
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงข่าวโดย ศบค. และสรุปเหตกุารณ์ในสปัดาหท์ี่ผ่านมาตั้งแต่ 11-17 มิถุนายน 2564 

 

  
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 188 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 3,129 รายใหม (2,649 รายเปนการติดเชื ้อในประเทศ) และ

ผูเสียชีวิต 30 รายใหม มีผูปวยหนัก 1,313 ราย และ 376 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

o 457 รายตรวจพบในเรือนจำ และ 23 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

o 1,991 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูที่มีความกังวลวาตนอาจไดรับเชื้อ) และ 658 รายตรวจพบจากการคนหา

ผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเช้ือใหประชาชนในชุมชนท่ีหนวยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง) ดูแผนภูมิซายลาง 

o 33,853 รายกำลังรับการรักษาหรือแยกกักตัว 8,590 รายอยูในโรงพยาบาล และ 25,263 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม  

• ในสัปดาหที่ผานมานับตั้งแตการรายงานสถานการณฉบับที่แลว พบผูปวยใหมจากการติดเชื้อในประเทศโดยเฉลี่ย 2,357 รายตอวัน เพิ่มข้ึน

เล็กนอย (รอยละ 2) จากคาเฉลี่ยเมื่อสัปดาหที่แลวที่ 2,296 ราย แนวโนมยอดผูปวยในชุมชนและในกรุงเทพมหานครยังทรงตัวในสัปดาหท่ี

ผานมา ดูแผนภูมิซายลาง สัดสวนโดยเฉลี ่ยของผลตรวจเชื ้อที ่เปนบวกอยู ท ี ่ ร อยละ 4.7 ในประดับประเทศ และรอยละ 6.3 ใน

กรุงเทพมหานคร ดูเพ่ิมเติมท่ีตารางดานลาง 

 จำนวนการตรวจเชื้อ

สะสม 

จำนวนคร้ังของการตรวจเชื้อตอ

วัน (เฉลี่ย 7 วัน) 

ผลตรวจท่ีเปนบวก 

(เฉลี่ย 7 วัน) 

คิดเปนรอยละ 

ระดับประเทศ 7,438,121 55,599 2,618 4.7 

กรุงเทพมหานคร 2,538,003 18,235 1,145 6.3 
  

• มีผูเสียชีวิตเฉลี่ย 25 รายตอวันนับตั้งแตการรายงานสถานการณฉบับท่ีแลว ลดลงรอยละ 24 จากคาเฉลี่ยท่ี 33 รายในสัปดาหท่ีผานมา 

• นับตั้งแตรายงานสถานการณฉบับลาสุด อัตราการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผูปวยที่ยังมีเชื้อ) ลดลงทุกวันในสัปดาหที่ผานมาตอเนื่องจาก

ปลายสัปดาหกอนหนาน้ี ดูแผนภูมิดานลางขวาลาง  

 

 

 

17 มิถุนายน 2564 

1,461 33,853 
กำลังรักษา 
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หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 
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เสียชีวิต 

 

 

7,003,783 
เข็มที่ 1 – 5,114,755 เข็มที่ 2 – 1,889,028 

รับวัคซีน 

กราฟการระบาดโควิด 19 (วันท่ีรายงาน) การเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วย

เชิงรุก ระลอกท่ี 3 ในประเทศไทยและ กทม. (จาก 30 มี.ค. 2564) 

จำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ในโรงพยาบาล และ/หรือ ผู้ป่วยท่ียังมีเชื้อ 

(วันท่ีรายงาน) ระลอกท่ี 3 ประเทศไทย (จาก 1 เม.ย. 2564) 

การรับวัคซีนโควิด 19 เข็มท่ี 1 และเข็มท่ี 2 ในประเทศไทย (จาก 1 มิ.ย. 2564) 

เข็มที่ 1 รายใหม เข็มที่ 2 รายใหม 

รายใหม ่– 

เรือนจำ 

รายใหม ่– 

กทม 

ยอ
ดร

าย
วัน

 ยอ
ดร

าย
วัน

 
ยอ

ดร
าย

วัน
 



 
 
 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 
• โดยเฉลี่ยแลว ใน 7 วันท่ีผานมา มีคนกวา 273,000 คนไดรับวัคซีนตอวัน นับรวมท้ังผูท่ีไดรับโดสแรกและครบสองโดส 

o 5,114,755 คนไดโดสแรก คิดเปนรอยละ 10.1 ของเปาหมายของรัฐบาลไทย (รอยละ 70 ของประชากร) 

o 1,889,028 คนไดรับครบท้ังสองโดส คิดเปนรอยละ 3.7 ของเปาหมายของรัฐบาลไทย (รอยละ 70 ของประชากร) 
 

ความคืบหนาจาก ศบค. 
• การเปดประเทศในเดือนตุลาคม 2564 

o ในการแถลงทางโทรทัศน พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเนนย้ำถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไปขางหนา

รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ และใหประชาชนสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได นายกรัฐมนตรีกลาวย้ำนโยบายของรัฐบาลในการเปด

ประเทศภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยใหการควบคุมสถานการณโควิด 19 เปนสวนหนึ่งของชีวิตประจำวัน นอกจากน้ียังเผยวากำลัง

จัดหาวัคซีน 105 ลานโดสจากซัพพลายเออร 6 ราย ไดแก ไฟเซอร จอหนสัน แอนด จอหนสัน โมเดอรนา แอสตราเซเนกา ซิโนแวค 

และซิโนฟารม 

• ภูเก็ตแซนดบ็อกซ 

o คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติโครงการภูเก็ตแซนดบ็อกซในสัปดาหหนา เมื่อไดรับการอนุมัติ นักเดินทางที่ไดรับวัคซีนครบแลวจะ

สามารถเดินทางเขาภูเก็ตไดโดยไมตองกักกันโรค ภูเก็ตจะเปนโครงการนำรองในการเปดประเทศ 

• กลุมผูติดเชื้อใหม 

o กรุงเทพมหานครกำลังเฝาระวังกลุมผูติดเชื้อใหมทั้งหมด 84 กลุมในกรุงเทพฯ และจะบังคับใชมาตรการที่เขมงวดมากขึ้นในเมืองหลวง

หากสถานการณไมดีข้ึน 

o มีรายงานกลุมผูติดเช้ือใหมในจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร และกำลังทำการคนหาผูปวยเชิงรุกในกลุมผูติดเช้ือเหลาน้ีและพ้ืนท่ี

ใกลเคียง 

 

คำอธิบาย : หญิงมีครรภ หรือกำลังใหนมลูก หรือกำลังมีประจำเดอืน สามารถรับวัคซีนได

หรือไม  
 

หญิงมีครรภไมไดมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ SARS-CoV-2 สูงไปกวาหญิงที่ไมไดตั้งครรภ อยางไรก็ตาม หลักฐานแสดงใหเห็นวาหญิงมีครรภที่ติด

เชื้อโควิด 19 มีความเสี่ยงที่จะปวยหนักมากกวาหญิงวัยเจริญพันธุที่ไมไดตั้งครรภ และการติดเชื้อโควิด 19 ก็สัมพันธกับความเสี่ยงท่ีสูงขึ้นในการ

คลอดกอนกำหนด และทำใหทารกแรกเกิดตองเขารับการดูแลข้ันวิกฤต 
 

วัคซีนท่ีองคการอนามัยโลกอนุมัติใหใชในกรณีฉุกเฉินในปจจุบัน รวมทั้งวัคซีนที่มีในประเทศไทย เปนวัคซีนชนิดไมแบงตัว (non-replicating 

vaccine) ซึ่งไมกอใหเกิดความเสี่ยงตอหญิงมีครรภหรือใหนมลูก ดังน้ัน แมวาเราจะยังมีขอมูลอยูอยางจำกัดเก่ียวกับผลขางเคียงของการฉีดวัคซีน

ในหญิงมีครรภหรือหญิงใหนมลูก แตประสิทธิผลของวัคซีนในหญิงมีครรภและหญิงใหนมลูกก็มีแนวโนมท่ีจะใกลเคียงกับหญิงท่ีไมไดตั้งครรภหรือให

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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• 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 
 

นมลูก ซึ่งเปนสิ่งที่ตองศึกษาตอไป แตในปจจุบันองคการอนามัยโลก

แนะนำใหหญิงมีครรภรับวัคซีนในกรณีท่ีประโยชนมีมากกวาความ

เสี่ยง เชน หากหญิงมีครรภหรือใหนมลูกมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโค

วิด 19 หรือมีอาการปวยรวมซึ่งทำใหอยูในกลุมเสี่ยงสูงตอการติดเช้ือ

ไวรัสโควิด 19 นอกจากนี้ ไมจำเปนตองทดสอบการตั้งครรภกอนรับ

วัคซีนหรือยุติการตั้งครรภเน่ืองจากการรับวัคซีน 
 

ในทำนองเดียวกัน น้ำนมแมปลอดภัยตอทารกและเด็กเล็ก แมผูเปน

แมจะสงสัยหรือทราบวาตนติดเชื้อโควิด 19 แลว ประโยชนของการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมมีมากกวาความเสี่ยงของการเจ็บปวยท่ีเก่ียวของกับ

โควิด 19 อยางมาก และไมพบวาเด็กท่ีดื่มนมแมเสี่ยงตอการติดเช้ือ 

SARS-CoV-2 ผานทางนมแม ดังน้ันองคการอนามัยโลกและองคกรอ่ืน 

ๆ จึงยังแนะนำใหแมใหนมลูกตอไปแมจะสงสัยหรือทราบวาติดเชื้อโค

วิด 19 และแนะนำใหรับวัคซีนดวย 
 

ยังไมมีหลักฐานวาการรับวัคซีนปองกันโควิด 19 สงผลกระทบตอภาวะ

เจริญพันธุในหญิงหรือชาย อยางไรก็ตาม เชนเดียวกับการฉีดวัคซนีอ่ืน 

ๆ รวมถึงวัคซีนไขหวัดใหญ การฉีดวัคซีนโควิด 19 อาจสงผลใหรอบ

เดือนเปลี่ยนแปลงชั่วคราว เพราะเยื่อบุโพรงมดลูกจะมเีซลลภูมิคุมกัน

อยูซึ่งอาจกระตุนโดยวัคซีน จึงสงผลใหรอบเดือนมาเร็วขึ ้น นานข้ึน 

หรือมากกวาปกติ แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได และไมแนะนำใหเลื่อนการฉีด

วัคซีนโควิด 19 ดวยเหตุผลเรื่องรอบเดือน 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพั ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย

ดร. ซุมยา สวามินาธาน หวัหนา้นกัวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามยั

โลกจะมากล่าวถึงวคัซีน การตัง้ครรภ์ การมีประจําเดือน การให้นม

ลูก และการเจริญพนัธ์ุใน “วิทยาศาสตร์ 5 นาที” 
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