
Back to Contents 

สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 27 กรกฎาคม 2565

www.who.int/thailand @WHO Thailand WHO Thailand WHO Thailand

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 243

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 2,350 รายตอวัน ผูเสียชีวิต 22* รายตอวัน
*(นับเพียงยอดผูปวยในโรงพยาบาลเทาน้ัน) *(ยอดผูเสียชีวิตจะนับแค “ผูท่ีเสียชีวิตจากโควิด” เดิมทีนับจาก “ผูเสียชีวิตท่ีติดเช้ือโควิด”)

หายดีแลว 2,142 รายตอวัน ยอดรับวัคซีน 62,916 เข็มตอวัน

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 4,579,421 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 31,224 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 20 ถึง 26 กรกฎาคม 2565

ประเด็นสื่อสารหลัก

│การระบาดของโควิด 19 ในระดับชุมชนลดลงทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│
COVID-19 Update1 02-Aug-22

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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ความคืบหนาของสถานการณโควิด 19

• สถานการณระดับโลก

• สถานการณระดับประเทศ

• สถานการณระดับจังหวัด

• การรับวัคซีน

• ความคืบหนาดานนโยบายของรัฐบาลไทย

ข้อมูลทัง้หมดมาจากรฐับาลไทยและกระทรวงสาธารณสขุนอกเสียจากระบไุวเ้ป็นอืน่
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สถานการณระดับโลก
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675,748 new cases
in last 24 hours

1,272 new deaths
in last 24 hours

ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก

สถานการณระดับโลก

ผูติดเช้ือรายใหม 

675,748 ราย

ใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

ผูเสียชีวิตรายใหม 1,272 ราย

ใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

จํานวนผูท่ีไดรับวัคซีนครบ

จํานวนผูท่ีไดรับวัคซีน

อยางนอย 1 เข็ม

จํานวนวัคซีนท่ีฉีด

ที่มา: https://covid19.who.int/ - ขอมูลต้ังแต 26 ก.ค. 2565, ขอมูลการรับวัคซีนต้ังแต 18 ก.ค. 2565

• ในระดับโลก ยอดรายสัปดาหคงท่ี

• ยอดผูเสียชีวิตรายใหมเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในสัปดาห
ท่ีผานมา

• ในระดับภูมิภาค ยอดผูติดเชื้อรายสัปดาหเพิ่มขึ้นใน
ภูมิภาคแปซิฟกตะวันตก อเมริกา และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต แตลดลงในภูมิภาคอ่ืนๆ

https://covid19.who.int/
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สถานการณระดับประเทศ
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ยอดรวมผูติด

เชื้อ

ยอดเฉลี่ย 7 
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4,579,421 2,350 31,224 22

ยอดรับวัคซีนเข็ม 1 ยอดรับวัคซีนเข็ม 2

57,107,041* 53,443,288*

ยอดรับวัคซีนเข็ม 3

30,717,611*

02-Aug-22COVID-19 Update

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวันยอดผูติดเชื้อรายใหม

ระลอก 2

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 1

ระลอก 5 
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ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 26 ก.ค. 2565 

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 25 ก.ค. 2565
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ยอดผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ใน 7 วันที่ผานมา

ผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย
ยอ

ดร
าย

วัน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 26 ก.ค. 2565
ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)
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Source MoPH to 26 Jul 2022
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ผูปวยรุนแรง
ยอดปจจุบัน: 903
ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 875
อัตราการเพ่ิมใน 7 วัน: รอยละ 10

ยอดผูปวยรุนแรงและผูปวยที่ใช

เคร่ืองชวยหายใจเพ่ิมขึน้รอยละ 10 และ 

13 ตามลําดับในสัปดาหที่ผานมา
ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ

ยอดปจจุบัน: 440

คาเฉลี่ย 7 วัน: 408

อัตราการเพ่ิมใน 7 วัน: รอยละ 13

‘No severe case or ventilated cases data currently available for 7 & 8 May’

ผูปวยหนักและผูปวยใชเครื่องชวยหายใจจากโควิด 19
ยอ

ดร
าย

วัย

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 26 ก.ค. 2565

*ไม่มีรายงานผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ วันท่ี 7 และ 8 พ.ค. 2565
ผูปวยหนัก

ผูปวยใชเคร่ืองชวย

หายใจ
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การครองเตียงในโรงพยาบาล

• ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 11,747

• อัตราการเพ่ิมใน 7 วัน: รอยละ 9.2

ผูปวยท่ียังมีเช้ือ (ท่ีอยูในโรงพยาบาล โฮสปเทล 

หรือสถานแยกกักโรคในชุมชน หรือท่ีบาน)

• ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 23,949

• อัตราการเพ่ิมข้ึนใน 7 วัน: 2.4%

อัตราการครองเตียงโดยผูปวยโควิด (เฉลี่ย 7 วัน) และยอดผูปวยหนัก

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 

เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 26 ก.ค. 2565 ผูปวยหนัก
การครองเตียงและการ

เปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน
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สถานการณระดับจังหวัด
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• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูตดิเชือ้ยนืยันใน

กรุงเทพมหานครในสัปดาหที่ผานมาเพ่ิมขึ้น

รอยละ 2.6 เทียบกับสปัดาหกอนหนา

• ยอดในกรุงเทพมหานครยังคงมีสัดสวนสูงสุด

ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานครตอยอดผูติดเชื้อในชุมชนทั้งหมด

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดติดเช้ือรายใหม
ยอดติดเชื้อรายใหม

ในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดท้ังหมด เฉลี่ย 7 วัน 

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 26 ก.ค. 2565 
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• ในระดับประเทศ ยอดเฉลี่ยของผูติดเช้ือรายใหมตอประชากรหนึ่งลานคนเพิ่มขึ้น
เล็กนอยจาก 12.76 เปน 14.83

• จังหวัดสวนใหญของประเทศไทย (74) รายงานยอดเฉลี่ยผูติดเชื้อต่ํากวา 
50 รายตอประชากรหนึ่งลานคน 

• 2 จังหวัด (สมุทรปราการ และอุตรดิตถ) มียอดเฉลี่ยอยูที่ 51-100 รายตอ
ประชากรหนึ่งลานคน 

• ยอดผูติดเชื้อเฉลี่ยในกรุงเทพฯ มีอัตราสูงสุด ณ 200 รายตอประชากรหนึ่ง
ลานคน 

แผนที่ผูปวยโควิด 19 รายใหมตอประชากรลานคน
แยกตามจังหวัด
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• 69 จาก 77 จังหวัด รายงานยอดเฉล่ียผูเสียชีวิตนอยกวา 1 ราย
ตอประชากรหน่ึงลานคน

• 2 จังหวัด (นครนายกและตราด) รายงานอัตราผูเสียชีวิต
เฉลี่ยสูงสุดตอประชากรหน่ึงลานคน (1.6 – 2.0 ราย) ใน 2 
สัปดาหท่ีผานมา

ยอดผูเสียชีวิตรายใหมจากโควิด 19 ตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด
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การรับวัคซีน

02-Aug-22COVID-19 Update14
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1st Dose 2nd Dose 3rd Dose

ประชากรที่ไดรับ

เข็มที่ 1:  57,107,041

เข็มที่ 2: 53,443,288 

เข็มที่ 3: 30,717,611

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวม

เข็ม 1

ยอดรวม

เข็ม 2

ยอดรวม

เข็ม 3ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 25 ก.ค. 2565
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• 53 จังหวัดจาก 77 รายงานความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 สูงกวารอย
ละ 70  

• นราธิวาสและปตตานีในชายแดนภาคใตยังคงเปนจังหวัดทีม่ีความครอบคลุม
ของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ต่ํากวารอยละ 50

แผนที่แสดงความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอ
ประชากรหนึ่งลานคน แยกตามจังหวัด 
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ความคืบหนาดานนโยบาย

02-Aug-22COVID-19 Update17
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มาตรการทางสังคมและสาธารณสุขในปจจุบัน

• ทุกจังหวัดจะไดรับการกําหนดใหเปนเขตเฝาระวังหรือ “เขตสีเขียว”

• สถานบันเทิงสามารถเปดใหบริการไดโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ

• ไมจําเปนตองวัดอุณหภูมิเมื่อเขาอาคารอีกตอไป ยกเวนในพื้นที่ความเส่ียงสูง

• ศบค. ตกลงที่จะยุต/ิยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass สําหรับนักเดินทางทุกคน ทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ

02-Aug-22COVID-19 Update

ทีม่า: การแถลงข่าวของ ศบค. วนัที ่17 มิถนุายน 2565
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นโยบายการสวมหนากาก

การสวมหนากากใน

ประเทศไทยใหเปนไป

โดยสมัครใจ
ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา

ตั้งแต 23 มิถุนายน เปนตนไป

ยังคงแนะนําใหกลุมเสี่ยงสวมหนากากเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

• สตรีมีครรภ

• ผูสูงอายุ

• ผูที่มีโรคเรื้อรัง

อยางไรก็ตาม ประชาชนควรสวมหนากากในพื้นทีแ่ออัดและ

อากาศไมถายเท
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กระตุนเข็ม 3 เข็ม 1 เข็ม 2 ระยะรอ เข็ม 3

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม 4 สัปดาห

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ไฟเซอร ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา ไฟเซอร

ไฟเซอร ไฟเซอร ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา ไฟเซอร ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ระยะรอ เข็ม 4

กระตุนเข็ม 4 ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา >4 เดือน แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม ไฟเซอร >4 เดือน ไฟเซอร

ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา >4 เดือน ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา ไฟเซอร >4 เดือน ไฟเซอร

หมายเหต:ุ สามารถใชวัคซีนไฟเซอรคร่ึงเข็มเปนเข็มกระตุนได ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแพทยและความประสงคของผูรับวัคซีน

- สามารถใหแอสตราเซเนกาแกผูท่ีรับ แอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา ท่ีไมตองการรับวัคซีน mRNA ได (ระยะรอมากกวา 6 เดือน)

- สามารถใหโมเดอรนาเปนเข็มกระตุนไดสําหรับวัคซีนทุกสูตรขางตน

- บุคคลท่ีเคยติดเช้ือโควิด 19 ควรไดรับวัคซีนหลังจากการติดเช้ือ 3 เดือน
ข้อมูล: การแถลงข่าวของกระทวงสาธารณสุข 21 มี.ค. 2565

แนวทางจากกระทรวงสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนโควดิ 19 (สําหรับบุคคลอายุ 18 ปขึ้นไป)
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ข้อมูลจากการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข 21 มี.ค. 2565

กลุมอายุ วัคซีน ปริมาณยา ระยะรอ

5-6 ป ไฟเซอร 2 เข็ม ฝาสม (10 ไมโครกรัม / 0.2 มล.) 8 สัปดาห

6 – 11 ป

ไฟเซอร 2 เข็ม ฝาสม (10 ไมโครกรัม / 0.2 มล.) 8 สัปดาห

ชิโนแวค-ไฟเซอร
เข็ม 1 : ซิโนแวค 0.5 มล. / เข็ม

เข็ม 2 : ไฟเซอรฝาสม (10 ไมโครแกรม / 0.2 มล.)
4 สัปดาห

6 – 17 ป ซิโนแวค 2 เข็ม 0.5 มล. / เข็ม 4 สัปดาห*

12 -17 ป

ไฟเซอร 2 เข็ม ฝามวง (30 ไมโครกรัม / 0.3 มล.) 3-4 สัปดาห

ชิโนแวค-ไฟเซอร
เข็ม 1 : ซิโนแวค 0.5 มล. / เข็ม

เข็ม 2 : ไฟเซอรฝามวง (30 ไมโครแกรม / 0.3 มล.)
4 สัปดาห**

โครงการฉีดวัคซนีตา้นโควดิ 19 ใหแ้ก่เดก็และวัยรุ่น

* ควรไดรับเข็มกระตุนเปนไฟเซอร (ระยะรอ 4 เดือนหลังจากรับเข็มท่ี 2)

** ควรไดรับเข็มกระตุนเปนไฟเซอรหรือโมเดอรนา (ระยะรอ 4-6 เดือนหลังจากรับเข็มท่ี 2)
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วัคซีนตานโควิด 19 ที่ผานรับรองเพิ่มเติม

• วัคซีนโควาแวกซ (วัคซีนรีคอมบิแนนตโปรตีนหนาม) จากสถาบันเซรุมแหงอินเดีย (Serum Institute of 

India - SII) ไดรับการอนุมัติและข้ึนทะเบียนในรายช่ือการใชงานเปนกรณีฉุกเฉิน (EUL) โดยสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย สําหรับการใชงานในผูใหญอายุ 18 ปข้ึนไป

• องคการอาหารและยาของประเทศไทยอนุมัติใหขยายกลุมอายุของผูที่สามารถรับวัคซีนสองชนิดที่อยูใน

รายช่ือการใชงานเปนกรณีฉุกเฉิน (EUL) ดังนี้

1. โนวาแวกซ: ขยายจากอายุ 18 ป เปน 12 ปขึ้นไป ปริมาณยาที่แนะนําใหใชเหมือนกับของผูใหญ คือ 0.5 

มล. ตอเข็ม ฉีด 2 เข็ม เวนระยะ 3 สัปดาห 

2. โมเดอรนา: ขยายจาก 12 ปข้ึนไป เปน 6 ปขึ้นไป ปริมาณยาสําหรับเด็กอายุ 6-11 ปคือคร่ึงหนึ่งของ

ปริมาณสําหรับผูใหญ คือ 50 ไมโครกรัม (0.25 มล.) ฉีด 2 เข็ม เวนระยะ 4 สัปดาห
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รายละเอียดเพ่ิมเติม

• ขอกําหนดการเขาประเทศไทย ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2565 วาดวยการยกเลิก Thailand Pass ดูขอมูลไดท่ี https://www.tatnews.org/2022/06/thailands-entry-requirements/

https://www.tatnews.org/2022/06/thailands-entry-requirements/
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ลิงกมีประโยชน
• รายงานสถานการณโรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและ

อังกฤษ โปรดคลิก

• ติดตามความคืบหนาอยางสมํ่าเสมอจากองคการอนามัยโลกในประเทศ

ไทย โปรดคลิก

• ติดตามตัวเลขทั่วโลกลาสุดและคาํแนะนําทางวิชาการจากองคการอนามัย

โลก โปรดคลิก

สํานักงานองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข 

นนทบุรี ประเทศไทย 11000  sethawebmaster@who.int 

สุขภาพของคุณคือสิ่งล้ําคา

ปกปองตนเองและผูอ่ืนดวยหกข้ันตอนงาย ๆ 

เริ่มตนดวยการรับวัคซีนตานโควิด 19 ใหครบเข็มพื้นฐานตามทีแ่นะนาํ

รับวัคซีน เวนระยะ สวมหนากาก

เปดหนาตาง ลางมือไอจามใส

ขอพับแขน

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
mailto:sethawebmaster@who.int
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