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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 162 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 100 รายใหม่ ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 

27,594 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 รายในวันนี ้

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทย ร้อยละ 95.9 (26,450 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (90 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 3.8 (1,054 ราย) กําลงั

รักษาหรือแยกกกัตวั (846 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 208 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผู้ ป่วยยืนยนั 100 จากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 4 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค 

o 55 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงัและมีความเก่ียวข้องกับความเส่ียงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออัด หรือ

สมัผสักับผู้ ป่วยยืนยนั ประกอบด้วยในจงัหวดัสมทุรสาคร (ชาวไทย 13 ราย ชาวเมียนมา 16 ราย) สมทุรปราการ (ชาวไทย 4 

ราย) กรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 8 ราย) ปทุมธานี (ชาวไทย 1 ราย ชาวลาว 1 ราย) สพุรรณบุรี (ชาวไทย 1 ราย) เพชรบุรี (ชาว

ไทย 8 ราย) มกุดาหาร (ชาวไทย 1 ราย) นราธิวาส (ชาวเมียนมา 2 ราย) 

o 41 รายพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัเพชรบุรี (ชาวไทย 2 ราย) กรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 10 ราย ชาวเมียนมา 4 

ราย) นครปฐม (ชาวไทย 1 ราย) นนทบุรี (ชาวเมียนมา 1 ราย) ปทุมธานี (ชาวไทย 3 ราย) อยุธยา (ชาวไทย 2 ราย) และ

สมทุรสาคร (ชาวไทย 4 ราย ชาวเมียนมา 14 ราย) ทําให้ยอดผู้ ป่วยในกลุ่มนีเ้พ่ิมขึน้เป็น 15,365 ราย 

• ในผู้ ป่วย 96 รายท่ีพบในประเทศไทย 47 รายพบในจงัหวดัสมทุรสาคร 22 รายในกรุงเทพมหานคร และ 27 รายในจงัหวดัอ่ืน ๆ  
• ในการระบาดระลอกใหม่นี ้(ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 19 มีนาคม 2564) มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 23,357 ราย 

โดย 6,805 รายในจํานวนนีต้รวจพบผ่านระบบเฝ้าระวงั 15,365 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 1,187 รายตรวจพบใน

บคุคลท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ ณ ปัจจบุนั ผู้ ป่วย 22,273 รายหายดีแล้ว 1.054 รายกําลงัรักษาตวั และ 30 รายเสียชีวิต  
• ในการระบาดระลอกใหม่ พบผู้ ป่วยแล้วใน 65 จงัหวดัของประเทสไทย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (14-19 มีนาคม 2564) มีรายงานการพบ

ผู้ป่วยใหม่ใน 15 จังหวัด  
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ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 รายใหม่และสะสมในประเทศไทย ตามวนัท่ีรายงาน 
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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.  
• การขยายพระราชกําหนดการบริหารราชการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการคลายมาตรการการควบคุมโควิด 19  

o ศบค. อนุมัติการขยายการใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นครัง้ท่ี 11 โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 1 

เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 

o ศบค. อนมุตัิการคลายมาตรการ และจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 การใช้สีเพ่ือจดัประเภทจงัหวดัยงัคงมีอยู่ และจะ

ชีแ้จงรายละเอียดเพ่ิมเติมในเร็ว ๆ นี ้ในปัจจุบนัจงัหวดัสมทุรสาครถกูกําหนดให้เป็นพืน้ท่ีควบคมุ (สีส้ม) ร้านขายอาหารและสถาน

บนัเทิงในพืน้ท่ีสีส้มส่วนใหญ่สามารถเปิดได้ถึง 23.00 น. แต่ในจงัหวดัสมทุรสาคร สถานบนัเทิงยงัคงต้องปิดอยู่ สถานประกอบการ

ในพืน้ท่ีสีเขียวสามารถเปิดทําการได้ 

 
• แผนการฉีดวัคซีนของประเทสไทย  

ระหว่างวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ – 18 มีนาคม 2564 มีผู้ ได้รับวคัซีนแล้ว 62,941 รายในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 

(31,066 ราย) และบุคคลในพืน้ท่ีเส่ียง (20,511 ราย) คาดว่าในวนัพรุ่งนีป้ระเทศไทยจะได้รับวคัซีน Sinovac เพ่ิมขึน้และจะแจกจ่ายไป

ยงั 18 จงัหวดัสําหรับบคุลากรทางการแพทย์แนวหน้าและผู้ ท่ีมีโรคประจําตวั 

         
 

ใน ‘วิทยาศาสตร์ 5 นาที’ ดร. สมุยา สวามินาทาน 

จะมาอธิบายเก่ียวกบัโดสของวคัซีน และหลกัการ

ทางวิทยาศาสตร์และหลกัฐานท่ีมารองรับ 
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การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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