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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 159 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 79 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 

26,441 ราย ไมมีผูเสียชีวิตในวันนี้ 

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทย รอยละ 97.5 (25,777 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (85 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 2.2 (579 ราย) กำลังรักษา

หรือแยกกักตัว (460 รายอยูในโรงพยาบาล และ 119 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 71 จากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 23 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 41 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังและมีความเก่ียวของกับความเสีย่งจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานท่ีแออัด หรือสัมผัสกับ

ผูติดเช้ือ ประกอบดวยกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 1 ราย) จังหวัดปทุมธานี (ชาวไทย 1 ราย) ปราจีนบุรี (ชาวไทย 3 ราย) ตาก (ชาว

เมียนมา 2 ราย) และสมุทรสาคร (ชาวไทย 16 ราย ชาวเมียนมา 18 ราย)  

o 7 รายพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดปทุมธานี (ชาวไทย 1 ราย) สมุทรสาคร (ชาวไทย 5 ราย ชาวเมียนมา 1 ราย) ทำให

ยอดผูปวยในกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 14,688 ราย 

• ในผูปวย 48 รายท่ีพบในประเทศไทย รอยละ 83 พบในจังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 2 ในกรุงเทพมหานคร รอยละ 15 ในจังหวัดอ่ืน ๆ  

• ในการระบาดระลอกใหมนี้ (ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ 8 มีนาคม 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 22,204 ราย โดย 

6,429 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 14,688 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 1,087 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศ ณ ปจจุบัน ผูปวย 21,600 รายหายดีแลว 579 รายกำลังรักษาตัว และ 25 รายเสียชีวิต  

• ไมมีรายงานการพบผูปวยใหมใน 66 จังหวัดของประเทศไทยในสัปดาหท่ีผานมา  

• 13 จังหวัดที่มียอดผูปวยสะสมจากการระบาดระลอกใหมสูงกวา 50 ราย ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร (16,467 ราย) กรุงเทพมหานคร (992 

ราย) ชลบุรี (666 ราย) ปทุมธานี (657 ราย) ระยอง (584 ราย) สมุทรปราการ (366 ราย) จันทบุรี (221 ราย) นนทบุรี (181 ราย) ตาก (177 

ราย) อางทอง (123 ราย) นครปฐม (120 ราย) สมุทรสงคราม (71 ราย) และอยุธยา (57 ราย) 
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ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่และสะสมในประเทศไทย ตามวันที่รายงาน ผลการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 

(จำนวน = 26,441) 
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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 
 

ความคืบหนาจาก ศบค.  
• วัคซีน  

o เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม ประชาชนจำนวน 25,864 ราย ไดรับการฉีดวัคซีนแลว และไดกระจายวัคซีน 116,000 โดสไปยัง 14 จังหวัด 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะรัฐมนตรไีดอนุมัติงบประมาณสำหรับวัคซีนโควิด 19 จากบริษัท AstraZeneca เพิ่มอีก 35 ลานโดส และกำลังอยูใน

ระหวางเตรียมแผนการกระจายวัคซีน โดยจะใหความสำคัญกับจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการทองเท่ียว หนวยปฏิบัติงาน

แนวหนาจะประกอบดวยเจาหนาที่สาธารณสุขและเจาหนาที่ทางการแพทย และยังรวมถึงเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง เจาหนาที่ตำรวจ

และทหาร และเจาหนาท่ีในสถานกักกันโรคประเภทตางๆ 

o กระทรวงการตางประเทศเสนอใหมีการใชหนังสือเดินทางวัคซีนซึ่งไดมีการหารือในระดับภูมิภาคแลว แตในปจจุบันยังไมมีแนวทางสากล

เก่ียวกับประเด็นน้ี อยางไรก็ตาม ในระหวางน้ีประเทศไทยสามารถออกใบรับรองการฉีดวัคซีนใหผูท่ีไดรับการฉีดวัคซีนแลวได 

• การคลายมาตรการ  

o การประชุมท่ัวไปของ ศบค. ครั้งตอไปจะมีข้ึนในวันท่ี 15 มีนาคมเพ่ือหารือเก่ียวกับการคลายมาตรการเพ่ิมเติม  

o ประเด็นดานลางน้ีกำลังอยูระหวางการหารือและพิจารณาโดยกระทรวงท่ีเก่ียวของ 

 การทบทวนการจัดเขตพ้ืนท่ีสำหรับการคลายมาตรการระยะท่ี 2 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 

 มาตรการชวงเทศกาลสงกรานต (ปใหมไทย) 

 การผอนปรนกฎการกักกันโรคสำหรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ไดรับการฉีดวัคซีนแลว โดยเบื้องตนจะมีการพิจารณาสำหรับ

แหลงทองเท่ียวยอดนิยมในประเทศไทย เชน ภูเก็ตและกระบ่ี 

 ขยายเวลาพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินถึงออกไปจนวันท่ี 31 พฤษภาคม และใชพระราชบัญญัติ

ควบคุมโรคติดตอตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 

 การคลายมาตรการระยะท่ี 3 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
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ดร. คัธริน โอไบรอัน แก้ไขข่าวลือและความเชื่อเกี่ยวกับ

วัคซีนโควิด 19 ด้วยวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริง 

ความจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19  

 

วัคซีนโควิด 19 จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

ตามธรรมชาติของร่างกายให้ตอบสนองต่อ

ไวรัส เพื ่อให้พร้อมรับมือการติดเชื ้อจริงใน

อนาคต 
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การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย
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