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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 184 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• วนันี ้กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 3,323 รายใหม่ มีผู้ เสียชีวิต 47 รายใหม่ในวนันี ้นอกจากนี ้1,201 

รายเป็นผู้ ป่วยหนกั และ 399 รายในจํานวนนีต้้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี ้ร้อยละ 66.4 (93,828 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.7 (920 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 32.9 

(46,469 ราย) กําลงัรักษาหรือแยกกกัตวั (18,335 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 28,134 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผู้ ป่วยยืนยนั 3,323 รายจากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 1,219 รายตรวจพบในเรือนจํา 

o 1,132 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงั (การตรวจเชือ้ให้ประชาชนท่ีเดินทางมายงัสถานพยาบาลด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงผู้ ท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ ท่ีสมัผสักบัผู้ ป่วย และผู้ ท่ีมีความกงัวลว่าตนอาจได้รับเชือ้) 

o 951 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชือ้ให้ประชาชนในชมุชนท่ีหน่วยงานสาธารณสขุดําเนินการเอง) 

o 21 รายตรวจพบในสถานกกักนัโรคสําหรับผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ  

• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการสงูสดุในวนันี ้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (894 ราย) สมทุรปราการ 

(280 ราย) เพชรบุรี (233 ราย) นนทบุรี (129 ราย) ปทุมธานี (98 ราย) สมทุรสาคร (59 ราย) เชียงราย (46 ราย) นครปฐม (35 ราย) และ

สงขลา (31 ราย)  

• 22 จงัหวดัไม่พบผู้ติดเชือ้ใหม่ในวนันี ้ 
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ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 
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ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 27 พ.ค. 2564 
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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 หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• สถานการณ์ปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร 

o ขณะนีพ้บกลุ่มผู้ติดเชือ้โควิด 19 จํานวน 41 กลุ่มในกรุงเทพมหานคร อยู่ในเขตบางกะปิ คลองเตย ธนบุรี และสมัพนัธวงศ์ ทุกกลุ่ม

ได้รับการเฝา้ระวงัอย่างใกล้ชิด และยงัคงมีการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง พืน้ท่ีท่ีต้องจบัตาคือโรงงาน ค่ายพกัคนงานก่อสร้าง 

ชมุชนแออดั และตลาดในกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง 

o กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศเร่ืองมาตรการเฝ้าระวงัป้องกันและควบคุมโควิด 19 แล้ว พืน้ท่ีเส่ียงในหลายเขต เช่น ตลาดและ

ค่ายพกัคนงานก่อสร้าง ได้รับคําสัง่ให้ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัขัน้พืน้ฐาน สํานกังานเขตได้รับคําสัง่ให้ตรวจสอบค่ายพกัคนงาน

ก่อสร้างเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ประกอบธุรกิจและนายจ้างได้ปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว 

• พืน้ที่พรมแดน 

o พรมแดนไทย – กมัพชูาเปิดแล้ว เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองพร้อมท่ีจะรองรับคนไทยท่ีต้องการกลบัประเทศ 

o ใน 24 ชัว่โมงท่ีผ่านมา มีรายงานการลกัลอบเข้าประเทศไทยโดยทัง้ชาวตา่งชาติและชาวไทย 135 ราย 

o ประเทศไทยยงัคงพบผู้ตดิเชือ้นําเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

• การฉีดวัคซีน 

o มีการฉีดวคัซีนไปแล้วกว่า 3.2 ล้านโดสตัง้แต่เร่ิมโครงการฉีดวคัซีน ประชากร 2.2 ล้านคนได้รับโดสแรก และ 994,000 คนได้รับครบ

สองโดส 
 

วิเคราะห์สถานการณ์  
 

การตรวจพบเชือ้โควิดสายพันธ์ุ B.1.351 ในจังหวัดนราธิวาส 

เมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคมกระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศยืนยนัผู้ติดเชือ้

ไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธ์ุ B.1.351 จํานวน 3 ราย ในกลุ่มผู้ ป่วย

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทัง้นีอํ้าเภอตากใบอยู่ติดกับอําเภอ

ตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการพบกลุ่มผู้ ติดเชือ้สาย

พนัธุ์B.1.351 ไปแล้วก่อนหน้านี ้ 
 

“ผู้ ป่วยรายแรก” ในกลุ่มนราธิวาสคือนกัธุรกิจไทยท่ีเร่ิมป่วยเมื่อวนัท่ี 26 

เมษายน ด้วยอาการไข้และไอ และรักษาตวัเองด้วยยาจากร้านขายยา

ในพืน้ท่ี ต่อมาในวนัท่ี 30 เมษายน ได้เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลใน

พืน้ท่ีตากใบ 1 คืน และกลับเข้ารับการรักษาอีกครัง้ในโรงพยาบาลใน

จงัหวดัยะลาเมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม ซึ่งพบผลตรวจเชือ้เป็นบวก ขณะนี ้

ผู้ ป่วยหายดีแล้ว 
 

ในช่วงแรก ประวตัิการเดินทางของผู้ ป่วยรายนีย้งัไม่ชดัเจน แต่ผู้สมัผสั

ใกล้ชิดได้ให้ข้อมลูว่าผู้ ป่วยอาจจะเพ่ิงเดินทางไปประเทศมาเลเซียเมื่อไม่นานมานี ้นอกจากนีย้งัมีรายงานว่าครอบครัวของเขาได้เดินทางเข้า

ไวรัสโควิด 19 บางสายพันธ์ุดูจะแพร่จากคนสู่คนได้ง่ายกว่า

สายพันธ์ุอื่น แต่เราทราบดีว่าเราสามารถหยุดไวรัสสายพันธ์ุ

ใหม่เหล่านีไ้ด้ด้วยการ 
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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 
 

ประเทศไทยจากมาเลเซียโดยไม่ผ่านด่านควบคุมโรค และไม่เข้ากักกันโรค และได้พักอยู่ในประเทศไทยระหว่างวันท่ี 12 เมษายนถึง 4 

พฤษภาคม หลงัจากนัน้ได้กลบัไปมาเลเซีย 
 

ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม สามารถระบุผู้สมัผสัใกล้ชิดความเส่ียงสงูได้ 698 ราย ซึ่ง 81 ราย (ร้อยละ11.6) พบผลตรวจเชือ้เป็นบวก และจากการ

ค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก 160 คนในชมุชน ก็ทําให้พบผู้ติดเชือ้อีก 2 ราย (ร้อยละ 1.52) ในผู้ติดเชือ้ทัง้หมด 81 ราย มีการสุ่มตรวจ 10 ราย และพบว่า

มี 3 รายท่ีติดเชือ้สายพนัธุ์ B.1.351 ทัง้นีต้ัง้แต่ช่วงแรกท่ีมีรายงานเก่ียวกบักลุ่มผู้ติดเชือ้นี ้ก็ได้พบผู้ติดเชือ้เพ่ิมเติมอีก รวมถึง 2 รายใหม่ในวนันี ้

ทําให้ยอดผู้ติดเชือ้ในกลุ่มนีม้ีทัง้หมด 99 ราย มีการปิดตําบลเกาะสะท้อนและตัง้จดุตรวจ จนถึงขณะนีย้งัไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชือ้ด้วยสาย

พนัธุ์ B.1.351 ท่ีอ่ืนในประเทศไทย 
 

ไวรัสสายพนัธุ์ B.1.351 ท่ีสร้างความกงัวลนีไ้ด้รับการรายงานครัง้แรกในประเทศแอฟริกาใต้ แม้จะดเูหมือนเป็นสายพนัธ์ุท่ีแพร่กระจายระหว่าง

คนได้ง่ายขึน้ แต่เราสามารถขดัขวางการแพร่เชือ้ได้ด้วยการปฏิบตัิตามข้อควรระวงัขัน้พืน้ฐานท่ีปฏิบตัิกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยใน

ปัจจบุนันัน่เอง ได้แก่ การล้างมือ การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างจากผู้ อ่ืน และการหลีกเล่ียงสถานท่ีแออดัและอากาศไม่ถ่ายเท 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพั ฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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