
แนวโน้มรายสัปดาห์
• ยอดผูป่้วยโควิด 19 ทั้งหมดในประเทศไทยที่ไดร้ับการยนืยนัจากห้องป ฏิบัต ิกา ร

ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบันอย ูท่ ี่ 2,088,327 รา ย ยอดผู้ป่ ว ยเ ฉล ี่ย
รายวันใน 7 วันที่ผา่นมาลดลงร้อยละ 11 ในสปัดาห์ที่แลว้ เมื่อเทียบ กับส ัปดาห์
ก่อนหน้า (จาก 6,520 ราย เหลอื 5,798 ราย)

• ยอดผูเ้ส ียชีว ิตจากการตดิเชื้อโควิด 19 ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
อย ูท่ ี่ 20,581 ราย ยอดผูเ้ส ียชีว ิตจากโควิด 19 เฉล ีย่รายวันใน 7 วันทีผ่า่นมา
ลดลงร้อยละ 11 (47 ราย) เมื่อเทียบกับสปัดาห์ก่อนหน้า (53 ราย)

• ยอดผูป่้วยหนักจากโรคโควิด 19 เฉล ี่ยรายวันใน 7 วันที่ผา่นมาอย ูท่ ี่ 1,586 ราย
เมื่อเปรียบเทียบกับสปัดาห์ก่อนหน้า (1,783 ราย) และสปัดาห์ก่อนหน้านั้น (1,977
ราย) จะเห็นไดว้่ายอดลดลงอยา่งตอ่เนื่อง

• และเช่นเดยีวกัน ยอดผูป่้วยโควิด 19 ที่ตอ้งใช้เครื่องช่วยหายใจเฉลีย่รายวันก็
ลดลง อย ูท่ ี่ 377 รายในสปัดาห์ที่แลว้ เทียบกับ 417 รายในสปัดาห์ก่อนหน้า และ
438 รายในสปัดาห์ก่อนหน้านั้น

การฉีดวัคซีน
• ปัจจุบัน ประชาชนกว่า 47 ลา้นคนไดร้ับวัคซีนเข็มแรก คิดเ ป็น ร้อยละ  9 3  ของ

เป้าหมายของรัฐบาล
• ประชาชนเกือบ 40 ลา้นคนไดร้ับวัคซีนเข็มที่สอง คดิเป็นร้อยละ 78 ของเป้าหมาย

ของรัฐบาล
• ในระดบัประเทศ ถือว่าอัตราการฉีดวัคซีนบรรลเุป้าหมายของรัฐบาลแลว้ กลา่วคอื

ประชากรร้อยละ 80 ไดร้ับเข็มแรก และร้อยละ 70 ไดร้ับเข็มที่ 2 แต่อัตรา ในกลุ่ม
เส ีย่ง (โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์) และกลุม่วัยรุ่นยงัคงต า่กว่าเป้าหมาย 

วิเคราะหส์ถานการณ์
• ยอดรายวันของผ ูป่้วยโควิด 19 ที่ไดร้ับการยนืยนัจากห้องปฏิบัตกิารยงัคงลดลง

อยา่งตอ่เนื่อง ส  าหรับวันนี้ ยอดผูป่้วยโควิด 19 ที่ยงัมีเชื้อในประเทศไทย (80,657 

ราย) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาระงานโดยรวมของระบบสขุภาพ ถือเป็นเพียงร้อยละ 38 

ของยอดสงูสดุของผ ูป่้วยที่มีเชื้อ (210,943 ราย) ที่รายงานไว้เมื่อวันที่ 16 สงิหาคม

• ยอดผูป่้วยหนักจากโควิด 19 ที่รายงานในวันนี้ (1,508 ราย) คดิเป็นเพียงร้อยละ 27 
ของยอดสงูสดุ (5,626 ราย) ที่เคยรายงานไว้เมื่อวันที่ 16 สงิหาคมเช่นกัน ยอดผูป่้วย

ที่ตอ้งใช้เครื่องช่วยหายใจที่รายงานในวนันี้ (363 ราย) คดิเป็นร้อยละ 31 ของยอด

สงูสดุ (1172 ราย) ที่รายงานไว้เมื่อวันที่ 15 สงิหาคม

• อยา่งไรก็ตาม เชื้อโควิด 19 ยงัคงแพร่กระจายอย ูท่ ั่วประเทศไทย แสดงถึงการระบาด
ในชุมชนอยา่งตอ่เนื่อง ส  าหรับภาคใต ้ยอดผูป่้วยรายวันมีแนวโน้มลดลงตอ่เนื่อง 

แม้ว่าอัตราการตดิเชื้อ ‘ตอ่หัว’ จะยงัสงูกว่าภาคอ่ืน ๆ  ของประเทศ

• ในภาพรวม อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในประเทศไทยอย ูใ่นระดบัที่คาดว่า

จะช่วยลดยอดผูป่้วยหนักและผูเ้สยีชีว ิตลงไดอ้ยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม อัตราการฉีด
วัคซีนในบางจังหวัดและบางกลุม่เส ีย่งยงัคงต า่ 

25 พฤศจิกายน 2564

รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาหใ์นประเทศไทย 
ฉบบัที ่211 โดยองค์การอนามัยโลก

อ้างอิงจากข้อมูลของ ศบค. 

ค่าเฉล่ียรายวัน ( 19-25 พฤศจิกายน 2564 )

ติดเชื้อใหม่ 5,798 ราย

ฉีดวัคซีน 511,161 เข็ม

หายป่วย 7,509 ราย

เสียชีวิต 47 ราย
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ยอดติดเชื้อรวมที่ยืนยนัแล้ว 2,088,327 ราย     ยอดเสียชีวิต 20,581 ราย

แบบส ารวจส าหรับผู้อ่าน คลิกท่ีน่ี

ตัง้แตอ่อกจากบ้านจนกลับถึงบ้าน ฉันท าส่ิง
เหล่านี้เพือ่ปกป้องตนเองและผู้อ่ืนจากโควิด

19 

รู้ความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยง

เว้นระยะ ฉีดวัคซีน

หน้ากาก

เจลแอลกอฮอล์

อยู่ในท ี่
เปิดโล่ง

https://forms.gle/w66h6ZRXJNqgKc7z7


 ประสบการณ์จากทั่วโลกชีใ้หเ้หน็ว่าการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ยัง
จะคงด าเนนิต่อไปอีกนาน ใน 5 สัปดาหท์ี่ผ่านมา หลายประเทศในยุโรป
รวมถึงประเทศทีม่ีอัตราการกระจายวัคซีนสูง รายงานว่ายอดผู้ป่วยโควิด
19 เพิ่มสูงขึน้อย่างรวดเร็ว

 ด้วยเหตุนี ้ บางประเทศ เช่น ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่ งเศส
เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด์ สโลวาเกีย และสวีเดน จึงประกาศใช้หรือกลับมา
บังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขอีกครั้งเพื่อลดการระบาดระลอกทีส่ี่
หรือหา้ส าหรับบางประเทศ

 แม้จะมีการบังคับใชม้าตรการทีเ่ข้มงวดขึน้ แต่บางประเทศในกลุม่นีก้ลับ
ต้องเผชิญกับยอดผู้ป่วยรายใหม่ทีสู่งทีสุ่ดเทา่ทีเ่คยมีมาต้ังแต่การระบาด
ใหญ่เริ่มขึน้

 แม้ว่าปัจจัยของยอดทีเ่พิ่มสูงนีจ้ะแตกต่างกันไปในแ ต่ละป ระเทศ แ ต่มี
รายงานว่าการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและสังคม รวมถึงการ
สวมหนา้กาก ในบางประเทศนัน้เป็นไปอย่างหละหลวม 

 ขณะนี ้ประเทศไทยได้เริ่มด าเนนิการเปิดประเทศอีกครั้ง จ าเป็นอย่างยิ่ งที่
เราจะต้องรักษาความคืบหนา้ทีส่ร้างมาไม่ใหสู้ญเปล่า ใช้ความระมัดระวัง
ในการจัดกิจกรรมและเทศกาลเพื่อป้องกันหรือลดความ เส่ียง  ไม่ให้
กิจกรรมเหล่านัน้กลายเป็นแหล่งแพร่เชือ้ขนาดใหญ่ ซึ่ งพบได้ เป็นครั้ ง
คราวเมื่อคนหมู่มากมารวมตัวกัน

 ประเทศไทยฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมมากขึน้ตาม เป้าหมายของรัฐบาลที่
ก าหนดใหร้้อยละ 80 ของประชากรต้องได้รับเข็มแรก และร้อยละ 70 รับ
เข็มทีส่อง อย่างไรก็ตาม การรับวัคซีนของประชากรกลุ่มเ ส่ียงบ างกลุ่ม
ยังคงต ่ าเกินไป และอัตราการฉีดวัคซีนใน 77 จังหวัดของประเทศไทยก็
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญ

 ช่อง ว่างของการกระจายวัคซีนคือปัจจัยส าคัญที่ท าให้เชื ้อยังค ง
แพร่กระจายในทอ้งถิ่น บทเรียนจากทวีปยุ โ รปท าให้เร ารู้ ว่าหา กเร า
ประมาท การผสมโรงระหว่างอัตราการฉีดวัคซีนทีต่ ่ า ความหละหลวมใน
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การเดินทางและการรวมตัวของคนหมู่
มากทีน่า่จะเกิดขึน้ในอีก 4-6 สัปดาหข์้างหนา้ อาจท าใหส้ถานการณ์โควิด 
19 กลับมารุนแรงอีกครั้ง

 ดังนัน้ เมื่อประเทศไทยกลับมาเปิดประเทศ เราทกุคนจึงต้องท าทกุอย่างที่
ท าได้ ในทกุขณะ เพื่อปกป้องตนเองและครอบครัว เนื่องจากเร ายั ง ไม่
สามารถเอาชนะโควิด 19 ได้

25 พฤศจิกายน 2564 | รายงานประจ าสัปดาหจ์ากองคก์ารอนามัยโลกประจ าประเทศไทย ฉบับที่ 211

ลิงก์มีประโยชน์

รายงานสถานการณโ์รคตดิเชื้อโควดิ 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ คลกิทีน่ี่
ตดิตามความคบืหนา้ตา่ง ๆ  จากองคก์ารอนามัยโลกในประเทศไทย  คลกิ ทีน่ี่
ตดิตามตวัเลขทั่วโลกลา่สดุและค าแนะน าทางวชิาการจากองคก์ารอนามยัโลก คลกิ ทีน่ี่

ส านักงานองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย 
ส านักงานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4กระทรวง
สาธารณสขุ นนทบรุี ประเทศไทย 11000
sethawebmaster@who.int
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เหตุใดยอดผู้ป่วยโควิด 19 ในยุโรปถึงพุ่งสูง
สาเหตุมาจากการผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุขและสังคม และ
อัตราการฉีดวัคซีนทีย่งัไม่สูงพอ วัคซีนไม่ได้เข้ามาแทนทีม่าตรการ
ป้องกันอื่น ๆ จรงิอยูท่ ีว่ ่าวัคซีนสามารถลดความเสี่ยงของการเข้า
โรงพยาบาล การป่วยรุนแรง และการเสียชีวิต แต่ไม่สามารถป้องกันการ
แพรเ่ชื้อได้โดยสมบรูณ์

คลกิที่ภาพเพื่อรับชม ดร.แคทเธอรีน โอไบรอัน ผ ูอ้ านวยการแผนกวคัซีนและภมูิคุม้กันของ
องคก์ารอนามัยโลก กลา่วถึงการประเมนิความเส ีย่งจากผลขา้งเคยีงของวคัซีนโควดิ 19

ค าอธิบาย :
อาการไม่พงึประสงคห์ลังรับวคัซีน

ค าอธิบาย :
สถานการณใ์นทวปียโุรป

• วัคซีนป้องกันโควิด 19 มีผลข้างเคียงได้เช่นเดียวกับวัคซนีอื่น ๆ แ ต่ส่วน
ใหญ่ไม่รุนแรงและไม่เรือ้รัง อาการทีพ่บอาจเป็นความรู้สึกปวดบริเวณที่
ฉีดยา อ่อนเพลีย มีไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ หรือปวดหวั

• อาการข้างเคียงรุนแรงหลังรับวัคซีนพบได้น้อยมาก หากคุณประสบ
ผลข้างเคียงและอาการแย่ลงหรือไม่หายเองภายใน 2-3 วัน ใหพ้บแพทย์

• ประเทศไทยมีระบบเฝา้ระวังทีม่ ีคุณภาพในการติดตามตรวจสอบภาวะ
ทางการแพทย์ทีเ่รียกว่า “ เหตุการ ณ์ไม่พึงประสง ค์หลัง ไ ด้รับการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” (AEFI) มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว

• การเฝา้ระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เหล่านีม้ ีความส าคัญหลายประการ 
ประการแรก ระบบเฝา้ระวัง ‘ระดับประชากร ’ คือเครื่องมือที่จ าเป็ นใน
การตรวจหาเหตุไม่พึงประสงค์ทีพ่บได้ยากทีเ่กี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน 
ซึ่งอาจตรวจไม่พบในระหว่างการทดลองทางคลินกิ (กลุ่มประชากร เล็ก
กว่า) ทีจ่ัดท าขึน้ในขั้นตอนการอนมุัติด้านกฎระเบียบ

• ประการทีส่อง เมื่อคนจ านวนมากขึน้ได้รับฉีดวัคซีน ส่ิงทีเ่ป็นไปได้ก็ คือ
คนบางคนอาจล้มป่วยหรือไม่สบายด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ
วัคซีนหรือกระบวนการฉีดวัคซีนเลยก็ ไ ด้ กล่าวอีกอย่าง คือ บุคคล
เหล่านัน้ย่อมจะล้มป่วยอยู่ดี แม้ว่าจะไม่ได้รับวัคซีนก็ตาม

• แต่ในทางกลับกัน เมื่อมีผู้ทีป่่วยหนกัหลังการรับวัคซีน ก็ ไม่ ใช่ เรื่องน่า
แปลกใจทีบุ่คคลนัน้หรือครอบครัวจะสงสัยว่ามคีวามเก่ียวข้องกับวัคซีน

• ด้วยเหตุนี ้การเฝา้ระวัง AEFI จึงเชื่อมโยงกับกระบวนการ ที่เ ป็นระบบ
เสมอ กล่าวคือเมื่อมีการตรวจพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทีรุ่นแร ง  ทีม
ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาจะท าการ สืบสวนหาสาเหตุที่
เป็นไปได้ทกุประการ ในกรณีส่วนใหญ่ การสืบสวนจะเป็นไป เพื่อตัด
ความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนกับอาการ ดังกล่าว ตัวอย่าง เช่น การ
สืบสวนอาจตรวจสอบจนพบหลักฐานทีช่ัดเจนว่าผู้ทีป่ระสบอาการไม่พึง
ประสงค์นัน้มีภาวะทางการแพทย์อย่างใดอย่างหนึง่อยู่ก่อนแล้ว
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