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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 182 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• วนันี ้กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 2,636 รายใหม่ มีผู้ เสียชีวิต 25 รายใหม่ในวนันี ้นอกจากนี ้1,213 

รายเป็นผู้ ป่วยหนกั และ 405 รายในจํานวนนีต้้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี ้ร้อยละ 64.1 (76,636 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.6 (703 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 35.3 

(42,246 ราย) กําลงัรักษาหรือแยกกกัตวั (17,645 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 24,601 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผู้ ป่วยยืนยนั 2,636 รายจากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 671 รายตรวจพบในเรือนจํา 

o 1,385 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงั (การตรวจเชือ้ให้ประชาชนท่ีเดินทางมายงัสถานพยาบาลด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงผู้ ท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ ท่ีสมัผสักบัผู้ ป่วย และผู้ ท่ีมีความกงัวลว่าตนอาจได้รับเชือ้) 

o 522 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชือ้ให้ประชาชนในชมุชนท่ีหน่วยงานสาธารณสขุดําเนินการเอง) 

o 58 รายตรวจพบในสถานกกักนัโรคสําหรับผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ 

• ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน – 20 พฤษาคม 2564 มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 90,722 ราย โดย 1,385 รายในจํานวนนีต้รวจพบ

ผ่านระบบเฝา้ระวงั 522 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก 58 รายตรวจพบในบคุคลท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ และ 671 พบใน

ผู้ ต้องขงัและเจ้าหน้าท่ีในเรือนจํา 609 รายเสียชีวิต  
• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการสงูสดุในวนันี ้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (1,001 ราย) เพชรบุรี (124 

ราย) นนทบรีุ (99 ราย) ปทมุธานี (89 ราย) ชลบรีุ (65 ราย) สมทุรปราการ (61 ราย) สมทุรสาคร (57 ราย) นครปฐม (38 ราย) อยธุยา (30 

ราย) และสงขลา (28 ราย)  
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ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 
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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 หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• สถานการณ์ในปัจจุบัน 

o กรุงเทพมหานครได้ใช้มาตรการด้านสาธารณสขุ 3 อย่างในการรับมือโรคโควิด 19  

1. การค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกใน “กลุ่มผู้ติดเชือ้” หลกัหรือกลุ่มใหม่ และพืน้ท่ีใกล้เคียง  

2. มาตรการด้านสขุอนามยัส่วนบคุคล เช่น การสวมหน้ากากอนามยั การเว้นระยะห่าง และการปิดพืน้ท่ีสาธารณะ  

3. ขอความร่วมมือจากเจ้าของค่ายท่ีพักคนงานก่อสร้าง ให้กระตุ้นให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและความ

ปลอดภยัขัน้พืน้ฐาน 

o โรงพยาบาลสนามราชพิพฒัน์ 2 เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งท่ี 6 ในกรุงเทพมหานคร ตัง้อยู่ท่ีวดัศรีสดุาราม โรงพยาบาลสามารถ

รองรับผู้ ป่วยไม่มีอาการหรือมอีาการเล็กน้อยได้ 200 คน 

o นกัเดินทางภายในประเทศท่ีต้องการขึน้เคร่ืองบินไปภเูก็ตจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวคัซีน หรือผลตรวจเชือ้ด้วยวิธีการ PCR / ผล

ตรวจแอนติเจนท่ีเป็นลบ ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง มิฉะนัน้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึน้บิน ให้ใช้มาตรการนีจ้นกว่าจะมีการแจ้ง

ให้ทราบต่อไป 

o ประเทศญ่ีปุ่ นได้ประกาศงดรับนกัเดินทางจากหลายประเทศ รวมถึงผู้ ท่ีมาเยือนประเทศไทยภายใน 14 วนัท่ีผ่านมา โดยเร่ิมตัง้แต่

วนัท่ี 21 พฤษภาคม นกัเดินทางจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านัน้ และชาวญ่ีปุ่ นท่ีต้องการกลบัประเทศ

จะได้รับการยกเว้น 

การฉีดวัคซีน 

o เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม มีการฉีดวคัซีนแล้ว 94,000 โดส โดยรวมมีการฉีดวคัซีนไปแล้วกว่า 2.5 ล้านโดส ประชากรกว่า 1.6 ล้านคน

ได้รับโดสแรก และ 890,000 คนได้รับครบสองโดส  

คาํอธิบาย 
เราจะม่ันใจได้อย่างไรว่าวัคซีนโควิด 19 นัน้ปลอดภัย : การสังเกตเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
 

แม้ว่าการประเมินความปลอดภยัจะเป็นหน่ึงในขัน้ตอนแรก ๆ ของการพฒันาวคัซีน 

แต่ส่ิงสําคญัคือการเฝ้าสงัเกตผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้ตลอดทัง้กระบวนการ รวมถึง

เมื่อมีการฉีดวคัซนีให้กบัผู้คนจํานวนมากในชมุชน  
 

เราเรียกเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่ีเกิดขึน้หลังจากได้รับวัคซีนว่า “เหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์หลงัจากการฉีดวคัซีน” หรือใช้อกัษรย่อว่า “AEFI” ประเทศส่วนใหญ่รวมทัง้

ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบท่ีดีในการสังเกตเหตุการณ์เหล่านี ้เรียกว่าระบบเฝ้า

ระวัง AEFI ระบบเหล่านีจ้ะทํางานตลอดเวลาอยู่แล้วเพ่ือรองรับการฉีดวคัซีนท่ีมีอยู่

ตามปกติ แต่ระบบจะมีความสําคญัมากท่ีสดุเมื่อมกีารใช้วคัซนีใหม่ อย่างไรก็ตามวคัซีนโควดิ 19 นัน้แตกต่างจากวคัซนีอ่ืน ๆ อย่างมีนยัสําคญั 

ประการแรก ในขณะท่ีวคัซีนส่วนใหญ่จะถูกฉีดให้กับทารกและเด็กและเป็นโครงการฉีดวคัซีนท่ีทุกคนรู้จกัและมีมาแล้วเป็นเวลาหลายปี แต่

วคัซีนโควิด 19 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรท่ีอายสุงูกว่ามาก รวมถึงผู้ ท่ีมีโรคประจําตวัด้วย นอกจากนีป้ริมาณของวคัซีนโควิดท่ีต้องใช้ก็สงู

กว่าเพราะเป็นโรคท่ีเก่ียวข้องกบัประชากรจํานวนมาก และต้องทําการฉีดให้เร็วท่ีสดุ ประการสดุท้าย ปัญหาสําคญัเก่ียวกับโควิด 19 คือส่ิงท่ี

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=0lOrQEQSlYY


 
 
 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  
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สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

เรียกว่า “ภาวะข้อมลูระบาด” (infodemic) ซึง่รวมถึงความกงัวลและความวติกท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการท่ีผู้คนเผยแพร่ข่าวสารท่ีไม่เป็นประโยชน์

และไม่ถกูต้อง 
 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์เกิดขึน้หลงัจากการฉีดวคัซีนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) อาจเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกบัวคัซีนเอง 2) อาจเป็น

ส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการฉีดวคัซีน 3) อาจเป็นส่ิงท่ีอย่างไรเสียก็ต้องเกิดขึน้อยู่แล้ว เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ยงัสามารถแบ่งออกเป็นเหตุ

กาณ์ท่ีไม่รุนแรง รุนแรงปานกลาง หรือรุนแรง   
 

ผลข้างเคียงท่ีไม่รุนแรงท่ีเก่ียวกบัขัน้ตอนการฉีดวคัซีนนัน้พบได้บ่อยและสามารถเกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว โดยทัว่ไปจะพบอาการระคายเคืองและ

ปวดบริเวณท่ีฉีด ปรากฏการณ์อ่ืนท่ีพบเห็นได้เป็นครัง้คราวอาจเกิดขึน้ได้เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความวิตกกังวล สภาวะนีม้กัทําให้เกิด

อาการทางกาย เช่น เป็นลม คล่ืนไส้ หรืออ่อนแรง อนัเป็นผลมาจากการหายใจเร็วเกินไป (hyperventilation)  
 

หน้าท่ีท่ีสําคญัท่ีสุดของระบบเฝ้าระวงั AEFI คือการตรวจจบัเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเก่ียวข้องกับวคัซีน โดยทั่วไปเหตุการณ์เหล่านีจ้ะเกิดขึน้ไม่

บ่อยนัก เพราะหากเกิดขึน้บ่อย เราจะต้องตรวจพบก่อนหน้านีแ้ล้วในระหว่างการพัฒนาและทดสอบวัคซีน เมื่อใดก็ตามท่ีมีการรายงาน

เหตกุารณ์ผิดปกติผ่านระบบเฝา้ระวงัของ AEFI เราจะมีการสอบสวนเพ่ือหาว่ามีความเชื่อมโยงกบัวคัซีนหรือกระบวนการฉีดวคัซีนหรือไม ่ 
 

เหตุการณ์ประเภทท่ี 3 หรือ “เหตุบงัเอิญ” ก็ถือเป็นเร่ืองท่ีพบได้เป็นปกติและสามารถสร้างความกงัวลได้อย่างมาก แต่เราก็ทราบดีว่าในแต่ละ

วนั ผู้คนย่อมล้มป่วยด้วยหลายสาเหตุ และคนบางคนก็ย่อมต้องจากไปอยู่แล้วไม่ว่าพวกเขาจะได้รับการฉีดวคัซีนหรือไม่ นอกจากนีย้ิ่งผู้คน

ได้รับการฉีดวคัซีนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์บงัเอิญท่ีไม่พึงประสงค์เหล่านีม้ากขึน้เท่านัน้ และเมื่อเหตุการณ์เกิดขึน้ บุคคล

และครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบก็อาจจะปักใจเชื่อเต็มท่ีว่าสาเหตุมาจากการฉีดวคัซีน ณ จุดนีเ้องท่ีระบบเฝ้าระวงั AEFI ท่ีมีประสิทธิภาพจะ

เข้ามาตรวจสอบสถานการณ์อย่างรวดเร็วเพ่ือระบวุ่าเหตกุารณ์เหล่านัน้มีความเชื่อมโยงกบัวคัซีนจริงหรือไม ่
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพั ฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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