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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 163 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 73 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 

27,876 ราย มีผูเสียชีวิต 1 รายในวันนี้ 

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทย รอยละ 95.7 (26,663 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (91 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 4 (1,122 ราย) กำลังรักษา

หรือแยกกักตัว (917 รายอยูในโรงพยาบาล และ 205 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 73 จากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 7 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 22 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังและมีความเก่ียวของกับความเสีย่งจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานท่ีแออัด หรือสัมผัสกับ

ผูปวยยืนยัน ประกอบดวยในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 6 ราย ชาวเมียนมา 2 ราย) จังหวัดสมุทรสาคร (ชาวไทย 2 ราย ชาวเมียน

มา 6 ราย) นครปฐม (ชาวไทย 1 ราย) ปทุมธานี (ชาวไทย 1 ราย) นนทบุรี (ชาวไทย 1 ราย) สมุทรปราการ (ชาวไทย 1 ราย) ชลบุรี 

(ชาวไทย 1 ราย) ราชบุรี (ชาวไทย 1 ราย)  

o 44 รายพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร (ชาวเมียนมา 25 ราย) กรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 12 ราย ชาวลาว 1 

ราย) ปทุมธานี (ชาวไทย 1 ราย ชาวเมียนมา 4 ราย) และเพชรบุรี (ชาวไทย 1 ราย) ทำใหยอดผูปวยในกลุมนี้เพิ่มขึ้นเปน 15,492 

ราย 

• ในผูปวย 73 รายท่ีพบในประเทศไทย 33 รายพบในจังหวัดสมุทรสาคร 21 รายในกรุงเทพมหานคร และ 12 รายในจังหวัดอ่ืน ๆ  

• ในการระบาดระลอกใหมน้ี (ระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 22 มีนาคม 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 23,639 ราย โดย 

6,937 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 15,492 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 1,210 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศ ณ ปจจุบัน ผูปวย 22,486 รายหายดีแลว 1,122 รายกำลังรักษาตัว และ 31 รายเสียชีวิต  

• ในการระบาดระลอกใหม พบผูปวยแลวใน 65 จังหวัดของประเทศไทย ในสัปดาหท่ีผานมา (14-19 มีนาคม 2564) มีรายงานการพบผูปวย

ใหมใน 15 จังหวัด  
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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 - 21 มีนาคม 2564 มีผูไดรับฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทยแลวจำนวน 73,517 คน 

o วัคซีน Sinovac จำนวน 800,000 โดสแรกไดมาถึงประเทศไทยแลวเมื่อวันท่ี 20 มีนาคม และจะถูกกระจายไปใน 18 จังหวัดรวม โดยจะใช 

300,000 โดสเพื่อปองกันและควบคุมโรค 200,000 โดสเพื่อบุคลากรในระบบสาธารณสุข และ 300,000 โดสเพื่อกระตุน เศรษฐกิจในแหลง

ทองเท่ียวสำคัญ 

• สถานการณในจังหวัดสมุทรสาคร  

o นับตั้งแตมีการคลายมาตรการเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม การคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาครยังคงดำเนินตอไป โดยพบอัตราการติดเช้ือ

ประมาณรอยละ 1 หากสถานการณดีขึ้น จังหวัดจะขอให ศบค. พิจารณาคลายมาตรการเพ่ิมเติม โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 เมษายนเปนตนไป 

คำอธิบาย : ความรวมมือขามพรมแดนไทย-กัมพูชา 

การระบาดใหญของโรคโควิด 19 ไดพิสูจนแลววาไวรัสนั้นไรพรมแดน ดังนั้นขอมูลเกี่ยวกับการแพรระบาดในประเทศเพื่อนบานจึงมีความสำคัญตอการ

วางแผนและการเตรียมความพรอมของเรา ความรวมมือขามพรมแดนยังเปนประโยชนตอประเทศและภูมิภาคในการควบคุมการแพรระบาด กัมพูชามี

พรมแดนติดกับไทย 817 กิโลเมตรและแรงงานจากทั้ง 2 ประเทศตางเดินทางขามพรมแดนน้ีทุกวัน ขอมูลขององคการอนามัยโลก ประเทศกัมพูชาระบุวามี

การรายงานผูปวยในกัมพูชาเพียง 820 ราย ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564 โดยผูปวยสวนมากเปนนักทองเท่ียวท่ีตรวจพบเช้ือในระหวางกักกันโรค รวมถึงแรงงาน

ชาวกัมพูชา 90 คนท่ีเดินทางกลับจากประเทศไทย อยางไรก็ตาม ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ สถานการณเริ่มเปล่ียนไปเม่ือมีรายงานผูติดเชื้อโควิด 19 ในพ้ืนท่ีถึง 

32 รายในพรุงพนมเปญเน่ืองจากมีการฝาฝนการกักกันโรค เม่ือวันท่ี 19 มีนาคมมีรายงานผูปวยท้ังหมด 1,578 ราย และมีผูเสียชีวิต 1 ราย ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 

เทาในเวลาเพียงไมกี่สัปดาห การระบาดของโควิด 19 ลาสุดนาจะเกิดจากสายพันธุ B.1.1.7 ซ่ึงแพรกระจายไดเร็วกวาสายพันธุท่ีแพรระบาดอยูกอน ทางการ

กัมพูชาไดใชมาตรการดานสาธารณสุขแบบมุงเปาและรัดกุมเพื่อรับมือการแพรระบาดในปจจุบัน เจาหนาที่ขององคการนามัยโลก ประเทศไทย ประสานงาน

กับเจาหนาท่ีในกัมพูชาเปนประจำเพ่ือชวยใหไทยเขาถึงขาวกรองท่ีสำคัญเกี่ยวกับสถานการณท่ีน่ัน 

 

ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานการณในกัมพูชา โปรดคลิกท่ีน่ี และขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสายพันธุ B.1.1.7 ในกัมพูชา คลิกท่ีน่ี         
 

                
การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางและ

ความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตร

หลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 

การ “กระตุ้นภูมิคุ้มกันมากเกินไป” 

น้ันไม่มีอยู่จริง ร่างกายของเราถูก

ออกแบบมาให้เผชิญกับเชื้อโรค

มากมาย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นในทุก 

ๆ วันอยู่แล้ว 
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