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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 201 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม จำนวน 13,897 ราย และผูเสียชีวิตรายใหม 188 ราย มีผูปวยหนัก 

3,911 ราย และ 788 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

o 394 รายตรวจพบในเรือนจำ และ 9 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

o ผูติดเชื้อจากการระบาดในประเทศประกอบดวย 11,797 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทาง

มายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ีปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจ

ไดรับเชื้อ) และ 1,697 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเชื้อใหประชาชนในชุมชนที่หนวยงานสาธารณสุข

ดำเนินการเอง) 

o 42,709 รายอยูในโรงพยาบาล และ 86,019 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม/กักตัวท่ีบาน   

• ในสัปดาหท่ีผานมา พบผูปวยใหมจากการติดเช้ือในประเทศโดยเฉลี่ย 13,584 รายตอวัน ลดลงรอยละ 6 จากคาเฉลี่ยของสัปดาหกอนหนาซึง่

อยูท่ี 14,411 รายตอวัน ถือวาลดลงติดตอกันเปนสัปดาหท่ี 4 แมอัตราการลดจะเริ่มชะลอตัวลง (อัตราการชะลอตัวสัปดาหตอสปัดาหคอื รอย

ละ 12, 15, 9 และ 6)  

• ในสัปดาหท่ีผานมา ยอดผูเสียชีวิตรายใหมเฉลี่ยอยูท่ี 175 รายตอวัน ลดลงรอยละ 21 จากสัปดาหกอนท่ี 221 รายตอวัน  

o ยอดผูปวยหนัก ผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ และผูเสียชีวิตกำลังลดลง แมวาจะยังอยูในระดับสูงก็ตาม   

• 10 จังหวัดที่มียอดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงที่สุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (2,886 ราย) สมุทรปราการ 

(1,455 ราย) ชลบุรี (973 ราย) สงขลา (470 ราย) ระยอง (445 ราย) ราชบุรี (389 ราย) ยะลา (376 ราย) ปราจีนบุรี (360 ราย) สมุทรสาคร 

(338 ราย) และนนทบุร ี(295 ราย)  

 

 
 

 

16 กันยายน 2564 

14,953 128,728 
กำลังรักษา 

1,290,556 
 

หายดีแล้ว 

 
ยืนยันแล้ว 

 

1,434,237 
 

เสียชีวิต 

 

 

42,477,514 
เข็ม 1 – 28,085,202 เขม็ 2 – 13,773,184

รับวัคซีน 

ท่ีมา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 16 ก.ย. 2564  

ยอดผู้ติดเช้ือและเสียชีวิตจากโควิด 19 รายวันในประเทศไทย  

ยอดใหม่  

ติดเชื้อ

รายใหม่  

เสียชีวิตรายใหม่ (ยอด

เคลื่อนไหวเฉลี่ย 7 วัน)  

ระลอก 2  

ระลอก 3 

อัลฟา 

ระลอก 4 

เดลตา 

ผู้ติดเชื้อยืนยัน  

ผู้เสียชีวิต  

อัตราการเสียชีวิต  

เม่ือ 16 ก.ย.) 

เม่ือ 16 ก.ย.) 



 
 
 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 มีผูไดรับวัคซีน

โดยเฉลี่ย 613,369 คนตอวัน นับ

รวมทั้งผูที่ไดรับเข็มแรกและครบ

สองเข็ม ถือวาลดลงรอยละ 5.9 

จากสัปดาหกอนหนา 

• 28,085,202 คนไดรับเข็มแรก คิด

เปนรอยละ 55.7 ของเปาหมาย

ของรัฐบาล และเพิ ่มขึ ้นรอยละ 

3.7 จากรอยละ 52 เมื่อสัปดาหท่ี

แลว 

• 13,773,184 คนไดรับครบทั้งสอง

เข็ม คิดเปนรอยละ 27.3 ของเปาหมายของรัฐบาล เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จากรอยละ 22.4 ในสัปดาหท่ีแลว 

• อยางไรก็ตาม การฉีดวัคซีนในประชากรกลุมเสี่ยงบางกลุมยังคงอยูในระดับท่ีต่ำเกินไป ดูกราฟแทงสีสม 
 

วิเคราะหสถานการณ  
ยอดผูปวยโควิด 19 ท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการเมื่อ 2 วันท่ีผานมาคือ 14 กันยายน 2564 (11,786 ราย) เปนยอดท่ีต่ำท่ีสุดในรอบเกือบ 

2 เดือน แมวายอดผูปวยในเมื่อวาน (13,798 ราย) และวันน้ี (13,897 ราย) จะเพ่ิมข้ึน 
 

ยอดผูปวย “ที่ยังมีเชื้อ” ที่ตองไดรับการรักษาหรือการดูแลทางการแพทย (แสดงถึงภาระโดยรวมของระบบสุขภาพ) ก็ลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน 

ยอดผูปวยหนักในวันน้ี (3,911 ราย) และและผูปวยท่ีตองใชเครื่องชวยหายใจ (788 ราย) ก็ต่ำท่ีสุดในรอบเกือบ 2 เดือนเชนกัน 
 

แมวายอดผูปวยหนักและผูปวยท่ีตองใชเครื่องชวยหายใจจะลดลง แตก็ยังคงเปนภาระท่ีสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทยแถวหนา นอกจากน้ี การ

ที่ผูปวยสวนมากในหอผูปวยหนักยังคงเปนผูติดเชื้อโควิดยอมมีผลกระทบตอการดูแลคนไขที่ปวยดวยโรคอื่น เชน อาจตองเลื่อนการผาตัดออกไป

เพราะเราทราบวาคนไขท่ีเขารับการผาตัดท่ีซับซอนมักตองใชเวลาพักฟนในหอผูปวยหนักเปนเวลานาน ยิ่งไปกวาน้ัน โรคโควิด 19 ก็จะยังคงสงผล

กระทบตอบริการดานสุขภาพท่ี “จำเปน” อ่ืน ๆ ในประเทศไทยตอไปอยางมีนัยสำคัญ 
 

แมวายอดผูปวยโควิด 19 รายวันจะดูเหมือนวาคงท่ีในระดับหน่ึง แตสัดสวนของผูติดเช้ือท่ีมีการรายงานในกรุงเทพมหานครยังคงอยูในระดับสงู ยัง

ไมรวมถึงยอดท่ีเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ อีก เชน จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนคอนขางสูง 
 

ณ ปจจุบัน ประเทศไทยไดคลายมาตรการดานสาธารณสุขและสังคมที่สำคัญมาเปนเวลา 2-3 สัปดาหแลว แมวายอดผูติดเชื้อจะต่ำที่สุดในรอบ

หลายเดือน แตการแพรกระจายที่สำคัญยังคงเกิดขึ้นในหลายชุมชนและระดับการฉีดวัคซีนในประเทศไทยในปจจุบันก็ยังต่ำเกินกวาที่สราง 

“ภูมิคุมกันหมู” อยางมาก 
 

ดังนั้น สิ่งที่สำคัญคือตองไมประมาทและนิ่งนอนใจ เรายังคงตองชวยเหลือใหประชากรกลุมเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีมีครรภ ผูสูงอายุ และ

บุคคลท่ีมีโรคประจำตัวรายแรง ใหสามารถเขารับวัคซีนได และเรายังคงตองหลีกเลี่ยงสถานท่ีแออัด หมั่นลางมือ สวมหนากาก และไอจามใหถูกวิธี 

(ไอจามใสกระดาษทิชชูหรือขอศอก) การปฏิบัติตามมาตรการเหลาน้ีจะตัดวงจรการแพรระบาดและสรางความแตกตางไดจริง 

ร้อยละของ 

ผู้ได้รับเขม็ 1  

ร้อยละของ 

ผู้ได้รับเขม็ 2 

 

ยอดรับวัคซีนโควิดในประชากรกลุ่มเสี่ยงซึ่งยังต่ำกว่ามาตรฐาน (ร้อยละ) 
 

บุคลากร

การแพทย์ 

ผู้สูงอายุ ประชากร 7 

กลุ่มเสี่ยง 

ประชากรที่มีสิทธิ์

ทั้งหมด 

อาสามัคร ประชากร

ทั่วไป 

บุคลากรแถวหน้า 

(นอกระบบสุขภาพ) 

ยอดการรับวัคซีน (เข็มท่ี 1 และ 2) 14 กันยายน 2564  
 

ท่ีมา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 14 ก.ย. 2564  
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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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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• รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีน่ี  
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สำนักงานองคก์ารอนามัยโลกประจำประเทศไทย  
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ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 

คำอธิบาย : เด็กและโควิด 19  
เรารูอะไรบางเกี่ยวกับวิด 19 ในเด็ก 

• โควิด 19 กระทบตอประชากรเด็กนอยกวาผูใหญ 

ท่ัวโลกมีเด็กที่ติดเชื ้อเพียงประมาณรอยละ 8 

และมียอดเสียชีวิตนอยมาก เด็กและวัยรุนที่ติด

เช้ือโควิด 19 มักมีอาการไมรุนแรง  

• เด็กทุกวัยที่ติดเชื ้อโควิด 19 สามารถแพรเช้ือ 

SARS-CoV-2 ได ไมวาจะมีอาการหรือไมก็ตาม 

หลักฐานปจจุบันชี้วาวัยรุ น โดยเฉพาะอยางยิ่ง

วัยรุ นที ่อายุมากกวา มีแนวโนมที ่จะแพรเช้ือ 

SARS-CoV-2 ไดเชนเดียวกับผูใหญ  

• แมวาเด็กจะไมมีแนวโนมที่จะปวยหนักจากโควิด 

19 แตก็มีความเสี่ยงเล็กนอยที่จะเกิดโรคแทรก

ซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กท่ีมีโรคประจำตัวและ

ทารก (อายุต่ำกวา 1 ป) จะมีความสูงขึ ้นและ

จัดเปนกลุมเสี่ยงหลักท่ีตองไดรับวัคซีน  

• มาตรการท่ีชวยปองกันการติดเชื ้อโควิด 19 

สำหรับเด็กคือมาตรการเดียวกันกับของผูใหญทุก

ประการ 

 

 

อะไรท่ีเรายังไมรูเกี่ยวกับโควิด 19 ในเด็ก 
• เรายังไมทราบแนชัดถึงผลกระทบระยะยาวจาก

การติดเชื้อ SARs-CoV-2 ที่ไมรุนแรงในเด็ก และยังไมทราบวาการเจ็บปวยท่ี

เรื้อรังท่ีพบในผูใหญ หรือ “ภาวะลองโควิด (Long-COVID)” จะสามารถเกิดข้ึน

ในเด็กไดหรือไม หรือหากเกิดข้ึน จะเกิดข้ึนบอยเพียงใด 

• เด็กบางคนที ่ติดเชื ้อไวรัส SARS-CoV-2 อาจประสบภาวะที ่หายากมากท่ี

เรียกวา “การอักเสบหลายระบบ (MIS-C)” ซึ่งเรายังคงไมเขาใจสาเหตุอยาง

ถองแท อาการที่เกิดขึ้นคือการอักเสบรุนแรงของอวัยวะหลายอยางและจะมา

พรอมกับอาการไขเรื้อรัง นาเศราที่เด็กจำนวนหนึ่งท่ีประสบภาวะน้ีไมสามารถ

ฟนตัวกลับมาไดแมจะไดรับการดูแลอยางดีท่ีสุดก็ตาม 

“วทิยาศาสตร์ 5 นาท”ี จากองค์การอนามัยโลก  

ตอน: เด็กและโควดิ 19 

 

เช็คลิสตส์ำหรับผู้ปกครองและผูดู้แลสำหรับการ

ปกป้องเด็กจากโควิด 19 

 

สังเกตสุขภาพของเด็ก และไม่ต้องพาไปโรงเรียนหากมี

อาการของโควิด 19 เช่น ไข้หรือไอ 

คุยกับเด็กเก่ียวกับโควิด 19 และอธิบายถึงความสำคัญ

ของการปกป้องตนเองจากไวรัสที่ยังคงแพร่ระบาดอยู ่

ส่งเสริมให้เด็กมีสุขอนามัยท่ีดี ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 

เช่น หม่ันล้างมือและไอจามใส่กระดาษทิชชูหรือข้อศอก 

ส่งเสริมให้เด็กทักทายผู้อ่ืนด้วยการโบกมือหรือก้มหัว 

แทนที่จะใช้การสวมกอดหรือหอมแก้ม 

พูดถึงความสำคัญของการเล่ียงสถานท่ีแออัด แนะนำ

ให้เล่นกับเพ่ือนกลุ่มเล็กๆ และรักษาระยะห่างหากทำได ้

สอนให้เด็กรู้จักซักถามและแสดงความรู้สึก กับครูและ

ผู้ปกครอง โปรดตระหนักวา่เด็กแตล่ะคนตอบสนองต่อ

ความเครียดในวธิีที่ต่างกัน ขอให้อดทนและเขา้ใจ 

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.youtube.com/watch?v=t6OYU8WH9Ww


 
 
 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 
 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาตใิน

ประเทศไทย
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