
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 191 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• วันนี  ้กระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม่ จํานวน 7,058 ราย และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 75 ราย มี

ผู้ ป่วยหนกั 2,564 ราย และ 698 รายในจํานวนนีต้้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

o 68 รายตรวจพบในเรือนจํา และ 9 รายตรวจพบในสถานกกักนัโรคสําหรับผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 

o ผู้ติดเชือ้จากการระบาดในประเทศประกอบด้วย 5,249 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงั (การตรวจเชือ้ให้ประชาชนท่ีเดินทาง

มายงัสถานพยาบาลด้วยเหตผุลต่าง ๆ รวมถึงผู้ ท่ีปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ ท่ีสมัผสักบัผู้ ป่วย และผู้ ท่ีมีความกงัวลว่าตน

อาจได้รับเชือ้) และ 1,732 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชือ้ให้ประชาชนในชุมชนท่ีหน่วยงาน

สาธารณสขุดําเนินการเอง) 

o 69,619 รายกําลังรับการรักษา (ผู้ ป่วยท่ียังมีเชือ้) ประกอบด้วย 35,640 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 33,979 รายอยู่ใน

โรงพยาบาลสนาม  

• ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ ป่วยใหม่จากการติดเชือ้ในประเทศโดยเฉล่ีย 6,078 รายต่อวนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 35 จากค่าเฉล่ียของสปัดาห์ก่อน

หน้าซึง่อยู่ท่ี 4,509 ราย  

o ยอดผู้ติดเชือ้ในชุมชนของประเทศไทยเพ่ิมขึน้ทุกวันตลอดสัปดาห์ท่ีผ่านมา และสงูกว่า 2 เท่าของยอดรายวนัเมื่อเทียบจาก

เดือนท่ีแล้ว (ดแูผนภมูิซ้ายล่าง) ยอดในกรุงเทพมหานครถือว่าทรงตวั ก่อนท่ีจะเพ่ิมขึน้เป็นกว่า 2,000 รายเมื่อวานนี ้

• ในสปัดาห์ท่ีผ่านมา ยอดผู้ เสียชีวิตรายใหม่โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 55 รายต่อวนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25 จากสปัดาห์ก่อนหน้าซึง่อยู่ท่ี 44 รายต่อวนั 

• ใน 7 วนัท่ีผ่านมา ยอดผู้ ป่วยท่ีอยู่ระหว่างรับการรักษาเพ่ิมสงูขึน้ทุกวัน และยอดรวมในวนันีอ้ยู่ท่ี 69,619 ราย ก็ถือเป็นตวัเลขสงูสุดใน

ประเทศไทยนบัตัง้แต่เร่ิมการระบาดของโรคโควิด 19 (ดูแผนภูมิขวาล่าง) และตัง้แต่วนัท่ี 19 มิถุนายนเป็นต้นมา ยอดผู้ ป่วยท่ีอยู่ระหว่าง

รับการรักษาเพ่ิมขึน้ทกุวนั 

•  10 จังหวัดท่ีมียอดผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ีได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการสูงท่ีสุดในวันนี  ้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (2,212 ราย) 

สมทุรปราการ (565 ราย) สมทุรสาคร (517 ราย) ชลบุรี (290 ราย) ปทุมธานี (229 ราย) สงขลา (213 ราย) นนทบุรี (180 ราย) ปัตตานี 

(175 ราย) ประจวบคีรีขนัธ์ (150 ราย) และยะลา (146 ราย)  
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ยอดรายวันของผู้ติดเชือ้โควิด 19 ในชมุชนในประเทศไทยและ กทม. ยอดรวมของผู้ป่วยโควิด 19 ท่ีอยู่ระหว่างรับการรักษาตามวันท่ี

รายงาน  
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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

กว่า 241,000 คนต่อวัน นับรวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับ

เข็มแรกและครบสองเข็ม  

o 8,494,230 คนได้รับเข็มแรก คิดเป็นร้อย

ละ 16.8 ของเป้าหมายของรัฐบาลไทย 

(ร้อยละ 70 ของประชากร) เพ่ิมจากร้อย

ละ 14.1 ในสปัดาห์ท่ีแล้ว 

o 3,125,388 คนได้รับครบทัง้สองเข็ม คิด

เ ป็น ร้อยละ 6.2 ของเ ป้าหมายของ

รัฐบาลไทย (ร้อยละ 70 ของประชากร) 

เพ่ิมจากร้อยละ 5.6 ในสปัดาห์ท่ีแล้ว 
 

 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• สถานการณ์ปัจจุบัน 

o นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นประธานการประชุมสามัญ ศบค. ในวันศุกร์ท่ี 9 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. เร่ืองการ

ยกระดบัความเข้มงวดของมาตรการควบคมุโรคโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ปัจจบุนั หลกัการคือการจํากดั

การเคล่ือนไหว โดยเฉพาะการเดินทางข้ามจงัหวดั ซึง่ในขณะนีไ้ม่แนะนําให้กระทําอย่างยิ่ง 

o วนันีม้ีการรายงานผู้ ป่วยรายใหม่ในทัง้ 77 จงัหวดั เน่ืองจากการแพร่กระจายของไวรัสสายพนัธ์ุเดลตาซึง่มีอตัราการแพร่เชือ้สงู 

o มีการรายงานผู้ ป่วยมากกว่า 1,300 รายนอกกรุงเทพมหานคร โดยมีความเชื่อมโยงกบัผู้ ท่ีเดินทางจากเมืองหลวงกลบัภมูิลําเนา 

o หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดได้รับคําสัง่ให้เพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจเชือ้ ศูนย์ตรวจเชือ้จะเปิดให้บริการแก่บุคคลท่ีอยู่ใน

โครงการประกันสังคม โดยสามารถลงทะเบียนและเข้ารับการตรวจท่ีสนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดงได้ตัง้แต่พรุ่งนีเ้ป็นต้นไป 

กรุงเทพมหานครจะจดัให้มีการตรวจเชือ้แบบไม่ต้องนดัล่วงหน้าท่ีสนามกีฬาธูปะเตมีย์ในวนัจนัทร์หน้า 

o กรุงเทพมหานครจะเพ่ิมการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในพืน้ท่ีเส่ียง 

o สนบัสนนุให้โรงพยาบาลใช้ชดุตรวจแอนติเจนแบบเร็วเพ่ือเร่งการระบผุู้ติดเชือ้ 

o การฉีดวคัซีนมุ่งเน้นไปท่ีผู้ ท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีและผู้ ท่ีมีโรคประจําตวั ณ วนัท่ี 7 ก.ค. มีผู้ ท่ีมีอายมุากกว่า 60 ปีเพียง 13% และ 

16% ของผู้ ท่ีป่วยเป็นโรคเรือ้รังได้รับวคัซีนแล้ว 
 

 

 

 

เข็มท่ี 1  เข็มท่ี 2  

ยอดรับวัคซีนโควิด 19 เข็มท่ี 1 และเขม็ท่ี 2 ตามวันท่ีรายงาน 
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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 
 

 

 

วิเคราะห์สถานการณ์  
เป็นอีกครัง้ท่ียอดผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ีอยู่ระหว่างรับการรักษาในวนันี ้(69,619 ราย) ยอดผู้ ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง (2,564 ราย) ยอดของผู้ ป่วยท่ีต้อง

ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ (698 ราย) และยอดผู้ เสียชีวิต (75 ราย) ถือเป็นตวัเลขสงูสดุของประเทศไทยนบัตัง้แต่ท่ีมีการรายงานมา ยอดผู้ ป่วยราย

ใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมากทําให้สถานพยาบาลต้องแบกรับภาระหนกัขึน้ไปอีก 

เราสามารถช่วยเหลือครอบครัวและชมุชนของเรา และปกป้องระบบสขุภาพด้วยการฉีดวคัซนี และช่วยเหลือผู้ อ่ืนในการลงทะเบียนและเดนิทาง

ไปยงัสถานท่ีฉีดวคัซีน ยิ่งไปกว่านัน้ทุกคนในประเทศไทยต้องปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัเพ่ือตดัห่วงโซ่ของการแพร่ระบาด ทัง้หมดนีเ้ป็นไป

เพ่ือปกป้องตนเอง สมาชิกในครอบครัวท่ีอ่อนแอ และคนในชุมชนท่ีเราอาศยัอยู่ การลดความชันของเส้นกราฟยังช่วยแบ่งเบาภาระของ

โรงพยาบาลและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ควรอยู่บ้านหากเป็นไปได้ หลีกเล่ียงสถานท่ีแออดั ล้างมือด้วยสบู่และนํา้หรือเจลแอลกอฮอล์ 

สวมหน้ากาก และไอจามให้ถกูวิธีโดยใช้กระดาษทิชชหูรือข้อศอก ทิง้กระดาษทิชชใูนภาชนะท่ีปลอดภยั และล้างมือ 

 

คาํอธิบาย : ประสิทธภิาพของวัคซนีซิโนแวคที่ใช้ในประเทศไทย 
วัคซีนโควิด 19 ทํางานโดยฝึกให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรารู้จกัและสามารถต่อสู้กับไวรัส SARS-CoV-2 ได้หากร่างกายของเราได้รับเชือ้ไวรัส

ขึน้มาจริง ๆ วคัซีนจะช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชือ้ได้อย่างสมบรูณ์ 

รวมถึงอาการป่วยท่ีไม่รุนแรง เราอาจเปรียบวคัซีนได้กับการกางร่มในขณะท่ีฝนตก ร่มจะช่วยไม่ให้เราเปียกโชก แต่ก็อาจจะมีนํา้ฝนบางส่วน

เล็ดรอดเข้ามา แต่ปริมาณย่อมน้อยกว่าการท่ีเราไม่มีร่มเลย และปริมาณนํา้ท่ีเปียกตวัย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลท่ีใช้ร่ม วัคซีนก็

เช่นเดียวกัน ผู้ ท่ีได้รับวัคซีนแล้วส่วนใหญ่จะไม่ป่วยรุนแรง หรือมีอาการเล็กน้อยหากได้รับเชือ้หลังจากนัน้ การรับทราบในประเด็นนีค้ือส่ิง

สําคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้เราเข้าใจจดุประสงค์ของการฉีดวคัซีน 
 

หลกัฐานจากการทดลองวคัซีนแอสตราเซเนกา ซิโนแวค และซิโนฟาร์มทัง้ในทางคลินิกและการศกึษาในโลกจริงล้วนแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ

ท่ีสูงในการป้องกันการป่วยรุนแรงจากโรคโควิด 19 ซึ่งรวมถึงการเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิต และแม้แต่การป่วยท่ีไม่รุนแรงก็สามารถ

ป้องกนัได้ ในประเทศจีน วคัซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการเข้านอนโรงพยาบาลท่ีร้อยละ 85 การรักษาในห้องผู้ ป่วยหนกัท่ีร้อยละ 

89 และการเสียชีวิตท่ีร้อยละ 801 ในประเทศบาห์เรน ประสิทธิภาพของวคัซีนซิโนฟาร์มในการ

ป้องกนัการติดเชือ้แบบมีอาการอยู่ท่ีร้อยละ 902 

 

การเพ่ิมขึน้ของสายพนัธ์ุท่ีน่าเป็นกังวลท่ีแพร่เชือ้ได้ง่ายขึน้และอนัตรายมากขึน้ทําให้ยอดผู้ติด

เชือ้กลบัมาเพ่ิมขึน้อีกในประเทศท่ีพบสายพนัธุ์เหล่านี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบคุคลท่ียงัไม่ได้รับ

วคัซีน วคัซีนท่ีมีใช้ในปัจจบุนัได้รับการออกแบบมาเพ่ือต่อสู้กบัไวรัสโควิด 19 สายพนัธ์ุก่อนหน้า 

และเรายังไม่มีข้อมูลท่ีครบถ้วนว่าวัคซีนเหล่านีจ้ะสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงและการ

เสียชีวิตท่ีเกิดจากสายพนัธุ์ท่ีน่าเป็นกงัวลต่าง ๆ  ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หลกัฐานเบือ้งต้นแสดง

ให้เห็นระดบัการป้องกันท่ีสงู ในการวิจยัหน่ึงในประเทศไทย การรับวคัซีนซิโนแวค 2 เข็มแสดง

ให้เห็นประสิทธิภาพร้อยละ 71-91 ต่อการติดเชือ้สายพนัธุ์อลัฟา และในสหราชอาณาจกัร การ
ผูอํ้านวยการใหญ่ขององค์การอนามยัโลก ดร.เทดรอส อา

ดานอม เกเบรเยซุส แสดงความกงัวลต่อสายพนัธุ์เดลตา 
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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 
 

รับวคัซีนแอสตราเซเนกา 2 เข็มแสดงให้เห็นประสิทธิภาพร้อยละ 97 ในการป้องกนัการเข้าโรงพยาบาลสําหรับผู้ ท่ีติดเชือ้สายพนัธุ์เดลตา และ

ผลลพัธ์ต่อสายพนัธุ์อลัฟาก็คล้ายคลงึกนั3 

 

วัคซีนท่ีใช้ในประเทศไทยมีความปลอดภัย จากการแพร่กระจายของเชือ้โควิด 19 ในชุมชนขณะนี ้ประชาชนจําเป็นต้องได้รับการฉีดวคัซีน

โดยเร็วท่ีสดุ 

 
1 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/sage/2021/april/5_sage29apr2021_critical-evidence_sinovac.pdf   
2 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/sage/2021/april/2_sage29apr2021_critical-evidence_sinopharm.pdf   
3 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996565/Vaccine_surveillance_report_-_week_25.pdf  
 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพั ฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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