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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรสูงสุดอันดับ 1 ของโลก 
 
  จากรายงานของสำนักข่าว BLOOMBERG เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2564 พบว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ได้ฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วจำนวน 15.5  ล้านโดส นับเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรเข้ารับวัคซีนโควิดครบโดสแล้ว
มากที่สุดในโลกขณะนี้ มากถึง 72.1% ของประชากรทั้งหมดท่ัวประเทศ 10 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ  

 ยูเออีเป็นประเทศแรกๆ ที่ระดมฉีดวัคซีนแก่ประชากรมากที่สุด (ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2563) โดยรัฐบาลเห็นว่าการ
ฉีดวัคซีนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยพลิกฟ้ืนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนแรงให้กลับมาขยายตัวและ
ขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เดินหน้าต่อได้  
  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มียอดผู้ติดเชื้อประมาณ  
4,000 ราย/วัน เดือนเมษายนลดลงเหลือประมาณ 
2,000 ราย/วัน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเมื่อวันที่ 5 
กรกฏาคม อยู่ที่ 1,552 ราย (ซึ่งอยู่ในหลักนี้มาตั้งแต่
กลางเดือนมิถุนายน) ส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4 ราย 
จนถึงปั จจุบันประเทศยู เออี ได้ตรวจหาเชื้ อ โควิด
แบบ PCR รวมแล้ว 59.3 ล้านหน่วย     

วัคซีนใหม่รายท่ี 5 

 การฉีดวัคซีนคือกลยุทธ์สำคัญซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไวรัสโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่
ในประเทศได้ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2564 กระทรวงสาธารณสุขยูเออี 
(MoHAP) ได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna 
Inc สําหรับการใช้งานฉุกเฉิน หลังจากที่กระทรวงฯได้ประเมินข้อมูล
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน Moderna ตามที่หลาย
ประเทศในยุโรปรวมทั้งสหรัฐอเมริกาได้อนุมัตการใช้ก่อนหน้านี้  
 วัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna COVID-19 Vaccine) เป็น
วัคซีนที่คิดค้นโดยบริษัทผู้ผลิตยาสัญชาติอเมริกัน ชื่อบริษัทโมเดอร์นา 

(Moderna Inc) เป็นวัคซีน ชนิด mRNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมสังเคราะห์ขึ้นได้ในห้องปฎิบัติการ  นับเป็นวัคซีนรายที่ 5 
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ที่รัฐบาลยูเออีอนุมัติใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉิน เพ่ือเปิดทางให้มีการใช้วัคซีนในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ วัคซีน
อ่ืนที่ใช้ในยูเออี 4 ราย ได้แก่ Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca, Sputnik V และ Sinopharm  
 

ยาต้านไวรัสโควิดมีความคืบหน้า 

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของยูเออี ประกาศเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนใช้ยา 
Sotrovimab เพ่ือรักษาผู้ป่วยโควิด แต่อยู่ภายใต้การใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องมีการควบคุม ติดตามความปลอดภัยและ
ผลข้างเคียงต่างๆ   

 ต่อมามีรายงานความคืบหน้าการใช้ยารักษาโควิดจากกระทรวงสาธารณสุขยูเออีว่า ในระหว่างวันที่ 16-29 มิ.ย. 
ได้แจกจ่ายยา Sotrovimab ให้ผู้ป่วยเพ่ือรักษาโรคโควิด-19 จำนวน 658 ราย ร้อยละ 59 เป็นกลุ่มผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้น
ไป เป็นคนไข้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง เนื่องจากโรคร่วมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ Covid-19 ที่รุนแรง เช่น โรคอ้วน โรคมะเร็ง 
โรคไต โรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคภูมิแพ้  

 มากกว่าร้อยละ 97.3 ของผู้รับการรักษาที่ได้รับยา  Sotrovimab แสดงให้เห็นผลการตอบสนองที่ดีขึ้นภายใน 
5-7 วันที่ได้รับยา รวมทั้งอาการเจ็บป่วยโควิดลดลง ร่างกายฟ้ืนตัวเต็มที่  

 ยูเออีเป็นประเทศแรกที่เห็นชอบขึ้นทะเบียนและอนุญาตการใช้ยาในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หลังที่องค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ให้การอนุญาตการใช้ฉุกเฉินในการรักษาเพ่ิมภูมิต้านทานของร่างกาย และยา 
Sotrovimab จะพร้อมให้บริการสําหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา จัดเป็นยาในกลุ่มสารภูมิคุ้มกัน เป็นโปรตีนที่ทำ
ขึ้นในห้องปฎิบัติการที่ลอกเลียนแบบสารภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นสำหรับต่อต้านกับการติดเชื้อ
ต่างๆ ในกรณีนี้ได้เลียนแบบสารภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกาย เพ่ิมความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อ
โรคเมื่อติดเชื้อโควิด-19 อีกท้ังสามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 12 ปี ที่มีเชื้อโควิดเล็กน้อยถึงปานกลาง หากเมื่อผู้ป่วย
นั้นได้รับยานี้แต่เนิ่นๆ จะสามารถลดการเสียชีวิตจากโควิด-19 และลดการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้มากถึงร้อยละ 
85   
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
     

 
Disclaimer: การเผยแพรข่อ้มลูขา้งตน้ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นการใหข้อ้มลูแกผู่ส้นใจเท่านัน้ ส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ  ณ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการน าขอ้มลูนีไ้ปใช ้ 

 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

                                                                                วันที ่4-10 กรกฎาคม 2564
                                     สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ 
 

ความเห็นของ สคต. ณ เมืองดูไบ 

 รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พยายามทุกวิถีทางในการทำให้ประเทศกลับมาฟ้ืนตัวจากวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งมาตรการด้านการเงินการคลังในการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูภาคธุรกิจ ประกอบการความสำเร็จ
ในการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและ
นักท่องเที่ยว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ สามารถดำเนินไปได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด เช่น การ
กลับมาจัดงานแสดงสินค้าสำคัญๆ เช่น งาน Gulfood งาน Middle East Design & Hospitality Week เป็นต้น ในแง่
ของการท่องเที่ยวก็ค่อยๆ ฟ้ืนตัวเช่นเดียวกัน โดยคาดว่าในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ที่เมืองดูไบจะ
เป็นเจ้าภาพจัดงาน World EXPO 2020 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน 
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