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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 180 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• วนันี ้กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 4,887 รายใหม่ มีผู้ เสียชีวิต 32 รายใหม่ในวนันี ้นอกจากนี ้1,209 

รายเป็นผู้ ป่วยหนกั และ 406 รายในจํานวนนีต้้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี ้ร้อยละ 64.6 (60,615 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.5 (518 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 34.9 

(32,661 ราย) กําลงัรักษาหรือแยกกกัตวั (20,451 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 12,210 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผู้ ป่วยยืนยนั 4,887 รายจากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 2,835 รายตรวจพบท่ีเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร และทณัฑสถานหญิงกลาง 

o 1,439 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงั (การตรวจเชือ้ให้ประชาชนท่ีเดินทางมายงัสถานพยาบาลด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงผู้ ท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ ท่ีสมัผสักบัผู้ ป่วย และผู้ ท่ีมีความกงัวลว่าตนอาจได้รับเชือ้) 

o 597 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชือ้ให้ประชาชนในชมุชนท่ีหน่วยงานสาธารณสขุดําเนินการเอง) 

o 16 รายตรวจพบในสถานกกักนัโรคสําหรับผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 

• ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน – 13 พฤษาคม 2564 มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 64,931 ราย โดย 51,597 รายในจํานวนนีต้รวจพบ

ผ่านระบบเฝา้ระวงั 10,164 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก 335 รายตรวจพบในบคุคลท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ และ 2,835 

พบในผู้ ต้องขงัและเจ้าหน้าท่ีในเรือนจํา 424 รายเสียชีวิต  
• 10 จงัหวดัท่ีมยีอดผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการสงูสดุในวนันี ้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (1,069 ราย) สมทุรปราการ 

(194 ราย) ปทุมธานี (105 ราย) นนทบุรี (78 ราย) สรุาษฎร์ธานี (73 ราย) สมทุรสาคร (57 ราย) ประจวบคีรีขนัธ์ (41 ราย) อยุธยา (39 

ราย) ระยอง (30 ราย) และสงขลา (27 ราย)  

 

 

 

13 พฤษภาคม 2564 

518 32,661 
กําลังรักษา 

60,615 
  (+1,572) 

 หายดีแล้ว 

(+4,887) 
ยืนยันแล้ว 

 

93,794 
(+32) 
เสียชีวิต 

 

 

ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 
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ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 13 พ.ค. 2564 วนัที่รายงาน 



 
 
 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int  

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 

 
• สถานการณ์ในปัจจุบัน 

o คร่ึงหน่ึงของผู้ ป่วยรายใหม่ท่ีรายงานในวนันีเ้ป็นผู้ ต้องขงัท่ีเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครและทณัฑสถานหญิงกลาง ผู้ ต้องขงัเหล่านี ้

ได้ถกูนําตวัไปยงัสถานพยาบาลเพ่ือรับการรักษาและแยกกกัแล้ว บคุลากรในเรือนจําทกุคนได้รับวคัซีนตามมาตรการป้องกนัแล้ว  

o 14 จังหวัดไม่มีรายงานผู้ ป่วยรายใหม่ในวันนี ้ผู้ ป่วยยืนยันรายใหม่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง

จงัหวดัสมทุรปราการและปทมุธานี 

 

• การฉีดวัคซีน 

o ภาคเอกชน กรุงเทพมหานคร และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การสนบัสนนุโครงการฉีดวคัซีนของประเทศ

ไทยโดยจดัตัง้หน่วยฉีดวคัซีน 14 หน่วยนอกสถานพยาบาล ได้แก่ ในห้างสรรพสินค้า บริษัทเอกชน และสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง 

หน่วยวัคซีนแต่ละหน่วยจะร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลท่ีกําหนด หน่วยฉีดวัคซีนเหล่านีใ้นเขต

กรุงเทพมหานครจะฉีดวคัซีนมากถึง 38,000 - 50,000 โดสต่อวนั ในอนาคตจะมกีารจดัตัง้หน่วยฉีดวคัซีนเพ่ิมขึน้อีก 11 หน่วย รวม

เป็น 25 หน่วยซึง่จะสามารถฉีดวคัซีนได้สงูสดุ 50,000 คนต่อวนั คาดว่าหน่วยฉีดวคัซีนเหล่านีจ้ะให้บริการได้อย่างน้อย 7 เดือน  

o ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม มีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2 ล้านโดส มากกว่าร้อยละ 2 ของประชากรได้รับโดสแรก และเกือบร้อยละ 1 

ได้รับครบ 2 โดส และม ี15 จงัหวดัเป็นอย่างน้อยท่ีได้ฉีดวคัซีนให้แก่ประชากรอย่างน้อยร้อยละ 2 ของจงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร ภเูก็ต ระนอง ตาก ชลบรีุ และระยอง 

o จงัหวดัภเูก็ตฉีดวคัซีนให้ประชากรแล้วร้อยละ 22 ของประชากรทัง้หมด 

 

• เหตุไม่พึงประสงค์  

ความกังวลเก่ียวกับเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์หลงัการฉีดวคัซีนนัน้เป็นส่ิงท่ีเข้าใจได้ แต่เหตุการณ์เหล่านีเ้กิดขึน้น้อยมาก และประโยชน์

ของการได้รับวัคซีนก็มีมากกว่าความเส่ียง นับตัง้แต่โครงการฉีดวัคซีนโควิด 19 เร่ิมขึน้ในประเทศไทย ร้อยละ 89 ของผู้ ท่ีฉีดวัคซีน

รายงานวา่ไมพ่บอาการไม่พึงประสงค์ ส่วนผู้ ท่ีพบอาการ ส่วนมากจะเป็นอาการเล็กน้อย เช่น ปวดกล้ามเนือ้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และ

คล่ืนไส้ และมีเพียง 13 คนจาก 2 ล้านคนเท่านัน้ท่ีได้รับผลกระทบรุนแรง  
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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  

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 

  

 

 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพั ฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

ดร. มาเรีย แวน เคอร์คอฟ จากองค์การอนามยัโลกกล่าวถึงเชือ้โควิดสายพนัธุ์ 

B.1.617 (นาทีท่ี 13:45-18:10) และเน้นว่ามาตรการพืน้ฐานด้านสาธารณสขุและ

สงัคมยงัคงสามารถปกป้องเราจากไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ได้ทกุสายพนัธุ์ 

จาํไว้ว่า 

 มันปลอดภัยกว่าเสมอถ้าเรา...  
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