โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ข้อมูลจากการแถลงข่าวภาคเที่ยงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข

1 มีนาคม 2564

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
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กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 80 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน
26,031 ราย ไมมีผูเสียชีวิตในวันนี้
ในผูปวยที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบัน รอยละ 97.3 (25,324 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (83 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 2.4 (624 ราย)
กำลังรักษาหรือแยกกักตัว ไมมีผูเสียชีวิตในวันนี้
ในผูปวยที่กำลังรับการรักษา 543 รายอยูในโรงพยาบาล และ 81 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม
ผูปวยยืนยันจากหองปฏิบัติการที่มีการรายงานในวันนี้ ประกอบดวย
o 16 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมานี้ และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค
่ งจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัสกับ
o 28 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังและมีความเกี่ยวของกับความเสีย
ผูติดเชื้อ ประกอบดวยจังหวัดสมุทรสาคร (ชาวไทย 12 ราย ชาวเมียนมา 7 ราย) ตาก (ชาวไทย 3 ราย) นครปฐม (ชาวไทย 2 ราย)
กรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 1 ราย ชาวเมียนมา 1 ราย) ชลบุรี (ชาวเมียนมา 1 ราย) ราชบุรี (ชาวเมียนมา 2 ราย)
o 36 รายพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดปทุมธานี (ชาวไทย 4 ราย ชาวเมียนมา 31 ราย) และนนทบุรี (ชาวไทย 1 ราย)
ในผูปวย 64 รายที่พบในประเทศไทย รอยละ 29.7 พบในจังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 3.1 ในกรุงเทพมหานคร รอยละ 67.2 ในจังหวัดอื่น ๆ
ในการระบาดระลอกใหมนี้ (ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ 1 มีนาคม 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 21,794 ราย โดย
6,229 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 14,553 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 1,012 รายตรวจพบในบุคคลที่
เดินทางมาจากตางประเทศ ณ ปจจุบัน ผูปวย 21,147 รายหายดีแลว 624 รายกำลังรักษาตัว และ 23 รายเสียชีวิต
พบผูปวยยืนยันจากการระบาดระลอกใหมแลวใน 63 จังหวัดของประเทศไทย

ความคืบหนาจาก ศบค.
• การกระจายวัคซีนและการฉีดวัคซีน
o นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนคนไทยคนแรกที่ไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19
นับตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ วัคซีนโควิด 19 จำนวน 110,00 โดสจะไดรับการแจกจายไปยัง 11 จังหวัดสำคัญ ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ตาก และเชียงใหม บุคลากรทางการแพทย 319 คนในจังหวัดสมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรปราการ และ
นครปฐม ไดรับการฉีดวัคซีนแลวในวันนี้
o จนถึงขณะนี้ยังไมมีรายงานผลขางเคียงจากวัคซีน

• การจัดสอบของโรงเรียน ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี
o ฝายวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากำลังเตรียมการจัดการสอบเขาในวันเสารที่ 6 มีนาคม คาดวาจะมีนักเรียนเขาสอบ 12,000
คน และผูปกครอง(รวมทั้งหมดกวา 30,000 คน) เพื่อปองกันการติดเชื้อ ผูเชี่ยวชาญจะเขามาดูแลใหมีการกระจายนักเรียนออกเปนสอง
หองโถง นักเรียนที่มาจากพื้นที่ความเสี่ยงสูงจะถูกแยกจากนักเรียนที่มาจากพื้นที่อื่นเพื่อเปนการปองกันไวกอน
o ตารางสอบยังไดรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดการเคลื่อนไหวของนักเรียนและผูปกครอง นักเรียนจะไดพักชวงสั้น ๆ เวลา 11.00 น. และมี
ของวางใหบริการ ระยะเวลาในการสอบปรับลดลงเปน 9.00 - 13.30 น.
• งานสัมมนาออนไลนของกระทรวงการตางประเทศ
o งานสัมมนาหัวขอ “Women in Leadership Achieve a Equal Future in a COVID-19 World” จะมีขึ้นในวันพุธที่ 3 มีนาคมนี้ และ
จะไดรับการถายทอดสดผานเฟซบุกไลฟ องคการสหประชาชาติใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
• การแถลงขาวของ ศบค.
o เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดในปจจุบัน จะยกเลิกการแถลงขาวประจำวันของ ศบค. แตจะใหมีเฉพาะวันจันทร วันพุธ
และวันศุกร

คำอธิบาย
วัคซีน : ปลอดภัยแคไหน

วิทยาศาสตร 5 นาที : การอนุมัติวัคซีน

https://youtu.be/Q-NkYzjSPdg
วัคซีนปลอดภัยแค่ไหน? นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทน
องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย จะมาอธิบายการ
ทำงานของวัคซีนให้เราได้ฟัง

https://youtu.be/9UJ7yyaB_wY
การอนุมัติวัคซีนมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง รายการวิทยาศาสตร์ 5 นาที
จะมาอธิบายให้เข้าใจแบบง่าย ๆ

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน
แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวางขึ้น
รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาที่ของระบบของสหประชาชาติใน
ประเทศไทย

ลิงก์มีประโยชน์

•
•
•

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีนี่
ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกที่นี่
ติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกที่นี่

สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ประเทศไทย 11000
สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int
ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ที่
www.who.int/thailand

@WHOThailand

WHOThailand

WHOThailand

