
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงข่าวโดย ศบค. และสรุปเหตกุารณ์ในสปัดาหท์ี่ผ่านมาจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2564 

 

  
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 196 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม จำนวน 22,782 ราย และผูเสียชีวิตรายใหม 147 ราย มีผูปวยหนัก 

5,495 ราย และ 1,103 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

o 375 รายตรวจพบในเรือนจำ และ 8 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

o ผูติดเชื้อจากการระบาดในประเทศประกอบดวย 19,973 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทาง

มายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ีปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจ

ไดรับเชื้อ) และ 2,426 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเชื้อใหประชาชนในชุมชนที่หนวยงานสาธารณสุข

ดำเนินการเอง) 

o 209,028 รายกำลังรับการรักษา/อยูในระหวางการเฝาระวัง (ผูปวยที่ยังมีเชื้อ) โดย 60,127 รายอยูในโรงพยาบาล และ 148,901 

รายอยูในโรงพยาบาลสนาม/กักตัวท่ีบาน   

• ในสัปดาหที่ผานมา พบผูปวยใหมจากการติดเชื้อในประเทศโดยเฉลี่ย 20,481 รายตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จากคาเฉลี่ยของสัปดาหกอน

หนาซึ่งอยูท่ี 18,425 รายตอวัน (จากรอยละ 34 สู รอยละ 24 และรอยละ 11)  

o ยอดผูติดเชื้อในชุมชนของประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน ในระดับที่สูงกวา 3 เทาของตัวเลขในเดือนที่แลว (ดูแผนภูมิซาย

ลาง) สัปดาหที่แลวยอดรายวันในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด จนมาอยูที่ 4,856 รายเมื่อวานน้ี สัดสวนผูติดเชื้อใน

กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนมาถึงเกือบรอยละ 22 (รอยละ 21.7%) จากยอดรวมของท้ังประเทศ   

• ในสัปดาหท่ีผานมา ยอดผูเสียชีวิตรายใหมโดยเฉลี่ยอยูท่ี 183 รายตอวัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 17 จากสัปดาหกอนหนาซึ่งอยูท่ี 157 รายตอวัน ยอด

ผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง แตอัตราการเพ่ิมน้ันชาลง (รอยละ 31, 27 และ 17)  

• ใน 7 วันที่ผานมา ยอดผูปวยท่ียังมีเชื้อคอย ๆ ลดลง เนื่องจากมีผูที่หายดีแลวและเดินทางกลับบานมเีพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย จำนวนของผูที่รับการ

รักษาในโรงพยาบาลลดลงจาก 213,910 รายเมื่อ 7 วันกอน มาอยูท่ี 209,028 เมื่อวานน้ี (ดูแผนภูมิขวาลาง)  

• 10 จังหวัดที่มียอดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงที่สุดในวันนี้ ไดแก กรุงเทพมหานคร (4,854 ราย) สมุทรสาคร 

(1,779 ราย) สมุทรปราการ (1,736 ราย) ชลบุรี (1,666 ราย) นนทบุรี (729 ราย) ศรีสะเกษ (623 ราย) นครปฐม (621 ราย) อุบลราชธานี 

(477 ราย) บุรีรัมย (441 ราย) และอยุธยา (410 ราย)  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 สิงหาคม 2564 

6,942 209,028 
กำลังรักษา 

623,801 
 

หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 

 

839,771 
 

เสียชีวิต 

 

 

22,288,819 
เข็ม 1 – 17,068,105 เขม็ 2 – 4,826,641

รับวัคซีน 

ยอดรายวันของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชมุชนในประเทศไทยและ กทม. ยอดรวมผู้ป่วยโควิด 19 ท่ียังมีเชื้อตามวันท่ีรายงาน  
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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 มีผูไดรับวัคซีนโดยเฉลี่ย 475,302 คน

ตอวัน นับรวมทั ้งผู ท ี ่ไดร ับเข็มแรกและครบสองเข็ม 

เพิ ่มขึ ้นรอยละ 40 จากยอดเฉลี่ยที่ 338,625 คนตอวัน

เมื่อสัปดาหท่ีแลว  

o 17,068,105 คนไดรับเข็มแรก คิดเปนรอยละ 33.8 

ของเปาหมายของรัฐบาลไทย 

o 4,826,641 คนไดรับครบทั้งสองเข็ม คิดเปนรอยละ 

9.6 ของเปาหมายของรัฐบาลไทย (รอยละ 70 ของ

ประชากร) เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.3* ในสัปดาหท่ีแลว 

* การชะลอตวัของยอดผูรับวัคซีนเข็มที่ 2 เกิดจากการเวนชวงการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่นานขึ้น 2-3 เทา ดังนั้นยอดผูรับวัคซีนเข็มที่ 2 จะตี

ตื้นข้ึนมาเอง และจะเพ่ิมข้ึนตามเวลาท่ีกำหนดไว 
 

วิเคราะหสถานการณ  
ยอดผูติดเช้ือโควิด 19 ในวันน้ี (22,782 ราย) ยอดผูปวยหนัก (5,495 ราย) ถือเปนตัวเลข

สูงสุดของประเทศไทยนับตั้งแตที่มีการรายงานมา ยอดผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ 

(1,103 ราย) เปนตัวเลขสูงสุดอันดับท่ี 2 เทาท่ีมีการรายงานมา 
 

สถานพยาบาลจะยังคงตองแบกรับภาระที่สูงมากในการดูแลผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 

และยอดผูเสียชีวิตรายวันก็มีแนวโนมวาจะยังคงอยูในระดับท่ีสูงตอไป 
 

เราสามารถชวยเหลือบุคคลอันเปนที่รัก ‘และ’ ปกปองระบบสุขภาพดวยการฉีดวัคซีน 

และชวยเหลือผูอื่นใหสามารถลงทะเบียนและเดินทางไปยังสถานที่ฉีดวัคซีนได สิ่งที่ยังคง

สำคัญมากคือทุกคนในประเทศไทยตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันขั้นพื้นฐานที่ทำไดงาย 

ๆ เพ่ือตัดหวงโซของการแพรระบาด  
 

คำอธิบาย 
สายพันธุเดลตาอันตรายแคไหนและมีผลกระทบอยางไร 

ดร. มาเรีย แวน เคอรคอฟ กลาวไวเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 วา “สายพันธุเดลตาแพรเช้ือได

งายมาก งายกวาสายพันธุดั้งเดิม 2 เทาและสายพันธุอัลฟาประมาณรอยละ 50”  
 

“เรากำลังเรียนรูมากข้ึนเรื่อย ๆ วาทำไมสายพันธุเดลตาจึงแพรเช้ือไดงายกวา เชน มันมีการกลาย

พันธุบางอยางในสายพันธุเดลตาท่ีทำใหไวรัสจับกับเซลลไดงายข้ึน การศึกษาในหองปฏิบัติการช้ีวา

มีการแบงตัว [ของไวรสั] เพ่ิมข้ึน […] และทำใหคา 'CT' ต่ำลง ซึ่งสื่อถึงปริมาณไวรสัท่ีสูงข้ึนในผูท่ี

เข็ม 1  เข็ม 2  

 

ยอดรับวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ตามวันท่ีรายงาน 
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หากคณุต้องดูแลตนเองและบคุคลอนัเป็นทีรั่กทีบ่้าน  

คณุจะดูแลให้ทกุคนปลอดภยัได้อย่างไร  

ใครควรได้รับการดูแลทีบ่า้น และคณุจะช่วยปกป้อง 

สมาชิกในครอบครัวจากการติดเช้ือโควิด 19 ได้อย่างไร 

เราจะรับมือความโศกเศร้าอยา่งไรได้บ้าง 

 

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/7lXAyiu73F/
https://fb.watch/7lXEB5KsgP/


 
 
 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• 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 
 

ติดเช้ือดวยสายพันธุเดลตา” 
 

“อัตราการเขาโรงพยาบาลของผูตดิเช้ือในบางประเทศน้ันเพ่ิมข้ึน แตอัตราการเสียชีวิตยังไมเพ่ิม น่ีก็เปนอีกหน่ึงสิ่งท่ีเรากำลังพยายามทำความเขาใจ

วาทำไมจึงเปนเชนน้ัน” 
 

“สิ่งท่ีเราทราบดีก็คือมาตรการดานสาธารณสุขและสังคมยังคงรับมอืกับสายพันธุน้ีได และวัคซีนก็มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปองกัน

การปวยรุนแรงและการเสียชีวิต สิง่สำคัญคือเราตองฉีดวัคซีนและใชมาตรการท่ีครอบคลุมในการจำกัดการแพรเช้ือ” 
 

สายพันธุเดลตาทำใหเกิดโรคใหมหรือไม และประชากรกลุมเสี่ยงยังคงเปนกลุมเดิมไหม 

ดร. ไมค ไรอัน กลาวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 วา “ตัวโรค (โควิด 19) นั้นไมเปลี่ยน เรากำลังตอสูกับไวรัสตัวเดิม แตเปนไวรัสท่ีเกงขึ้นและ

ปรับตัวเพ่ือใหแพรเช้ือในมนุษยไดดีข้ึน น่ีคือสิ่งท่ีเปลี่ยนไป แตวิธีท่ีเราตอสูกับไวรัสน้ันยังคงเดิม และวัคซีนและมาตรการตาง ๆ ยังคงมีประสิทธิภาพ

อยางมาก หากเรานำไปใชอยางครอบคลุม เปนธรรม เสมอภาค และรวดเร็ว” 
 

ดร. มาเรีย แวน เคอรคอฟ กลาวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 วา “เมื่อเวลาผานไป เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในกลุมอายุของผูคนติดเชื้อ ซึ่งมี

ความเก่ียวของกับรูปแบบการรวมตัวทางสังคม อยางไรก็ตามกลุมท่ีเสี่ยงตอการปวยรุนแรงและเสียชีวิตถือวาคอนขางคงท่ี” 
 

คำอธิบาย : การออกกำลังกายและโควิด 19 
การออกกำลังกายเปนประจำชวยปองกันการเสียชีวิต กระตุนการ

ทำงานของภูมิคุมกัน ลดการอักเสบ และเปนประโยชนตอระบบ

หัวใจและหลอดเลือด และปอด การออกกำลังกายเปนประจำยงั

ชวยในดานสุขภาพจิตและสุขภาวะโดยรวม 
 

งานวิจัยเมื่อไมนานมาน้ีชี ้ใหเห็นวาผู ใหญท่ีออกกำลังกายเปน

ประจำ (อยางนอย 150 นาทีตอสัปดาห) มีโอกาสท่ีจะตองเขารับ

การรักษาในโรงพยาบาลลดลงรอยะ 70 และมีโอกาสเสียชีวิตจาก

โควิด 19 นอยกวาผูท่ีไมออกกำลังกายรอยละ 80 การออกกำลัง

กายไดรับการพิสูจนแลววามีประโยชนในการลดความเสี่ยงจาก

โรคประจำตัว เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและ

หลอดเลือด โรคปอดเรื้อรัง มะเร็ง และโรคไมติดตออื่น ๆ ซึ่งไม

เพียงแตเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตน ๆ ในประเทศไทย

เทานั้น แตยังเปนโรคประจำตัวที่พบบอยที่สุดในผูท่ีเสียชีวิตจาก

โควิด 19 แมการออกกำลังกายจะมีประโยชนดังที่ไดกลาวไป แต

ประชากรวัยผูใหญในประเทศไทย 1 ใน 5 คน และวัยรุนไทย 4 

ใน 5 คน ยังออกกำลังกายในระดับที่ไมเพียงพอ องคการอนามยั

โลกแนะนำใหประชากรวัยผูใหญ รวมถึงผูที่มีโรคเรื้อรัง หรือทุพพลภาพ ออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับปานกลางถึงหนักเปนเวลาอยางนอย 

150 ถึง 300 นาทีตอสัปดาห และสำหรับเด็กและวัยรุน ใหออกกำลังกายเฉลี่ย 60 นาทีตอวัน 
 

สามารถอานขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคำแนะนำขององคการอนามัยโลกเก่ียวกับการดูแลสุขภาพท่ีบานไดท่ีน่ี 

ขยับร่างกายเม่ือต้องอยู่บ้าน 

ในช่วงการระบาดของ #COVID-19 

เข้าคลาสออก

กำลังกายออนไลน์ กระโดดเชือก เต้น 

ฝึกกล้ามเน้ือ 

และการทรงตัว 
เล่นวิดีโอเกมท่ีต้องเคล่ือนไหว 

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/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity
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