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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 156 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 72 รายใหม ่ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 

25,764 ราย  

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทยจนถึงปัจจุยนั ร้อยละ 95.5 (24,734 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (83 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 4.2 (947 

ราย) กําลงัรักษาหรือแยกกกัตวั ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี ้

• ในผู้ ป่วยท่ีกําลงัรับการรักษา 627 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 320 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม 

• ผู้ ป่วยยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 9 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค 

o 43 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงัและมีความเก่ียวข้องกับความเส่ียงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออัด หรือ

สมัผสักับผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วยจงัหวดัสมทุรสาคร (ชาวไทย 13 ราย ชาวเมียนมา 14 ราย) กรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 6 ราย)

ปทุมธานี (ชาวไทย 1 ราย ชาวสหราชอาณาจกัร 1 ราย) นครนายก (ชาวไทย 2 ราย) อยุธยา (ชาวไทย 2 ราย) นครปฐม (ชาว

ไทย 1 ราย) ตาก (ชาวไทย 1 ราย) สมทุรสงคราม (ชาวลาว 1 ราย) และสระบรีุ (ชาวไทย 1 ราย) 

o 20 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร (1 ราย) จงัหวดัปทมุธานี (16 ราย) และสมทุรสาคร (3 ราย) 

• ในผู้ ป่วย 63 รายท่ีพบในประเทศไทย ร้อยละ 47.6 พบในจงัหวดัสมทุรสาคร ร้อยละ 11 ในกรุงเทพมหานคร และร้อยละ 41.2 ในจงัหวดั

อ่ืน ๆ  
• ในการระบาดระลอกใหม่นี ้(ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564) มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 21,527 

ราย โดย 6,076 รายในจํานวนนีต้รวจพบผ่านระบบเฝ้าระวงั 14,480 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 971 รายตรวจพบใน

บคุคลท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ ณ ปัจจบุนั ผู้ ป่วย 20,557 รายหายดีแล้ว 947 รายกําลงัรักษาตวั และ 23 รายเสียชีวิต  
• พบผู้ ป่วยยืนยนัจากการระบาดระลอกใหม่แล้วใน 63 จงัหวดัของประเทศไทย 
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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 
 

 
ความคืบหน้าจาก ศบค.  
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตลาดนัดจตุจักรว่าเป็นแหล่งที่มาของไวรัสโควิด 19  

• สืบเน่ืองจากการรายงานข่าวของหนงัสือพิมพ์ฉบบัหน่ึงของประเทศเดนมาร์ก (โพลิติเคน) ท่ีได้อ้างคําพูดของผู้ เชี่ยวชาญจากองค์การ

อนามัยโลกอย่างผิดพลาดว่าตลาดนัดจตุจกัรในกรุงเทพมหานครอาจเป็นต้นกําเนิดของเชือ้โควิด 19 กรมควบคุมโรคได้จดัแถลงข่าว

ปฏิเสธการรายงานข่าวชิน้นัน้ โดยกล่าวว่ายงัไม่มีหลกัฐานมายนืยนัคํากล่าวอ้างนี ้ทัง้นีบ้ทความข่าวท่ีมีการอ้างคําพดูอย่างคลาดเคล่ือน

ได้รับการแก้ไขแล้ว และการค้นหแหล่งท่ีมาของการระบาดของโรคโควิด 19 ก็ยงัคงดําเนินต่อไป 

• องคก์ารอนามยัโลกประจําประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ชีแ้จงประเด็นนีเ้ช่นกนั อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ีน่ี 

วัคซีน 

• วัคซีนชุดแรก (317,000 โดส) มาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย และจะถูกกระจายไปยังจังหวัดท่ีเป็นพืน้ท่ีความเส่ียงสูง ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร จงัหวดัปทุมธานี นนทบุรี สมทุรปราการ ตาก นครปฐม สมทุรสงคราม และราชบุรี รวมถึงจงัหวดัท่ีมีความสําคญัทาง

เศรษฐกิจ ได้แก่ จงัหวดัชลบรีุ ภเูก็ต สรุาษฎร์ธานี (เกาะสมยุ) และเชียงใหม่ 

สถานการณ์ในจังหวัดตาก 

• มีการรายงานผู้ ป่วยท่ีมีความเก่ียวข้องในภาคการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ีโลจิสติกส์ท่ีขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและ

เมียนมา เจ้าหน้าท่ีกําลังเฝ้าระวงัเพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้ เดินทางจากประเทศเทียนมาล้นทะลกัเข้ามาในเขตประเทศไทยผ่านพรมแดนท่ี

จงัหวดัตาก  

วัคซีนคืออะไร        เส้นทางสู่วัคซีนโควิด 19 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

วคัซีนคืออะไรและทําไมจึงมีความสําคญัในการควบคมุโรค  

ดร. แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้ แทนองค์การอนามัยโลกประจํา

ประเทศไทย จะมาอธิบายถึงการทํางานของวคัซีนให้เราได้ฟัง 

เส้นทางของการพัฒนาวัคซีนก็เหมือนกับถนนท่ีมีด่านตรวจ

มากมาย กาทดสอบในทุกขัน้ตอนได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้

แน่ใจว่าวคัซีนจะมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
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https://www.youtube.com/user/WHOThailand
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https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://twitter.com/WHOThailand
http://www.who.int/thailand
https://www.who.int/thailand/news/detail/24-02-2021-misquoted-information-regarding-the-origins-of-the-virus
https://www.youtube.com/watch?v=RHlUA3yQOQQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CrsnwQZIak8&feature=youtu.be
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