อยางไรก็ตามอตัราการเสียชวีิตยังอยูในระดบัสงู และนับเปนเกือบสองเทา

(รอยละ 190)ของคาเฉลีย่รายวนัทีร่ายงานในการระบาดระลอกที่สาม

• ยอดผูปวยหนักลดลงรอยละ 11 เม่ือเทียบกับรอยละ 10 ในชวงสัปดาหกอนหนานี้

ในขณะทีอ่ตัราผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจชะลอตัวที่รอยละ 5 เม่ือเทียบกับรอย

ละ 11 ในชวงสัปดาหกอนหนานี้ แมอตัราการลดลงของผูปวยที่ใชเคร่ืองชวย

หายใจชะลอตวัในสัปดาหทีผ่านมา ก็ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของการระบาดระลอกที่

สาม (มากกวารอยละ 30)

การฉีดวัคซีน
• ประชากรเกิน 46 ลานคนไดรับวัคซีนเข็มแรก คิดเปนรอยละ 91 ของเปาหมายของ

รัฐบาล

• เกือบ 38 ลานคนไดรับครบทัง้ 2 เข็ม คิดเปนรอยละ 75 ของเปาหมายของรัฐบาล

• การฉีดวคัซนีเข็มแรกทัว่ประเทศถึงเปาหมายรอยละ 80 ของรัฐบาล และเข็มที่สอง

ถึงรอยละ 70 แตยังต่าํกวาเปาหมายในกลุมเปราะบาง(โดยเฉพาะในสตรีมี

ครรภ) และในวยัรุน

วิเคราะหสถานการณ

• จํานวนผูปวยยืนยันโดยหองปฏิบัติการยังคงลดลงตอเนือ่ง วันนี้ยอดผูปวยที่ยังรักษา

อยู (90,672 ) ซึ่งสะทอนภาพรวมของภาระงานดานโรคโควดิ 19 ของระบบ

สาธารณสุข คิดเปนรอยละ  43 ของจํานวนผูปวยที่ยังรักษาอยูซึ่งมีการรายงานไป 

ณ จุดสูงสดุ (210,943) ในวันที่ 16 สิงหาคม 

• จํานวนผูปวยหนกัที่รายงานในวนันี ้(1,742) คิดเปนเพียงรอยละ 31 (นอยกวา  1 ใน  

3) ของจํานวนสูงสดุทีเ่คยรายงานมาเม่ือวันที่ 16 สิงหาคมเชนกัน และจํานวนผูปวย

ที่ใชเคร่ืองชวยหายใจทีร่ายงานวนันี้ (406 ราย) คิอเปนรอยละ 35 ของจํานวนสูง

ที่สุด (1,172 ราย) ซึ่งรายงานในวนัที่ 15 สิงหาคม 

• อยางไรก็ตามการติดเชือ้โควดิ 19 ยังพบไดแพรหลายในประเทศไทย ซึ่งบงชี้วามีการ

แพรระบาดในชมุชนอยางตอเนื่อง อัตราการแพรระบาดลดลงอยางชะลอตวัใน

ภาคใต แตเม่ือดูอัตราตอจาํนวนประชากรในบางจงัหวดัก็ถือวายังคงสูงกวาสวนอืน่

ของประเทศ ขณะเดียวกัน หลายประเทศในยุโรปที่มีความครอบคลมุของการฉดี

วัคซนีสูงแลวและกอนหนานี้ควบคุมสถานการณไดดก็ีกลับมามีรายงานจาํนวน

ผูปวยและผูเสยีชีวติสงูเนือ่งจากมีการผอนคลายมาตรการทางสาธาณสุขและทาง

สังคม 

• อัตราความครอบคลุมของการฉดีวคัซีนต่ําในกลุมสตรีมีครรภในประเทศไทยยังคง

เปนขอกังวลสาํคัญ สตรีมีครรภที่ยังไมไดรับวัคซนีทีมี่ความกังวลเก่ียวกับความ

ปลอดภัยของวคัซีนควรปรึกษาแพทยเพื่อใหไดรับคาํแนะนําที่ดทีี่สดุ สตรีมีครรภและ

ครอบครัวควรทาํตามมาตรการปองกันอยางเครงครัดจนกวาจะไดรับวคัซนี และหาก

ปวยควรเขารับการรักษาโดยเร็วเพื่อประเมินอาการและหากจาํเปนควรไดรับการ

ตรวจและรักษาโรคโควดิ 19 ดวย

• ทุกคนและครอบครัวทีฉ่ลองเทศกาลลอยกระทงควรทาํตามมาตรการปองกันสวน

บุคคลทั้งหมด ซึ่งเปนทีท่ราบกันดีวาตัดวงจรของการแพรระบาดได

18 พฤศจิกายน 2564

รายงานความคืบหนาประจําสัปดาหในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 210 โดยองคการอนามัยโลก

อางอิงจากขอมูลของ ศบค. 

คาเฉลี่ยรายวัน ( 12-18 พฤศจิกายน 2564 )

ติดเชื้อใหม 6,520 ราย

ฉีดวัคซีน 622,614 เข็ม

หายปวย 7,509 ราย

เสียชีวิต 53 ราย
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โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด 19)

ยอดติดเชื้อรวมที่ยืนยันแลว 2,044,125 ราย     ยอดเสยีชีวิต 20,254 ราย



 จากเดือนธนัวาคมถึงกุมภาพันธ คุณภาพอากาศในประเทศไทยมักจะ

เลวรายทีสุ่ด มลพิษทางอากาศเกิดจากการรวมตัวกนัของอนุภาคของแข็ง

ของเหลวและกาซ ซ่ึงอาจมาจากการเผาไหมเช้ือเพลิงในครัวเรือน ปลองควนั

ภาคอุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน ทอไอเสีย การเผาขยะในที่โลง กิจกรรม

ทางการเกษตรและแหลงอ่ืนๆ

 ผลกระทบตอสขุภาพที่เห็นไดชัดเจนเกดิจากฝุนละอองขนาดเลก็ที่รูจักกันวา

PM 2.5 ซ่ึงมีขนาดเล็กกวาเสนผาศูนยกลางของเสนผมมนุษย ฝุนละอองนี้

เขาสูรางกายไดอยางงายดาย และเขาไปไดถึงในกระแสเลือดซ่ึงกระทบตอ

อวัยวะสําคัญทั้งหมด

 มลพิษทางอากาศมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอโรคโควิด 19 ประการแรก

คือ เราทราบกันดีวา การสูดหายใจอากาศที่เปนพิษจะทาํใหอาการทางระบบ

ทางเดนิหายใจเฉียบพลันที่มีอยูแลวรุนแรงกวาเดิม (เชน โรคหอบหดื)

เพราะฉะนั้นมลพิษทางอากาศจะเปนปญหาแกผูมีอาการระบบทางเดิน

หายใจ นอกจากนี้ การสัมผัสมลพิษทางอากาศในระยะยาวยังเปนปจจัย

เสี่ยงตอการเกิดโรคเร้ือรังหลายโรคที่มีความเกี่ยวของกับความเสีย่งชองการ

เปนโรคโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง การศึกษาวิจัยไดแสดงใหเห็นแลววา การ

ติดเช้ือโควิดมีอัตราสูงกวาในสถานทีท่ีมี่ระดับมลพิษสูง นี่เปนอีกเหตุผลวา

ทําไมเราจึงตองจริงจังกับเร่ืองมลพิษทางอากาศโดยการรณรงคและลงทุนกับ

อนาคตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น

 แนวทางปฏิบัตขิององคการอนามัยโลกเร่ืองคุณภาพอากาศ ซ่ึงเผยแพรเม่ือ

เดือนกันยายนที่ผานมาแสดงหลักฐานเชิงประจักษชัดเจนวา มลพิษทาง

อากาศมีผลกระทบตอสุขภาพมนุษยแมในระดับความเขมขนต่าํกวาที่เคย

เปนที่เขาใจกัน ดังนั้น แนวทางปฏบิัติจึงมีขอแนะนําระดับคณุภาพอากาศ

ใหม ซ่ึงต่ํากวาขอแนะนาํที่เคยออกมากอนหนานี้ โดยมุงหวังที่จะปกปอง

สุขภาพของประชากรทั่วไป สิ่งนี้ทาํไดโดยการลดระดับสาเหตุหลักของมลพิษ

ซ่ึงรวมถึงฝุน PM 2.5 ดวย

มีแอปพลิเคชันฟรีจํานวนมากทีส่ามารถแสดงระดับดัชนคีุณภาพอากาศในพ้ืนที่
ที่คุณอาศัยอยู เม่ือคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ไมดีตอสุขภาพ คณุควรจะลดการ

สัมผัสกับมลพิษทางอากาศโดยทําตามขอแนะนําดังนี้

อยูภายในบานหรืออาคาร โดยปดหนาตางและใชเคร่ืองฟอกอากาศหรือ

เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบกรองอากาศ

ทํากิจกรรมใหนอยลง เลี่ยงการออกกําลังกายภายนอกหรือกลางแจงเพราะทํา

ใหหายใจถี่ขึ้น

สวมหนากาก N-95 หากตองอยูภายนอกเปนเวลานาน หนากากชนิด N-95 จะ

ชวยปองกันทั้งจากโรคโควดิ 19 และจากมลพิษทางอากาศ แตหนากากอนามัย

ทางการแพทยและหนากากผาไมสามารถดักจับฝุนละอองขนาดเลก็อยาง PM

2.5 ได

18 พฤศจิกายน 2564 | รายงานประจําสัปดาหจากองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย ฉบับท่ี 210

ลิงกมีประโยชน

รายงานสถานการณโรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ คลิก ท่ีน่ี

ติดตามความคืบหนาตาง ๆ จากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย  คลกิ ท่ีน่ี

ติดตามตัวเลขทั่วโลกลาสดุและคําแนะนาํทางวิชาการจากองคการอนามัยโลก คลิก ท่ีน่ี

สํานักงานองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย 

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ประเทศ

ไทย 11000 sethawebmaster@who.int
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คําอธิบาย :

• มลพิษทางอากาศและโรคโควิด 19

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด 19)

ความสัมพันธระหวางมลพิษทางอากาศ

และโรคโควิด  19 คืออะไร
คุณภาพอากาศท่ีไมดีเพิ่มความเส่ียงของการเปนโรคหัวใจและโรคปอด 

และเม่ือเปนโรคเหลาน้ี ก็มีความเส่ียงสูงกวาท่ีจะเปนโรคโควิด 19 ท่ีมี

อาการรุนแรง

คลิกที่ภาพเพ่ือรับชมดร.มาเรีย เนรา ผูอํานวยการดานสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศและสขุภาพ ขององคการอนามัยโลก พูดถึงสารกอมลพิษทางอากาศและ

อันตรายตอสุขภาพ

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-56---air-pollution-covid-19
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