
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงข่าวโดย ศบค. และสรุปเหตกุารณ์ในสปัดาหท์ี่ผ่านมาจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

 

  
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 190 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 5,533 รายใหม และผูเสียชีวิต 57 รายใหม มีผูปวยหนัก 1,971 ราย 

และ 566 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

o 44 รายตรวจพบในเรือนจำ และ 12 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

o ผูติดเช้ือจากการระบาดในประเทศประกอบดวย 3,788 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเช้ือใหประชาชนท่ีเดินทางมายัง

สถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ีปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจไดรับ

เชื ้อ) และ 1,689 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเชื ้อใหประชาชนในชุมชนที่หนวยงานสาธารณสุข

ดำเนินการเอง) 

o 52,052 รายกำลังรับการรักษา (ผูปวยท่ียังมีเช้ือ) ประกอบดวย 24,454 รายอยูในโรงพยาบาล และ 27,598 รายอยูในโรงพยาบาล

สนาม  

• ในสัปดาหท่ีผานมา พบผูปวยใหมจากการติดเช้ือในประเทศโดยเฉลี่ย 4,509 รายตอวัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 45 จากคาเฉลี่ยของสัปดาหกอนหนา

ซึ่งอยูท่ี 3,106 ราย  

o ยอดผูติดเชื้อในชุมชนทั้งในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและสวนอื่นของประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกวันตลอดสัปดาหที่ผานมา และสูงกวา 2 

เทาของยอดรายวันเมื่อเทียบจากเดือนท่ีแลว (ดูแผนภูมิซายลาง) 

• ในสัปดาหท่ีผานมา ยอดผูเสียชีวิตรายใหมโดยเฉลี่ยอยูท่ี 44 รายตอวัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 41 จากสัปดาหกอนหนาซึ่งอยูท่ี 31 รายตอวัน 

• ใน 7 วันท่ีผานมา ยอดผูปวยท่ียังมีเช้ือเพ่ิมสูงข้ึนทุกวัน และยอดผูติดเช้ือรวมในวันน้ีซึ่งอยูท่ี 52,052 ราย ก็ถือเปนตัวเลขสูงสุดในประเทศไทย

นับตั้งแตเริ่มการระบาดของโรคโควิด 19 (ดูแผนภูมิขวาลาง) 

• 10 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงที่สุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (1,960 ราย) สมุทรปราการ 

(435 ราย) ปทุมธานี (321 ราย) สมุทรสาคร (298 ราย) สงขลา (272 ราย) ชลบุรี (261 ราย) นครปฐม (231 ราย) นนทบุรี (224 ราย) 

ปตตานี (180 ราย) และยะลา (136 ราย)  

 

 

1 กรกฎาคม 2564 
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หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 

 

264,834 
 

เสียชีวิต 

 

 

9,927,698 
โดส 1 – 7,110,854 โดส 2 – 2,816,844 

รับวัคซีน 

ยอดรายวันของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชมุชน ยอดรายวันของผู้ป่วยโควิด 19 ท่ียังมีเชื้อ  
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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 วันท่ีผานมา มีผูไดรับวัคซีนโดยเฉลีย่กวา 

218,000 คนตอวัน นับรวมทั้งผู ที่ไดรับโดส

แรกและครบสองโดส  

o 7,110,854 คนไดรับโดสแรก คิดเปนรอย

ละ 14.1 ของเปาหมายของรัฐบาลไทย 

(รอยละ 70 ของประชากร) 

o 2,816,844 คนไดรับครบทั้งสองโดส คิด

เปนรอยละ 5.6 ของเปาหมายของรัฐบาล

ไทย (รอยละ 70 ของประชากร) 
 

ความคืบหนาจาก ศบค. 
• โครงการภูเก็ตแซนดบ็อกซ 

โครงการภูเก็ตแซนดบ็อกซไดเริ่มข้ึนแลววันน้ี รัฐบาลมีแผนรับมือฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดปญหา หากมีการรายงานผูติดเช้ือโควิด 19 ใน 3 พ้ืนท่ี

ของโครงการ หรือหากจำนวนผูปวยในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น รัฐบาลจะพิจารณาปรับปรุงโครงการนี้ใหม รอยละ 70 ของผูท่ีอาศัยในจังหวัด

ภูเก็ตไดรับวัคซีนปองกันโควิด 19 โดสแรกแลว และรอยละ 56 ไดรับครบท้ังสองโดส 

• มาตรการควบคุม 

บุคคลที่ประสงคเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจะตองกรอกและสงคำรองขอเดินทางแบบดิจิทัล โดยสแกนรหัส QR ดวยโทรศัพทมือถือ

สมารทโฟนที่ดานตรวจเพื่อใหขอมูลสวนบุคคล วัตถุประสงคของการเดินทาง และระบุวาจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ หรือไม ขอมูลนี้จะถูก

นำไปใชเพื่อวัตถุประสงคดานสาธารณสุขเทานั้น มาตรการนี้เปนไปเพื่อปองกันและควบคุมการเคลื่อนท่ีของบุคคลจากคายพักคนงานใน

กรุงเทพฯ เน่ืองจากพ้ืนท่ีกอสรางขนาดใหญถูกสั่งปดช่ัวคราวเปนเวลา 30 วันเพ่ือควบคุมการระบาด จุดตั้งดานตรวจ ไดแก ถนนวิภาวดีรังสิต 

หนาสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนสุวินทวงศ และถนนบางนาตราด 
 

วิเคราะหสถานการณ  
ยอดผูปวยโควิด 19 ที่ยังมีเชื้อท่ีรายงานในวันน้ี (52,052 ราย) ยอดผูปวยที่มีอาการรุนแรง (1,971 ราย) และยอดของผูปวยที่ตองใชเครื่องชวย

หายใจ (556 ราย) ถือเปนตัวเลขสูงสุดของประเทศไทยนับตั้งแตท่ีมีการรายงานมา นอกจากน้ี จำนวนผูปวยรายใหมท่ีไดรับเช้ือจากการแพรระบาด

ในชุมชนยังเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหสถานพยาบาลสำหรับผูปวยโรคโควิด 19 ตองเผชิญกับความกดดันมากข้ึนในเร็ว ๆ น้ี 
 

ผูปวยโควิด 19 ท่ีมีอาการรุนแรงสวนใหญคือผูท่ีอยูในกลุมเสี่ยงท่ีสามารถระบุไดงาย วิธีหน่ึงในการปกปองคนกลุมน้ีซึ่งอาจเปนสมาชิกในครอบครัว

และชุมชนของเรา รวมถึงระบบสุขภาพ ก็คือการใหคนกลุมนี้ไดรับวัคซีน คุณสามารถชวยชีวิตผูอื่นไดดวยการดูแลคนในกลุมเสี่ยงสูงสุด รวมท้ัง

ผูสูงอายุ ใหลงทะเบียนรับวัคซีน และเดินทางไปยังสถานท่ีฉีดวัคซีนไดอยางปลอดภัย 

 

คำอธิบาย : เรามั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีนซิโนแวคไดหรือไม 

โดส 1 รายใหม ่ โดส 2 รายใหม ่

ยอดรับวัคซีนโควิด 19 โดส 1 และโดส 2 รายวันในประเทศไทย  

(จาก 1 มิ.ย. 2564) 
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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 
 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดเรียกคืนวัคซีนซิโนแวคจำนวน 110 ขวด ซึ่งสรางความกังวลใหกับประชาชนเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของวัคซีน ทั้งนี้ ไมมีผูใดไดรับวัคซีนจากทั้ง 110 ขวดดังกลาวเนื่องจากถูกเรียกคืนกอนที่การใชงาน วัคซีนซิโนแวคยังคงปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพในการปองกันการปวยรุนแรงและการเสียชีวิตจากเช้ือโควิด 19 ผูท่ีไดรับโดสแรกไปแลว ก็ควรไดรับโดสท่ีสองใหครบ สำหรับผูท่ี

ไดรับครบสองโดส และ/หรือ โดสจากล็อตท่ีมี “ลักษณะ” ตามท่ีสื่อนำเสนอ ก็ไมมีเหตุผลท่ีจะตองกังวลเก่ียวกับภูมิคุมกันอันเปนผลมาจากการเรยีก

คืนน้ี 
 

การเรียกคืนวัคซีนเปนผลมาจากการจัดเก็บวัคซีนในสภาพแวดลอมที่เรียกวา cold-chain ที่ไมถูกตอง ทั้งนี้ cold-chain คือกระบวนการจัดการ

วัคซีน ซึ่งรวมตั้งแตการเก็บรักษา การติดตาม การปฏิบัติตามขอกำหนดดานอุณหภูมิการจัดเก็บและการใชวัคซีน ตั้งแตโรงงานผลิตจนถึงจุดฉีด

วัคซีน การพบความผิดปกตขิองขวดวัคซีนที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีการติดตามตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหแนใจวาการฉีด

วัคซีนจะเปนไปอยางปลอดภัย 
 

การตรวจสอบวัคซีนนั้นมีหลายขั้นตอนเพื่อใหแนใจวาวัคซีนมีความเหมาะสมกับการใชงาน ตั้งแตการจัดการ cold chain การฉีดวัคซีน และการ

เตรียมการเพื่อติดตามเหตุการณไมพึงประสงคหลังการใหวัคซีน กระบวนการเหลานี้ครอบคลุมขั้นตอนของการพัฒนาวัคซีน ตลอดจนการทดสอบ

ทางคลินิกเพื่อประเมินความปลอดภัยของวัคซีน และการประเมินโดยหนวยงานกำกับดูแลอยางเปนอิสระกอนที่วัคซีนจะไดรับอนุญาตใหนำมาใช

งาน วัคซีนซิโนแวคไดผานท้ังกระบวนการกำกับดูแลขององคการอาหารและยาประเทศไทย (การอนุมัติจากโครงการรับรองคุณสมบัติเบ้ืองตนของ

ยาโดยองคการอนามัยโลก) และข้ันตอนการข้ึนทะเบียนวัคซีนฉุกเฉิน (EUL) ขององคการอนามัยโลก 
 

กระบวนการขึ้นทะเบียนวัคซีนฉุกเฉิน (EUL) สำหรับโรควิด 19 ขององคการอนามัยโลกนั้นเปนการประเมินแบบอิงความเสี่ยงที่เขมงวด การข้ึน

ทะเบียนวัคซีนมีจุดประสงคเพ่ือเรงการผลิตวัคซีนโควิด 19 กระบวนการข้ึนทะเบียนชวยใหประเทศตาง ๆ พิจารณาการเลือกวัคซีนไดงายข้ึน โดยอิง

จากชุดขอมูลดานคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ขอมูลเหลานี้ไดรับการประเมินโดยคณะที่ปรึกษายุทธศาสตรผูเชี่ยวชาญ

ดานภูมิคุ มกันขององคการอนามัยโลก (SAGE) ซึ ่งเปนคณะที ่ปรึกษาหลักขององคการอนามัยโลกดานวัคซีนและการสรางภูมิคุ มกัน (ดู: 

https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/working-groups/covid-19) ทะเบียนวัคซีนฉุกเฉิน 

(EUL) ขององคการอนามัยโลกยังใหคำแนะนำสำหรับผูกำหนดนโยบายระดบัประเทศเก่ียวกับการใชงาน การจัดการ และการจัดเก็บวัคซีนแตละชนิด 

(สำหรับคำแนะนำของซิโนแวค โปรดดูที่ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341454/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-

recommendation-Sinovac-CoronaVac-2021.1-eng.pdf) 
 

วัคซีนตองเผชิญข้ันตอนการเคลื่อนยายหลายครั้งตั้งแตการผลิต การขนสง การเก็บรักษา จนถึงการฉีดวัคซีนในทายท่ีสุด ดังน้ันเพ่ือใหมั่นใจในความ

ปลอดภัย วัคซีนโควิด 19 แตละชนิดท่ีผลิต ขนสง และจัดเก็บในประเทศไทยจึงผานกระบวนการประกันคุณภาพท่ีเขมงวดโดยผูผลิตวัคซีน รัฐบาล

ไทยซึ่งดำเนินการผาน อย. และคณะผูเชี่ยวชาญอิสระนานาชาตขิององคการอนามัยโลก การปฏิบัตติามแนวทางนี้จะชวยใหแนใจวาปญหาใด ๆ ท่ี

อาจเกิดข้ึน เชน ปญหาลาสุดเก่ียวกับการจัดการ cold-chain ของซิโนแวคจะไดรับการตรวจพบและแกไขโดยเร็วท่ีสุด 
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพั ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย

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
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/working-groups/covid-19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341454/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Sinovac-CoronaVac-2021.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341454/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Sinovac-CoronaVac-2021.1-eng.pdf

	ข้อมูลสำคัญ
	ความคืบหน้าจาก ศบค.
	วิเคราะห์สถานการณ์

