
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงข่าวโดย ศบค. และสรุปเหตกุารณ์ในสปัดาหท์ี่ผ่านมาจนถึงวันที่ 9 กนัยายน 2564 

 

  
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 200 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

        เราอยากทราบความเห็นของคุณ คลิกตรงนี้เพ่ือทำแบบสอบถามวาคุณอยากใหเราปรับปรุงการรายงานสถานการณอยางไรบาง 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม จำนวน 16,031ราย และผูเสียชีวิตรายใหม 220 ราย มีผูปวยหนัก 

4,363 ราย และ 940 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

o 631 รายตรวจพบในเรือนจำ และ 9 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

o ผูติดเชื้อจากการระบาดในประเทศประกอบดวย 12,436 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทาง

มายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ีปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจ

ไดรับเชื้อ) และ 2,955 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเชื้อใหประชาชนในชุมชนที่หนวยงานสาธารณสุข

ดำเนินการเอง) 

o 143,038 รายกำลังรับการรักษา (ผูปวยท่ียังมีเช้ือ) โดย 42,018 รายอยูในโรงพยาบาล และ 101,020 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม/

กักตัวท่ีบาน   

• ในสัปดาหท่ีผานมา พบผูปวยใหมจากการติดเช้ือในประเทศโดยเฉลี่ย 14,411 รายตอวัน ลดลงรอยละ 9 จากคาเฉลี่ยของสัปดาหกอนหนาซึง่

อยูท่ี 15,915 รายตอวัน ถือวาลดลงติดตอกันเปนสัปดาหท่ี 3  

o สัดสวนยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับท้ังประเทศมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 26 ตอวัน และยอดสูงสุดอยูท่ี

รอยละ 30 ถือวาเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในสัปดาหท่ีผาน ๆ มา (รอยละ 19, 20, 21, 22, 24 และ 26.1) (ดูแผนภูมิซายลาง) 

• ในสัปดาหท่ีผานมา ยอดผูเสียชีวิตรายใหมเฉลี่ยอยูท่ี 221 รายตอวัน ลดลงรอยละ 14 จากสัปดาหกอนท่ี 256 รายตอวัน น่ีเปนครั้งแรกตั้งแต

ชวงกลางเดือนมิถุนายนท่ียอดเฉลี่ยของผูเสียชีวิตตอวันลดลง 

o ยอดผูปวยหนัก ผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ และผูเสียชีวิตนั้นกำลังลดลง แมวาจะยังอยูในระดับสูงก็ตาม (ดูแผนภูมิขวาลาง) แต

เนื่องจากเมื่อวันพุธที่ผานมา รานอาหารและรานคาตาง ๆ ไดรับอนุญาตใหกลับมาเปดทำการอีกครั้ง จึงยากที่จะระบุแนชัดวา

แนวโนมน้ีจะยังคงอยูไปอีกนานแคไหน   

• ใน 7 วันท่ีผานมา ยอดผูปวยท่ียังมีเช้ือไดลดลงอยางตอเน่ือง อยูท่ี 149,544 รายตอวัน เมื่อเทียบกับสัปดาหกอนหนาท่ี 174,767 ราย (ลดลง

รอยละ 14)  

• 10 จังหวัดที่มียอดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงที่สุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (3,736 ราย) ชลบุรี (1,594 

ราย) สมุทรปราการ (1,197 ราย) สมุทรสาคร (643 ราย) ระยอง (549 ราย) ราชบุรี (466 ราย) นราธิวาส (455 ราย) นนทบุรี (433 ราย) 

สงขลา (374 ราย) และสระบุรี (362 ราย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 กันยายน 2564 

13,731 143,038 
กำลังรักษา 

1,181,781 
 

หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 

 

1,338,550 
 

เสียชีวิต 

 

 

38,174,738 
เข็ม 1 – 26,292,211 เขม็ 2 – 11,272,593

รับวัคซีน 

https://forms.gle/GsiKqnVDJu8idt5LA


 
 
 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 วันที ่ผ านมา มีผ ู  ได ร ับวัคซีนโดยเฉลี่ย 

651,778 คนตอวัน นับรวมทั้งผูที่ไดรับเข็มแรก

และครบสองเข็ม ถือวาลดลงรอยละ 0.1 จาก

สัปดาหกอนหนา 

• 26,292,211 คนไดรับเข็มแรก คิดเปนรอยละ 52 

ของเปาหมายของรัฐบาล และเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 

4 จากรอยละ 48 เมื่อสัปดาหท่ีแลว 

• 11,272,593 คนไดรับครบทั ้งสองเข็ม คิดเปน

รอยละ 22.4 ของเปาหมายของรัฐบาล เพิ่มข้ึน

รอยละ 5 จากรอยละ 17.2 ในสัปดาหท่ีแลว 

• อยางไรก็ตาม การฉีดวัคซีนในประชากรกลุมเสี่ยง

บางกลุมยังคงอยูในระดับท่ีต่ำเกินไป ดูกราฟแทงสีสม 
 

วิเคราะหสถานการณ  

• ยอดผูปวยโควิด 19 ท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี (15,391) เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากหลายวันกอนหนา ซึ่งเปนการเพ่ิมข้ึนครั้งแรก 

นับตั้งแตท่ียอดลดลงหลังจากขึ้นสูจุดสูงสุดของการระบาดระลอกที่ 4 เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผานมา แมวาขอมูลจะแสดงใหเห็นวายอดผู

ติดเช้ือโดยรวมลดลงรอยละ 9 ในสัปดาหท่ีผานมา แตการใชชุดตรวจแอนติเจนแบบเร็ว (RDT) ทำใหการนับยอดมีความไมแนนอน เพราะผล

การตรวจจากชุด RDT ท่ีไมไดรับการยืนยันดวยผลตรวจแบบ PCR จะไมถูกนับรวมอยูในยอดของผูติดเช้ือโควิด 19 

• ยอดผูปวยท่ียังมีเช้ือท่ีตองไดรับการรักษาหรือการดูแลทางการแพทยกำลังลดลง ซึ่งผูปวยสวนใหญมีอาการไมรุนแรง เห็นไดจากยอดผูปวยใน

โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลที่ลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งยอดผูปวยท่ีแยกกักตัวในบานและในชุมชนที่ลดลงเปนอยางมาก จาก 76,605 

รายในวันท่ี 31 สิงหาคม เหลือ 25,750 รายในวันน้ี (9 กันยายน) 

ร้อยละของผู้

ได้รับเขม็ 1  

ร้อยละของผู้

ได้รับเขม็ 2 

 

ยอดรับวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 และเข็ม 2 วันท่ี 7 ก.ย. 2564 

 

ยอดรายวันของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชมุชนในประเทศไทยและ กทม. ยอดรวมผู้ป่วยโควิด 19 ท่ียังมีเชื้อ และผู้เสียชีวิตตามวันท่ีรายงาน  
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บุคลากร

การแพทย์ 

ผู้สูงอายุ ประชากร 7 

กลุ่มเสี่ยง 

ประชากรที่มีสิทธิ์

ทั้งหมด 

อาสามัคร ประชากรทั่วไป บุคลากรแถวหน้า 

(นอกระบบ

สุขภาพ) 

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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• ยอดเฉลี่ยรายสัปดาหของผูปวยหนักลดลงรอยละ 9 ผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจลดลงรอยละ 6 และต่ำกวา 1,000 รายตอวันเปนครั้งแรก

ตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม และเปนครั้งแรกตั้งแตกลางเดือนมิถุนายนท่ียอดผูเสียชีวิตรายสัปดาหโดยเฉลี่ยลดลงรอยละ 14 

• แมวายอดท่ีลดลงจะเปนสิ่งท่ีดี แตยอดผูติดเช้ือรายวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยหนัก ผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ (และผูเสียชีวิต) ยังคงอยูใน

ระดับท่ีสูงมาก และบุคลากรทางการแพทยแถวหนาจะยังคงตองแบกรับภาระที่สูงมากตอไป นอกจากนี้ ยอดผูปวยในโรงพยาบาลยังเพิ่มข้ึน

อยางตอเน่ืองจากระดับต่ำสุดท่ี 14,308 ราย ณ ปลายเดือนสิงหาคมเปน 42,018 รายในวันน้ี 

• สัดสวนผูปวยในกรุงเทพฯ ก็เพิ่มขึ้นเชนกัน เฉลี่ยอยูที่รอยละ 26 ของยอดทั้งประเทศ โดยยอดสูงสุดอยูที่รอยละ 30 ซึ่งถือวาอยูในระดับท่ี

ใกลเคียงกับยอดในชวงตนของการระบาดระลอกท่ี 4 (สายพันธุเดลตา) ในเดือนมิถุนายน หลายจังหวัด เชน จังหวัดภูเก็ตในภาคใต จังหวัดใน

ภาคกลาง และปริมณฑล ยังคงรายงานยอดผูติดเช้ือในระดับท่ีสูง 

• เมื่อสัปดาหที่แลว ประเทศไทยไดคลายมาตรการสาธารณสุขและสังคมบางประการ แมวาจะเปนขาวดีสำหรับประชาชนจำนวนมากที่ไดรับ

ผลกระทบจากโควิด 19 แตสถานการณการระบาดในชุมชนก็ยังคงเปราะบางมาก อีกทั้งระดับของการฉีดวัคซีนในปจจุบันก็ยังไมสูงพอที่จะ

ปองกันการแพรระบาดในพื้นท่ีสวนใหญของประเทศไทย และเมื่อพิจารณารวมกับการคลายมาตรการ ก็ยังถือวาเร็วเกินไปที่จะประเมินวา

ยอดผูติดเช้ือจะลดลงตอไปหรือไม 

• ดังนั้น สิ่งที่สำคัญคือการดูแลบุคคลอันเปนที่รักและปกปองระบบสาธารณสุขดวยการเขารับวัคซีน และดวยการชวยเหลือผูอื่น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูสูงอายุและบุคคลที่มโีรคประจำตัวรายแรง ใหสามารถลงทะเบียนและเดินทางไปยังสถานที่ฉีดวัคซีนได ควบคูไปกับการหลีกเลี่ยง

สถานท่ีแออัด หมั่นลางมือ สวมหนากาก และเวนระยะหางทางสังคม การปฏิบัติตามมาตรการเหลาน้ีสามารถสรางความแตกตางไดจริง และ

ปองกันการสูญเสียชีวิต 
 

คำอธิบาย : ตั้งใจเลิกบุหรี่  
ในขณะท่ีประเทศไทยกำลังรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด 19 ยัง

มีการแพรระบาดของปญหาสุขภาพอีกอยางหนึ่งที่ดำเนินไปอยาง

เงียบ ๆ มาหลายปแลว นั่นคือ ปญหาการสูบบุหรี่ ในแตละป บุหรี่

คราชีวิตคนไทยไปกวา 70,000 ราย และเปนสาเหตุการเสียชีวิต

อันดับ 1 ของประเทศไทย การระบาดใหญของโควิด 19 ไดเนนย้ำให

เราเห็นถึงอันตรายจากบุหรี่ เพราะโควิด 19 และบุหรี่ตางก็ทำราย

ปอดทั้งคู ผูสูบบุหรี่และผูสูบบุหรี่มือสองอาจตองประสบกับปญหา

สุขภาพเรื้อรัง เชน โรคหัวใจ เบาหวาน และโรคปอด ซึ่งเพิ่มความ

เสี่ยงตอการปวยหนักจากโควิด 19 หลักฐานทางวิทยาศาสตรแสดงให

เห็นวาผูท่ีสูบบุหรี่มีความเสี่ยงท่ีจะปวยหนักและเสยีชีวิตจากโควิด 19 

กวาผูท่ีไมสูบบุหรี่ถึงรอยละ 50 
 

 

 

 

 

เลิกบุหร่ีท้ังในช่วงการระบาด

ของโควิด 19 และตลอดไป! 
การสูบบุหร่ีเพิ่มความเสี่ยงตอ่โควดิ 19 

หยุดสูบบุหร่ีและดูแลปอดของคุณ 

เพ่ิมความเสี่ยงที่จะป่วยหนัก

เนื่องจากปอดไม่แข็งแรง 
เสี่ยงต่อการแพร่เช้ือจากมือสู่ปาก 
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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 
 

ปจจุบันมีคนไทยเกือบ 10 ลานคนท่ีสูบบุหรี่ การเลิกบุหรี่เปนสิง่

ที่ดีที่สุดที่ผูสูบบุหรี่สามารถทำไดเพื่อลดความเสี่ยงจากการติด

เช้ือโควิด 19 รวมถึงความเสี่ยงในการเปนมะเร็ง โรคหัวใจ และ

โรคทางเดินหายใจ การเลิกบุหรี่สามารถชวยชีวิตคุณและคนท่ี

คุณรักได และคุณจะสามารถสัมผัสไดถึงประโยชนตอสุขภาพ

แทบจะในทันทีท่ีคุณเลิกบุหรี่ โทร 1600 สายดวนเลิกบุหรี่ เพ่ือ

เรียนรูเกี่ยวกับแนวทางท่ีไดรับการพิสจูนแลววาสามารถชวยให

คุณเลิกบุหรี่ได  
 

เลิกบุหรี่ตอนน้ี ดีท่ีสุด!  
 

 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาตใิน

ประเทศไทย

ดร. ฮีบี กูดา อธิบายประโยชน์ของการเลิกบหุร่ีทีมี่ต่อสขุภาพ 
ใน “วิทยาศาสตร์ 5 นาที” 
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