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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 187 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• วันนี  ้กระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 จํานวน 2,310 รายใหม่ และผู้เสียชีวิต 43 รายใหม่ มีผู้ ป่วยหนัก 

1,295 ราย และ 359 รายในจํานวนนีต้้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

o 102 รายตรวจพบในเรือนจํา 

o 1,467 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงั (การตรวจเชือ้ให้ประชาชนท่ีเดินทางมายงัสถานพยาบาลด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงผู้ ท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ ท่ีสมัผสักบัผู้ ป่วย และผู้ ท่ีมีความกงัวลว่าตนอาจได้รับเชือ้) 

o 703 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชือ้ให้ประชาชนในชมุชนท่ีหน่วยงานสาธารณสขุดําเนินการเอง) 

o 38 รายตรวจพบในสถานกกักนัโรคสําหรับผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 37 รายในจํานวนนีม้ากจากประเทศกมัพชูา 

o 46,876 รายกําลงัรับการรักษาหรือแยกกกัตวั 18,327 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 28,549 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม  

• ในสปัดาห์ท่ีผ่านมานบัตัง้แต่การรายงานสถานการณ์ฉบบัท่ีแล้ว พบผู้ ป่วยใหม่โดยเฉล่ีย 2,296 รายต่อวนั และผู้ เสียชีวิต 33 รายต่อวนั 

• ในจํานวนผู้ ป่วยท่ีมีการรายงานในประเทศไทยจนถึงปัจจบุนั ร้อยละ 74 (139,287 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.7 (1,375 ราย) เสียชีวิต  

• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการสงูสดุในวนันี ้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (788 ราย) ปทุมธานี (308 

ราย) สมทุรปราการ (209 ราย) นนทบุรี (132 ราย) ประจวบคีรีขนัธ์ (94 ราย) สมทุรสาคร (89 ราย) ชลบุรี (81 ราย) พระนครศรีอยุธยา 

(43 ราย) ราชบรีุ (43 ราย) และยะลา (42 ราย)  

 

สายพนัธ์ุไวรัส SARS-CoV-2 ที่น่าเป็นห่วงในประเทศไทย  
• สายพนัธุ์ท่ีน่าเป็นห่วงสามารถแพร่เชือ้ได้ง่ายกวา่ไวรัส SARS-CoV-2 สายพนัธุก่อนหน้า และด้วยเหตนีุ ้ยอดผู้ตดิเชือ้จึงเพ่ิมสงูขึน้เร็วกวา่ 

การเฝ้าระวงัสายพนัธุ์ท่ีน่าเป็นห่วงจะช่วยให้เราเข้าใจการกระจายตวัทางภูมิศาสตร์ของไวรัสท่ีเปล่ียนแปลงไป และพฒันาการของการ

ระบาดใหญ่ของโควิด 19 ในประเทศไทย 

• เราตรวจพบสายพนัธุ์ท่ีน่าเป็นห่วงจากกลุ่มตวัอย่างของผลตรวจเชือ้โควิด 19 ท่ีเป็นบวก เราตรวจสอบองค์ประกอบของ 'ลายนิว้มือทาง

พนัธุกรรม' ของอนภุาคไวรัสเพ่ือค้นหาการเปล่ียนแปลงของสารพนัธุกรรมท่ีตรงกบัไวรัสสายพนัธ์ุท่ีน่าเป็นห่วง 
 

ชื่อสายพนัธ์ุที่น่าเป็นห่วง 
จาํนวน (ร้อยละของตัวอย่างที่

ได้รับการไล่ลําดับรหัสพันธุกรรม) 
ตรวจพบที่ใดในประเทศไทย 

อลัฟา (B.1.1.7) 3,703 (ร้อยละ 88.5) 63 จงัหวดั (จาก 77 จงัหวดั) 

เบตา (B.1.351) 28 (ร้อยละ 0.7) นราธิวาส (ติดพรมแดนมาเลเซีย) 

เดลตา (B.1.617.2) 348 (ร้อยละ 8.3) พบครัง้แรกในค่ายคนงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ ต่อมาพบใน

อีก 10 จงัหวดัคือ พิษณโุลก นนทบรีุ สระบรีุ สมทุรสาคร 

ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อดุรธานี ชยัภมูิ บรีุรัมย์ อบุลราชธานี 

ไม่ใช่สายพนัธุ์ท่ีน่าเป็นห่วง 106 (ร้อยละ 2.5)  

รวม 4,185  

 

10 มิถุนายน 2564 

1,375 46,876 
กําลังรักษา 

139,287 
 

หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 

 

187,538 
 

เสียชีวิต 

 

 

5,443,743 
โดส 1 – 3,966,091 โดส 2 – 1,477,652 

รับวัคซีน 



 
 
 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

การฉีดวัคซีนในประเทศไทย 
• ณ วนัท่ี 9 มิถนุายน ประเทศไทยฉีดวคัซีนโควิด 19 ไปแล้ว 5,443,743 โดส  

o 3,966,901 คนรับวคัซีนโดสแรก – 55 คนต่อประชากร 1,000 คน 

o 1,477,652 คนรับวคัซีนครบสองโดส – 20 คนต่อ ประชากร 1,000 คน 

• ร้อยละ 2 ของประชากรในประเทศไทยได้รับวคัซีนครบแล้ว 
 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• การเตรียมการเพื่อเปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

o ร้อยละ 60 ของครูและบคุลากรอ่ืน ๆ ในสถานศกึษาได้รับการฉีดวคัซีนแล้ว 

o กระทรวงศกึษาธิการได้แบ่งจงัหวดัในประเทศไทยออกเป็น 3 กลุ่มความเส่ียง 

1. แดงเข้ม — พืน้ท่ีควบคมุเข้มงวดสงูสดุ 4 จงัหวดั 

 โรงเรียนในพืน้ท่ีนีส้ามารถเปิดทําการพร้อมกบัโรงเรียนอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ 

 ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน อนญุาตให้จดัการเรียนการสอนออนไลน์ได้ 

2. สีแดง — พืน้ท่ีควบคมุสงูสดุ 17 จงัหวดั 

 โรงเรียนในพืน้ท่ีนีส้ามารถเปิดทําการพร้อมกบัโรงเรียนอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ 

 ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน อนญุาตให้จดัการเรียนการสอนออนไลน์ได้ 

 อนญุาตให้จดัการเรียนการสอน 4 ประเภท: ทางโทรทศัน์, วิดีโอย้อนหลงั, ออนไลน์ และไปรษณีย์ (จดัส่งเอกสารทาง

ไปรษณีย์) 

3. สีส้ม — พืน้ท่ีควบคมุ 56 จงัหวดั 

 โรงเรียนต้องผ่านการประเมินความพร้อม 44 ด้าน 

 หลงัการประเมิน โรงเรียนต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเพ่ือจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 เมื่อได้รับการอนมุตัิแล้ว อนญุาตให้จดัการเรียนการสอนในโรงเรียน ควบคู่ไปกบัตวัเลือกอีก 4 วิธีข้างต้น 
 

คาํอธิบาย  
การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย : 'ภูมิคุ้มกันหมู่' คืออะไร  
'ภูมิคุ้ มกันหมู่' หรือท่ีเรียกว่า 'ภูมิคุ้ มกันในกลุ่มประชากร' คือการ

ป้องกันโรคติดเชือ้ทางอ้อมท่ีเกิดขึน้เมื่อประชากรมีภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะ

มาจากการรับวคัซีนหรือจากการติดเชือ้มาก่อน องค์การอนามัยโลก

สนับสนุนการสร้าง 'ภูมิคุ้มกันหมู่' ผ่านการฉีดวัคซีน ไม่ใช่โดยการ

ปล่อยให้ประชากรติดเชือ้ เน่ืองจากจะส่งผลให้มีผู้ติดเชือ้ ผู้ ป่วย และ

ผู้ เสียชีวิตโดยไม่จําเป็น นอกจากนี ้แม้ว่าโควิด 19 จะแพร่กระจายไป
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 
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ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

ทัว่โลกและมีการระบาดอย่างต่อเน่ือง แต่ประชากรส่วนใหญ่ยงัคงมีความเส่ียงต่อไวรัสนี ้การสํารวจความชกุของเชือ้ในประเทศส่วนใหญ่บ่งชี ้

ว่ามีประชากรไม่ถึงร้อยละ 10 ท่ีติดเชือ้โควิด 19 ดงันัน้นอกเหนือจากการป้องกันความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตท่ีไม่จําเป็น และลดแรงกดดนั

ต่อระบบสขุภาพท่ีต้องดแูลผู้ ป่วยในโรงพยาบาลแล้ว จึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในทางปฏิบตัิท่ีจะรอหรือตัง้เป้าให้เกิดภมูิคุ้มกนัหมูจ่ากการปล่อย

ให้ประชากรติดเชือ้ไวรัสโควิด 19 
 

ภมูิคุ้มกันหมู่ต่อโควิด 19 สร้างได้โดยการฉีดวคัซีน ไม่ใช่โดยปล่อยให้ประชากรสมัผสักับเชือ้โรคท่ีทําให้ป่วย การฉีดวคัซีนจํานวนมากยงัช่วย

ลดความเส่ียงจากสายพนัธุ์ท่ีน่าเป็นห่วงและความเส่ียงของการเกิดสายพนัธุ์ใหม่ในอนาคต เน่ืองจากโอกาสท่ีไวรัสจะกลายพันธุ์ก็จะลดลง 

และโอกาสท่ีคนจะแพร่เชือ้ก็จะลดลง 
 

องค์การอนามยัโลกสนบัสนุนแผนของประเทศไทยในการฉีดวคัซีนให้ประชากร 50 ล้านคนภายในสิน้ปีนี ้โครงการฉีดวคัซีนเป็นความหวงัท่ีดี

ท่ีสดุของการฟืน้ตวั กระตุ้นเศรษฐกจิ (รวมถึงการท่องเท่ียว) และการกลบัไปสู่การทํางานและการเรียนก่อนเกิดโควิด 19 การฉีดวคัซนีให้กบัคน

ไทยให้ได้มากท่ีสดุคือกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสดุในการยตุิการแพร่ระบาดในประเทศ 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพั ฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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