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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 198 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• วันนี ้กระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม่ จํานวน 18,501 ราย และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 229 ราย มี

ผู้ ป่วยหนกั 5,174 ราย และ 1,090 รายในจํานวนนีต้้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

o 139 รายตรวจพบในเรือนจํา และ 12 รายตรวจพบในสถานกกักนัโรคสําหรับผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 

o ผู้ติดเชือ้จากการระบาดในประเทศประกอบด้วย 15,944 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงั (การตรวจเชือ้ให้ประชาชนท่ีเดินทาง

มายงัสถานพยาบาลด้วยเหตผุลต่าง ๆ รวมถึงผู้ ท่ีปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ ท่ีสมัผสักบัผู้ ป่วย และผู้ ท่ีมีความกงัวลว่าตน

อาจได้รับเชือ้) และ 2,406 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชือ้ให้ประชาชนในชุมชนท่ีหน่วยงาน

สาธารณสขุดําเนินการเอง) 

o 186,934 รายกําลังรับการรักษา (ผู้ ป่วยท่ียังมีเชือ้) โดย 25,654 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 161,280 รายอยู่ในโรงพยาบาล

สนาม/กกัตวัท่ีบ้าน   

• ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ ป่วยใหม่จากการติดเชือ้ในประเทศโดยเฉล่ีย 18,616 รายต่อวนั ลดลงร้อยละ 12 จากค่าเฉล่ียของสปัดาห์ก่อน

หน้าซึ่งอยู่ท่ี 21,112 รายต่อวนั นอกจากนี ้อตัราการเพ่ิมของยอดผู้ติดเชือ้ท่ีชะลอตวัลงเป็นเวลา 4 สปัดาห์ต่อเน่ืองกัน ได้ลดลงเป็นครัง้

แรกเมื่อสปัดาห์ท่ีแล้ว ซึง่นบัเป็นการลดลงครัง้แรกตัง้แต่ต้นเดือนมิถนุายน 

o สัดส่วนยอดผู้ติดเชือ้ในกรุงเทพมหานครสัปดาห์นีท่ี้ร้อยละ 22.1 ถือว่าทรงตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึง 25 ของยอดรวมทัง้

ประเทศ แม้จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างช้า ๆ ใน 4 สปัดาห์ท่ีผ่านมา (ร้อยละ 19, 20, 21 และ 22) (ดแูผนภมูิซ้ายล่าง) 

• ในสปัดาห์ท่ีผ่านมา ยอดผู้ เสียชีวิตรายใหม่เฉล่ียอยู่ท่ี 247 รายต่อวนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 จากสปัดาห์ก่อนท่ี 235 รายต่อวนั ถือว่าอตัราการ

เพ่ิมขึน้ได้ชะลอตวัลงมากในสปัดาห์ท่ี 5 คือร้อยละ 31, 27, 17, 28 และ 5 

o ยอดผู้ เสียชีวิตมีแนวโน้มท่ีจะมีรูปแบบเดียวกับยอดผู้ติดเชือ้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ติดเชือ้ท่ีป่วยรุนแรงและท่ีต้องใช้เคร่ืองช่วย

หายใจ) ภายใน 5-7 วนัให้หลงั ซึ่งอาจหมายความวา่ยอดผู้ เสียชีวิตเฉล่ียในสปัดาห์หน้าจะลดลงในรูปแบบท่ีคล้ายกบัยอดผู้ติด

เชือ้ท่ีลดลงในสปัดาห์นี ้  

• ใน 7 วนัท่ีผ่านมา ยอดเฉล่ียของผู้ ป่วยท่ียงัมีเชือ้ค่อย ๆ ลดลง อยู่ท่ี 195,948 รายต่อวนั เมื่อเทียบกบัสปัดาห์ก่อนท่ี 209,709 ราย (ลดลง

ร้อยละ 7) น่ีเป็นยอดผู้ติดเชือ้ท่ีตํ่าท่ีสดุตัง้แต่ปลายเดือนกรกฎาคม (ดแูผนภมูิขวาล่าง)  

• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยโควดิ 19 ท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการสงูท่ีสดุในวนันี ้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (4,178 ราย) สมทุรปราการ 

(1,887 ราย) สมทุรสาคร (982 ราย) ชลบุรี (973 ราย) นครราชสีมา (693 ราย) นนทบุรี (504 ราย) ราชบุรี (493 ราย) ระยอง (472 ราย) 

ฉะเชิงเทรา (459 ราย) และบรีุรัมย์ (432 ราย)  

 

26 สิงหาคม 2564 

10,314 186,934 
กําลังรักษา 

923,621 
 

หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 

 

1,120,869 
 

เสียชีวิต 

 

 

28,835,580 
เข็ม 1 – 21,669,955 เขม็ 2 – 6,596,785

รับวัคซีน 



 
 
 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 517,041 

คนต่อวนั นบัรวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับเข็มแรกและครบสองเข็ม 

ถือว่าเพ่ิมขึน้ร้อยละ 31 จากสปัดาห์ก่อนหน้า 

• 21,669,955 คนได้รับเข็มแรก คิดเป็นร้อยละ 43 ของ

เป้าหมายของรัฐบาล  เ พ่ิมขึ น้จากร้อยละ 38 เมื่อ

สปัดาห์ท่ีแล้ว 

• 6,596,785 คนได้รับครบทัง้สองเข็ม คิดเป็นร้อยละ 

13.1 ของเป้าหมายของรัฐบาล  ( ร้อยละ 70 ของ

ประชากร) เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 10.9 ในสปัดาห์ท่ีแล้ว 
 

วิเคราะห์สถานการณ์  
 

แม้ว่ายอดผู้ติดเชือ้โควิด 19 ท่ีได้รับการยืนยนัและยอดผู้ ป่วยในโรงพยาบาลจะลดลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ต้นเดือนมถินุายน แต่ยอดผู้ ป่วยหนกั 

ผู้ ป่วยท่ีต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ และยอดผู้ เสียชีวิตยงัคงอยู่ในระดบัท่ีสงูมาก นอกจากนี ้สดัส่วนของประชากรไทยท่ีมีภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 

ไม่ว่าจะจากการรับวคัซีนหรือการติดเชือ้ตามธรรมชาตินัน้ยงัถือว่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็นอยู่มากในการสร้าง “ภมูิคุ้มกนัหมู่”  เราทกุคนต้องไม่น่ิง

นอนใจและต้องใช้มาตรการป้องกนัขัน้พืน้ฐานต่อไป 
 

อยู่บ้านหากเป็นไปได้ หลีกเล่ียงสถานท่ีแออดั ล้างมือด้วยสบู่และนํา้หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากาก ไอจามใส่กระดาษทิชชหูรือข้อศอก ทิง้

ทิชชูในภาชนะท่ีปลอดภัย และล้างมือหลัง การปฏิบัติตามมาตรการเหล่านีจ้ะเป็นการตัดห่วงโซ่การแพร่เชือ้ ทําให้เส้นโค้งราบลง ปกป้อง

บคุลากรทางการแพทย์ และป้องกนัการสญูเสียชีวิต 
 

คาํอธิบาย : โควิด 19 และการตัง้ครรภ์ 
 

จากการศึกษา การตัง้ครรภ์ไม่ได้เพ่ิมความเส่ียงในการติดเชือ้ไวรัส SARS-CoV-2 แต่สตรีมีครรภ์มีแนวโน้มท่ีจะป่วยหนักมากขึน้หากติดเชือ้ 

นอกจากนี ้สตรีมีครรภ์ท่ีมีอายุมากกว่า มีนํา้หนกัเกิน หรือมีโรคประจําตวั เช่น ความดนัโลหิตสงูและเบาหวาน มีความเส่ียงเป็นพิเศษท่ีจะป่วย

หนกัด้วยโรคโควิด 19 

เข็ม 1  เข็ม 2 

 

ยอดรับวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ตามวันท่ีรายงาน 
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ยอดรายวันของผู้ติดเชือ้โควิด 19 ในชมุชนในประเทศไทยและ กทม. ยอดรวมผู้ป่วยโควิด 19 ท่ียังมีเชือ้ตามวันท่ีรายงาน  
ยอ
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ไทย กรุงเทพฯ 
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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 
 

 

ในประเทศไทย ตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน ถึง 21 สิงหาคม ผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ีเป็น

สตรีมีครรภ์มีอยู่ทัง้สิน้ 2,491 ราย เป็นชาวไทย 1,700 ราย และชาวต่างชาติ 

791 ราย ในจํานวนนี ้สตรีมีครรภ์ 53 รายและทารก 24 รายเสียชีวิตจากโควิด 

19 ข้อมลูจากราชวิทยาลยัสตูินรีแพทย์แห่งประเทศไทยระบวุ่าอตัราการเสียชวีติ

ของสตรีมีครรภ์ท่ีติดเชือ้โควิด 19 นัน้สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตของประชากร

ทัว่ไปเกือบ 2 เท่า 
 

สตรีมีครรภ์ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเช่นเดียวกับกลุ่มประชากรอ่ืน ๆ 

เพ่ือหลีกเล่ียงโรคโควิด 19 คุณสามารถปกป้องตนเองได้โดยปฏิบตัิตามข้อควร

ระวงัทัง้หมดท่ีระบไุว้ข้างต้น 
 

สตรีมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์และรับวคัซนีป้องกนัโควิด 19 และแนะนําให้สตรีท่ี

วางแผนจะตัง้ครรภ์และสตรีท่ีให้นมบุตรทําเช่นกนั หากคุณอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความ

เส่ียงสูงท่ีจะติดเชือ้โควิด 19 ประโยชน์จากการฉีดวคัซีนย่อมมีมากกว่าความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

ข้อมลูจากการแถลงของ ศบค. เมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม ระบุว่าจากเป้าหมายท่ีจะ

ฉีดวคัซีนให้กบัสตรีมีครรภ์จํานวน 500,000 คน ตัง้แต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ถึง 24 

สิงหาคม จนถึงปัจจุบันนีส้ตรีมีครรภ์เพียง 27,519 คน ( ร้อยละ 5.5 ของ

เป้าหมาย) เท่านัน้ท่ีได้รับวคัซีนเข็มแรก และ 2,078 คน (ร้อยละ 0.4) ท่ีได้รับเข็มท่ี

สอง ส่ิงท่ีสําคญัอย่างยิ่งคือการท่ีสตรีมีครรภ์ทุกคนจะต้องได้รับข้อมลูเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการเลือกฉีดวคัซีน และควรได้รับการสนบัสนุนจากครอบครัวและ

ชมุชนในการตดัสินใจ 
 

คาํอธิบาย : การใช้ชุดตรวจแอนติเจนแบบเร็วที่บ้าน 
ขณะนี ้ชดุตรวจแอนติเจนแบบเร็วสําหรับโรคโควิด 19 (บางครัง้เรียกว่า ชดุตรวจ ATK หรือ RDT) มีจําหน่ายทัว่ไปในประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้

ใบสัง่ยาจากแพทย์ ชดุตรวจเหล่านีม้กัต้องใช้วิธีกวาดโพรงจมกูหรือช่องคอ 
 

ชุดตรวจเร็วสําหรับโรคโควิด 19 สามารถให้ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่แม่นยําเท่ากับการทดสอบ PCR ซึ่งเป็นมาตรฐานทองคําท่ี

สถานพยาบาลส่วนใหญ่ใช้เพ่ือยืนยนัการวนิิจฉยัโรคโควิด 19 กล่าวคือบางครัง้ชดุตรวจเร็วอาจระบวุา่คณุติดเชือ้ ทัง้ ๆ ท่ีคณุไม่ได้มีเชือ้โควิด 19 

(ผลบวกเท็จ) นอกจากนี ้บางครัง้ชดุตรวจเร็วอาจระบวุ่าคณุไม่ได้ติดเชือ้ ทัง้ ๆ ท่ีคณุติดเชือ้ (ผลลบเท็จ) 
 

ทัง้สองสถานการณ์สามารถก่อให้เกิดปัญหาได้ หากคุณได้รับผลตรวจลบจากชุดตรวจเร็วแม้ว่าความจริงคุณไม่ได้มีเชือ้โควิด 19 คุณอาจจะ

ได้รับการรักษาท่ีไม่จําเป็น และอาจได้รับเชือ้โควิด 19 จากการมีปฏิสมัพนัธ์ผู้ ป่วยคนอ่ืน ๆ  ในสถานท่ีรักษาตวัได้ ด้วยเหตุผลดงักล่าว แนวทาง

ในปัจจบุนัของประเทศไทยจึงเป็นดงันี ้

ดร. ออสเก ทนัคาล์ป พูดถึงการตัง้ครรถ์และโควิด 19 

สตรีให้นมบตุร รวมถึงสตรีมีครรภ์ 

หรือวางแผนทีจ่ะตัง้ครรภ์ ควรรับวคัซีนหรือไม่  

ดร. สมุญา สวามินาทาน จะมาให้รายละเอียด 
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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 
 

1. ผู้ ท่ีมีผลตรวจเป็นบวกจากชดุตรวจเร็ว และแสดงสญัญาณหรืออาการท่ีต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลท่ีอาจมีผู้ ป่วยโควิดอยู่ด้วยกนั 

ควรเข้ารับการตรวจเชือ้อีกครัง้ด้วยการตรวจแบบ PCR เพ่ือยืนยนัผล 

2. ผู้ ท่ีมีผลตรวจเป็นบวกจากชดุตรวจเร็ว และสามารถกกัตวัท่ีบ้านได้ ควรปฏิบตัิตามคําแนะนําท่ีให้ไว้อย่างเคร่งครัด และไม่ติดต่อกบับคุคลอ่ืน 

รวมถึงบคุคลท่ีอาจมีเชือ้โควิด 19 ณ เวลานัน้ 
 

หากคณุใช้ชดุตรวจเร็วและได้ผลเป็นลบ คณุอาจจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่ดีหากคณุไม่สบายมาก ในกรณีนี ้เป็นไปได้มากท่ีคณุ

จะได้รับการตรวจเชือ้ด้วยวิธี PCR เพ่ือยืนยนัอีกครัง้ แต่ถ้าคณุไม่เข้ารับการรักษาและติดเชือ้โควิด 19 เน่ืองจากผลตรวจเป็นผลลบเท็จ ส่ิงท่ีต้อง

กงัวลประการสําคญัก็คือ คณุอาจได้รับการรักษาพยาบาลล่าช้าหรือได้รับการรักษาเมื่อคุณป่วยมากแล้ว นอกจากนี ้คณุอาจแพร่เชือ้ให้ผู้ อ่ืนใน

ครอบครัวและชมุชนได้ ด้วยเหตผุลนี ้จึงขอแนะนําว่า หากคณุใช้ชดุตรวจเร็วและได้ผลเป็นลบ คณุก็ยงัควรท่ีจะแยกกกัตนเองอยา่งเข้มงวด และ

ทําการตรวจเชือ้ซํา้หลงัจากนัน้สองถึงสามวนั 
 

โดยปกติ วิธีการตรวจเชือ้ด้วยชุดตรวจแบบเร็วคือการกวาดโพรงจมกู และการตรวจอย่างถูกวิธีอาจทําให้รู้สึกไม่สบายตวัได้ คุณสามารถอ่าน

คําแนะนําชัว่คราวจากองค์การอนามยัโลกเก่ียวกบัการตรวจหาแอนติเจนได้ท่ีน่ี 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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