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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 166 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 จํานวน 42 รายใหม่ ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ใน

ประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 28,863 ราย 

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทย ร้อยละ 95 (27,426 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (94 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 4.7 (1,343 ราย) กําลงัรักษา

หรือแยกกกัตวั (979 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 364 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผู้ ป่วยยืนยนั 42 จากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 16 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค และ 2 รายท่ีเดินทางเข้า

ประเทศผ่านพรมแดนทางบก 

o 19 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงัและมีความเก่ียวข้องกับความเส่ียงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออัด หรือ

สมัผสักับผู้ ป่วยยืนยนั ประกอบด้วยในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 7 ราย ชาวเมียนมา 1 ราย) จงัหวดัสมทุรสาคร (ชาวไทย 2 

ราย ชาวเมียนมา 6 ราย) และสมทุรปราการ (ชาวไทย 3 ราย)  

o 5 รายพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชงิรุกในกรุงเทพมหานคร (ชาวเมียนมา 1 ราย ชาวลาว 1 ราย) และจงัหวดัสมทุรสาคร (ชาวไทย 

1 ราย ชาวเมียนมา 2 ราย) ทําให้ยอดผู้ ป่วยในกลุ่มนีเ้พ่ิมขึน้เป็น 16,062 ราย 

• ในจํานวนผู้ ป่วย 24 รายท่ีพบในประเทศไทย 11 รายพบในจงัหวดัสมทุรสาคร 10 รายพบในกรุงเทพมหานคร และ 3 รายในจงัหวดัอ่ืน ๆ  
• ในการระบาดระลอกใหม่นี ้(ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2564) มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 24,626 ราย 

โดย 7,241 รายในจํานวนนีต้รวจพบผ่านระบบเฝ้าระวงั 16,062 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 1,323 รายตรวจพบใน

บคุคลท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ ณ ปัจจบุนั ผู้ ป่วย 23,249 รายหายดีแล้ว 1,343 รายกําลงัรักษาตวั และ 34 รายเสียชีวิต  
• ในการระบาดระลอกใหม ่พบผู้ ป่วยแล้วใน 67 จงัหวดัของประเทศไทย ตัง้แต่สัปดาห์ที่ 28 มีนาคม – 31 มีนาคม มีรายงานการพบ

ผู้ป่วยใหม่ ใน 9 จังหวัด 

• 15 จังหวัดท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกใหม่สูงกว่า 50 ราย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร (17,112 ราย) กรุงเทพมหานคร 

(2,175 ราย) ปทุมธานี (763 ราย) ชลบุรี (658 ราย) ระยอง (584 ราย) สมุทรปราการ (41ถ ราย) จันทบุรี (221 ราย) ตาก (214 ราย) 

นนทบรีุ (198 ราย) นครปฐม (173 ราย) อ่างทอง (125 ราย) เพชรบรีุ (90 ราย) สมทุรสงคราม (73 ราย) อยธุยา (64 ราย)ราชบรีุ (51 ราย) 

 

การวิเคราะห์  
สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยดเูหมือนจะทรงตวั ยอดผู้ ป่วยรายวนัท่ีตรวจพบผ่านการเฝา้ระวงัและการค้นหาผู้ ป่วยเชงิรุกลดลงใน

ภาพรวม และถงึแม้ว่าจะมีกลุ่มผู้ติดเชือ้และการระบาดท่ีเกิดขึน้ใหม่ แต่ก็ถกูตรวจพบอยา่งรวดเร็วและควบคมุได้ก่อนท่ีจะกลายเป็นการ

แพร่กระจายท่ีรุนแรง ความขดัแย้งในประเทศเมียนมาอาจกลายเป็นความเส่ียงต่อประเทศไทยได้หากมาตรการควบคมุโควิด 19 ได้รับ

ผลกระทบ และหากมีการเคล่ือนย้ายข้ามพรมแดนมากขึน้ นอกจากนีก้ารแพร่กระจายของเชือ้โควดิสายพนัธุ์ตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในประเทศ

เพ่ือนบ้าน เช่น กมัพชูา ก็ยงัเป็นประเด็นท่ีน่ากงัวลอย่างมาก 
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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.  
• สถานการณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ 

พบกลุ่มผู้ติดเชือ้ใหม่ในจงัหวดัสมทุรปราการซึ่งเป็นพนกังานโรงแรม ASQ และสมาชิกในครอบครัว ผู้ ป่วยรายแรกคือพนกังานท่ีทํางาน

ในโรงแรม ASQ กรุงเทพมหานคร และพบผลตรวจเชือ้เป็นบวกเมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม พนกังานของโรมแรม ASQ กลุ่มนีม้ีหน้าท่ีเตรียม จดั

วาง และเก็บถาดและขยะจากห้องพกัของแขกในโรงแรม พนกังานบางรายไม่ได้สวมถงุมือและไม่ได้ล้างมือเป็นประจํา 

• สถานการณ์ในสถานกักกันคนเข้าเมือง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

พบผู้ติดเชือ้เป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ถกูกกักนั ณ สถานกักกนัคนเข้าเมืองบางเขน (IDC) ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 3 

ราย และเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีทํางานในสถานกกักนั 

• การคลายมาตรการกักกันบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทย 

มาตรการกกักนัชดุใหม่สําหรับผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยจะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 รายละเอียดอยู่ในตารางด้านล่าง 

ระยะการกักกัน การตรวจหาเชือ้ในทางเดินหายใจ (RT-PCR) หมายเหต ุ

 

7 วันสําหรับผู้ เดินทางท่ีได้รับวัคซีนอย่างน้อย 

14 วนัก่อนการเดินทาง 

 

ต้องเข้ารับการตรวจหาเชือ้ 1 ครัง้ในวนัท่ี 5-6 
 

-  ต้ อ ง เ ป็ น วั ค ซี น ท่ี จ ด

ทะเบียนในประเทศไทย

ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 รายใหม่และสะสมในประเทศไทย ตามวนัท่ีรายงาน 
ผลการรักษาผู้ ป่วยโควิด 19 

(จํานวน 28,863) 

กําลงัรักษา  

ร้อยละ 4.7 
เสียชีวิต  

ร้อยละ 0.3 

หายแล้ว  

ร้อยละ 95.0 

ใหม่ สะสม 

วนัที่รายงาน ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 31 มีนาคม 2564 
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ระยะการกักกัน การตรวจหาเชือ้ในทางเดินหายใจ (RT-PCR) หมายเหต ุ

*สําหรับนักเดินทางชาวไทยท่ีไม่มีใบรับรองการ

ปลอดเชื อ้โควิด ต้องเข้ารับการตรวจหาเชือ้

เพ่ิมเติมอีก 1 ครัง้เมื่อเดินทางมาถึง 

หรือแนะนําโดยองค์การ

อนามยัโลก 

10 วันสําหรับผู้ เดินทางท่ียังได้รับวคัซีนไม่ครบ

โดส 

ต้องเข้ารับการตรวจหาเชือ้ 2 ครัง้ ครัง้แรกในวนัท่ี 

3-5 และครัง้ท่ีสองในวนัท่ี 9-10 

14 วนัสําหรับผู้ เดินทางทุกสญัชาติท่ีเดินทางมา

จากประเทศท่ีพบเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ เช่น 

บอตสวานา แคเมอรูน คองโก แอฟริกาใต้ กานา

ซิมบับเว เคนยา โมซัมบิก รวันดา แทนซาเนีย 

แซมเบีย 

ต้องเข้ารับการตรวจเชือ้ 3 ครัง้ ครัง้แรกเมื่อ

เดินทางมาถึง ครัง้ท่ีสองในวันท่ี 6-7 และครัง้ท่ี

สามในวนัท่ี 12-13 

 

คาํอธิบาย : โควิด 19 ในประเทศลาว 

ข้อมลูเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด 19 ในประเทศเพ่ือนบ้านมีความสําคญัต่อการกําหนดมาตรการควมคมุโรคของเรา ประเทศไทยมี

พรมแดนติดกับประเทศลาว 1,845 กิโลเมตร กว่าคร่ึงหน่ึงอยู่ติดกับแม่นํา้โขง ชาวลาวและชาวไทยจํานวนมากทํางานหรือมีครอบครัวในอีก

ฟากของพรมแดน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ประเทศลาวมีรายงานผู้ ป่วยโควิด 19 เพียง 49 ราย (และไม่มีผู้ เสียชีวิต) จากประชากรทัง้หมด 7 ล้าน

คน ดังนัน้จึงมีอุบัติการณ์สะสมน้อยกว่า 1 รายต่อประชากร 100,000 คน (ถือเป็นหน่ึงในอัตราท่ีตํ่าท่ีสุดในกลุ่มภูมิภาค) ชาวต่างชาติท่ี

เดินทางมาถึงประเทศลาวต้องมีผลตรวจหาเชือ้ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบภายในเวลาไม่เกิน 72 ชัว่โมง และต้องเข้ากกักันโรค 14 วนั ต้องสวม

อปุกรณ์ติดตามทางการแพทย์และซือ้ประกนัโควิด 19 จากบริษัทท่ีกําหนดโดยคณะกรรมทํางาน ค่าใช้จ่ายระหว่างการกกักนัโรค การตรวจหา

เชือ้ ค่าเช่าอุปกรณ์ติดตามทางการแพทย์ และค่าประกันภัยเป็นความรับผิดชอบของบุคคลหรือองค์กรต้นสังกัดของบุคคลนัน้ กระทรวง

สาธารณสขุได้ดําเนินการทบทวนการดาํเนินการภายใน (IAR) สําหรับการรับมือโควิด 19 ในระดบัจงัหวดัสําหรับจงัหวดัในภาคใต้เมือ่วนัท่ี 11-

12 มีนาคม 2564 ขณะนีอ้งค์การอนามัยโลกกําลังดําเนินการด้านศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และการอบรมระบบการจัดการ

เหตกุารณ์ระดบัท้องถิ่นเพ่ือช่วยให้จงัหวดัและอําเภอสามารถรับมือภาวะฉกุเฉินด้านสาธารณสขุได้ เจ้าหน้าท่ีองค์การอนามยัโลก ประเทศไทย 

ได้ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีลาวเพ่ือช่วยให้ไทยเข้าถึงข่าวกรองท่ีสําคญัเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีนัน่ 
       
การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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