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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 161 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 78 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 

27,005 ราย มีผูเสียชีวิต 1 รายในวันนี้ 

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทย รอยละ 97.2 (26,234 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (87 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 2.5 (684 ราย) กำลังรักษา

หรือแยกกักตัว (484 รายอยูในโรงพยาบาล และ 200 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 78 จากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 4 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 15 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังและมีความเก่ียวของกับความเสีย่งจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานท่ีแออัด หรือสัมผัสกับ

ผูปวยยืนยัน ประกอบดวยในจังหวัดตาก (ชาวไทย 5 ราย ชาวเมียนมา 4 ราย) สมุทรสาคร (ชาวไทย 2 ราย ชาวเมียนมา 1 ราย) 

กรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 1 ราย) สมุทรปราการ (ชาวไทย 1 ราย) และสพุรรณบุร ี(ชาวไทย 1 ราย)  

o 59 รายพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดปทุมธานี (ชาวลาว 1 ราย) สมุทรสาคร (ชาวไทย 4 ราย ชาวเมียนมา 32 ราย) และ

กรุงเทพมหานคร (22 รายอยูในระหวางสอบสวนโรค) ทำใหยอดผูปวยในกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 15,024 ราย 

• ในผูปวย 74 รายท่ีพบในประเทศไทย 39 รายพบในจังหวัดสมุทรสาคร 23 รายในกรุงเทพมหานคร และ 12 รายในจังหวัดอ่ืน ๆ  

• ในการระบาดระลอกใหมน้ี (ระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 15 มีนาคม 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 22,768 ราย โดย 

6,587 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 15,024 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 1,157 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศ ณ ปจจุบัน ผูปวย 22,057 รายหายดีแลว 684 รายกำลังรักษาตัว และ 27 รายเสียชีวิต  

ไมมีรายงานการพบผูปวยใหมใน 63 จังหวัดของประเทศไทยในสัปดาหท่ีผานมา  

• 14จังหวัดที่มียอดผูปวยสะสมจากการระบาดระลอกใหมสูงกวา 50 ราย ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร (16, 727 ราย) กรุงเทพมหานคร (1,140 

ราย) ปทุมธานี (714 ราย) ชลบุรี (657 ราย) ระยอง (584 ราย) สมุทรปราการ (367 ราย) จันทบุรี (221 ราย) นนทบุรี (195 ราย) ตาก (183 

ราย) อางทอง (125 ราย) นครปฐม (123 ราย) สมุทรสงคราม (71 ราย) และอยุธยา (58 ราย) และเพชรบุรี (53 ราย) 
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ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย ตามวันท่ีรายงาน 
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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 ระหวางวันท่ี 28 กุมภาพันธ - 14 มีนาคม 2564 ประชาชนในประเทศไทยไดรับวัคซีนแลว 46,598 ราย 

o องคการยาแหงสหภาพยุโรป (European Medicines Agency – EMA) กลาววาไมมีขอบงชี้วาวัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซเนกามี

ความเช่ือมโยงกับการเกิดลิ่มเลือด 

o หนวยงานเอกชนท่ีตองการนำเขาวัคซีนโควิด 19 เพ่ือใชในประเทศไทยตองมีใบอนุญาตนำเขาและตองขอข้ึนทะเบียนวัคซีนดังกลาวกับ

องคการอาหารและยา การประเมินและการอนุมัติการใชวัคซีนในกรณีฉุกเฉินจะใชเวลาประมาณ 30 วัน และการฉีดวัคซีนจะตอง

ดำเนินการโดยสถานพยาบาลเทาน้ัน จนถึงปจจุบันยังไมมีโรงพยาบาลเอกชนใดยื่นคำขอตอองคการอาหารและยา 

• สถานการณในกรุงเทพมหานคร  

จากขอมูลของกรมควบคุมโรค ผูปวยรายแรกของกลุมผูติดเช้ือตลาดบางแคเปนชายไทยอายุ 21 ป ซึ่งเปนเจาของแผงขายไกและไข 4 แหงท่ี

ตลาดวันเดอร และมีปฏิสัมพันธสูงกับผูขายรายอื่นเนื่องจากเปนเจามือโครงการเงินกูผิดกฎหมาย ผูปวยรายน้ีมีอาการเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 

และพบผลตรวจเช้ือเปนบวกในวันท่ี 5 มีนาคม เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม ตลาดวันเดอรไดปดทำการเพ่ือทำความสะอาด 
 

คำอธิบาย : วัคซีนและเหตุการณไมพึงประสงค  
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนาทำใหหลายภาคสวนไดทำงานรวมกัน จนเกิดเปน

ความรวมมือในระดับท่ีไมเคยมีมากอน เพื่อเรงพัฒนาและสงมอบวัคซีนโควิด 19 

ตั ้งแตเดือนธันวาคม 2562 ผู ผลิตและหองปฏิบัติการไดทำงานอยางไมรู จักเหน็ด

เหน่ือยเพ่ือพัฒนาวัคซีนท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และผานการทดสอบท่ีเขมงวด

ดานความปลอดภัยซึ่งทดลองกับประชาชนจำนวนมาก (15-20,000 คน) ในหลาย

ประเทศท่ัวโลก 

จนถึงปจจุบัน วัคซีนเหลาน้ีไดรับการพิสูจนแลววาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จนถึง

เดือนมีนาคมมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแลวประมาณ 350 ลานโดสทั่วโลก โดยมี

รายงานเหตุการณไมพึงประสงคนอยมาก ในกรณีที่เกิดเหตุการณไมพึงประสงค การ

ฉีดว ัคซีนจะถูกระง ับชั ่วคราวเพื ่อใหหนวยงานกำกับดูแลแหงชาติของยุโรป 

สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ทำการประเมินหาสาเหตุ จนกวาจะพิสูจนไดวา

เหตุการณดังกลาวไมเกี่ยวของกับวัคซีนโควิด 19 จากนั้นจึงคอยกลับมาทำการฉีด

วัคซีนตอไป 

ในขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยไดยกระดับการสำรวจดานความปลอดภัยระดับชาตหิลังการจำหนายวัคซีน เพื่อรับมือตอ

เหตุการณไมพึงประสงคหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 (AEFI) โดยไดปรับปรุงขั ้นตอนการตรวจหาและการรายงานเหตุการณ คณะกรรมการ

ผูเชี่ยวชาญดาน AEFI ของประเทศไทยกำลังทำงานอยางใกลชิดกับผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ เชน องคการอนามัยโลก เพื่อติดตามความ

ปลอดภัยของวัคซีนอยางตอเนื่อง ประเมินหาสาเหตุหากพบเหตุการณไมพึงประสงค และเพื่อใหประชาชนไดทราบขอมูลที่เปนปจจุบันที่สุด

เก่ียวกับความปลอดภัยของวัคซีนโควิด 19 

ความจริงเก่ียวกับวัคซีนโควิด 19 
 

ว ัคซ ีนท ี ่ได ้ร ับการอนุม ัต ิโดยองค์การ

อนามัยโลกให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจะต้อง

ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ซึ ่งเป็น

เคร ื ่องย ืนยันค ุณภาพ ความปลอดภัย

ประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการผลิต 
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ประเทศไทยไดเปดตัวแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ และจนถึงปจจุบันยังไมมีรายงานกรณี AEFI ที่รายแรงในประชาชน

จำนวน 40,000 รายท่ีไดรับวัคซีนแลว 
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย
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