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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 193 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• วันนี  ้กระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม่ จํานวน 13,655 ราย และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 87 ราย มี

ผู้ ป่วยหนกั 3,856 ราย และ 889 รายในจํานวนนีต้้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

o 545 รายตรวจพบในเรือนจํา และ 11 รายตรวจพบในสถานกกักนัโรคสําหรับผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 

o ผู้ติดเชือ้จากการระบาดในประเทศประกอบด้วย 9,254 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงั (การตรวจเชือ้ให้ประชาชนท่ีเดินทาง

มายงัสถานพยาบาลด้วยเหตผุลต่าง ๆ รวมถึงผู้ ท่ีปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ ท่ีสมัผสักบัผู้ ป่วย และผู้ ท่ีมีความกงัวลว่าตน

อาจได้รับเชือ้) และ 3,845 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชือ้ให้ประชาชนในชุมชนท่ีหน่วยงาน

สาธารณสขุดําเนินการเอง) 

o 137,058 รายกําลงัรับการรักษา/อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวงั (ผู้ ป่วยท่ียงัมีเชือ้) โดย 78,197 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 58,861 

รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม   

• ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ ป่วยใหม่จากการติดเชือ้ในประเทศโดยเฉล่ีย 11,062 รายต่อวนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 23 จากค่าเฉล่ียของสปัดาห์

ก่อนหน้าซึง่อยู่ท่ี 8,980 รายต่อวนั (ร้อยละ 48 เมื่อสปัดาห์ท่ีแล้ว) แม้ว่ายอดผู้ติดเชือ้จะสงู แต่อตัราการเพ่ิมใน 3 สปัดาห์ท่ีผ่านมานัน้ถือ

ว่าช้าลง กล่าวคือจากร้อยละ 35 สู่ร้อยละ 48 และร้อยละ 23  

o ยอดผู้ติดเชือ้ในชมุชนของประเทศไทยเพ่ิมขึน้ในทกุ ๆ วนั ในระดบัท่ีสงูกว่า 2 เท่าของตวัเลขในเดือนท่ีแล้ว (ดแูผนภมูิซ้ายล่าง) 

ยอดรายวนัในกรุงเทพมหานครถือว่าทรงตวัแต่สงู โดยอยู่ท่ี 2,500 รายต่อวนัในสปัดาห์ท่ีผ่านมา   

• ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา ยอดผู้ เสียชีวิตรายใหม่โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 95 รายต่อวนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 17 จากสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งอยู่ท่ี 81 รายต่อวนั 

แม้ว่ายอดผู้ เสียชีวิตจะสงู แต่อตัราการเพ่ิมใน 3 สปัดาห์ท่ีผ่านมานัน้ถือว่าช้าลง กล่าวคือจากร้อยละ 25 สู่ร้อยละ 47 และร้อยละ 17  

• ใน 7 วนัท่ีผ่านมา ยอดผู้ ป่วยท่ียงัมีเชือ้เพ่ิมสงูขึน้ทกุวนั (ดแูผนภมูิขวาล่าง)  

o ยอดผู้ติดเชือ้โควิด 19 กําลงัเพ่ิมขึน้ทัว่ประเทศไทย ยอดรายวนัในกรุงเทพมหานครยงัคงสงู แต่สดัส่วนโดยเฉล่ียลดลงมาอยู่ท่ี

ร้อยละ 22.5% ของยอดรวมทัง้ประเทศในสปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยท่ี 3 ใน 4 ของผู้ติดเชือ้รายวนัพบในส่วนอ่ืนของประเทศไทย 

• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการสงูท่ีสดุในวนันี ้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (2,893 ราย) สมทุรสาคร 

(965 ราย) สมทุรปราการ (895 ราย) ชลบุรี (620 ราย) นนทบุรี (416 ราย) ปทุมธานี (365 ราย) นครราชสีมา (293 ราย) ปัตตานี (289 

ราย) สพุรรณบรีุ (274 ราย) และระยอง (261 ราย) 

22 กรกฎาคม 2564 

3,697 137,058 
กําลังรักษา 

312,377 
 

หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 

 

453,132 
 

เสียชีวิต 

 

 

15,084,696 
เข็ม 1 – 11,538,866 เขม็ 2 – 3,545,830

รับวัคซีน 

ยอดรายวันของผู้ติดเชือ้โควิด 19 ในชมุชนในประเทศไทยและ กทม. ยอดรวมผู้ป่วยโควิด 19 ท่ียังมีเชือ้ตามวันท่ีรายงาน  
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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 225,000 คนต่อวัน นับรวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับ

เข็มแรกและครบสองเข็ม  

o 11,568,866 คนได้รับเข็มแรก คิดเป็น

ร้อยละ 22.9 ของเป้าหมายของรัฐบาล

ไทย (ร้อยละ 70 ของประชากร) เพ่ิมจาก

ร้อยละ 20.7 ในสปัดาห์ท่ีแล้ว 

o 3,542,830 คนได้รับครบทัง้สองเข็ม คิด

เ ป็น ร้อยละ 7.0 ของเ ป้าหมายของ

รัฐบาลไทย (ร้อยละ 70 ของประชากร) 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.7 ในสปัดาห์ท่ีแล้ว 
 

วิเคราะห์สถานการณ์  
ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ียังมีเชือ้ในวนันี ้(137,058 ราย) เป็นตัวเลขสงูท่ีสดุ

เท่าท่ีเคยมีมาในประเทศไทย แม้ว่ายอดผู้ เสียชีวิตท่ีรายงานในวันนีจ้ะ

ลดลง (87 ราย) แต่ยอดผู้ ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง (3,856 ราย) และยอดของ

ผู้ ป่วยท่ีต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ (889 ราย) ก็ถือเป็นตัวเลขสูงสุดของ

ประเทศไทยนบัตัง้แต่ท่ีมีการรายงานมาเช่นกนั ด้วยเหตุนี ้สถานพยาบาล

จะยงัคงต้องแบกรับภาระท่ีสงูมากในการดูแลผู้ ป่วย โควิด 19 ต่อไป และ

จํานวนผู้ เสียชีวิตอาจเพ่ิมสงูขึน้อีกครัง้ 
 

ยอดผู้ติดเชือ้โควิด 19 ในปัจจุบันเป็นผลมาจากสายพนัธุ์เดลตาท่ีมีอตัรา

การติดเชือ้สงูและได้กลายเป็นสายพนัธุ์หลกัในกรุงเทพมหานครแล้ว ส่วน

สายพันธ์ุเบตาเป็นสายพันธุ์หลักในภาคใต้ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เรา

สามารถหยดุยัง้วงจรการติดเชือ้จาก “สายพนัธ์ุท่ีน่าเป็นห่วง” เหล่านีไ้ด้โดยการ

ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั 
 

คาํอธิบาย : การฉีดวัคซีนในผู้สูงอาย ุ
มีสญัญาณบ่งชีว้่าการฉีดวคัซีนในประเทศมาเลเซียสามารถลดการติดเชือ้โควิด 

19 และอาการป่วยรุนแรงในผู้สงูอายไุด้ แนวโน้มการเข้าโรงพยาบาลท่ีลดลงมี

ความสมัพนัธ์กบัการฉีดวคัซีนระดบัประเทศในระยะท่ี 2 ซึง่เร่ิมในเดือนเมษายน 

2564  

เข็ม 1  เข็ม 2  

 

ยอดรับวัคซีนโควดิ 19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ตามวนัที่รายงาน 
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ประเทศไทย 

(เบตา) 

ร้อยละ 3 

(เดลตา) 

ร้อยละ 63 

(อลัฟา) 

ร้อยละ 34 

สัดส่วนของสายพนัธ์ุที่น่าเป็นห่วงในประเทศไทย 

หากคุณมีอายุ 60 ปีขึน้ไป ควรรับวัคซีนให้เร็ว

ที่สุดทนัททีี่มีโอกาส 

เนื่องจากคณุมีความเสี่ยงที่

จะป่วยรุนแรงจากโควิด 19 
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• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 
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WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

แผนภมูิด้านล่างแสดงให้เห็นว่ายอดผู้ ป่วยในท่ีมีอาย ุ60-79 ปี ในโรงพยาบาลสไุหงโกลกนัน้เร่ิมลดลง (เส้นสีเขียวอ่อน) . 
 

 
 

โควิด 19 : การจัดการศพ 
องค์การอนามัยโลกระบุว่าโอกาสของการติดเชือ้โควิด 19 

จากการสมัผสัผู้ เสียชีวิตโดยตรงนัน้มีน้อย จนถึงปัจจบุนั ยงั

ไม่มีรายงานผู้ติดเชือ้ในลกัษณะนีใ้นประเทศไทย แนวทาง

ปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานสําหรับผู้ ท่ีสมัผสักบัศพ ได้แก่ การล้างมือ 

(ก่อนและหลังการสัมผัส) การสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา 

เช่น หน้ากากหรือแว่นตา การสวมหน้ากากทางการแพทย์

และถงุมือ นอกจากนี ้หน่วยงานด้านสาธารณสขุในท้องถิ่น

ก็สามารถให้คําแนะนําเป็นการเฉพาะเจาะจงได้ด้วย 

สามารถอ่านคําแนะนําจากองค์การอนามัยโลกเก่ียวกับ 

“การป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้เพ่ือการจดัการศพอยา่ง

ปลอดภยัในบริบทของโควิด 19” ได้ท่ีน่ี 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

วคัซีนป้องกนัโควิด 19 ที่ผ่านการอนมุตัิสามารถปกป้องเราจากสายพนัธุ์เดลตาหรือไม่?  

ดร. สมุญา สวามินาทาน หวัหน้านกัวทิยาศาสตร์ขององค์การอนามยัโลกจะมาอธิบาย

ให้เราฟังใน 'วิทยาศาสตร์ 5 นาที' 

สปัดาห์ของโครงการฉีดวคัซีน ข้อมลูจากศนูย์เตรียมความพร้อมและรับมือวิกฤต โรงพยาบาลสไุหงโกลก 

20 ปี ขึน้ไป 20-39 ปี 40-59 ปี 60-79 ปี 80 ปี ขึน้ไป 
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