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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 197 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม จำนวน 20,902 ราย และผูเสียชีวิตรายใหม 301 ราย มีผูปวยหนัก 

5,439 ราย และ 1,168 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

o 148 รายตรวจพบในเรือนจำ และ 24 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

o ผูติดเชื้อจากการระบาดในประเทศประกอบดวย 16,885 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทาง

มายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ีปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจ

ไดรับเชื้อ) และ 3,845 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเชื้อใหประชาชนในชุมชนที่หนวยงานสาธารณสุข

ดำเนินการเอง) 

o 205,946 รายกำลังรับการรักษา (ผูปวยท่ียังมีเช้ือ) โดย 48,895 รายอยูในโรงพยาบาล และ 157,051 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม/

กักตัวท่ีบาน   

• ในสัปดาหท่ีผานมา พบผูปวยใหมจากการติดเช้ือในประเทศโดยเฉลี่ย 21,112 รายตอวัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากคาเฉลี่ยของสัปดาหกอนหนา

ซึ่งอยูท่ี 20,481 รายตอวัน อัตราการเพ่ิมชะลอตัวลงเปนเวลา 4 สัปดาหตอเน่ืองกันจากรอยละ 34 สูรอยละ 24, 11 และ 3 ตามลำดับ  

o ยอดผูติดเชื้อในชุมชนของประเทศไทยทรงตัวอยูที่ราว 21,000 รายตอวัน แมวาสถิติสูงสุดคือ 23,021 รายจะเกิดขึ้นเมื่อวันศุกรท่ี

ผานมา (ดูแผนภูมิซายลาง) สัปดาหท่ีแลวยอดรายวันในกรุงเทพมหานครผันผวนระหวาง 4,100 ถึง 5,100 ราย โดยสัดสวนผูติดเช้ือ

ในกรุงเทพมหานครยังคงคลายกับสัปดาหท่ีแลวคือรอยละ 21.5 จากยอดรวมของท้ังประเทศ   

• ในสัปดาหที่ผานมา ยอดผูเสียชีวิตรายใหมเฉลี่ยอยูท่ี 235 รายตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 28 จากสัปดาหกอนท่ี 183 รายตอวัน สวนทางกับ

สัปดาหที่แลวที่อัตราการเพิ่มดูจะชาลง (รอยละ 31, 27, 17 และ 28) อยางไรก็ดี ยอดผูเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดนี้อาจมาจากการ

รายงาน ‘ตามหลัง’ ของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันท่ี 18 ซึ่งจะเห็นวายอดเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากมีการนับรวมผูเสียชีวิตในสวนน้ีเขาไปดวย  

• ใน 7 วันท่ีผานมา ยอดผูปวยท่ียังมีเช้ือคอย ๆ ลดลง อยูท่ี 209,709 รายตอวันโดยเฉลี่ย เมื่อเทียบกับสัปดาหกอนท่ี 212,267 ราย (ดูแผนภูมิ

ขวาลาง)  

• 10 จังหวัดที่มียอดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงที่สุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (4,392 ราย) สมุทรสาคร 

(1,739 ราย) ชลบุรี (1,322 ราย) สมุทรปราการ (937 ราย) นครปฐม (644 ราย) นครราชสีมา (639 ราย) ราชบุรี (585 ราย) นนทบุรี (495 

ราย) สระบุร ี(481 ราย) และฉะเชิงเทรา (472 ราย)  

 

 
 

19 สิงหาคม 2564 

8,586 205,946 
กำลังรักษา 

775,327 
 

หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 

 

989,859 
 

เสียชีวิต 

 

 

25,167,060 
เข็ม 1 – 19,143,574 เขม็ 2 – 5,503,882

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 ่ผ านมา มีผ ู  ได ร ับว ัคซีนโดยเฉลี่ย 

417,927 คนตอวัน นับรวมทั้งผูที่ไดรับเข็มแรก

และครบสองเข็ม 

• 19,143,574 คนไดรับเข็มแรก คิดเปนรอยละ 38 

ของเปาหมายของรัฐบาลไทย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 

34 เมื่อสัปดาหท่ีแลว 

• 5,503,882 คนไดรับครบทั้งสองเข็ม คิดเปนรอย

ละ 10.9 ของเปาหมายของรัฐบาลไทย (รอยละ 

70 ของประชากร) เพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ 9.6* ใน

สัปดาหท่ีแลว 

* การชะลอตัวของยอดผูรับวัคซีนเขม็ที่ 2 เกิดจากการ

เวนชวงการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาท่ีนานข้ึน 2-3 เทา ดังน้ันยอดผูรับวัคซีนเข็มท่ี 2 จะตีตื้นข้ึนมาเอง และจะเพ่ิมข้ึนตามเวลาท่ีกำหนดไว 
 

วิเคราะหสถานการณ  
จาก 13 วันใน 16 วันที่ผานมา (รวมวันนี้ดวย) ยอดผูติดเชื้อโควิด 19 รายใหมที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงเกิน 20,000 ราย แมวายอด

ผูปวยหนักที่รายงานในวันน้ี (5,439 ราย) จะลดลง แตยอดผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ (1,168 ราย) เปนตัวเลขสูงสุดอันดับที่ 3 เทาที่มีการ

รายงานมา และยอดผูเสียชีวิตสูงสุดเปนอันดับ 2 (301 ราย) รองจากยอดสูงสุดท่ีรายงานไปเมื่อวานน้ีคือ 312 ราย 
 

สถานพยาบาลจะยังคงตองแบกรับภาระท่ีสูงมากในการดูแลผูปวยโควิด 19 และยอดผูเสียชีวิตก็มีแนวโนมวาจะยังคงอยูในระดับท่ีสูงตอไป 
 

สิ่งท่ียังคงสำคัญอยางยิ่งคือการท่ีทุกคนในประเทศไทยตองปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันข้ันพ้ืนฐานท่ีทำไดงาย ๆ เพ่ือตัดหวงโซของการแพรระบาด การลดความ

ชันของเสนกราฟยังชวยแบงเบาภาระของโรงพยาบาลและปกปองบุคลากร

ทางการแพทย ควรอยูบานหากเปนไปได หลีกเลี่ยงสถานท่ีแออัด ลางมือดวยสบู

และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล สวมหนากาก และไอจามใหถูกวิธีโดยใชกระดาษทิช

ชูหรือขอศอก ทิ้งกระดาษทิชชูในภาชนะท่ีปลอดภัย และลางมือ หากเราทกุคน

ปฏิบัติตามมาตรการเหลานี้ เราจะสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงและลดการ

สูญเสียชีวิตไดจริง  
 

โควิด 19 และผูสูงอายุในประเทศไทย 
 

ผูสูงอายุท่ีติดเชื้อโควิด19 ในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตสูง 

การวิเคราะหผู ที ่เสียชีวิตจากโควิด 19 ในสัปดาหท่ีผานมาจนถึงวันท่ี 18 

สิงหาคม พบวารอยละ 63 ของผูเสียชีวิตท้ังหมดเปนผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป แมวา

ผูปวยโควิดในวัยน้ีจะมีเพียงรอยละ 10 ของผูติดเช้ือท้ังหมด การวิเคราะหยังแสดงใหเห็นวาอัตราการเสียชีวิตของผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปอยูท่ีรอยละ 6 

เข็ม 1  เข็ม 2  

 

ยอดรับวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ตามวันท่ีรายงาน 
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ยิ่งมีการติดเช้ือโควิดมากเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสท่ีการกลาย

พันธุ์จะเกิดข้ึนมากเท่าน้ัน ซึ่งเท่ากับว่าคนจำนวนมาก

ข้ึนจะตกอยู่ในความเส่ียง เป็นอุปสรรคต่อการรับมือ

ของเรา และทำให้จุดจบของการระบาดน้ีล่าช้าออกไป 

ดร. อาเหม็ด อัล-มันดารี 

ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาค

เมดิเตอรเ์รเนียนตะวันออก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://twitter.com/WHOThailand
http://www.who.int/thailand
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ในขณะที่ผูที่อายุนอยกวา 60 ปจะอยูท่ีมีเพียงรอยละ 0.42 กลาวคือโอกาสที่คนอายุ 60 ปขึ้นไปจะเสียชีวิตดวยโรคโควิด 19 มีสูงกวาคนที่อายุต่ำ

กวา 60 ปถึง 14 เทา 
 

คนสวนใหญท่ีเสียชีวิตจากโควิด 19 ไมไดรับวัคซีน หรือไดรับเพียงเข็มเดียว 

การแถลงจากกระทรวงสาธารณสุขในวันท่ี 18 สิงหาคม ซึ่งเปนวันที่มียอดผูเสียชีวิตสูงสุด 312 ราย โดยที่ 180 รายในจำนวนนี้สามารถระบุ

สถานะการรับวัคซีนได พบวา 147 รายจาก 180 รายน้ียังไมไดรับการฉีดวัคซีนใด ๆ และ 33 รายไดรับวัคซีนเพียงเข็มเดียว และจาก 180 รายน้ี ไม

มีผูท่ีไดรับวัคซีน 2 เข็มเลย สวนท่ีเหลืออีก 132 รายกำลงัรอตรวจสอบสถานะการรับวัคซีน 
 

การฉีดวัคซีนในผูสูงอายุในประเทศไทยยังไมพอ 

กราฟดานลางแสดงรอยละของผูสูงอายุที่ไดรับวัคซีนโควิด 19 ทั้งเข็มแรกและเข็มที่สองใน 29 จังหวัดที่กำหนดใหเปนพื้นที่ควบคุมสูงสุด/เขมงวด 

เปาหมายหลักของประเทศไทยคือการฉีดวัคซีนใหไดรอยละ 70 ของประชากร แมวารอยละ 90 ของประชากรในกรุงเทพมหานครจะไดรับเข็มแรก

แลว แตจังหวัดท่ีรองลงมาคือปทุมธานีกลับมีอัตราการฉีดวัคซีนเพียงรอยละ 56 ของประชากร และในสมุทรสาครมีเพียงรอยละ 50 

 

 
 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย

ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีได้รับวัคซีนเข็มท่ี 1 และ 2 

อายุ 60 ปขีึ้นไปและรับ

วัคซีนเข็มท่ี 1 

อายุ 60 ปขีึ้นไปและรับ

วัคซีนเข็มท่ี 2 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อมูลจากกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 17 ส.ค. 2564 

2 วิธีท่ีคุณสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ/หรือ ผู้

ท่ีมีโรคประจำตัวท่ีอยูบ่้านเพียงลำพงั 

ช่วยติดต่อแพทย ์เพื่อนบ้าน เพื่อน 

และครอบครัวให้ในยามท่ีต้องการ 

เตือนให้หมั่นล้างมือ ทำความสะอาดส่ิงของและ

พื้นผิวต่าง ๆ และหลกีเลีย่งการสัมผัสผู้ป่วย 
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