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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 158 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 79 รายใหม ่ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 

26,241 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี ้

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทย ร้อยละ 97.7 (25,641 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (85 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 2 (515 ราย) กําลงัรักษา

หรือแยกกกัตวั (436 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 79 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผู้ ป่วยยืนยนั 79 จากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 12 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค ผู้ ป่วย 2 รายเดินทางเข้า

ประเทศผ่านพรมแดนทางบก 

o 22 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงัและมีความเก่ียวข้องกับความเส่ียงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออัด หรือ

สมัผสักบัผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 3 ราย ชาวเมียนมา 3 ราย) จงัหวดัชลบรีุ (ชาวจีน 1 ราย) ปทมุธานี 

(ชาวไทย 2 ราย ชาวเมียนมา 3 ราย) สมทุรสาคร (ชาวไทย 5 ราย ชาวเมียนมา 7 ราย)  

o 43 รายพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัปทมุธานี (ชาวไทย 4 ราย ชาวเมียนมา 3 ราย) สมทุรสาคร (ชาวไทย 8 ราย ชาว

เมียนมา 30 ราย) ทําให้ยอดผู้ ป่วยในกลุ่มนีเ้พ่ิมขึน้เป็น 14,616 ราย 

• ในผู้ ป่วย 65 รายท่ีพบในประเทศไทย ร้อยละ 77 พบในจงัหวดัสมทุรสาคร ร้อยละ 9 ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 14 ในจงัหวดัอ่ืน ๆ  
• ในการระบาดระลอกใหม่นี ้(ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 5 มีนาคม 2564) มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 22,004 ราย 

โดย 6,339 รายในจํานวนนีต้รวจพบผ่านระบบเฝา้ระวงั 14,616 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 940 รายตรวจพบในบคุคล

ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ ณ ปัจจบุนั ผู้ ป่วย 21,464 รายหายดีแล้ว 515 รายกําลงัรักษาตวั และ 25 รายเสียชีวิต  
• พบผู้ ป่วยยืนยันจากการระบาดระลอกใหม่แล้วใน 63 จังหวัดของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 มี

รายงานการพบผู้ป่วยรายใหม่ใน 11 จังหวัด 
• 13 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกใหม่สงูกว่า 50 ราย ได้แก่ จงัหวดัสมทุรสาคร (16,339 ราย) กรุงเทพมหานคร (983 

ราย) ชลบุรี (657 ราย) ปทุมธานี (657 ราย) ระยอง (584 ราย) สมทุรปราการ (366 ราย) จนัทบุรี (221 ราย) นนทบุรี (180 ราย) ตาก 

(168 ราย) อ่างทอง (123 ราย) นครปฐม (120 ราย) สมทุรสงคราม (71 ราย) และอยธุยา (56 ราย) 
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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 
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ความคืบหน้าจาก ศบค.  
• วัคซีน  

o ตัง้แต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ท่ีประเทศไทยเร่ิมแผนการฉีดวคัซีน 13 จงัหวดัของประเทศไทยได้รับวคัซีนโควิด 19 แล้วตามกําหนดการ 

o เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม คณะรัฐมนตรีได้อนมุตัิงบประมาณกว่า 6.3 พนัล้านบาทเพ่ือจดัซือ้วคัซีนป้องกนัไวรัสโควิด 19 อีก 35 ล้านโดส 

เพ่ือให้แน่ใจว่าประเทศไทยจะได้รับวคัซีนรวม 63 ล้านโดสภายในสิน้ปี 2564 

o ชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยจะได้รับวคัซนีจากโครงการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสโควิด 19 ในระยะถดัไปของแผน เมื่อปริมาณ

วคัซนีในประเทศมีมากขึน้ 

 

บทบาทของวัคซีนในการควบคุมโรคตดิต่อ  

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

วคัซีนมีบทบาทอย่างไรในการควบคมุโรค ?  

ดร. แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามยัโลกประจํา

ประเทศไทย จะมาให้ความกระจ่างในหวัข้อนี ้

ชมวิดี โอนี เ้ พ่ือทําความเข้าใจเ ก่ียวกับความปลอดภัยและ

ผลข้างเคียงของวคัซีนโควิด 19 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://twitter.com/WHOThailand
http://www.who.int/thailand
https://www.youtube.com/watch?v=kIGbrCPAqbM
https://www.youtube.com/watch?v=yR5W38N1qAw

	ข้อมูลสำคัญ
	ความคืบหน้าจาก ศบค.
	บทบาทของวัคซีนในการควบคุมโรคติดต่อ

