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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 194 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ข้อมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 17,669 ราย และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 165 ราย มี

ผู้ป่วยหนัก 4,511 ราย และ 1,001 รายในจำนวนน้ีต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

o 261 รายตรวจพบในเรือนจำ และ 17 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 

o ผู้ติดเชื้อจากการระบาดในประเทศประกอบด้วย 14,782 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวัง (การตรวจเชื้อให้ประชาชนที่เดินทาง

มายังสถานพยาบาลด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงผู้ท่ีปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ท่ีสัมผัสกับผู้ป่วย และผู้ท่ีมีความกังวลว่าตน

อาจได้รับเชื้อ) และ 2,609 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชื ้อให้ประชาชนในชุมชนที่หน่วยงาน

สาธารณสุขดำเนินการเอง) 

o 185,976 รายกำลังรับการรักษา/อยูใ่นระหว่างการเฝ้าระวงั (ผู้ป่วยท่ียังมีเชื้อ) โดย 69,152 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 116,824 

รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม/กักตัวท่ีบ้าน   

• ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยใหม่จากการติดเชื้อในประเทศโดยเฉลี่ย 14,808 รายต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากค่าเฉลี่ยของสัปดาห์

ก่อนหน้าซึ่งอยู่ท่ี 11,062 รายต่อวัน (ร้อยละ 23 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว) หลังจากที่ยอดมีแนวโน้มลดลงใน 4 สัปดาห์ก่อนหน้า แต่สัปดาห์ท่ี

ผ่านมาพบว่ายอดกลับมาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 34 (ร้อยละ 45, 35, 48, 23, 34) ยอดที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นผลมาจากการใช้ชุดตรวจเชื้อ

แบบเร็ว  

o ยอดผู้ติดเชื้อในชุมชนของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ วัน ในระดับท่ีสูงกว่า 3 เท่าของตัวเลขในเดือนท่ีแล้ว (ดูแผนภูมิซ้ายล่าง) 

ยอดรายวันในกรุงเทพมหานครเกือบแตะ 4,000 รายใน 2 วันที่ผ่านมา สัดส่วนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

20 เป็นร้อยละ 25 ของจำนวนผู้ติดเชื้อท้ังประเทศ   

• ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 124 รายต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งอยู่ท่ี 95 รายต่อวัน 

ยอดผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าจากร้อยละ 17 ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็นร้อยละ 31 (ร้อยละ 42, 25, 47,17, 31)  

• ใน 7 วันท่ีผ่านมา ยอดผู้ป่วยท่ียังมีเชื้อเพ่ิมสูงขึ้นทุกวัน จาก 143,744 รายเมื่อ 7 วันก่อนเป็น 185,976 เมื่อวานน้ี (ดูแผนภูมิขวาล่าง)  

•  10 จังหวัดท่ีมียอดผู้ป่วยโควิด 19 ท่ีได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการสูงท่ีสุดในวันน้ี ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (3,963 ราย) สมุทรสาคร 

(1,172 ราย) นครปฐม (984 ราย) ชลบุรี (982 ราย) สมุทรปราการ (810 ราย) นนทบุรี (633 ราย) ฉะเชิงเทรา (589 ราย) ระยอง (394 

ราย) ปทุมธานี (313 ราย) และอุดรธานี (303 ราย)  
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เสียชีวิต 

 

 

16,591,329 
เข็ม 1 – 12,858,570 เขม็ 2 – 3,732,759

รับวัคซีน 

ยอดรายวันของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชมุชนในประเทศไทยและ กทม. ยอดรวมผู้ป่วยโควิด 19 ท่ียังมีเชื้อตามวันท่ีรายงาน  
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตัวเลขท่ัวโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สำนักงานองคก์ารอนามัยโลกประจำประเทศไทย  

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ช้ัน 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 
 การฉีดวัคซีนในประเทศไทย 

• ใน 7 วันที ่ผ่านมา มีผู ้ได้รับวัคซีนโดยเฉล่ีย

215,000 คนต่อวัน นับรวมทั้งผู้ที่ได้รับเข็มแรก

และครบสองเข็ม  

o 12,888,570 คนได้รับเข็มแรก คิดเป็นร้อย

ละ 25.6 ของเป้าหมายของรัฐบาลไทย 

เพ่ิมจากร้อยละ 23.5 ในสัปดาห์ท่ีแล้ว 

o 3,732,759 คนได้รับครบทั ้งสองเข็ม คิด

เป็นร้อยละ 7.4 ของเป้าหมายของรัฐบาล

ไทย (ร้อยละ 70 ของประชากร) เพิ ่มขึ้น

ร้อยละ 7.1* ในสัปดาห์ท่ีแล้ว 

* การชะลอตัวของยอดผู้รับวัคซีนเข็มท่ี 2 เกิดจากการเว้นชว่งการฉีดวคัซนีแอสตราเซเนกาท่ีนานขึ้น 2-3 เท่า ดังน้ันยอดผู้รับวัคซีนเข็มท่ี 2 จะตี

ตื้นขึ้นมาเองเมื่อถึงท่ีกำหนดไว้ 
 

วิเคราะห์สถานการณ์  
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในวันนี้ (17,699ราย) ยอดรวมของผู้ป่วยโควิด 19 ท่ียังมีเชื้อ (185,976 ราย) ยอดผู้ป่วยหนัก (4,511 ราย) ยอดผู้ป่วยท่ี

ต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ (1,001 ราย) และยอดผู้เสียชีวิต ถือเป็นตัวเลขสูงสุดของประเทศไทยนับตั้งแต่ท่ีมีการรายงานมา 
 

ตัวเลขท่ีเพ่ิมขึ้นในแต่ละวันเช่นน้ีทำให้สถานพยาบาลจะยังคงต้องแบกรับภาระท่ีสูงมากในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ต่อไป และจำนวนผู้เสียชีวิต

ก็มีแนวโน้มว่าจะยังคงสูง 
 

ยอดผู้ตดิเชื้อโควิด 19 ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสายพันธุ์เดลตาที่มีอัตราการติดเชื้อสูงและได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักในกรุงเทพมหานครแล้ว 

ส่วนสายพันธุ์เบตาเป็นสายพันธุ์หลักในภาคใต้ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราสามารถหยุดยั้งวงจรการติดเชือ้จาก “สายพันธุ์ท่ีน่าเป็นห่วง” 

เหล่าน้ีได้โดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
 

เราสามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนของเรา และปกป้องระบบสุขภาพด้วยการฉีดวัคซีน และช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ

และผู้ท่ีมีโรคประจำตัวร้ายแรง ให้สามารถลงทะเบียนและเดินทางไปยังสถานท่ีฉีดวัคซีนได้ ยิ่งไปกว่าน้ันทุกคนในประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันขั้นพ้ืนฐานท่ีทำได้ง่าย ๆ เพ่ือตัดห่วงโซ่ของการแพร่ระบาด  
 

ท้ังหมดน้ีเป็นไปเพ่ือปกป้องตนเอง สมาชกิในครอบครัวท่ีมีความเส่ียง และคนในชุมชนท่ีเราอาศัยอยู่ การลดความชันของเส้นกราฟยังช่วยแบ่ง

เบาภาระของโรงพยาบาลและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ควรอยู่บ้านหากเป็นไปได้ หลีกเล่ียงสถานท่ีแออัด ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจล

แอลกอฮอล์ สวมหน้ากาก และไอจามให้ถูกวิธโีดยใช้กระดาษทิชชูหรือข้อศอก ทิ้งกระดาษทิชชูในภาชนะท่ีปลอดภัย และล้างมือ หากเราทุก

คนปฏิบัติตามมาตรการเหล่าน้ี การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นได้จริงและลดการสูญเสียได ้ 
 

 

เข็ม 1  เข็ม 2  

 

ยอดรับวัคซีนโควดิ 19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ตามวนัทีร่ายงาน 
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คำอธิบาย : อะไร ‘ควร’ และ ‘ไม่ควร’ ทำเมื่อต้องกักตัวที่บ้าน 
ประเทศไทยแนะนำให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการป่วย

เล็กน้อยกกัตัวที่บ้าน แต่ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว แพทย์และบุคลากร

ด้านสุขภาพจะประเมินก่อนว่าวิธีการน้ีเป็นไปได้หรือไม ่โดยจะต้องยืนยัน

ว่าไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปสู่อาการป่วยรุนแรง และจะต้องพจิารณาถึง

ความสามารถของครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ที่แยกกักตัวที่บ้านและ

สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ จะต้องจำกัดพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน ปฏิบัติตาม

มาตรการทางสุขภาพที่แนะนำทั้งหมด และต้องสามารถสังเกตและรับมือ

กับสัญญาณอันตรายท่ีบ่งบอกถึงอาการป่วยท่ีทรุดลง  
 

ขั้นตอนสำคัญทีต่้องปฏิบตัิสำหรับการแยกกกัที่บ้าน ได้แก ่

• ลดปฏิสัมพันธ์กบัผู้อื่น 

o บุคคลที่ติดเชื ้อโควิด 19 ควรอยู่ในห้องแยกต่างหาก และลด

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งหมด เมื่อจำเป็นต้องติดต่อกัน ให้รักษา

ระยะห่างอยา่งน้อย 1 เมตร และให้ทุกคนในห้องสวมหน้ากากอนามัย ไม่ควรให้แขกเข้ามาในตัวบ้าน 

• ทาํความสะอาดและคัดแยกของใช้ในบ้านทุกวัน 

o ผู้ติดเชื้อควรมอุีปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดตัว และเคร่ืองนอนของตัวเอง ทำความสะอาดด้วยสบู่และน้ำ และห้ามใช้ร่วมกับผู้อ่ืน 

o ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพ้ืนผิวท่ีสัมผัสบ่อย ๆ อย่างน้อยวันละคร้ัง 

o ทุกคนในบ้านควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ โดยเฉพาะหลังไอหรือจาม ก่อน ระหว่าง และหลังเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร

และหลังใช้ห้องน้ำ เมื่อเห็นว่ามือเป้ือน และก่อนและหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19 

o ขยะของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ควรบรรจใุนถงุปิดอย่างแน่นหนาก่อนนำไปท้ิง 

• เพ่ิมการระบายอากาศ 

o ให้ผู้ติดเชื้อพักในห้องที่อากาศถ่ายเทได้ดี จัดให้อากาศไหลเวียนในพื้นที่ส่วนกลาง และเปิดหน้าต่างถ้าเป็นไปได้และปลอดภัย 

(สามารถติดมุ้งลวดได้) พยายามเลือกทิศทางให้ลมพัดทะลุตัวบ้าน คือลมพัดเข้าจากหน้าต่างบานหน่ึง เคล่ือนผ่านห้อง และไหลออก

จากหน้าต่างอีกบานหน่ึง 

o หากใช้พัดลมตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น ต้องให้อากาศภายนอกเข้ามาในห้องโดยการเปิดหน้าต่างหรือประตูอย่างสม่ำเสมอ และพยายามลด

ปริมาณลมท่ีพัดจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง 
 

การสนับสนนุจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพั ฒนาการที่สำคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดับที่กว้างขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

วางแผนรักษาตัวท่ีบ้านเมื่อ

คุณติดโควิด 19 

หากคุณป่วยและต้องกกัตัวท่ีบ้าน ให้

มองหาคนท่ีเหมาะสมท่ีจะดูแลคณุ 

หลังจากทราบวา่ผลตรวจเชื้อโควดิ 19 

เป็นบวก แพทยจ์ะแนะนำวา่คุณควร

กักตวัท่ีบ้านหรือเขา้โรงพยาบาล 
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