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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 186 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 3,886 รายใหม มีผูเสียชีวิต 39 รายใหมในวันน้ี นอกจากน้ี 1,208 ราย

เปนผูปวยหนัก และ 373 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันน้ี รอยละ 69.8 (118,204 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.7 (1,146 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 29.5 

(49,998 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว (20,837 รายอยูในโรงพยาบาล และ 29,579 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 3,886 รายจากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 1,230 รายตรวจพบในเรือนจำ 

o 1,362 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจไดรับเช้ือ) 

o 1,245 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเช้ือใหประชาชนในชุมชนท่ีหนวยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง) 

o 49 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ  

• 11 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยโควิด 19 ท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (995 ราย) เพชรบุรี (380 ราย) 

สมุทรปราการ (336 ราย) สมุทรปราการ (232 ราย) ตรัง (92 ราย) สมุทรสาคร (76 ราย) ปทุมธานี (60 ราย) ชลบุรี (46 ราย) ฉะเชิงเทรา 

(40 ราย) นครปฐมและสระบุร ี(31 ราย)  

• 24 จังหวัดไมพบผูติดเช้ือใหมในวันน้ี  
 

 
 

 
 

3 มิถุนายน 2564 
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ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 

ยอ
ดผ

ู้ป่ว
ยใ

หม่
 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 3 มิ.ย. 2564 วันที่รายงาน 



 
 
 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 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงเปนศูนยกลางของผูติดเช้ือรายใหม  

o กรุงเทพมหานครยังคงดำเนินการคนหาผูปวยเชิงรุกอยางตอเน่ือง ในวันพุธท่ีผานมา ไดตรวจเช้ือใหประชาชนมากกวา 20,000 คน 

• กลุมผูติดเชื้อใหม 

o กรมควบคุมโรคแถลงการพบกลุมผูติดเช้ือใหม 2 กลุมในเขตยานนาวาและธนบุรขีองกรุงเทพมหานคร ในตางจังหวัดพบอีก 3 กลุมใหมท่ี

โรงงานในจังหวัดเพชรบุร ีสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา  

o กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังรณรงคบังคับใช “แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงงาน” ซึ่งเปนระบบการประเมินตนเองที่ชวยใหคนงานสามารถ

ประเมินความเสี่ยงในการติดเช้ือของตนเองได  

o กระทรวงแรงงานจะทำงานอยางใกลชิดกับนายจางในการตรวจสอบที่พักคนงานกอสรางและสถานที่กอสรางเพื่อปรับปรุงสภาพความ

เปนอยูและการปฏิบัติท่ีถูกสุขลักษณะ 

•    การรับรองวัคซีนซิโนแวคโดยองคการอนามัยโลก 

o เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 องคการอนามัยโลกไดอนุมัติวัคซีนซิโนแวค (Sinovac-CoronaVac) เพ่ือใชในกรณีฉุกเฉิน  

o คณะท่ีปร ึกษายุทธศาสตร ผ ู  เช ี ่ยวชาญด านภูม ิค ุ มก ันขององคการอนามัยโลก (Strategic Advisory Group of Experts on 

Immunization : SAGE) ไดพิจารณาวัคซีนจนเสร็จสิ้นแลว จากหลักฐานท่ีมีอยูองคการอนามัยโลกแนะนำใหใชวัคซีนน้ีในบุคคลอาย ุ18 

ปข้ึนไป โดยแบงเปนสองโดส เวนระยะหางตั้งแต 2-4 สัปดาห 

•    การกระจายวัคซีน 

o วัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน 6 ลานโดสท่ีผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซจะถูกกระจายไปยังศูนยฉีดวัคซีนภายในเดือนน้ี 

o ณ วันท่ี 2 มิถุนายน ไดฉีดวัคซีนไปแลวกวา 3.9 ลานโดสใน 77 จังหวัด จากผูที่ไดรับวัคซีนทั้งหมด มากกวา 2.7 ลานคนไดรับโดสแรก

และ 1.2 ลานคนไดรับครบท้ังสองโดส 
 

คำอธิบาย : มาทำความรูจัก

ระบบการตั้งช่ือสายพันธุโควิด 

19 แบบใหม และระบบน้ีจะมา

แทนท่ีระบบเดิมหรือไม  
• องคการอนามัยโลกไดประกาศชื ่อใหม

ใหกับสายพันธุ โควิด 19 ที ่นาเปนหวง 

(Variants of Concern) และสายพันธุ  ท่ี

ต องจ ับตามอง (Variants of Interest) 

เพ่ือใหงายตอการพูดและจดจำ 

1. บุคลากรทางการแพทย์

จะให้คำแนะนำว่าคุณควร

รับวัคซีนหรือไม่ 

2. บุคลากรสาธารณสขุ

จะทำการฉีดวัคซีน 
3. คุณอาจจะต้องรอสัก 2-3 

นาทีก่อนจะเดินทางกลับ

เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีปฏิกิริยา

ที่ไม่คาดคิด 

สิ่งที่จะไดพ้บเม่ือเข้ารับวคัซนี 
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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 
 

•  ช่ือใหมน้ีจะอิงจากอักษรกรีก ซึ่งเปนระบบท่ีไดรับการคัดเลือก

หลังจากการหารืออยางละเอียดและการพิจารณาระบบอื่น ๆ 

อีกจำนวนมาก 

•  ช่ือใหมเหลาน้ีไมไดมาแทนท่ีช่ือทางวิทยาศาสตรท่ีมีอยูเดิม ซึ่ง

เปนชื่อที่มีขอมูลทางวิทยาศาสตรที่สำคัญและจะยังคงใชใน

การวิจัยตอไป 

•  ช่ือใหมท่ีจะนำมาใชเปนการท่ัวไปมีรายละเอียดังน้ี – สายพันธุ 

B.1.1.7 ที ่ตรวจพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักรจะเรียกวา 

“อัลฟา” สายพันธุ B.1.351 ท่ีตรวจพบครั้งแรกในแอฟริกาใต

จะเรียกวา “เบตา” สายพันธุ P.1 ที ่ตรวจพบครั ้งแรกใน

บราซิล/ญี่ปุนจะเรียกวา “แกมมา” และสายพันธุ B.1.617.2 ท่ีตรวจพบครั้งแรกในอินเดียจะเรียกวา “เดลตา” 

•  สายพันธุท่ีตองจับตามองท่ีเกิดข้ึนใหมหลังจากน้ี จะไดรับการตั้งช่ือตามระบบน้ี สามารถศึกษารายช่ือและขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 

       https://www.who.int/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants  
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพั ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาตใิน

ประเทศไทย
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