
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 181 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 9,635 รายใหม มีผูเสียชีวิต 25 รายใหมในวันน้ี นอกจากน้ี 1,226 ราย

เปนผูปวยหนัก และ 400 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

• ในผูปวยท่ีพบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันน้ี รอยละ 60.5 (67,200 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.5 (614 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 39 (43,268 

ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว (22,662 รายอยูในโรงพยาบาล และ 20,606 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 9,635 รายจากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 6,835 รายตรวจพบท่ีเรือนจำ 

o 1,820 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจไดรับเช้ือ) 

o 953 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเช้ือใหประชาชนในชุมชนท่ีหนวยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง) 

o 9 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

• ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 17 พฤษาคม 2564 มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 82,219 ราย โดย 58,035 รายในจำนวนน้ีตรวจพบผาน

ระบบเฝาระวัง 13,061 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก 375 รายตรวจพบในบุคคลท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ และ 10,748 พบใน

ผูตองขังและเจาหนาท่ีในเรือนจำ 520 รายเสียชีวิต  

• 10 จังหวัดที่มียอดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (1,843 ราย) สมุทรปราการ 

(155 ราย) ปทุมธานี (146 ราย) นนทบุร ี(129 ราย) สมุทรสาคร (53 ราย) ชลบุรี (45 ราย) สงขลา (42 ราย) นครปฐม (36 ราย) อยุธยา (31 

ราย) และสุราษฎรธานี (27 ราย)  
 

 
 

17 พฤษภาคม 2564 

614 43,268 
กำลังรักษา 

67,200 
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 หายดีแล้ว 
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เสียชีวิต 

 

 

ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 
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ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 17 พ.ค. 2564 วันที่รายงาน 

หายแลว้ กำลังรักษา เสียชีวิต 



 
 
 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 
 

ความคืบหนาจาก ศบค. 
• สถานการณในปจจุบัน 

o กรุงเทพมหานครรายงาน “กลุมผูติดเช้ือ” 28 กลุม ใน 19 เขต ไดแก เขตดินแดง วัฒนา คลองเตย หลักสี่ ลาดพราว ราชเทวี พระนคร 

ปอมปราบ สวนหลวง ปทุมวัน สาทร สัมพันธวงศ จตุจักร บางรัก ประเวศ วังทองหลาง รามคำแหง บางกอกนอย และหวยขวาง  

o สถานท่ีกอสราง/ท่ีพักของบริษัทอิตาเลียน-ไทยในเขตหลักสี่ มีอัตราการตรวจพบเช้ือโควิด 19 สูงสุดท่ีรอยละ 62.3 ผูรับเหมา 11 รายมี

ความเก่ียวของกับโครงการกอสรางน้ี และ 6 ชุมชนรอบขางตกอยูในความเสี่ยง 

• มาตรการควบคุม 

ภัตตาคาร/รานขายอาหารในเขตควบคุมสูงสุดและบังคับใชมาตรการเครงครัด เชน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

จะกลับมาเปดใหลูกคารับประทานอาหารในรานไดอีกครั้ง แตไมเกินรอยละ 25 ของจำนวนที่นั่ง และไมอนุญาตใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ยังคงกำชับใหประชาชนปฏิบัติตามมาตรการดานสาธารณสุขและสังคมอยางเครงครัดเพื่อลดการแพรเชื้อไวรัส โดยเฉพาะกับสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีมีความเสี่ยง 

• การฉีดวัคซีน 

o สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย (อย.) ไดอนุมัติใหใชวัคซีน Moderna เปนกรณีฉุกเฉิน และจะมีผลบังคับใชเปน

เวลา 1 ปตั้งแตวันท่ี 13 พฤษภาคม 

o จนถึงปจจุบันมีการฉีดวัคซีนไปแลว 2,264,308 โดส (ประชาชน 1,482,702 รายไดรับโดสแรก และ 781,606 ไดรับครบท้ังสองโดส)  
 

คำอธิบาย 
เราจะมั่นใจไดอยางไรวาวัคซีนจะปกปองเราจากการลมปวยได 

การพัฒนาวัคซีนเพ่ือปองกันไวรัสเปนกระบวนการท่ี

ซับซอน ขั้นตอนแรกคือการระบุสารธรรมชาติหรือ

สารสังเคราะหที่จะกระตุนใหรางกายมีปฏิกิริยาทาง

ภูมิคุมกันเชนเดียวกันกับเมื่อเผชิญไวรัสจริง จากน้ัน

นักวิจ ัยจะประเม ินความปลอดภัยและวัดการ

ตอบสนองของระบบภูมิคุ มกันที่สรางขึ ้นเพื ่อหา

ปริมาณวัคซีนท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตามแมวาการฉีด

วัคซีนเขาส ู ร างกายมนุษยและสังเกตการสราง

แอนติบอดีจะชวยใหเราพอทราบขอมูลที ่สำคัญ

บางอยาง แตวิธีเดียวท่ีจะรูวาวัคซีนจะปกปองเราได

จริงหรือไมคือการศึกษาวาจะเกิดอะไรขึ้นเมื ่อผู ท่ี

ไดรับวัคซีนไปแลวไดสัมผัสกับไวรัส 
 

2 วิธีหลักท่ีเราจะสามารถวัดระดับการปองกันอาการปวยของวัคซีน คือ 1. การทดลองทางคลินิกแบบควบคุม และ 2. การสังเกตวาจะเกิดอะไรข้ึน

ใน ‘ชีวิตจริง’ เมื่อคนบางกลุมในชุมชนไดรับวัคซีน แตคนบางกลุมยังไมไดรับ และไวรัสกำลังแพรกระจาย 
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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 
 

เรามีคำศัพทเฉพาะจำนวนหนึ่งที่ใชอธิบายสถานการณเหลาน้ี คำแรกคือ “ประสิทธิภาพของวัคซีน” หมายถึงระดับการปองกันโรคของวัคซีนใน

หองทดลองที่มีการควบคุม หากวัคซีนมีประสิทธิภาพรอยละ 70 หมายความวาผูที่ไดรับฉีดวัคซีนในการทดลองทางคลินิกจะมีโอกาสเกิดโรคนอย

กวาคนอื่นในการทดลองที่ไมไดรับวัคซีนประมาณ 2 ใน 3 แตเมื่อเราประเมินระดับการปกปองของวัคซีนในโลกจริง เราจะใชคำวา “ประสิทธิผล

ของวัคซีน” ซึ่งตางจาก “ประสิทธิภาพ” ตรงท่ีการวัด “ประสิทธิผล” จะคำนึงถึงความซับซอนท้ังหมดในโลกแหงความเปนจริง 
 

เราไมสามารถนำมาตรฐาน “ประสิทธิภาพของวัคซีน” เพียงมาตรฐานเดียวไปใชกับวัคซีนทุกชนิดได สำหรับโรคโควิด 19 มีการกำหนด “เกณฑ” 

ประสิทธิภาพของวัคซีนไวที่รอยละ 50 เนื่องจากไวรัสนี้ทำใหเกิดการเจ็บปวยและเสียชีวิตในระดับที่สูง ดังนั้นแมวาวัคซีนจะมีประสิทธิภาพเพียง

รอยละ 50 ก็ถือวาคุมคาที่จะใช โชคดีที่ขอมูลเกี ่ยวกับวัคซีนโควิด 19 นั้นเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื่อง และชี้ใหเห็นวาโดยทั่วไป วัคซีนที่ใชนั้นมี

ประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยมาก เมื่อเราทำการตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสทิธิผลของวัคซีน สิ่งท่ีสำคัญมากคือเราตองรูวาเรา

กำลังวัดผลของวัคซีนตอการปองกันโรคในระดับใด ซึ่งอาจหมายถึง “ทุกระดับ” หรือเฉพาะ “ระดับที่รุนแรงและการเสียชีวิต” แนนอนวาคงเปน

เรื่องนายินดีท่ีสุดหากเรามีวัคซีนท่ีปกปองเราจากอาการปวยทุกระดับไดอยางสมบูรณแบบ แตสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุด ณ ตอนน้ี คือการปองกันโรคในระดับ

รุนแรง การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต จนถึงขณะนี้ขอมูลแสดงใหเห็นวาวัคซีนโควิด 19 สามารถปกปองเราจากการปวย

รุนแรงไดดีกวาจากการปวยท่ีไมรุนแรง 
  

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย
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