
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

จ ำนวนกำรได้รับวัคซีนโควิด 19 สะสม (28 กุมภำพันธ์ – 27 พฤษภำคม 2564) 

เข็มท่ี 1 (รำย) เข็มท่ี 2 (รำย) รวม (โดส) 

2,319,304 1,027,746 3,347,050 

 

สรุปกำรจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้หน่วยบริกำร 
Sinovac 

จ ำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ได้จัดสรร จ ำนวน               3,765,039 โดส 
AstraZeneca  

จ ำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ได้จัดสรร จ ำนวน                 115,960 โดส 
  รวมกำรจัดสรรวัคซีนทั้งหมด     จ ำนวน             3,880,999 โดส 
 

ผลกำรให้บริกำรวัคซีนโควิด 19 

จำกกำรติดตำมผลกำรให้บริกำรวัคซีนโควิด 19 ในระบบฐำนข้อมูล MOPH Immunization Center พบว่ำ 
ผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ – 27 พฤษภำคม 2564 ทั้งหมด 3,347,050 โดส ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ  
ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จ ำนวน 2,319,304 รำย เป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 804,867 รำย เจ้ำหน้ำที่ที่มีโอกำสสัมผัส
ผู้ป่วย 387,348 รำย ผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 73,582 รำย บุคคลที่มีโรคประจ ำตัว 156,010 รำย ประชำชน 
ในพ้ืนที่เสี่ยง 897,497 รำย และจ ำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ (ได้รับวัคซีน 2 เข็ม) จ ำนวน 1,027,746 รำย 
เป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 568,871 รำย เจ้ำหน้ำที่ที่มีโอกำสสัมผัสผู้ป่วย 115,884 รำย ผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 2,564 รำย 
บุคคลที่มีโรคประจ ำตัว 52,899 รำย และประชำชนในพื้นท่ีเสี่ยง 287,528 รำย ดังรูป 

                 
 

วันที่ 27 พฤษภำคม 2564 

ฉีดไป 138,168 โดส 

รำยงำนสถำนกำรณ์ให้บริกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 
  ประจ ำวันศุกร์ท่ี 28 พฤษภำคม 2564 

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภำคม 2564 เวลำ 18.00 น.) 
โดยกระทรวงสำธำรณสุข 



 

 
 

ส ำหรับจ ำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ในวันที่ 27 พฤษภำคม 2564 ผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 138,168 โดส                
แยกเป็น ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จ ำนวน 104,583 รำย และจ ำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์ (ได้รับวัคซีน 2 เข็ม) 
จ ำนวน 33,585 รำย  

จังหวัดที่มีร้อยละควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรวัคซีนโควิด 19 สูงสุด เทียบกับประชำกรรำยจังหวัด 
ตำมทะเบียนรำษฎร์และประชำกรแฝง 10 อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต (เข็มที่ 1 ร้อยละ 43.75 และเข็มที่ 2 ร้อยละ 17.36) 
สมุทรสำคร (เข็มที่ 1 ร้อยละ 13.30 และเข็มที่ 2 ร้อยละ 10.25) ระนอง (เข็มที่ 1 ร้อยละ 8.37 และเข็มที่ 2 ร้อยละ 4.70) 
ตำก (เข็มที่ 1 ร้อยละ 8.31 และเข็มที่ 2 ร้อยละ 7.28) กรุงเทพมหำนคร (เข็มที่ 1 ร้อยละ 7.94 และเข็มที่ 2 ร้อยละ 2.55) 
นนทบุรี (เข็มที่ 1 ร้อยละ 6.01 และเข็มที่ 2 ร้อยละ 1.91) บุรีรัมย์ (เข็มที่ 1 ร้อยละ 5.48 และเข็มที่ 2 ร้อยละ 0.74) 
พังงำ (เข็มที่ 1 ร้อยละ 4.91 และเข็มที่ 2 ร้อยละ 2.52) ชลบุรี (เข็มที่ 1 ร้อยละ 4.42 และเข็มที่ 2 ร้อยละ 1.45) 
และ สุรำษฎร์ธำนี (เข็มที่ 1 ร้อยละ 4.36 และเข็มที่ 2 ร้อยละ 2.82) โดยมี ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรวัคซีนโควิด 19 
ภำพรวมทั้งประเทศ เข็มท่ี 1 ร้อยละ 2.84 และเข็มที่ 2 ร้อยละ 1.36 

 
จังหวัดที่มีร้อยละควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรวัคซีนโควิด 19 สูงสุด เทียบกับประชำกรรำยจังหวัด 10 อันดับแรก  

 

ที่มำ : ฐำนข้อมูลทะเบยีนรำษฎร์ กระทรวงมหำดไทย ฐำนข้อมูลประชำกรแฝง ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
 ฐำนข้อมูล MOPH  Immunization Center  และจำกหน่วยงำนที่ประสำนกบักองโรคตดิต่อท่ัวไปโดยตรง 

 

หมำยเหตุ : อยู่ระหว่ำงปรับฐำนข้อมูล 

ผลกำรเฝ้ำระวังอำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน 
พบผู้ที่ มีอำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีนรุนแรงที่ ได้รับกำรยืนยันจำกคณะผู้ เชี่ยวชำญ* 

รวม 16 รำย โดย 15 รำย มีอำกำร แพ้รุนแรง (Anaphylaxis) และมีอำกำรชำ (polyneurophaty) 1 รำย  
หลังรักษำอำกำรเป็นปกติดี และไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีสำเหตุมำจำกวัคซีน  

ช่วงเวลำ  
จ ำนวนผู้มีอำกำรไม่พึงประสงค์รุนแรง 
ที่ได้รับกำรยืนยันจำกคณะผู้เชี่ยวชำญ* 

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 16 
 แพ้รุนแรง (Anaphylaxis) 15 
 ชำ (polyneurophaty) 1 

* คณะผูเ้ชี่ยวชำญพิจำรณำอำกำรภำยหลังไดร้ับกำรสร้ำงเสรมิภูมิคุม้กันโรค กองระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค 

ควำมครอบคลุมกำรใหบ้ริกำรวัคซีนโควิด 19 รวมทัง้ประเทศ 

เข็มที ่1 ร้อยละ 3.22 

เข็มที ่2 ร้อยละ 1.43 


