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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 195 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• วันนี ้กระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม่ จํานวน 20,920 ราย และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 160 ราย มี

ผู้ ป่วยหนกั 4,993 ราย และ 1,058 รายในจํานวนนีต้้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

o 262 รายตรวจพบในเรือนจํา และ 8 รายตรวจพบในสถานกกักนัโรคสําหรับผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 

o ผู้ติดเชือ้จากการระบาดในประเทศประกอบด้วย 17,312 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงั (การตรวจเชือ้ให้ประชาชนท่ีเดินทาง

มายงัสถานพยาบาลด้วยเหตผุลต่าง ๆ รวมถึงผู้ ท่ีปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ ท่ีสมัผสักบัผู้ ป่วย และผู้ ท่ีมีความกงัวลว่าตน

อาจได้รับเชือ้) และ 3,338 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชือ้ให้ประชาชนในชุมชนท่ีหน่วยงาน

สาธารณสขุดําเนินการเอง) 

o 213,910 รายกําลงัรับการรักษา/อยู่ในระหว่างการเฝา้ระวงั (ผู้ ป่วยท่ียงัมีเชือ้) โดย 87,150 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 126,760 

รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม/กกัตวัท่ีบ้าน   

• ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ ป่วยใหม่จากการติดเชือ้ในประเทศโดยเฉล่ีย 18,425 รายต่อวนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 24 จากค่าเฉล่ียของสปัดาห์

ก่อนหน้าซึง่อยู่ท่ี 14,808 รายต่อวนั (ร้อยละ 34 เมื่อสปัดาห์ท่ีแล้ว)  

o ยอดผู้ติดเชือ้ในชมุชนของประเทศไทยยงัคงเพ่ิมขึน้ในทกุ ๆ วนั ในระดบัท่ีสงูกว่า 3 เท่าของตวัเลขในเดือนท่ีแล้ว (ดแูผนภมูิซ้าย

ล่าง) สปัดาห์ท่ีแล้ว ยอดรายวนัในกรุงเทพมหานครอยู่ท่ีระหว่าง 3,500-4,000 ราย สดัส่วนผู้ติดเชือ้ในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึน้

จากร้อยละ 16 ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม เป็นร้อยละ 20 ในวนัท่ี 5 สิงหาคม   

• ในสปัดาห์ท่ีผ่านมา ยอดผู้ เสียชีวิตรายใหม่โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 157 รายต่อวนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 27 จากสปัดาห์ก่อนหน้าซึง่อยู่ท่ี 124 รายต่อวนั 

ยอดผู้ เสียชีวิตเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่อตัราการเพ่ิมนัน้ช้าลง (ร้อยละ 25, 47, 17, 31, 27)  

• ใน 7 วนัท่ีผ่านมา ยอดผู้ ป่วยท่ียงัมีเชือ้เพ่ิมสงูขึน้ทกุวนั จาก 185,976 รายเมื่อ 7 วนัก่อนเป็น 213,910 เมื่อวานนี ้(ดแูผนภมูิขวาล่าง)  

• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยโควดิ 19 ท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการสงูท่ีสดุในวนันี ้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (4,140 ราย) สมทุรปราการ 

(1,326 ราย) ชลบรีุ (1,311 ราย) สมทุรสาคร (1,279 ราย) นนทบรีุ (754 ราย) นครราชสีมา (565 ราย) สระบรีุ (494 ราย) ปทมุธานี (463 

ราย) ฉะเชิงเทรา (449 ราย) และอยธุยา (427 ราย)  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 สิงหาคม 2564 

5,663 213,910 
กําลังรักษา 

473,732 
 

หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 

 

693,305 
 

เสียชีวิต 

 

 

18,961,703 
เข็ม 1 – 14,783,001 เขม็ 2 – 4,178,702

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 338,625 

คนต่อวนั นบัรวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับเข็มแรกและครบสองเข็ม 

ยอดสงูสดุคือวนัท่ี 30 กรกฎาคม โดยมีประชาชนกว่า 

480,000 คนท่ีได้รับวัคซีน ถือว่าเพ่ิมขึน้อย่างมากถึง

ร้อยละ 57 จากยอดเฉล่ียท่ี 215,233 คนต่อวันเมื่อ

สปัดาห์ท่ีแล้ว  

o 14,783,001 คนได้รับเข็มแรก คิดเป็นเกือบร้อยละ 

30 (ร้อยละ 29.4) ของเป้าหมายของรัฐบาลไทย 

o 4,178,702 คนได้รับครบทัง้สองเข็ม คิดเป็นร้อย

ละ 8.3 ของเป้าหมายของรัฐบาลไทย (ร้อยละ 70 ของประชากร) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12* ในสปัดาห์ท่ีแล้ว 

* การชะลอตวัของยอดผู้ รับวคัซีนเข็มท่ี 2 เกิดจากการเว้นช่วงการฉีดวคัซนีแอสตราเซเนกาท่ีนานขึน้ 2-3 เท่า ดงันัน้ยอดผู้ รับวคัซีนเข็มท่ี 2 จะตี

ตืน้ขึน้มาเอง และจะเพ่ิมขึน้ตามเวลาท่ีกําหนดไว้ 
 

วิเคราะห์สถานการณ์  
ยอดผู้ติดเชือ้โควิด 19 ในวนันี ้(17,926 ราย) ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ี

ยงัมีเชือ้ (213,910 ราย) ยอดผู้ ป่วยหนกั (4,993 ราย) ยอดผู้ ป่วยท่ีต้องใช้

เคร่ืองช่วยหายใจ (1,058 ราย) และยอดผู้ เสียชีวิตของวันท่ี 4 สิงหาคม 

(188 ราย) ถือเป็นตวัเลขสงูสดุของประเทศไทยนบัตัง้แต่ท่ีมีการรายงานมา 
 

ยอดผู้ติดเชือ้นอกเขต “กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” กําลงัเพ่ิมขึน้อย่าง

รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งพบ

ผู้ติดเชือ้ 4,237 รายในวนันี ้
 

สถานพยาบาลจะยงัคงต้องแบกรับภาระท่ีสูงมากในการดูแลผู้ ป่วยโควิด 

19 และยอดผู้ เสียชีวิตรายวนัก็มีแนวโน้มว่าจะยงัคงอยู่ในระดบัท่ีสงูต่อไป 
 

เราสามารถช่วยเหลือบุคคลอนัเป็นท่ีรัก ‘และ’ ปกป้องระบบสุขภาพด้วย

การฉีดวัคซีน และช่วยเหลือผู้ อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ สูงอายุและผู้ ท่ีมีโรค

ประจําตวัร้ายแรง ให้สามารถลงทะเบียนและเดินทางไปยงัสถานท่ีฉีดวคัซีนได้ ยิ่ง

ไปกว่านัน้ทกุคนในประเทศไทยต้องปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัขัน้พืน้ฐานท่ีทําได้ง่าย ๆ เพ่ือตดัห่วงโซ่ของการแพร่ระบาด  
 

ทัง้หมดนีเ้ป็นไปเพ่ือปกป้องตนเอง สมาชกิในครอบครัวท่ีมีความเส่ียง และคนในชมุชนท่ีเราอาศยัอยู่ การลดความชนัของเส้นกราฟยงัช่วยแบ่ง

เบาภาระของโรงพยาบาลและปกป้องบคุลากรทางการแพทย์ ควรอยู่บ้านหากเป็นไปได้ หลีกเล่ียงสถานท่ีแออดั ล้างมือด้วยสบู่และนํา้หรือเจล

เข็ม 1  เข็ม 2  

 

ยอดรับวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ตามวันท่ีรายงาน 
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ดร. มาเรีย แวน เคอร์โคฟ จากองค์การอนามยัโลก  

เล่าให้เราฟังถึงส่ิงทีเ่รารู้ล่าสดุเกี่ยวกบัสายพนัธุ์เดลตา 

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://fb.watch/7hFI06xbUu/
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แอลกอฮอล์ สวมหน้ากาก และไอจามให้ถูกวิธีโดยใช้กระดาษทิชชูหรือข้อศอก ทิง้กระดาษทิชชูในภาชนะท่ีปลอดภยั และล้างมือ หากเราทกุ

คนปฏิบตัิตามมาตรการเหล่านี ้การเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้ได้จริงและลดการสญูเสียได้  

คาํอธิบาย : การดูแลสุขภาพจิต 
การบังคับใช้มาตรการจํากัดการเคล่ือนไหวเพ่ือจุดประสงค์ในการลดจํานวนผู้ติดเชือ้โควิด 19 ทําให้หลายคนต้องเปล่ียนรูปแบบการใช้

ชีวิตประจําวนัไปอย่างมาก แน่นอนว่าการยอมรับกบัความเป็นจริงว่าเราต้องทํางานจากท่ีบ้าน บางคนต้องว่างงานชัว่คราว เด็ก ๆ ท่ีต้องเรียนท่ี

บ้าน และการท่ีไม่มีโอกาสได้พบปะเจอะเจอสมาชิกครอบครัว เพ่ือน และเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ๆ เป็นส่ิงท่ีต้องใช้เวลาไม่น้อย การปรับตวัให้เข้า

กับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเช่นนี ้รวมถึงการจดัการกบัความกลวัว่าจะติดเชือ้ไวรัสและความกงัวลหากเรามคีนใกล้ชิดท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง เป็นส่ิงท่ี

ท้าทายสําหรับเราทกุคน และอาจเป็นเร่ืองยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสขุภาพจิต แต่อย่างไรก็ดี มีหลายส่ิงท่ีเราสามารถทําได้เพ่ือ

ดูแลสขุภาพจิตของเราเองและเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนท่ีอาจต้องการช่วยเหลือและการดแูลเป็นพิเศษ ด้านล่างนีค้ือเคล็ดลบัและคําแนะนําท่ีเราหวงั

ว่าจะมีประโยชน์สําหรับคณุ 
 

• ติดตามข้อมูลเสมอ รับฟังคําแนะนําและข้อเสนอแนะจาก

หน่วยงานระดับชาติและระดับท้องถิ่นของคุณ ติดตามช่องข่าวท่ี

เชื่อถือได้ เช่น สถานีโทรทัศน์และวิทยุท้องถิ่นและระดับประเทศ 

และติดตามข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันจาก @WHOThailand หรือ 

@WHO ทางโซเชียลมีเดีย  

• รักษากิจวัตรประจําวันเอาไว้ ปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวัน

ตามปกตใิห้มากท่ีสดุ หรือสร้างกิจกรรมใหม่  

∗ ตื่นนอนเวลาเดิมทกุวนั  

∗ รักษาสขุอนามยัส่วนบคุคล  

∗ ทานอาหารท่ีมีประโยชน์เป็นประจํา  

∗ ออกกําลงักายสมํ่าเสมอ  

∗ แบ่งเวลาในการทํางานและพกัผ่อน  

∗ หาเวลาทําส่ิงท่ีชอบ  

• เสพข่าวให้น้อยลง พยายามลดเวลาท่ีใช้ในการชม อ่าน หรือฟังข่าวท่ีทําให้คณุรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวล กําหนดช่วงเวลาในการ

รับข้อมลูข่าวสาร วนัละครัง้หรือสองครัง้หากจําเป็น  

• ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนัน้สําคัญ หากคณุออกไปข้างนอกไมไ่ด้ ให้ติดต่อกบัคนสนิทเป็นประจําทางโทรศพัท์และช่องทางออนไลน์  
 

อ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวทางของ WHO เก่ียวกบัวิธีดแูลสขุภาพจิตได้ท่ีน่ีและท่ีน่ี  
 

สายด่วนสุขภาพจิต  

หากคณุรู้สกึหดหู่หรือโดดเดี่ยว โปรดจําว่าความช่วยเหลือมีให้คณุเสมอ ติดต่อสายด่วนเพ่ือรับคําแนะนําและการสนบัสนนุทางจิตใจได้ท่ี  

• สมาคมสะมาริตนัส์แห่งประเทศไทย ให้บริการ 24 ชัว่โมง โทร 02 713 6791 (ภาษาองักฤษ) และ 02 713 6793 (ภาษาไทย)  

• กรมสขุภาพจิต 1323 (ภาษาไทย) 

อยู่ที่บ้านอย่างกระฉับกระเฉง 

ในช่วงการระบาดของ #COVID19 

1. เข้าคลาสออกกําลังกาย

ออนไลน์ 

2. เปิดเพลงเต้น 

3. เล่นวิดีโอเกมที่ต้องขยับ

ร่างกาย 

4. กระโดดเชือก 

5. ออกกําลังกายแบบฝึกกล้ามเนือ้และการ

ทรงตัว 
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https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity


 
 
 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 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพั ฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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