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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 185 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 5,485 รายใหม มีผูเสียชีวิต 19 รายใหมในวันน้ี นอกจากน้ี 1,233 ราย

เปนผูปวยหนัก และ 390 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันน้ี รอยละ 67.8 (108,345 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.7 (1,031 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 31.5 

(50,416 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว (20,837 รายอยูในโรงพยาบาล และ 29,579 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 5,485 รายจากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 1,953 รายตรวจพบในเรือนจำ 

o 1,205 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจไดรับเช้ือ) 

o 2,270 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเช้ือใหประชาชนในชุมชนท่ีหนวยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง) 

o 57 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ  

• 10 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยโควิด 19 ท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสดุในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (1,356 ราย) เพชรบุรี (555 ราย) 

สมุทรปราการ (358 ราย) สระบุรี (327 ราย) ปทุมธานี (211 ราย) นนทบุรี (90 ราย) ตรัง (76 ราย) ชลบุรี (62 ราย) ฉะเชิงเทรา (62 ราย) 

และสมุทรสาคร (31 ราย)  

• 29 จังหวัดไมพบผูติดเช้ือใหมในวันน้ี  
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ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 
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ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 31 พ.ค. 2564 วันที่รายงาน 

หายดีแล้ว เสียชีวิต กำลังรักษา 



 
 
 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. 
• สถานการณปจจุบัน 

o กรุงเทพมหานครรายงานกลุมผูติดเช้ือ 2 กลุมใหมในเขตบางนาและสาทร กลุมผูติดเช้ือเดิม 45 กลุมยังไดรับการเฝาระวังอยางตอเน่ือง 

o การคนหาผูปวยเชิงรุกยังคงดำเนินไปอยางตอเนื่อง ณ คายพักคนงานกอสราง โรงงาน และตลาดสด กรุงเทพมหานครตั้งเปาที่จะตรวจ

เช้ือใหประชาชนราว 10,000 คนตอวัน สำหรับเขตท่ีไมพบกลุมผูติดเช้ือใหมขอใหยังคงระมัดระวัง 

o มีการรายงานถึงกลุมผูติดเชื้อที่กำลังเกิดขึ้นในเขตหวยขวาง ตรวจพบที่ชุมชนโรงปูนและคายพักคนงานกอสรางที่อยูไมไกลจากตลาด

หวยขวาง ตลาดยังคงเปดทำการ แตขอความรวมมือจากทุกภาคสวนเพ่ือใหกิจกรรมในตลาดเปนไปตามมาตรการควบคุมโรค 

o โรงงานแปรรูปสัตวปกในจังหวัดฉะเชิงเทรา สระบุรี และปทุมธานี เพิ่งรายงานกลุมผูติดเชื้อใหม พบวาปจจัยเสี่ยงรวมที่นำไปสูการติด

เช้ือ ไดแก การอยูในสถานท่ีแออัด / การอยูรวมหอพักเดียวกัน และการทำงานเหมาชวงใหกับโรงงานมากกวาหน่ึงแหง 

• การฉีดวัคซีน 

o กรมควบคุมโรคประกาศวาการลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับผูท่ีอาศัยอยูในตางจังหวัดจะเปดใหบริการในเดือนมิถุนายน  ขอใหประชาชน

ตรวจสอบกับหนวยงานบริหารสวนจังหวัดท่ีเก่ียวของผานทางโรงพยาบาล แอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือ และอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือ

รับขาวสารท่ีเปนปจจุบัน 

o กรมควบคุมโรคไดจัดสรรวัคซีนใหกรุงเทพมหานครจำนวน 5 ลานโดส และ 1 ลานโดสสำหรับแรงงานที่อยูในกองทุนประกันสังคม ซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของเปาหมายของรัฐบาลที่จะฉีดวัคซีนโดสแรกใหประชากรอยางนอยรอยละ 70 ภายในเดือนกันยายน วัคซีนจำนวน 50 

ลานโดสจะมีพรอมใชงานในไมชา 

o กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศอนุญาตใหผูท่ีประสบเหตุไมพึงประสงคหลังรับวัคซีนสามารถเขารับการรักษาในสถานพยาบาล

เอกชนไดโดยไมเสียคาใชจาย 

o ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม ไดฉีดวัคซีนไปแลวกวา 3.6 ลานโดสใน 77 จังหวัด ประชากรกวา 2.5 ลานคนในจำนวนน้ีไดรับโดสแรก และ 

1.1 ลานคนไดรับครบสองโดส 
 

คำอธิบาย : ขอควรรูเก่ียวกับวัคซีนออกซฟอรด/แอสตราเซเนกา  
 

วัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปกปองเราจากความเสี่ยงรายแรงของโรคโควิด 19 ไดแก การเสียชีวิต 

การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และการปวยหนัก แนะนำใหผูท่ีมีโรครวมเขารับวัคซีน โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคท่ีไดรับการระบุวาจะเพิ่มความ

เสี่ยงตอการปวยหนักดวยโรคโควิด 19 เชน โรคอวน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเบาหวาน ผูท่ีเคยติดเช้ือโควิด 19 

แลวก็รับวัคซีนได แตอาจพิจารณาเวนระยะ 6 เดือนนับจากเวลาท่ีติดเช้ือเพ่ือใหผูอ่ืนท่ีอาจตองการวัคซีนเรงดวนไดรับวัคซีนกอน 
 

สามารถฉีดวัคซีนใหกับสตรีท่ีใหนมบุตรไดหากเปนบุคคลในกลุมเสีย่งท่ีตองไดรบัวัคซีน องคการอนามัยโลกไมแนะนำใหหยุดใหนมบุตรหลังรบัวัคซีน 
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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 
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ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

สตรีมีครรภจะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะปวยหนักจากโควิด 19 ดังนั้นจึง

สามารถฉีดวัคซีนใหสตรีมีครรภไดหากประโยชนของการฉีดวัคซีนมี

มากกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดวยเหตุน้ีสตรีมีครรภที่มีความเสี่ยงสูง

ตอการสัมผัสเชื้อ SARS-CoV-2 (เชน เจาหนาที่สาธารณสุข) หรือผูที่มี

โรคประจำตัวที่เพิ่มความเสี่ยงอาจเขารับการฉีดวัคซีนภายใตคำแนะนำ

ของบุคลากรสาธารณสุข 
 

ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวัคซีนออกซฟอรดแอสตราเซเนกาไดท่ีน่ี 
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศ

ไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผาน

กระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี ่ยวกับพั ฒนาการที ่สำคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัย

โลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติใน

ระดับที่กวางขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของ

สหประชาชาติในประเทศไทย

 

อาการป่วยรุนแรงหลังรับวคัซนีนัน้เกิดขึ้นได้ยาก 

และมักเป็นเหตุบังเอิญ 
เรามีระบบสำหรับสอบสวนและตดิตามอาการป่วยรุนแรงหลัง

รับวัคซีนอยา่งละเอียดถี่ถว้น 

สุขภาพละความปลอดภัยของคุณและชุมชนของคุณคือสิ่ง

สำคัญที่สดุ 
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