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ข้อมูลจากการแถลงข่าวโดย ศบค. และสรุปเหตกุารณ์ในสปัดาห์ที่ผ่านมาตัง้แต่ 17-24 มิถุนายน 2564 

 

  
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 189 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• วันนี ้กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 จํานวน 4,108 รายใหม่ (3,865 รายเป็นการติดเชือ้ในประเทศ) และ

ผู้เสียชีวิต 31 รายใหม่ มีผู้ ป่วยหนกั 1,564 ราย และ 445 รายในจํานวนนีต้้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ (อ้างกราฟด้านล่างขวามือ) 

o 229 รายตรวจพบในเรือนจํา และ 14 รายตรวจพบในสถานกกักนัโรคสําหรับผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 

o 2,835 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงั (การตรวจเชือ้ให้ประชาชนท่ีเดินทางมายงัสถานพยาบาลด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงผู้ ท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ ท่ีสมัผสักับผู้ ป่วย และผู้ ท่ีมีความกงัวลว่าตนอาจได้รับเชือ้) และ 1,030 รายตรวจพบจากการ

ค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชือ้ให้ประชาชนในชมุชนท่ีหน่วยงานสาธารณสขุดําเนินการเอง) ดแูผนภมูิซ้ายล่าง 

o 39,517 รายกําลงัรับการรักษาหรือแยกกกัตวั 13,320 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 26,197 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม  

• ในสัปดาห์ที่ผ่านมานบัตัง้แต่การรายงานสถานการณ์ฉบบัท่ีแล้ว พบผู้ ป่วยใหม่จากการติดเชือ้ในประเทศโดยเฉล่ีย 3,106 รายต่อวนั 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 31 จากค่าเฉล่ียเมื่อสปัดาห์ท่ีแล้วท่ี 2,357 ราย ยอดผู้ ป่วยในชมุชนและในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึน้ตลอดสปัดาห์ท่ีผ่านมา 

ดูแผนภูมิซ้ายล่าง สดัส่วนโดยเฉล่ียของผลตรวจเชือ้ท่ีเป็นบวกอยู่ท่ีร้อยละ 5.8 (จาก 4.7) ในประดบัประเทศ และร้อยละ 8.7 (จาก 6.3) 

ในกรุงเทพมหานคร ดเูพ่ิมเติมท่ีตารางด้านล่าง 

 จาํนวนการ

ตรวจเชือ้สะสม 

จาํนวนครัง้ของการตรวจ

เชือ้ต่อวนั (เฉลี่ย 7 วนั) 

ผลตรวจที่เป็นบวก 

(เฉลี่ย 7 วัน) 

คิดเป็นร้อยละ 

ระดบัประเทศ 7,865,927 61,115 3,573 5.8 (จาก 4.7 ในสปัดาห์ท่ีแล้ว) 

กรุงเทพมหานคร 2,671,192 11,638 1,662 8.7 (จาก 6.3 ในสปัดาห์ท่ีแล้ว) 
  

• มีผู้ เสียชีวิตเฉล่ีย 31 รายต่อวนัในสปัดาห์ท่ีผ่านมา เพ่ิมขึน้ร้อยละ 24 จากค่าเฉล่ียท่ี 25 รายในสปัดาห์ก่อนหน้า 

• ยอดผู้ ป่วยท่ียงัมีเชือ้ก็เพ่ิมขึน้ใน 5 วนัท่ีผ่านมา – ดแูผนภมูิขวาล่าง 

• 10 จังหวัดท่ีมียอดผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบัติการสูงท่ีสุดในวนันี ้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (1,359) สมุทรปราการ 

(297) สมทุรสาคร (259) ชลบรีุ (254) สงขลา (216) นนทบรีุ (170) ปทมุธานี (157) ยะลา (119) ระยอง (92) และนครปฐม (91) 

 
  

 

24 มิถุนายน 2564 

1,775 39,517 
กําลังรักษา 

191,355 
 

หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 

 

232,647 
 

เสียชีวิต 

 

 

8,400,320 
โดส 1 – 6,017,424 โดส 2 – 2,382,896 

รับวัคซีน 

จํานวนผู้ป่วยโควิด 19 ในโรงพยาบาล และ/หรือ ผู้ป่วยท่ียังมีเชือ้ 

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

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 

การฉีดวัคซีนในประเทศไทย 
• ใน 7 วันท่ีผ่านมา มีผู้ ได้รับวัคซีนโดยเฉล่ีย 

200,000 คนต่อวัน นับรวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับโดส

แรกและครบสองโดส  

o 6,017,424 คนได้โดสแรก คิดเป็นร้อยละ 

11.9 ของเป้าหมายของรัฐบาลไทย (ร้อย

ละ 70 ของประชากร) 

o 2,382,896 คนได้รับครบทัง้สองโดส คิด

เป็นร้อยละ 4.7 ของเป้าหมายของรัฐบาล

ไทย (ร้อยละ 70 ของประชากร) 
 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• สถานการณ์ปัจจุบัน 

o 67 จงัหวดัรายงานผู้ ป่วยโควิด 19 รายใหม่ในวนันี ้ส่วนใหญ่เป็นจงัหวดัในภาคกลางและภาคใต้ 

o พบกลุ่มผู้ติดเชือ้ 3 กลุ่มใหมใ่นกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางกะปิ บางรัก และบางขนุเทียน ขณะนีท้างการกําลงัติดตามกลุ่มผู้ติด

เชือ้ทัง้หมด 99 กลุ่มใน 42 เขตของกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด 

o กลุ่มผู้ติดเชือ้กลุ่มใหม่ ๆ พบใน 1) โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ยางและโรงงานกุ้งในจงัหวดัสมทุรสาคร 2) สถานรับเลีย้งเด็กในจงัหวดั

ปทมุธานี และ 3) โรงงานผลิตสาหร่ายทะเลในจงัหวดันนทบรีุ 

o มีข้อสงัเกตดงัต่อไปนี ้ 

ผู้ติดเชือ้ในภาคเหนือและภาคใต้ส่วนใหญ่ติดเชือ้จากการรวมกลุ่มทางสงัคม  

ผู้ติดเชือ้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคือบคุคลท่ีเดินทางมาจากพืน้ท่ีเส่ียงอ่ืน ๆ  

ผู้ติดเชือ้ในภาคกลางและภาคตะวนัออกพบในสถานประกอบการธุรกิจ โรงงาน ตลาด ค่ายพกัคนงาน และชมุชนโดยรอบ เจ้าหน้าท่ี

ได้ใช้มาตรการ “บบัเบิลแอนด์ซีล” ในชมุชนเหล่านีแ้ล้วเพ่ือควบคมุการแพร่กระจายของไวรัส 

• ความสามารถในการรองรับผู้ป่วย 

เน่ืองจากจํานวนเตียงและบคุลากรทางการแพทย์มีจํากดั โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งจึงได้เสนอท่ีจะเพ่ิมเตียงสําหรับผู้ ป่วยรายใหม่ 

• การบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ 

รัฐบาลจะส่งรถขายของชํา 1,000 คนัเพ่ือจําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมีราคาถกูลงร้อยละ 20-40 เพ่ือช่วยบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ

ของชมุชน โดยหวงัว่ามาตรการดงักล่าวจะช่วยกระตุ้นการบริโภคในระดบัครัวเรือนและหลีกเล่ียงการเดินทางท่ีไม่จําเป็น 
 

วิเคราะห์สถานการณ์  
แม้ว่ายอดผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ียังมีเชือ้อยู่ท่ีมีการรายงานในวนันี ้(39,517) จะตํ่ากว่ายอดสงูสุดท่ีรายงานเมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน (50,105) แต่

จํานวนผู้ ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง (1,564) และผู้ ป่วยท่ีต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ (445) กลบัเป็นยอดท่ีสงูสดุในประเทศไทยนบัตัง้แต่การระบาด

โดส 1 รายใหม ่ โดส 2 รายใหม ่

ยอดรับวัคซีนโควิด 19 โดส 1 และโดส 2 รายวันในประเทศไทย  

(จาก 1 มิ.ย. 2564) 
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https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://twitter.com/WHOThailand
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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 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

ใหญ่ได้เร่ิมขึน้ นอกจากนีย้อดผู้ ป่วยท่ีตรวจพบผ่านระบบเฝา้ระวงั (บางครัง้เรียกว่า ‘วอล์ก-อิน’) ก็เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง (ดตูารางด้านล่าง) และ

ยอดท่ีรายงานในวนันี ้(2,835) ก็สงูสดุเป็นประวตัิการณ์เช่นกัน นอกจากนีอ้าการป่วยของผู้ติดเชือ้ส่วนหน่ึงก็ยงัไม่คงท่ี ซึ่งหมายความว่าใน

อนาคตอาจมีผู้ ท่ีป่วยรุนแรงและต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจเพ่ิมขึน้ก่อนท่ีสถานการณ์จะคล่ีคลาย และจากท่ีได้รายงานไปก่อนหน้านี ้ผู้ ป่วยราย

ใหม่ส่วนใหญ่พบในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําให้สถานพยาบาลในพืน้ท่ีเหล่านีต้้องรับความกดดนัสงูสดุ 
 

ดังนัน้ ส่ิงท่ีสําคัญมากกว่าครัง้ใด ๆ  คือการท่ีทุกคนในประเทศไทยต้องให้ความร่วมมือในการใช้มาตรการป้องกันขัน้พืน้ฐานทัง้หมดท่ีมี

ประสิทธิภาพในการตดัวงจรของการระบาด หากเราตดัห่วงโซ่ของการแพร่เชือ้ได้ เราจะสามารถปกป้องตนเอง สมาชิกในครอบครัวท่ีมีความ

เส่ียง และคนในชมุชนของเรา การลดความชนัของกราฟจะช่วยให้เราสามารถบรรเทาภาระของโรงพยาบาลและปกป้องบคุลากรทางการแพทย์

ได้ ควรอยู่บ้านถ้าเป็นไปได้ หลีกเล่ียงสถานท่ีแออดั ล้างมือด้วยสบู่และนํา้หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากาก และถ้ามีอาการไอ ให้ไอจามใส่

ทิชชู่หรือข้อศอก ทิง้กระดาษทิชชู่ในภาชนะท่ีปลอดภยั และล้างมือ 

 

 
 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพั ฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

ในตอนใหม่ของ“วิทยาศาสตร์ 5 นาที” ดร. เคท โอไบรอนั ผู้ อํานวยการ

ฝ่ายเสริมสร้างภมิูคุ้มกนั วคัซีน และผลิตผลทางชีวภาพ จะมาอธิบายให้

เราฟังว่าทําไมวคัซีนถึงสามารถป้องกนัอาการป่วยรุนแรงและการเข้า

โรงพยาบาลที่เกิดจากไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ได้  

 

ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ท่ีตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังและการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 

จากระบบเฝา้

ระวงั 

จากการค้นหา

ผู้ ป่วยเชิงรุก 
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