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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 160 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 81 รายใหม ่ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 

26,679 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี ้

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทย ร้อยละ 97.7 (26,056 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (85 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 2 (538 ราย) กําลงัรักษา

หรือแยกกกัตวั (412 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 126 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผู้ ป่วยยืนยนั 81 จากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 11 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 3 ราย เป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้า

ประเทศไทยผ่านพรมแดนทางบก 

o 30 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงัและมีความเก่ียวข้องกับความเส่ียงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออัด หรือ

สัมผัสกับผู้ ป่วยยืนยัน ประกอบด้วยในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 1 ราย ชาวเมียนมา 1 ราย ชาวลาว 1 ราย บุคคลไม่ทราบ

สญัชาติ 1 ราย) จงัหวดัปทมุธานี (ชาวไทย 4 ราย ชาวเมียนมา 2 ราย ชาวกมัพชูา 1 ราย) เพชรบรีุ (ชาวไทย 2 ราย) ตาก (ชาว

เมียนมา 2 ราย) และสมทุรสาคร (ชาวไทย 1 ราย ชาวเมียนมา 13 ราย)  

o 37 รายพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัตาก (ชาวเมียนมา 3 ราย) ปทุมธานี (ชาวไทย 2 ราย ชาวเมียนมา 10 ราย ชาว

กบัพชูา 1 ราย) และสมทุรสาคร (ชาวไทย 5 ราย ชาวเมียนมา 16 ราย) ทําให้ยอดผู้ ป่วยในกลุ่มนีเ้พ่ิมขึน้เป็น 14,795 ราย 

• ในผู้ ป่วย 67 รายท่ีพบในประเทศไทย 35 รายพบในจงัหวดัสมทุรสาคร 5 รายในกรุงเทพมหานคร และ 27 รายในจงัหวดัอ่ืน ๆ  
• ในการระบาดระลอกใหม่นี ้(ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 12 มีนาคม 2564) มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 22,442 ราย 

โดย 6,519 รายในจํานวนนีต้รวจพบผ่านระบบเฝ้าระวงั 14,795 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 1,128 รายตรวจพบใน

บคุคลท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ ณ ปัจจบุนั ผู้ ป่วย 21,879 รายหายดีแล้ว 538 รายกําลงัรักษาตวั และ 25 รายเสียชีวิต  
• ไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยใหม่ใน 65 จังหวัดของประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา  
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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.  
• วัคซีน  

ระหว่างวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ - 11 มีนาคม มีประชาชนได้รับการฉีดวคัซีนแล้ว 40,140 ราย ไม่มีรายงานเก่ียวกับอาการไม่พึงประสงค์ท่ี

รุนแรง หน่วยงานสาธารณสขุสนบัสนนุให้ประชาชนดาวน์โหลด ‘หมอพร้อม’ ทางแอปพลิเคชนัไลน์ 

• การเปิดทาํการ  

กระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมประชมุท่ีจงัหวดัภเูก็ตเพ่ือหารือเร่ืองการเตรียมการเพ่ือเปิดการท่องเท่ียวอีกครัง้ คาดว่าจะเร่ิมในวนัท่ี 

1 ตุลาคมนี ้ภาคเอกชนได้ขอความชดัเจนเก่ียวกับการฉีดวคัซีน และต้องการทราบว่านักท่องเท่ียวท่ีได้รับการฉีดวคัซีนแล้วยงัจะต้อง

กักกนัโรคหรือไม่ ประชาชนในพืน้ท่ีและผู้ประกอบการขอให้มีการขยายการฉีดวคัซีนผ่านโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือให้แน่ใจว่าประชาชน

อย่างน้อยร้อยละ 70 ในจงัหวดัภเูก็ตจะได้รับการฉีดวคัซีน 
 

ความคืบหน้าเกี่ยวกบัวัคซนีแอสตราเซเนกา  
บางประเทศในสหภาพยโุรปได้ระงบัการฉีดวคัซีนโควิด 19 ของแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เพราะมีรายงานความผิดปกติจากภาวะเลือด

แข็งตวัในผู้ ท่ีได้รับวคัซีน ขณะนีกํ้าลงัมีการศกึษาภาวะนีอ้ย่างละเอียด กระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศระงบัการฉีดวคัซีนแอสตราเซเนกาใน

ประเทศไทยซึง่แต่เดิมวางแผนไว้ว่าจะเร่ิมในวนันี ้
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาระดบัโลกด้านความปลอดภยัของวคัซีน (GACVS) ขององค์การอนามยัโลกจะตรวจสอบรายงาน/ข้อกงัวลท่ีเก่ียวข้อง

กับความปลอดภยัของวคัซีนโควิด 19 อย่างเป็นระบบ และจะประชมุทุก 2 สปัดาห์เพ่ือให้คําแนะนําแก่องค์การอนามยัโลกเมื่อมีข้อมลูใหม่ ๆ 

ด้านความปลอดภยัและข้อกงัวลท่ีเก่ียวข้องกบัวคัซีนเหล่านี ้
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาระดบัโลกด้านความปลอดภยัของวคัซีนกําลังประเมินข้อมลูในรายงานฉบบัปัจจุบนัเก่ียวกับวัคซีนแอสตราเซเนกา 

อย่างรอบคอบ ทนัทีท่ีองค์กรอนามยัโลกเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างสมบูรณ์แล้ว จะทําการส่ือสารข้อค้นพบและการปรับเปล่ียนเก่ียวกับ

แนวทางทัง้หมดให้สาธารณชนทราบทนัที 
 

การฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด 19 ไม่ได้ช่วยลดการเสียชีวิตท่ีมาจากสาเหตอ่ืุน ๆ การเสียชีวิตจากสาเหตท่ีุไม่เก่ียวข้องกบัการฉีดวคัซีนย่อมเกิดขึน้

ได้เสมอ รวมถึงหลงัการฉีดวคัซีน  
 

ณ วันท่ี 9 มีนาคม มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไปแล้วกว่า 268 ล้านโดส นับตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้นของโรคระบาด ตามข้อมูลท่ีรัฐบาลของ

ประเทศต่าง ๆ ได้รายงานต่อองค์การอนามยัโลก จนถึงปัจจบุนั ยงัไม่มีการเสียชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบัการฉีดวคัซีนโควิด 19 
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คาํอธิบาย : การกระจายวัคซีน  

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

มาดกูนัว่าเราจะเข้าถึงวคัซีนโควิด 19 ได้อย่างไรในรายการ “วิทยาศาสตร์ 5 นาที”  
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