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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 164 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 134 รายใหม่ ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 

28,577 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี ้

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทย ร้อยละ 94.6 (27,032 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (92 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 5.1 (1,453 ราย) กําลงั

รักษาหรือแยกกกัตวั (1,040 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 413 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผู้ ป่วยยืนยนั 134 จากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 6 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค 

o 41 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงัและมีความเก่ียวข้องกับความเส่ียงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออัด หรือ

สัมผัสกับผู้ ป่วยยืนยัน ประกอบด้วยในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 16 ราย) จังหวัดตาก (ชาวเมียนมา 5 ราย) สมุทรปราการ 

(ชาวไทย 5 ราย) สมทุรสาคร (ชาวไทย 3 ราย ชาวเมียนมา 12 ราย)  

o 87 รายพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 22 ราย ชาวเมียนมา 59 ราย) จงัหวดัปทุมธานี (ชาวเมียน

มา 1 ราย) สมุทรสงคราม (ชาวไทย 2 ราย ชาวเมียนมา 1 ราย) สมุทรสาคร (ชาวเมียนมา 2 ราย) ทําให้ยอดผู้ ป่วยในกลุ่มนี ้

เพ่ิมขึน้เป็น 15,982 ราย 

• ในจํานวนผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทย 17 รายพบในจงัหวดัสมทุรสาคร 98 รายในกรุงเทพมหานคร และ 13 รายในจงัหวดัอ่ืน ๆ  
• ในการระบาดระลอกใหม่นี ้(ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 26 มีนาคม 2564) มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 24,340 ราย 

โดย 7,111 รายในจํานวนนีต้รวจพบผ่านระบบเฝ้าระวงั 15,982 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 1,247 รายตรวจพบใน

บคุคลท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ ณ ปัจจบุนั ผู้ ป่วย 22,855 รายหายดีแล้ว 1,453 รายกําลงัรักษาตวั และ 32 รายเสียชีวิต  
• ในการระบาดระลอกใหม่ พบผู้ ป่วยแล้วใน 66 จงัหวดัของประเทศไทย  

• 14 จังหวัดท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกใหม่สูงกว่า 50 ราย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร (17,052 ราย) กรุงเทพมหานคร 

(2,055 ราย) ปทุมธานี (760 ราย) ชลบุรี (658 ราย) ระยอง (584 ราย) สมทุรปราการ (404 ราย) จนัทบุรี (221 ราย) นนทบุรี (194 ราย) 

นครปฐม (170 ราย) อ่างทอง (125 ราย) เพชรบรีุ (88 ราย) สมทุรสงคราม (73 ราย) และอยธุยา (64 ราย) 
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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  

o เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 25 มีนาคม องค์การอาหารและยาประเทศไทยได้อนมุตัิวคัซีน Johnson & Johnson สําหรับการใช้งานเป็นกรณี

ฉุกเฉินภายในประเทศ วัคซีนนีเ้ป็นวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 รายการท่ี 3 ท่ีได้รับการอนุมัติให้ใช้ในโครงการฉีดวัคซีน

ระดบัประเทศ 

o พบเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์เพียง 2 กรณี และผู้ รับวคัซีนทัง้ 2 รายดงักล่าวได้รับการรักษาและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 

o เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุได้สอบสวนกรณีท่ีมีผู้ เสียชีวิตหลงัจากได้รับวคัซีน รายงานเบือ้งต้นชีใ้ห้เห็นว่าชายผู้ เสียชีวิตมีโรคประจําตวั

เป็นหลอดเลือดโป่งพองอยู่แล้วก่อนฉีดวคัซีน กรมควบคมุโรคได้ตรวจสอบกรณีดงักล่าวอย่างละเอียด และกระทรวงสาธารณสุขได้

แถลงข่าวเพ่ือชีแ้จงว่าบคุคลรายนีไ้ด้เสียชีวิตลงด้วยโรคท่ีมีมาก่อน และไม่ได้เป็นผลมาจากการได้รับวคัซีนโควิด 19 

o สําหรับวัคซีน Sinovac ชุดแรก (200,000 โดส) ท่ีมาถึงประเทศไทย 19,720 โดสได้ถูกกระจายไปยัง 13 จังหวัด สําหรับวัคซีน 

AstraZeneca ได้มีการกระจาย 54,980 โดสไปยงั 5 จงัหวดั (สมทุรสาคร นนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ และกรุงเทพมหานคร) 

o ระหว่างวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ - 25 มีนาคม ได้มีการฉีดวคัซีนแล้ว 136,190 โดส โดยประชาชนชนท่ีได้รับโดสแรกแล้วมี 121,392 ราย

และ 14,798 รายได้รับครบ 2 โดส 

 

คาํอธิบาย : ความร่วมมือข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย 

การระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ได้พิสูจน์แล้วว่าไวรัสนัน้ไร้พรมแดน ดังนัน้ข้อมูลเก่ียวกับการแพร่ระบาดในประเทศเพ่ือนบ้านจึงมี

ความสําคัญต่อการวางแผนและการเตรียมความพร้อมของเรา ความร่วมมือข้ามพรมแดนยงัเป็นประโยชน์ต่อประเทศและภูมิภาคในการ

ควบคมุการแพร่ระบาด ประเทศมาเลเซียมีพรมแดนติดกบัไทย 595 กิโลเมตร ชาวไทยในภาคใต้จํานวนมากมีวฒันธรรม ศาสนา และกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึงกับชาวมาเลเซียในอีกฟากของพรมแดน ตัง้แต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2564 มาเลเซียรายงานผู้ ป่วยโควิด 336,808 ราย 

ผู้ เสียชีวิต 1,246 ราย และยอดผู้ ป่วยรายใหม่ราว 1,000 รายต่อวนั เกือบทัง้หมดมาจากการติดเชือ้ภายในประเทศท่ีเกิดขึน้เป็นวงกว้าง แต่ถือ

ว่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับต้นเดือนกุมภาพันธ์ท่ีมียอดผู้ ป่วยใหม่ราว 3,000 คนต่อวัน อย่างไรก็ตามในประเทศมาเลเซีย ยอด 

reproduction number หรือท่ีเรียกว่า R0 ล่าสดุได้เพ่ิมขึน้เป็น 0.99 ทําให้เกิดความกงัวลว่าการระบาดระลอกใหม่อาจจะเกิดขึน้ในไม่ช้า ยอด 

reproduction number หมายถึงจํานวนของผู้ติดเชือ้ท่ีอาจเกิดขึน้จากการแพร่เชือ้ของผู้ ป่วย 1 คนในกลุ่มประชากรท่ีมีความเส่ียงต่อการติด

เชือ้ ยอด R0 ท่ีสงูกว่า 1 หมายถึงการแพร่ระบาดกําลงัขยายตวั ทางการมาเลเซยีกระตุ้นให้ประชาชนปฏิบตัิตามมาตรการด้านสาธารณสขุและ

การเว้นระยะต่อไปเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ มาเลเซียได้เร่ิมโครงการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสโควิดระดบัชาต ิ

เป็นบริการท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายสําหรับประชาชนทัง้ชาวมาเลเซียและชาวต่างชาต ิณ วนัท่ี 24 มีนาคม ประชาชน 74,289 รายในประเทศได้รับ

วคัซีนครบโดสแล้ว เจ้าหน้าท่ีองค์การอนามยัโลก ประเทศไทย ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีในมาเลเซียอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือช่วยให้ไทยเข้าถึงข่าว

กรองท่ีสําคญัเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีนัน่ 
 

ศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ีน่ี  
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การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

โควิด 19 ยังคงเป็น 

ภัยคุกคามในปี 2564  
 

เรายงัต้อง 

ฉีดวัคซีน โควิด 19  
ตามคาํแนะนําของแต่ละประเทศ 

การเตรียมตัว 

ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ก่อน หลัง 

แจ้งให้แพทย์ทราบเก่ียวกบัโรคประจําตวั

หรือการแพ้ยา/วคัซีน ก่อนไปฉีดวคัซีน 

อย่ากินยาแก้ปวดหรือยาลดไข้ใด ๆ 

ก่อนฉีดวคัซีน 

แจ้งให้แพทย์ทราบว่าได้ใช้ยา

อะไรอยู่หรือไม ่

อยู่ในบริเวณโรงพยาบาล 30 นาทีหลงั

ฉีดวคัซีนเพ่ือดอูาการไม่พึงประสงค ์

อาการไม่พึงประสงค์ เช่น ผื่น ปวดกล้ามเนือ้ และ

ไข้ตํ่า ที่เกิดขึน้ระหว่าง 30 นาที – 2 ชัว่โมง หลงัฉีด

วคัซีนจะค่อย ๆ หายไปเอง แต่หากมีไข้สงู ให้รีบพบ

แพทย์หรือโทร 1669 

เพ่ือความปลอดภยั ให้ดอูาการที่อาจ

เก่ียวข้องกบัวคัซีนในวนัที่ 1, 7 และ 30 

และรายงานความปผิดปกติให้แพทย์ทราบ 
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