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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 192 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม จำนวน 9,186 ราย และผูเสียชีวิตรายใหม 98 ราย มีผูปวยหนัก 

3,276 ราย และ 839 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

o 79 รายตรวจพบในเรือนจำ และ 22 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

o ผูติดเช้ือจากการระบาดในประเทศประกอบดวย 7,481 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเช้ือใหประชาชนท่ีเดินทางมายัง

สถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ีปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจไดรับ

เชื ้อ) และ 1,604 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเชื ้อใหประชาชนในชุมชนที่หนวยงานสาธารณสุข

ดำเนินการเอง) 

o 103,056 รายกำลังรับการรักษา/อยูในระหวางการเฝาระวัง (ผูปวยท่ียังมีเช้ือ)   

• ในสัปดาหท่ีผานมา พบผูปวยใหมจากการติดเช้ือในประเทศโดยเฉลี่ย 8,980 รายตอวัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 48 จากคาเฉลี่ยของสัปดาหกอนหนา

ซึ่งอยูท่ี 6,078 ราย  

o ยอดผูติดเชื้อในชุมชนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นและทำยอดสูงสุดใหมในทุก ๆ วัน แตในชวง 2-3 วันที่ผานมา ตัวเลขถือวาคอนขาง

ทรงตัว (ดูแผนภูมิซายลาง) ยอดรายวันในกรุงเทพมหานครลดลงเล็กนอยจากสัปดาหกอนหนา แตยังถือวาสูงกวาในชวงการระบาด

ระลอกท่ี 3  

• ในสัปดาหท่ีผานมา ยอดผูเสียชีวิตรายใหมโดยเฉลี่ยอยูท่ี 81 รายตอวัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 47 จากสัปดาหกอนหนาซึ่งอยูท่ี 55 รายตอวัน 

• ใน 7 วันท่ีผานมา ยอดผูปวยท่ียังมีเช้ือเพ่ิมสูงข้ึนทุกวัน ตอเน่ืองมาตั้งแตวันท่ี 19 มิถุนายน (ดูแผนภูมิขวาลาง)  

•  10 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงที่สุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (2,224 ราย) สมุทรปราการ 

(846 ราย) สมุทรสาคร (640 ราย) ชลบุรี (523 ราย) นนทบุรี (355 ราย) นครปฐม (291 ราย) ปตตานี (269 ราย) ปทุมธานี (233 ราย) 

ฉะเชิงเทรา (188 ราย) และสงขลา (181 ราย) 

 

 
 

 

 

 

 

15 กรกฎาคม 2564 

3,032 103,056 
กำลังรักษา 

266,127 
 

หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 

 

372,215
  

เสียชีวิต 

 

 

13,533,717 
เข็ม 1 – 10,163,340 เขม็ 2 – 3,370,377 

รับวัคซีน 

ยอดรายวันของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชมุชนในประเทศไทยและ กทม. ยอดรวมผู้ป่วยโควิด 19 ท่ียังมีเชื้อตามวันท่ีรายงาน  
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ประเทศไทย กรุงเทพฯ 
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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 วันที่ผานมา มีผูไดรับวัคซีนโดยเฉลี่ยกวา 

220,000 คนตอวัน นับรวมทั้งผูที่ไดรับเข็มแรก

และครบสองเข็ม  

o 10,163,340 คนไดรับเข็มแรก คิดเปนรอย

ละ 20.2 ของเปาหมายของรัฐบาลไทย (รอย

ละ 70 ของประชากร) เพ่ิมจากรอยละ 16.8 

ในสัปดาหท่ีแลว 

o 3,370,377 คนไดรับครบทั้งสองเข็ม คิดเปน

รอยละ 6.7 ของเปาหมายของรัฐบาลไทย 

(รอยละ 70 ของประชากร) เพิ่มขึ้นรอยละ 

0.5 จากรอยละ 6.2 ในสัปดาหท่ีแลว 
 

วิเคราะหสถานการณ  
ยอดผูปวยโควิด 19 ท่ียังมีเช้ือในวันน้ี (103,056 ราย) ยอดผูปวยท่ีมีอาการรุนแรง (3,276 ราย) ยอดของผูปวยท่ีตองใชเครื่องชวยหายใจ (839 ราย) 

และยอดผูเสียชีวิต (98 ราย) ถือเปนตัวเลขสูงสุดของประเทศไทยนับตั้งแตที่มีการรายงานมา และดวยยอดผูปวยรายใหมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

สถานพยาบาลก็จะยังคงตองแบกรับภาระท่ีสูงมากในการดูแลผูปวย โควิด 19 ในระยะน้ี 
 

เราสามารถชวยเหลือครอบครวัและชุมชนของเรา และปกปองระบบสุขภาพดวยการฉีดวัคซีน และชวยเหลือผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูสูงอายุและผู

ที่มีโรคประจำตัวรายแรง ใหสามารถลงทะเบียนและเดินทางไปยังสถานที่ฉีดวัคซีนได ยิ่งไปกวานั้นทุกคนในประเทศไทยตองปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันข้ันพ้ืนฐานท่ีทำไดงาย ๆ เพ่ือตัดหวงโซของการแพรระบาด  
 

ท้ังหมดน้ีเปนไปเพ่ือปกปองตนเอง สมาชิกในครอบครัวท่ีออนแอ และคนในชุมชนท่ีเราอาศัยอยู การลดความชันของเสนกราฟยังชวยแบงเบาภาระ

ของโรงพยาบาลและปกปองบุคลากรทางการแพทย ควรอยูบานหากเปนไปได หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ลางมือดวยสบูและน้ำหรือเจลแอลกอฮอล 

สวมหนากาก และไอจามใหถูกวิธีโดยใชกระดาษทิชชูหรือขอศอก ท้ิงกระดาษทิชชูในภาชนะท่ีปลอดภัย และลางมือ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนได

จริงหากเราทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเหลาน้ี  
 

คำอธิบาย : ชุดตรวจหาแอนติเจนแบบเร็ว 
การตรวจหาแอนติเจนสำหรับโรคโควิด 19 (มักเรียกวา “การตรวจวินิจฉัยอยางเร็ว” หรือ RDT) จะใชวิธีกวาดโพรงจมูกหรือชองคอของคุณ การ

ตรวจดวยวิธีน้ีมีคาใชจายต่ำกวาการตรวจแบบ PCR และไมตองใชอุปกรณที่ซับซอน ดังนั้นจึงสามารถทำได ณ เตียงผูปวย ในชุมชน หรือแมแตท่ี

บานของคุณ 
 

ขอดีอยางหนึง่ของการตรวจหาแอนติเจนคือสามารถรูผลไดเร็ว เชน หากชุมชนหนึ่งพบวาจำนวนผูที่มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจรุนแรง

โดย “ไมทราบสาเหตุ” เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นักสืบโรคในทีมสาธารณสุขเคลื่อนที่เร็วจะสามารถใชชุดทดสอบเหลาน้ีในการยืนยันหรือปฏิเสธวา

สาเหตุของการติดเช้ือดังกลาวมาจากโควิด 19 หรือไม ไดอยางรวดเร็วมาก 
 

เข็ม 1  เข็ม 2  

 

ยอดรับวัคซีนโควดิ 19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ตามวนัทีร่ายงาน 
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• รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตัวเลขท่ัวโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สำนักงานองคก์ารอนามัยโลกประจำประเทศไทย  

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ช้ัน 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 
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ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

อยางไรก็ตาม ขอเสียหลักของการตรวจหาแอนติเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชในโรงพยาบาลหรือท่ีบาน ก็คือผลการตรวจจะไมแมนยำเทากับการ

ตรวจแบบ PCR กลาวคือบางครั้งผลตรวจอาจบอกวาเราติดเช้ือโควิด 19 ท้ัง ๆ ท่ีเราไมไดติด (เรียกวา ผลบวกปลอม) หรือบางครั้งก็อาจจะบอกวา

เราไมไดติดเช้ือ ท้ัง ๆ ท่ีความจริงแลว เราติดเชื้อโควิด 19 (เรียกวา ผลลบปลอม) 
 

ทั้งสองสถานการณสามารถนำไปสูปญหาได หากบุคคลหนึ่งมีผลตรวจเปนบวกจากการใชชุดตรวจหาแอนติเจนแบบเร็ว และเขารับการรักษาใน

สถานพยาบาล ทั้งที่ความจริงไมไดมีเชื้อโควิด 19 บุคคลนั้นอาจไดรับการรักษาท่ีไมจำเปนสำหรับเขา และในบางกรณี เขาอาจมีปฏิสัมพันธกับ

ผูปวยที่ติดเชื้อโควิด 19 รายอื่นและเสี่ยงตอการติดเชื้อ ดวยเหตุผลน้ี ปกติแลวเราจึงแนะนำใหผูที่มีผลตรวจเปนบวกจากการใชชุดตรวจหา

แอนติเจนแบบเร็ว เขารับการตรวจเช้ืออีกครั้งดวยการตรวจแบบ PCR ('มาตรฐานทองคำ') เพ่ือยืนยันผลวินิจฉัย 
 

ในทางกลับกัน บุคคลที่มีผลตรวจเปนลบจากการใชชุดตรวจหาแอนติเจนแบบเร็ว ก็อาจจะตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลอยูดีหากรูสึกวาตน

ปวยมาก แตถาแทจริงแลว บุคคลน้ันติดเช้ือโควิด 19 และไมไดเขารับการรักษา สิ่งท่ีนากังวลก็คือ หากบุคคลเหลาน้ีมีอาการปวยมากข้ึน ผลตรวจท่ี

เปนลบอาจทำใหพวกเขาตัดสินใจมาโรงพยาบาลชากวาท่ีควรจะเปน นอกจากน้ี หากไมใชมาตรการปองกันท่ีเหมาะสม พวกเขายังสามารถแพรเช้ือ

ใหกับผูอ่ืนในครอบครัวและชุมชนได ดวยเหตุผลน้ี โดยปกติแลวเราจึงแนะนำใหทุกคนท่ีมีผลตรวจหาแอนติเจนเปนลบ แยกกักตัวเองอยางเขมงวด 

และทำการทดสอบอีกครั้งใน 3-5 วันหลังจากน้ัน 
 

ลาสุดมีประกาศวาจะใหประชาชนสามารถใชชุดตรวจหาแอนติเจนแบบเร็วสำหรับโควิด 19 ไดเองที่บาน โดยจะมีเภสัชกรประจำจุดเพื่อให

คำแนะนำที่เหมาะสม ประชาชนที่ตองการใชชุดตรวจเชื้อดวยตนเองที่บานจะตองปฏิบัติตามคำแนะนำของเภสัชกรอยางเครงครัด รวมทั้งปฏิบัติ

ตามคำแนะนำบนกลองชุดตรวจเชื้อดวย สิ่งสำคัญที่ควรทราบลวงหนาก็คือ การกวาดโพรงจมูกที่ถูกวิธีอาจสามารถทำใหรูสึกอึดอัดเปนอยางมาก 

และหากผลตรวจเปนบวก ใหประชาชนแจงคลินิกหรือโรงพยาบาล หากผลตรวจเปนลบ ใหตรวจอีกครั้งหลังจาก 3-5 วัน และในระหวางน้ีใหปฏิบัติ

ตามคำแนะนำสำหรับการกักตัวท่ีบาน  
 

คำอธิบาย : การผสมและจับคูวัคซีน 
ณ ปจจุบัน องคการอนามัยโลกไดออกคำแนะนำชั่วคราวโดยอิงจาก

หลักฐานที่มีอยูเกี่ยวกับการจับคูวัคซีนระหวางแอสตราเซเนกาและไฟ

เซอรเทานั้น อยางไรก็ดี บางประเทศก็กำลังศึกษาการจับคูวัคซีนอื่น ๆ 

อยู หากประเทศหรือสถาบันสาธารณสุขใด ๆ กำลังพิจารณาการจับคู

วัคซีนโควิด 19 องคการอนามัยโลกแนะนำเปนอยางยิ่งวาการตัดสินใจ

เชิงนโยบายใด ๆ ควรตั้งอยูบนผลการศึกษาวิจัยท่ีแนชัดและออกแบบ

มาเปนอยางดี รวมกับการวิเคราะหผลการศึกษาอยางรอบคอบทั้งใน

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
 

หากเปนไปได ควรเผยแพรผลการศึกษาดังกลาวใหกับประชาคม

สาธารณสุขท่ัวโลกไดทราบดวย 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพ ัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางและความคบืหนา

ทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวางขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากร

ขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาที่ของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย

ดร. มาเรีย แวน เคอร์คอฟ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโรคโควิด 19  

เน้นย้ำถึงความสำคัญของ 'การลดความชันของเส้นกราฟ' 
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