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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 202 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 รายใหม จำนวน 13,256 ราย และผูเสียชีวิตรายใหม 131 ราย มีผูปวยหนัก 

3,422 ราย และ 747 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

o 478 รายตรวจพบในเรือนจำ และ 15 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

o 41,589 รายอยูในโรงพยาบาล และ 86,778 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม/กักตัวท่ีบาน   

• ในสัปดาหท่ีผานมา พบผูปวยใหมจากการติดเช้ือในประเทศโดยเฉลี่ย 13,353 รายตอวัน ลดลงรอยละ 7 จากคาเฉลี่ยของสัปดาหกอนหนาซึง่

อยูท่ี 13,284 รายตอวัน ถือวาลดลงตอเนื่อง แมอัตราการลดจะเริ่มชะลอตัวลง (อัตราการชะลอตัวสัปดาหตอสัปดาหคือ รอยละ 15, 9, 8 

และ 7)  

• ในสัปดาหท่ีผานมา ยอดผูเสียชีวิตรายใหมเฉลี่ยอยูท่ี 133 รายตอวัน ลดลงรอยละ 24 จากสัปดาหกอนท่ี 175 รายตอวัน ถือวาลดลงตอเน่ือง

จาก 3 สัปดาหกอนหนา และอัตราการลดก็เพ่ิมข้ึนสัปดาหตอสัปดาห (รอยละ 14, 21 และ 24)  

o อยางไรก็ตาม แมวายอดผูติดเช้ือในชุมชน ยอดผูปวยหนัก ผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ และผูเสียชีวิตจะกำลังลดลง แตก็ยังถือวาเปน

ตัวเลขท่ีสูง และสูงกวามากเมื่อเทียบกับการระบาดในระลอกกอนหนาท้ังหมดในประเทศไทย – ดูแผนภูมิดานลาง   

• ใน 7 วันท่ีผานมา ยอดผูปวยท่ียังมีเช้ือลดลงเพียงเล็กนอย (รอยละ 2.3) แตถือวายังคงลดลงอยางตอเน่ือง โดยยอดเฉลี่ยรายวันอยูท่ี 130,330 

ราย เมื่อเทียบกับ 133,411 รายในสัปดาหกอนหนา  

• 10 จังหวัดที่มียอดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงที่สุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี ยะลา 

ระนอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สมุทรสาคร และราชบุรี  
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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 วันท่ีผานมา มีผูไดรับวัคซีนโดย

เฉลี่ย 598,216 คนตอวัน นับรวมท้ัง

ผู ที ่ไดรับเข็มแรกและครบสองเข็ม 

ถือวาลดลงรอยละ 2.5 จากสัปดาห

กอนหนา 

• 29,501,110 คนไดรับเข็มแรก คิด

เปนรอยละ 59 ของเปาหมายของ

รัฐบาล และเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 จาก

รอยละ 55.7 เมื่อสัปดาหท่ีแลว 

• 15,899,158 คนไดรับครบทั้ง 2 เข็ม 

คิดเปนรอยละ 31.5 ของเปาหมาย

ของรัฐบาล เพิ ่มขึ ้นรอยละ 4 จาก

รอยละ 27.3 ในสัปดาหท่ีแลว 

• อยางไรก็ตาม การฉีดวัคซีนในประชากรกลุมเสี่ยงบางกลุมยังคงอยูในระดับท่ีต่ำเกินไป ดูแทงสีสมในกราฟทางขวามือ 
 

วิเคราะหสถานการณ  

• ยอดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรบัการยืนยันจากหองปฏิบัติการ ถือวาต่ำที่สุดในรอบกวา 2 เดือน และลดลงตอเนื่องมาเปนเวลาเกือบ 6 สัปดาห 

ซึ่งถือเปนเรื่องนายินดี แตเสนทางยังคงอีกยาวไกล เน่ืองจากยอดผูติดเช้ือรายวันยังคงสูง เฉลี่ยอยูท่ีกวา 13,000 ราย ซึ่งสูงมากกวา 4 เทา

ของคาเฉลี่ยในเดือนมิถุนายน (2,941 รายตอวัน) ซึ่งเปนจุดวิกฤตสูงสุดในการระบาดระลอกท่ี 3  

• ยอดผูปวยโควิด 19 “ท่ียังมีเช้ือ” ท้ังหมดท่ีตองไดรับการรักษาหรือการดูแลทางการแพทย (แสดงถึงภาระโดยรวมของระบบสุขภาพ) จากท่ี

เคยลดลงอยางตอเน่ืองจากจุดสูงสุดเมื่อเดือนสิงหาคม กลับหยุดชะงักและคงท่ี และเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในบางวัน  

• ยอดผูปวยหนักยังคงลดลงอยางตอเนื่องแตอัตราการลดเริ่มที่จะชะลอตัว ยอดผูปวยหนักที่ตองใชเครื่องชวยหายใจก็ลดลงในรูปแบบท่ี

คลายคลึงกัน แมวาจะการชะลอตัวจะเห็นไดชัดเจนมากกวา 

• ยอดผูเสียชีวิตก็ลดลงเชนกัน และถือวาเปนยอดรายวันท่ีต่ำท่ีสุดตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม อยางไรก็ตาม ยอดผูเสียชีวิตจะท้ิงหางจากยอด

ผูปวยหนักและผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจราว 1 สัปดาหหรือมากกวานั้น ดังนั้น เราจึงยังคงตองรอดูตอไปวาแนวโนมการลดลงของ

ตัวเลขน้ีจะดำเนินตอไปหรือไม 

• ขอมูลเหลาน้ีช้ีใหเห็นวาประเทศไทยไดผานจุดวิกฤตของการระบาดระลอกท่ี 4 มาแลว ตัวบงช้ีของยอดผูติดเช้ือและผูเสียชีวิตน้ันกำลังลดลง 

และลดลงอยางมากจากจุดสูงสุด อยางไรก็ตาม ตัวเลขทั้งหมดยังคงอยูในระดับท่ีสูงมาก ซึ่งสูงกวาจุดสูงสุดในการระบาดของโควิด 19 

ระลอกกอนหนาของประเทศไทยอยางมาก อัตราการลดลงของยอดผูติดเชื้อที่ชาลงในชวงน้ีอาจเกี่ยวของกับการรวมตัวทางสังคมที่มากข้ึน

หลังจากท่ีประเทศไทยกลับมาเปดเมืองเมื่อ 4 สัปดาหกอน 

ร้อยละของ 

ผู้ได้รับเขม็ 1  

ร้อยละของ 

ผู้ได้รับเขม็ 2 

 

ยอดรับวัคซีนโควิด (เข็มท่ี 1 และ 2) 19 กันยายน 2564  
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• รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตัวเลขท่ัวโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สำนักงานองคก์ารอนามัยโลกประจำประเทศไทย  
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ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

• การแพรระบาดในชุมชนยังคงเกิดขึ้นเปนวงกวางทั่วประเทศไทย และยังคงจำเปนที่จะตองปฏิบัติตามมาตรการดานสาธารณสุขและสังคม

อยางแข็งขันเพ่ือลดการแพรเช้ือโควิด 19 เสนทางการตอสูกับโควิด 19 ในประเทศไทยยังอีกยาวไกล 
 

 

คำอธิบาย : วัคซีนและเด็ก  

• องคการอนามัยโลกแนะนำวาควรฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 โดย

เริ่มจากผูที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะปวยหนักและเสียชีวิต ซึ่งสวน

ใหญมักเกิดขึ้นกับผูใหญ เด็กและวัยรุนมีแนวโนมที่จะปวยหนัก

นอยกวา ดังน้ันการฉีดวัคซีนใหเด็กและวัยรุนจึงไมเรงดวนเทากับ

ผูสูงอายุและผูมีโรคประจำตัว ยกเวนสำหรับเด็กและวัยรุนบาง

คนที่อยูในกลุมเสี่ยงสูงที่จะปวยหนักจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 

19 หลังจากที่ประชากรวัยผูใหญและกลุมเสี ่ยงสวนใหญไดรับ

วัคซีนแลว จึงคอย ๆ ขยายการฉีดวัคซีนใหกับประชากรในกลุม

อายุท่ีนอยลงมาตามลำดับไปจนถึงเด็ก 

• เชนเดียวกับแนวทางการฉีดวัคซีนใหกับผูใหญ การฉีดวัคซีนใน

เด็กก็ควรเริ่มจากเด็กที่มีโรคประจำตัวท่ีเพิ ่มความเสี่ยงในการ

ปวยหนักจากการติดเช้ือโควิด 19 

• การฉีดวัคซีนในเด็กจะแบงตามกลุมอายุและการศึกษาทางการ

แพทยวาดวยความปลอดภัยในการใชวัคซีน และประสิทธิภาพ

ของวัคซีนในการลดการปวยรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

ในกลุมอายุน้ัน ๆ 

• ผูผลิตวัคซีนกำลังดำเนินการทดลองทางการแพทยในเด็กกลุม

อายุตาง ๆ อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน องคการอนามัยโลกไดจัดทำคำแนะนำเพื่อการใชงานในกรณีฉุกเฉินสำหรับวัคซีน Pfizer 

BioNTech ในเด็กอายุ 12 ปขึ้นไปเทานั้น หลังจากที่พบวาวคัซีนนี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในเด็กกลุมอายุน้ี และเชนเดยีวกับ

ผูใหญ วัคซีนน้ีจะใชเวลาประมาณ 2 สัปดาหในการสรางภูมิคุมกันตอโรคโควิด 19 และเพ่ือการปองกันท่ีสมบูรณ จะตองรับวัคซีน 2 

เข็ม 

• แมวาวัคซีนจะปลอดภัย แตการฉีดวัคซีนในเด็กก็มีผลขางเคียงเชนเดียวกับผูใหญ วัคซีนโควิด 19 อาจทำใหเกิดผลขางเคียงในเด็กซึง่

พบไดยากและโดยทั่วไปไมรุนแรง หรือแมวาจะรุนแรง ก็สามารถฟนตัวไดเต็มท่ี นอกจากน้ีการเสียชีวิตในเด็กหลังฉีดวัคซีนโควิดก็

อาจเกิดข้ึนได แตพบไดนอยมาก 

• สิ่งที่สำคัญคือการท่ีเด็ก ๆ จะตองไดรับวคัซีนพื้นฐานทั้งหมดสำหรับเด็กตามปกติเหมือนในชวงกอนการระบาดของโควิด 19 และ

แนะนำใหเวนชวง 2 สัปดาหระหวางการฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 กับการฉีดวัคซีนอ่ืน ๆ 

 

  

“วทิยาศาสตร์ 5 นาท”ี จากองค์การอนามัยโลก 

ตอน: วัคซนีและเดก็ 

 

ถามตอบ : 

โรงเรียนและ 

โควดิ 19 

 

เด็กเสี่ยงต่อการติดโควิด 19 

น้อยกว่าผู้ใหญ่หรือไม่? 

เด็กวัยต่ำกว่า 18 ถือเป็นร้อยละ 8.5 ของ

ผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีการเสียชีวิตและความ

รุนแรงของโรคน้อยกว่าผู้ใหญ่ แต่ก็มรีายงาน

การพบผู้ป่วยเด็กท่ีป่วยหนักเช่นกัน 
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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 
 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย
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