
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 165 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 39 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 

28,773 ราย มีผูเสียชีวิต 1 รายในวันนี้ 

• ในผูปวยท่ีพบในประเทศไทย รอยละ 94.9 (27,313 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (94 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 4.8 (1,366 ราย) กำลังรักษา

หรือแยกกักตัว (996 รายอยูในโรงพยาบาล และ 370 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 39 จากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 11 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 16 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังและมีความเก่ียวของกับความเสีย่งจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานท่ีแออัด หรือสัมผัสกับ

ผูปวยยืนยัน ประกอบดวยในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 9 ราย) จังหวัดกาฬสินธุ (ชาไทย 1 ราย) มหาสารคาม (ชาวไทย 1 ราย) 

และสมุทรสาคร (ชาวไทย 3 ราย ชาวเมียนมา 1 ราย)  

o 12 รายพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 3 ราย ชาวเมียนมา 2 ราย ชาวลาว 1 ราย) จังหวัดราชบุรี (ชาว

ไทย 1 ราย) สมุทรสาคร (ชาวเมียนมา 5 ราย) ทำใหยอดผูปวยในกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 16,052 ราย 

• ในจำนวนผูปวย 28 รายท่ีพบในประเทศไทย 10 รายพบในจังหวัดสมุทรสาคร 15 รายพบในกรุงเทพมหานคร และ 3 รายในจังหวัดอ่ืน ๆ  

• ในการระบาดระลอกใหมน้ี (ระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 29 มีนาคม 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 24,536 ราย โดย 

7,200 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 16,052 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 1,284 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศ ณ ปจจุบัน ผูปวย 23,136 รายหายดีแลว 1,366 รายกำลังรักษาตัว และ 32 รายเสียชีวิต  

• ในการระบาดระลอกใหม พบผูปวยแลวใน 67 จังหวัดของประเทศไทย 1 จังหวัดใหมท่ีพบผูปวย (1 ราย) คือจังหวัดกาฬสินธุ  

• 15 จังหวัดที่มียอดผูปวยสะสมจากการระบาดระลอกใหมสูงกวา 50 ราย ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร (17,093 ราย) กรุงเทพมหานคร (2,148 

ราย) ปทุมธานี (763 ราย) ชลบุรี (658 ราย) ระยอง (584 ราย) สมุทรปราการ (412 ราย) จันทบุรี (221 ราย) ตาก (214 ราย) นนทบุรี (214 

ราย) นครปฐม (171 ราย) อางทอง (125 ราย) เพชรบุรี (90 ราย) สมุทรสงคราม (73 ราย) อยุธยา (64 ราย)ราชบุรี (51 ราย) 
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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.  
สถานการณในจังหวัดกาฬสินธุ 

• วันน้ี จังหวัดกาฬสินธุรายงานผูปวยโควิด 19 เปนครั้งแรกจากการระบาดระลอกใหม 

• ผูปวยเปนหญิงอายุ 35 ป ซึ่งเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครเปนเวลาสั้น ๆ และไดสัมผัสใกลชิดกับเพื่อนซึ่งเปนผูคาในตลาดเขตบางแค และ

เปนผูปวยยืนยัน ผูปวยหญิงรายน้ีไดเดินทางไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุดวยตนเอง หลังทราบวาเพ่ือนของเธอมีผลตรวจเปนบวก 

การระบาดคร้ังใหมในเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

• มีรายงานการพบผูปวยรายใหมจำนวนหน่ึงในตลาดเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

• ผูปวยรายแรกเปนผูขายเนื้อ (ชายอายุ 39 ป) ซึ่งเคยเดินทางไปยังจังหวัดปทุมธานีเพื่อซื้อเนือ้มาขาย ณ ตลาดในสะพานสูง เริ่มมีอาการเมื่อ

วันท่ี 11 มีนาคม และพบผลตรวจเชื้อเปนบวกในวันท่ี 18 มีนาคม นอกจากนี้ยังพบวาภรรยาของเขาซึ่งเปนผูขายเนื้อในตลาดเดียวกัน ก็ติด

เช้ือแตไมแสดงอาการใด ๆ และพบผูสัมผัสความเสี่ยงสูงอีก 7 รายท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกัน 

• พบผูติดเชื้อเปนผูขายสลากกินแบงรัฐบาล (หญิงอายุ 57 ป) ซึ่งทำงานอยูในบริเวณใกลเคียงกับตลาดสะพานสูง เริ่มมีอาการเมื่อวันท่ี 17 

มีนาคม และพบผลตรวจเชื้อเปนบวกในวันท่ี 22 มีนาคม สมาชิกในครอบครัวอีก 4 รายก็มีผลตรวจเชื้อเปนบวก ซึ่งประกอบดวยผูสูงอายุ 

(อายุ 80 ป) และเด็ก (อายุ 4 ป)  
 

คำอธิบาย : ความรวมมือขามพรมแดนไทย-เมียนมา 

ขอมูลเก่ียวกับการแพรระบาดในประเทศเพ่ือนบานมีความสำคัญตอการวางแผนและการเตรียมความพรอมของเรา ประเทศเมียนมามีพรมแดนติด

กับไทย 2,416 กิโลเมตร พลเมืองเมียนมาและไทยจำนวนมากตางก็ทำงานและมคีรอบครัวอยูในประเทศของกันและกัน จวบจนถึงเดือนกนัยายน 

2563 เมียนมารายงานผูปวยเพียงไมกี่รายและไมมีผูเสียชีวิต แตสถานการณก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาสูเดือนตุลาคม 2563 เพราะยอดผูติดเชื้อโควิด 19 

เพ่ิมสูงข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงเดือนธันวาคม แมวาตัวเลขผูปวยจะลดลงเลก็นอยในชวงตนป 2564 แตในสัปดาหสุดทายของเดือนมกราคมยงัคงมีรายงาน

ยอดผูปวยเฉลี่ยอยูท่ี 367 รายตอวัน และตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 สถานการณทางการเมืองก็ไดขัดขวางการคัดกรองและตรวจเช้ือ เมื่อเขาสู

ตนเดือนมีนาคม มีการตรวจเชื้อเฉลี่ย 1,637 ครั้งและยอดผูปวย 19 รายตอวัน ซึ่งตอมาไดลดลงเปน 1,574 ครั้งและ 16 รายตอวันภายใน

กลางเดือนมีนาคม เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม เมียนมารายงานผูติดเชื้อโควิด 19 ทั้งสิ้น 142,385 ราย และผูเสียชีวิต 3,206 ราย แมวาเมียนมาจะเปน

ผูเขารวมโครงการ COVAX ซึ่งเปนโครงการระดับโลกท่ีมุงสรางการเขาถึงวัคซีนโควิด 19 อยางเทาเทียม นำโดยยูนิเซฟ, องคกรพันธมิตรเพ่ือวัคซีน

กาวี, องคการอนามัยโลก, กลุมพันธมิตรความรวมมือดานนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด และอื่น ๆ แตกาวีระบุวาเมียนมาอาจจะไมไดรับการ

จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ชุดแรกจาก COVAX (4.24 ลานโดส) เจาหนาท่ีองคการอนามัยโลก ประเทศไทย ประสานงานกับเจาหนาท่ีในเมียนมาอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือชวยใหไทยเขาถึงขาวกรองท่ีสำคัญเก่ียวกับสถานการณท่ีน่ัน 
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ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

         
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย

สำหรับผูทีไ่ดรับวัคซีนโควิด 19 แลว คุณสงสัยหรือไมวารางกายจะเร่ิมสรางภูมคุิมกันเมื่อไหรและจะคงอยู

ไดนานแคไหน  
 

คุณจะยังสามารถติดโควิด 19 และแพรเชื้อใหคนอื่นไดหรือไม 
 

คุณยังตองเฝาระวังอีกนานแคไหนหลังจากฉีดวัคซีนแลว 
 

ดร. เคท โอไบรอัน จากองคการอนามัยโลก จะมาตอบคำถามเหลานี้ใน ‘วิทยาศาสตร 5 นาที’  
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