
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 183 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 2,713 รายใหม มีผูเสียชีวิต 30 รายใหมในวันน้ี นอกจากน้ี 1,169 ราย

เปนผูปวยหนัก และ 406 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันน้ี รอยละ 65.1 (86,100 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.6 (806 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 34.3 

(45,307 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว (18,753 รายอยูในโรงพยาบาล และ 26,554 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 2,713 รายจากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 206 รายตรวจพบในเรือนจำ 

o 1,147 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจไดรับเช้ือ) 

o 1,311 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเช้ือใหประชาชนในชุมชนท่ีหนวยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง) 

o 49 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผู ที ่เดินทางมาจากตางประเทศ (ยอดผูติดเชื ้อที ่เพิ ่มขึ ้นสูงในกลุมผู เขากักกันโรค

ประกอบดวยบุคคล 41 รายท่ีเดินทางกลับจากประเทศกัมพูชา) 

• 10 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยโควิด 19 ท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (951 ราย) เพชรบุรี (669 ราย) 

สมุทรปราการ (180 ราย) ชลบุรี (106 ราย) นนทบุรี (92 ราย) สมุทรสาคร (43 ราย) ปทุมธานี (38 ราย) สงขลา (36 ราย) นครปฐม (28 

ราย) และอยุธยา (18 ราย)  

• 27 จังหวัดไมพบผูติดเช้ือใหมในวันน้ี  
 

 

 
 

24 พฤษภาคม 2564 

806 45,307 
กำลังรักษา 
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  (+1,565) 

 หายดีแล้ว 

(+2,713) 
ยืนยันแล้ว 
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(+30) 
เสียชีวิต 

 

 

ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 

ยอ
ดผ

ู้ป่ว
ย 

(ส
ะส

ม)
 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 24 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 ขอมูลที่อิงหลักฐานถูกนำมาใชวิเคราะหสถานการณในแตละเขตของกรุงเทพมหานคร กลุมผูติดเชื้อที่สำคัญยังคงเปนภัยคุกคามใน

กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในสถานที่กอสรางหลายแหง ขณะนี้มีการจัดตั้งคณะปฏิบัติการพิเศษแลวใน 50 เขต เพื่อตรวจสอบการระบาดใน

เขตท่ีอยูภายใตการรับผิดชอบ  

o กรุงเทพมหานครยังคงเปนจุดระบาดหลักที่พบผูติดเชื้อโควิด 19 รายใหม กลุมผูติดเชื้อในปจจุบัน ไดแก ทัณฑสถาน โรงงาน และที่อยู

อาศัยโดยรอบ ซึ่งพื้นท่ีทั้งหมดนี้อยูภายใตมาตรการ “บับเบิล แอนด ซีล” (Bubble and Seal) และ “การกักกันระดับพื้นท่ี” ท้ังน้ีได

เพ่ิมความพยายามในการคนหาผูปวยเชิงรุกและการสืบหาผูสัมผัสท่ัวประเทศเพ่ือยับยั้งการแพรระบาดของโรค 

การสอบสำหรับโรงเรียนนานาชาติ 

คำขอจากกระทรวงศึกษาธิการในนามของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยสำหรับการจัดสอบ GED, SAT, A Levels และขอสอบประเภท

อื่น ๆ สำหรับนักเรียนนานาชาติในประเทศไทยไดรับการอนุมัติแลว โรงเรียนสามารถดำเนินการสอบสำหรับปปฏิทินนี้ได และขอใหปฏิบัติ

ตามมาตรการดานสาธารณสุขและสังคมท่ีเขมงวดเพ่ือความปลอดภัยของตนเอง 

สายพันธุโควิด 19 

กรมควบคุมโรคระบุวาไดพบสายพันธุของไวรัสโควิด 19 ท่ีพบครั้งแรกในอินเดีย (B.1.617.1) ในคายคนงานกอสรางแหงหนึ่งยานหลักสี่ 

กรุงเทพฯ วัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเปนเปนวัคซีนหลักของประเทศไทยสามารถยับยั้งสายพันธุน้ีได ผูติดเชื้อจากสายพันธุนี้ทั้งหมด 15 ราย 

เปนชาย 7 รายและหญิง 8 ราย อายุเฉลี่ย 46 ป ขอมูลของกรมสุขภาพ สหราชอาณาจักร พบวาสายพันธุดังกลาวมีรูปแบบการแพรระบาด

เหมือนกัยสายพันธุท่ีตรวจพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักร (B.1.1.7) แตไมมีหลักฐานวานำไปสูอัตราการเสียชีวิตท่ีสูงข้ึน 

วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) 

มีการอางอิงถึงองคการอนามัยโลกเก่ียวกับสถานะของวัคซีนซิโนแวคในประเทศไทย โปรดทราบวาบัญชีการใชงานในกรณีฉุกเฉินขององคการ

อนามัยโลก (WHO’s Emergency Use Listing – EUL) จะเปนหนวยงานที่ประเมินคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนโค

วิด 19 สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของวัคซีนโควิด 19 ตาง ๆ ที่อยูระหวางการพิจารณาหรือท่ีผานการรับรองจาก EUL แลว

สามารถดูได ท่ีน่ี 

 

คำอธิบาย : การฉีควัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย – การติดตามเหตุการณไมพึงประสงค

หลังจากการฉัดวัคซีน (AEFI) 
 

กระทรวงสาธารณสุขไดวางระบบเพื่อตรวจหาและติดตามเหตุการณไมพึงประสงคหลังการฉีดวัคซีน (AEFI) โควิด 19 ระบบน้ีเริ ่มตนดวย

กระบวนการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องของวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศและวัคซีนที่นำเขาเพื่อใหแนใจวาการจัดหา การจัดเก็บและ

การจัดสงวัคซีนไปยังจุดฉีดวัคซีนจะเปนไปอยางปลอดภัยและมั่นใจได  
 

ทุกคนท่ีจะรับวัคซีนในประเทศไทยตองผานกระบวนการหลายข้ันตอนเพ่ือประเมินความเปนไปไดของ AEFI ในขณะท่ีรับวัคซีน ข้ันตอนแรกคือการ

ใหความรูดานสุขภาพ เชน ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวัคซีนและเหตุการณไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึน ตามดวยการสอบประวัติทางการแพทยและการ
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คัดกรองเพื่อใหแนใจวาแตละคนสามารถรับวัคซีนไดอยางปลอดภัยใน

ขณะน้ัน เมื่อรับฉีดวัคซีนแลวจะตองสังเกตอาการหลังการรับวัคซีน 30 นาที 

เพราะหากมีเหตุการณไมพึงประสงคเกิดขึ้นและมีความรุนแรง เชน อาการ

แพอยางรุนแรง (anaphylaxis) จะไดรักษาไดทันที ขั้นตอนสุดทายคือการ

รายงานเหตุการณหลังการฉีดวัคซีนอยางตอเนื่อง การรายงาน AEFI น้ีเปน

คุณสมบัต ิหลักของแอปพลิเคชันหมอพรอมท่ีชวยใหสามารถรายงาน

เหตุการณใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ ้นหลังจากที่บุคคลไดรับฉีดวัคซีนแลว การ

รายงานเหตุการณเหลานี ้จะชวยใหกระทรวงสาธารณสุขทราบและระบุ

ขอบเขตของเหตุการไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดจากวัคซีนใหม ประเมิน 

แยกแยะ และติดตามผลวาเหตุการณใดมสีาเหตุมาจากวัคซีน หรือเหตุการณ

ใดเปนเหตุบังเอิญ 
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศ

ไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพั ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย

ผลิตภัณฑท์างการแพทย์ใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะ

เป็นพาราเซตามอลหรือไอบูโพรเฟน ก็

สามารถมีผลข้างเคียงที่ไม่คาดคดิได ้
 

ความเสี่ยงของการเกดิลิ่มเลอืดจากการตดิ

เชื้อโควิด 19 นั้นสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก

การรับวัคซนีแอสตราเซเนกาอย่างมาก 

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

	ข้อมูลสำคัญ
	ความคืบหน้าจาก ศบค.
	คำอธิบาย : การฉีควัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย – การติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังจากการฉัดวัคซีน (AEFI)

