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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 199 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

        เราอยากทราบความเห็นของคณุ คลิกตรงนีเ้พ่ือทําแบบสอบถามว่าคณุอยากให้เราปรับปรุงการรายงานสถานการณ์อย่างไรบ้าง 
ข้อมูลสําคัญ 

• วันนี ้กระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม่ จํานวน 14,956 ราย และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 262 ราย มี

ผู้ ป่วยหนกั 4,841 ราย และ 1,030 รายในจํานวนนีต้้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

o 356 รายตรวจพบในเรือนจํา และ 17 รายตรวจพบในสถานกกักนัโรคสําหรับผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 

o ผู้ติดเชือ้จากการระบาดในประเทศประกอบด้วย 12,361 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงั (การตรวจเชือ้ให้ประชาชนท่ีเดินทาง

มายงัสถานพยาบาลด้วยเหตผุลต่าง ๆ รวมถึงผู้ ท่ีปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ ท่ีสมัผสักบัผู้ ป่วย และผู้ ท่ีมีความกงัวลว่าตน

อาจได้รับเชือ้) และ 2,222 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชือ้ให้ประชาชนในชุมชนท่ีหน่วยงาน

สาธารณสขุดําเนินการเอง) 

o 163,680 รายกําลังรับการรักษา (ผู้ ป่วยท่ียังมีเชือ้) โดย 23,313 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 140,367 รายอยู่ในโรงพยาบาล

สนาม/กกัตวัท่ีบ้าน   

• ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ ป่วยใหม่จากการติดเชือ้ในประเทศโดยเฉล่ีย 15,915 รายต่อวนั ลดลงร้อยละ 15 ต่อเน่ืองจากค่าเฉล่ียของ

สปัดาห์ก่อนหน้าซึง่อยู่ท่ี 18,616 รายต่อวนั  

o สดัส่วนยอดผู้ติดเชือ้ในกรุงเทพมหานครในสปัดาห์นีเ้มือ่เทียบกบัทัง้ประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 24.2 ยอดสงูสดุอยู่ท่ีร้อยละ 28 เพ่ิมขึน้

อย่างต่อเน่ืองใน 5 สปัดาห์ท่ีผ่านมา (ร้อยละ 19, 20, 21, 22 และ 24) (ดแูผนภมูิซ้ายล่าง) 

• ในสปัดาห์ท่ีผ่านมา ยอดผู้ เสียชีวิตรายใหม่เฉล่ียอยู่ท่ี 256 รายต่อวนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 จากสปัดาห์ก่อนท่ี 247 รายต่อวนั อย่างไรก็ตามถือ

ว่าอตัราการเพ่ิมนัน้ชะลอตวัลงอย่างต่อเน่ืองใน 5 สปัดาห์ท่ีผ่านมา คือร้อยละ 31, 27, 17, 28, 5 และ 4 

o ยอดผู้ เสียชีวิตนัน้เพ่ิมขึน้สวนทางกับยอดผู้ติดเชือ้รายใหม่และยอดผู้ติดเชือ้ท่ียังมีเชือ้ซึ่งกําลังลดลง อาจหมายความว่ายอด

ผู้ เสียชีวิตจะลดลงตามไปในไม่ช้าเช่นกนั   

• ใน 7 วันท่ีผ่านมา การเพ่ิมขึน้โดยเฉล่ียของผู้ ป่วยท่ียังมีเชือ้ได้ลดลงอย่างต่อเน่ือง อยู่ท่ี 174,767 รายต่อวัน เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

หน้าท่ี 195,948 ราย (ลดลงร้อยละ 11)  

• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยโควดิ 19 ท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการสงูท่ีสดุในวนันี ้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (3,322 ราย) สมทุรปราการ 

(1,220 ราย) ชลบุรี (881 ราย) สมทุรสาคร (733 ราย) อยุธยา (494 ราย) นราธิวาส (428 ราย) ราชบุรี (349 ราย) นครปฐม (341 ราย) 

ระยอง (340 ราย) และสระบรีุ (310 ราย)  

 

2 กันยายน 2564 

12,009 163,680 
กําลังรักษา 

1,058,704 
 

หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 

 

1,234,487 
 

เสียชีวิต 

 

 

33,427,463 
เข็ม 1 – 24,147,532 เขม็ 2 – 8,684,695

รับวัคซีน 

ยอดรายวันของผู้ติดเชือ้โควิด 19 ในชมุชนในประเทศไทยและ กทม. ยอดรวมผู้ป่วยโควิด 19 ท่ียังมีเชือ้ และผู้เสียชีวิตตามวันท่ีรายงาน  
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https://forms.gle/GsiKqnVDJu8idt5LA


 
 
 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 วนัท่ีผ่านมา มีผู้ ได้รับวคัซีนโดยเฉล่ีย 

652,212 คนต่อวนั นบัรวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับเข็ม

แรกและครบสองเข็ม ถือว่าเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

26 จากสปัดาห์ก่อนหน้า 

• 24,147,532 คนได้รับเข็มแรก คิดเป็นร้อย

ละ  48 ของเป้าหมายของรัฐบาล  และ

เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 43 เมื่อสปัดาห์ท่ีแล้ว 

• 8,684,695 คนได้รับครบทัง้สองเข็ม คิด

เป็นร้อยละ 17.2 ของเป้าหมายของรัฐบาล 

เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 13.1 ในสปัดาห์ท่ีแล้ว 

• อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนในประชากร

กลุ่มเส่ียงบางกลุ่มยงัคงอยู่ในระดบัท่ีตํ่าเกินไป 
 

วิเคราะห์สถานการณ์  
 

ยอดผู้ ป่วยโรคโควิด 19 รายใหม่ท่ีได้รับการยืนยนัจาก

ห้องปฏิบัติการในวันนี  ้ (14,956 ราย) ถือว่าลดลง

อย่างต่อเน่ืองจาก 2 สัปดาห์ก่อน ยอดผู้ ป่วยท่ียังมี

เชือ้ท่ีต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์โดยตรงหรือ

การเฝ้าระวงัทางการแพทย์ก็ลดลงเช่นกัน สอดคล้อง

กับยอดผู้ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีลดลง

ค่อนข้างมาก แม้ว่าเหตุผลส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ

ยอดผู้ ติดเชือ้ ท่ีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม

และฮอสปิเทล และยอดผู้ติดเชือ้ท่ีกกัตนเองท่ีบ้านนัน้

เพ่ิมสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายอดผู้ ป่วยหนกั (4,841 

ราย) และยอดผู้ ท่ีต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจในจํานวนนี ้

(1,030 ราย) จะทําสถิติตํ่ า ท่ีสุดเ ป็นเวลาหลาย

สัปดาห์ แต่ตัวเลขเหล่านีก้ลับลดลงในอัตราท่ีช้า

กว่าเดิมมาก และจํานวนผู้ เสียชีวิตก็ยังคงสูงมาก 

สถานพยาบาลจึงยังคงต้องรับภาระท่ีสูงมากต่อไป 

และถึงแม้จะมีความเป็นไปได้ว่ายอดผู้ เสียชีวิตจะเร่ิม

ลดลงภายในไม่ก่ีสปัดาห์ข้างหน้านี ้ แต่ภาระงานของบคุลากรทางการแพทย์แถวหน้าในหอผู้ ป่วยหนกัจะยงัคงสงูอย่างมีนยัสําคญั 
 

ร้อยละของผู้

ได้รับเขม็ 1  

ร้อยละของผู้

ได้รับเขม็ 2 

 

ยอดรับวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ตามวันท่ีรายงาน 

 

บคุลากร

การแพทย์ 

ผู้สงูอาย ุประชากร 7 

กลุ่มเสี่ยง 

ประชากรที่มีสิทธ์ิ

ทัง้หมด 

อาสามคัร ประชากรทัว่ไป บคุลากรแถวหน้า 

(นอกระบบ

สขุภาพ) 

เราสามารถควบคุมโรคโควดิ 19 ได้ เรารู้แล้วว่าความ

เสี่ยงคืออะไร และต้องปกป้องตนเองอย่างไร  

และน่ีคือความรับผิดชอบของเรา ไม่เพียงเพื่อประโยชน์

ของตนเอง แต่เพื่อบคุคลอันเป็นที่รักและผู้คนรอบตัว

เราด้วย 
 

ดร. อาห์เมด อัล-มันดารี 

ผู้ อํานวยการองค์การอนามยัโลกระดบัภมูภิาคเมดิเตอเรเนียน

ตะวนัออก 

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
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การวิเคราะห์ยอดผู้ ติดเชือ้เปรียบเทียบใน

ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยแสดงให้เห็น

ว่ายอดในกรุงเทพฯ มีสัดส่วนสูงขึน้ ซึ่งอาจ

เป็นข้อบ่งชีถ้ึงความคืบหน้าของการควบคมุ

โควิด 19 ในจังหวัดต่าง ๆ นอกจากนี  ้ยัง

พบว่าผู้ ป่วยส่วนใหญ่ท่ีมีการรายงานใน

ต่างจังหวัดนัน้ติดเชื อ้มาจากกรุงเทพฯ 

ก่อนท่ีจะเดินทางกลับภูมิลําเนาและได้รับ

การวินิจฉยัว่าติดเชือ้ 
 

ในสปัดาห์นี ้ประเทศไทยได้คลายมาตรการ

ด้านสาธารณสุขและสังคมท่ีสําคัญบางข้อ 

แม้น่ีจะเป็นข่าวดีสําหรับประชาชนจํานวน

มากท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แต่ต้องกล่าวว่าสถานการณ์โดยรวมยงัคงเปราะบางมาก การแพร่

ระบาดยังคงเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในหลายชุมชน และระดับของการฉีดวคัซีนก็ยังไม่สูงพอท่ีจะป้องกันการแพร่ระบาดในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของ

ประเทศไทย หากเราหละหลวมในตอนนี ้ยอดผู้ติดเชือ้อาจจะกลบัมาเพ่ิมสงูขึน้อีกในไม่ช้า 
 

ส่ิงท่ีสําคญัมากคือการท่ีเราต้องพยายามเพ่ิมเป็น 2 เท่าในการดูแลบุคคลอนัเป็นท่ีรักและปกป้องระบบสาธารณสขุด้วยการเข้ารับวคัซีน และ

ด้วยการช่วยเหลือผู้ อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สงูอายุและบุคคลท่ีมีโรคประจําตวัร้ายแรง ให้สามารถลงทะเบียนและเดินทางไปยงัสถานท่ีฉีด

วคัซีนได้ หากทกุคนในประเทศไทยยงัคงปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัขัน้พืน้ฐานเหล่านี ้เราจะตดัห่วงโซ่ของการแพร่ระบาดได้ 
 

การทําเช่นนีจ้ะช่วยลดความชันของกราฟ แบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล 

และปกป้องบคุลากรทางการแพทย์ อยู่บ้านหากเป็นไปได้ หลีกเล่ียงสถานท่ี

แออัด ล้างมือด้วยสบู่และนํา้หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากาก ไอจามใส่

กระดาษทิชชูหรือข้อศอก ทิง้ทิชชูในภาชนะท่ีปลอดภัย และล้างมือ การ

ปฏิบตัิตามมาตรการเหล่านีส้ามารถสร้างความแตกต่างได้จริง และป้องกนั

การสญูเสียชีวิต 
 

คาํแนะนาํด้านสาธารณสุข : รับประทานอาหาร

นอกบ้าน!  
เมื่อวนัท่ี 1 กันยายน 2564 ได้มีการคลายมาตรการสําหรับร้านอาหารและ

ร้านค้าปลีกใน 29 จังหวัด ร้านท่ีติดเคร่ืองปรับอากาศสามารถรับลกูค้าได้

ร้อยละ 50 ของท่ีนัง่ ร้านท่ีเปิดโล่ง เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านแผงลอย 

และร้านรถเข็น สามารถรับลกูค้าได้ร้อยละ 75 ของท่ีนัง่ 

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข 

พืน้ที่ควบคมุเข้มงวด

สงูสดุ 

พืน้ที่ควบคมุสงูสดุ 

พืน้ที่ควบคมุ 

พืน้ที่เฝา้ระวงัสงู 

พืน้ที่เฝา้ระวงั 

งดเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ 

ด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ได้ 

(ตามแต่กฎและ

ระเบียบของท้องถิ่น) 

ให้บริการได้ถึง 

20.00 น. 

ให้บริการได้ถึง 23.00 น. 

ให้บริการได้

ตามปกติ (ตามแต่

กฎและระเบียบของ

ท้องถิ่น) 

1) ร้านเคร่ืองปรับอากาศ 

รับลกูค้า 50% 
 

2) ร้านเปิดโล่ง (ร้าน

ขนาดเล็ก แผงลอย 

รถเข็น) รับลกูค้า 75% 

รับประทานในร้านได้ 

(ไม่เกิน 50 คน) 

รับประทานในร้านได้ 

(ไม่เกิน 100 คน) 

รับประทานในร้านได้ 

(ไม่เกิน 200 คน) 

รับประทานในร้านได้ 

(ไม่เกิน 500 คน) 

เม่ือไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ฉันก็ยัง 

 • สวมหน้ากาก 

• ล้างมือหรือใช้แอลกอฮอล์ 

• รักษาระยะห่าง 

 

-- โควิด 19 ยังไม่จบ -- 

ฉันถอดหน้ากากเมื่อ

รับประทานอาหาร

หรือด่ิมนํา้เท่านัน้ 

- สถานท่ีปิด 

- สถานท่ีแออัด 

- สถานท่ีแคบ 

หลีกเลี่ยง 

3 ส 
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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 
 

  
ประชาชนท่ีรับบริการจากร้านอาหารเหล่านีค้วรปฏิบตัิตามคําแนะนําของเจ้าของร้าน ตลอดจนมาตรการป้องกันทัง้หมดท่ีระบุไว้ข้างต้น หาก

เป็นไปได้ แนะนําให้ออกไปรับประทานอาหารในช่วงเวลาท่ีร้านและห้างสรรพสินค้าไม่มีคนพลุกพล่าน สวมหน้ากากและถอดออกขณะ

รับประทานอาหารหรือดื่มเคร่ืองดื่มเท่านัน้ หากมองว่าร้านอาหารคนแน่นเกินไป หรือไม่มีอุปกรณ์สําหรับล้างมือ ให้เปล่ียนแผนและสัง่อาหาร

กลบับ้านแทน 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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