สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 8 มีนาคม 2564
หมวดหมู่
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • วันที่ 8 มีนาคม 2564

เรื่อง

สถานการณ์โลก
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 117 ล้านราย มีจานวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.60 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจานวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจานวน 92.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 79.1)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,967 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก
อยู่ที่ 537,838 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านราย โดยมีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,691 ราย
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115
สถานการณ์อาเซียน
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 313,460 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,683 ราย
- เมียนมา ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 142,034 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,200 ราย
- เวียดนาม ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,512 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11 ราย
- กัมพูชา ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,011 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 34 ราย
- ลาว ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 47 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย
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สถานการณ์ • ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 26,441 ราย เสียชีวิตรวม 85 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น) รักษาหายแล้ว
25,777 ราย (97.49%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 33 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 460 ราย
(ต่อ)
• ผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันที่ 8 มีนาคม 2564 จานวน 71 ราย
- ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 41 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine 23 ราย มีรายละเอียดดังนี้
เดนมาร์ก 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 10 ราย อิตาลี 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย เลบานอน 1 ราย
สหราชอาณาจักร 4 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย บาห์เรน 2 ราย สาธารณรัฐแซมเบีย 1 ราย
- ผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 7 ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

สรุปสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มอาเซียนและทั่วโลก
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• วันที่ 8 มีนาคม 2564 “จากหน้ากากดาน้าสูห่ น้ากากป้องกันโควิด-19”
ข้อมูล
• ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่ทาให้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคสาหรับบุคลากรแพทย์ขาดแคลน ทีมวิจัยจาก
ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจึงระดมความคิด เพื่อประยุกต์สิ่งใกล้ตัวให้กลายเป็นอุปกรณ์รับมือการระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และชุดหน้ากาก PAPR จากหน้ากากดาน้าคือหนึ่งในนวัตกรรม
ที่ดัดแปลงขึ้นมารับมือกับเชื้อโรค
• หน้ากากดาน้าที่ประกอบเข้ากับชุดกรองอากาศเป็นหนึ่ง
ในงานวิจัยการพัฒนาหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ
ชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง เพื่อรับมือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
โดยมี ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
ร่วมพัฒนากับทีมวิจัยภาควิชาเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• อ.พงศธร ชมดี ผู้แทนทีมวิจัยภาควิชาเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อธิบายว่าหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูงหรือ
หน้ากาก PAPR ที่พัฒนามี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกพัฒนาขึ้นก่อนประยุกต์ใช้หมวกนิรภัยสาหรับอุตสาหกรรม
มีพัดลม และชุดกรองอากาศที่เป่าลมเข้าหมวกเพื่อให้แรงดันในหมวกเป็นบวกตามมาตรฐาน ช่วยป้องกัน
อากาศจากภายนอกเข้าไปในหมวก ใช้พลังงานจากแบตเตอรีสารองไฟหรือพาวเวอร์แบงก์ ซึ่งใช้งานได้นาน
4 - 6 ชั่วโมง จากนั้นได้พัฒนารูปแบบประยุกต์หน้ากากดาน้ามาใช้ โดยมีหลักการทางานคล้ายกัน แตกต่างเพียง
ขนาดและความคล่องตัวในการใช้งาน
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• อ.พงศธร อธิบายว่าระหว่างการพัฒนาชุด PAPR ทีมพัฒนาได้หารือกันเรื่องการพัฒนา mini PAPR ที่
ข้อมูล
สามารถสวมใส่และถอดได้ง่ายกว่าชุด PAPR แบบปกติ ทั้งนี้ ชุด PAPR ในต่างประเทศจะแบ่งออกเป็น
ทางวิชาการ
1. แบบ loose fitting PAPR ซึ่งเป็นชุด PAPR ที่มีขนาดใหญ่ และ
(ต่อ)
2. แบบ Tight-Fitting PAPR ที่เป็น mini PAPR ซึ่งมีขนาดเล็กและกระชับใบหน้ามากกว่า

งานวิจัยดังกล่าวเป็นผลจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
สาหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ตอ้ งทางาน เพื่อรับมือสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่ง รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวว่า ไม่มีโรงพยาบาลใดๆ
ในประเทศไทยหรือในโลกที่เตรียมพร้อมกับการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าวมาก่อน ทาให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
และหน้ากากอนามัย N95 ซึ่งปกติมีการสารองอุปกรณ์ดังกล่าวไม่มาก
และมีใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยวัณโรคหรือผู้ป่วยอีสุกอีใส
• รศ.นพ.อนันต์ กล่าวถึงอุปสรรคต่อการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
และเล่าถึงสถานการณ์เมื่อครั้งโควิด-19 ระบาดในไทยระลอกแรกว่า ประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
สาหรับบุคลากรทางการแพทย์ต่างระงับการส่งออกอุปกรณ์ดังกล่าว ทาให้โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช ซึ่งรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะหน้ากาก
อนามัย N95 ไม่สามารถหาซือ้ ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงต้องประยุกต์ใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว และ
จากที่เห็นบุคลากรที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวนี้ไม่มีใครติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลรับผู้ป่วย
โควิด-19 ตลอด แต่ไม่มีบุคลากรติดเชื้อแม้แต่รายเดียว แต่หลังจากนี้จะทาอย่างไรให้มีความยั่งยืน ก็ต้องให้ผู้
ประกอบเป็นผู้ผลิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาคเอกชนที่จะรับนวัตกรรมนี้ไปพัฒนาต่อ
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• ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ในระยะแรกที่เริ่มมีการระบาดส่งผลให้
ข้อมูล
อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคขาดแคลนเป็นอย่างมาก โรงพยาบาลต่าง ๆ ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ป้องกันมาใช้งาน
ทางวิชาการ
ได้อย่างเพียงพอ บุคลากรทางการแพทย์จึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะปฏิบัติงานสูง วช. ในฐานะ
(ต่อ)
หน่วยงานดาเนินการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านเวชภัณฑ์
อุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีการสนับสนุนทุนวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าว
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• วันที่ 8 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
ข้อมูล
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า "ขณะนี้จานวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก เกินกว่า 300
ทางวิชาการ
ล้านโดสแล้ว ใช้เวลา 3 เดือน นับจากวันแรกที่มีการฉีดวัคซีนในประชากร โดยมี 114 ประเทศที่ได้รับวัคซีน
(ต่อ)
• อัตราการฉีดรวมกันทั่วโลกอยู่ที่ 7.93 ล้านโดสต่อวัน และมี 3 ประเทศที่ได้ฉีดวัคซีนให้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของ
ประชากร โดยอิสราเอลฉีดวัคซีนเกือบครบ 100% ทั้งนี้สหรัฐอเมริกามีการฉีดวัคซีนจานวนมากทีส่ ุด กว่า 90
ล้านโดส หรือเกือบ 1 ใน 3 ของจานวนการฉีดวัคซีนทั่วโลก
• ภูมิภาคอาเซียน มีการฉีดวัคซีนแล้ว 8 ประเทศ รวมกันเกือบ 5 ล้านโดส โดยเวียดนามเป็นประเทศล่าสุดใน
อาเซียนที่มีการฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นวันแรก
สาหรับประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนแล้วใน 13 จังหวัด จานวนรวม 27,497 คน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564
• การฉีดวัคซีน จานวน 300 ล้านโดส อว. ขอรายงานสถิติที่สาคัญ ดังนี้
1. ใช้เวลาในการฉีดวัคซีนถึง 300 ล้านโดส ในเวลา 90 วัน โดย 100 ล้านโดสแรกใช้เวลา 56 วัน
ขณะที่ 100 ล้านโดสที่สองใช้เวลาเพียง 19 วัน และ 100 ล้านโดสที่สามใช้เวลาเร็วขึ้น โดยใช้เวลา
15 วัน เนื่องจากเริ่มมีการกระจายวัคซีนไปทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มจานวนประเทศที่ฉีดวัคซีน
2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สดุ มี 6 ประเทศที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 10 ล้านโดส ได้แก่
1) สหรัฐอเมริกา จานวน 90.35 ล้านโดส (29.7% ของจานวนการฉีดทั่วโลก)
2) จีน จานวน 52.50 ล้านโดส (17.3%)
3) สหภาพยุโรป 40.43 ล้านโดส (13.3%)
4) สหราชอาณาจักร 23.34 ล้านโดส (7.7%)
5) อินเดีย 20.92 ล้านโดส (6.9%)
6) บราซิล 10.39 ล้านโดส (3.4%)
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3. ประเทศที่ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากทีส่ ุด มี 3 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรเกินครึ่ง ได้แก่
ข้อมูล
1) อิสราเอล (96.01% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
ทางวิชาการ
2) เซเชลส์ (85.12%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
(ต่อ)
3) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (58.36%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech,
Sinopharm และ Gamaleya)
4. ความเร็วในการฉีดวัคซีนสูงที่สุด 10 อันดับแรก (เฉลีย่ ล่าสุด)
1) สหรัฐอเมริกา (วันละ 2.16 ล้านโดส)
2) สหภาพยุโรป (วันละ 1.10 ล้านโดส)
3) อินเดีย (วันละ 0.95 ล้านโดส)
4) จีน (วันละ 0.60 ล้านโดส)
5) รัสเซีย (วันละ 0.51 ล้านโดส)
6) บราซิล (วันละ 0.39 ล้านโดส)
7) สหราชอาณาจักร (วันละ 0.35 ล้านโดส) 8) เยอรมนี (วันละ 0.22 ล้านโดส)
9) อินโดนีเซีย (วันละ 0.20 ล้านโดส)
10) ตุรกี (วันละ 0.19 ล้านโดส)
5. จานวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมภิ าค
1) เอเชียและตะวันออกกลาง 38.92%
2) อเมริกาเหนือ 31.63%
3) ยุโรป 22.05%
4) ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 5.73%
5) แอฟริกา 1.64%
6) โอเชียเนีย 0.03%
6. ยอดการจองวัคซีนทั่วโลก รวมกันประมาณ 9,600 ล้านโดส
- ประเทศที่มียอดการจองวัคซีนจานวนมากที่สดุ ได้แก่ อินเดีย
- วัคซีนที่ได้รับการจองมากทีส่ ุดคือวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford
- ประเทศที่มีการจองวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สดุ คือ สหราชอาณาจักร
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7. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 4,881,330 โดส ใน 8 ประเทศ ได้แก่
ข้อมูล
1) สิงคโปร์ จานวน 525,039 โดส (9.2% ของประชากร) เริ่มฉีดเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563
ทางวิชาการ
2) อินโดนีเซีย จานวน 4,022,544 โดส (1.51% ของประชากร) เริ่มฉีดเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564
(ต่อ)

3) พม่า จานวน 104,664 โดส (0.2% ของประชากร) เริ่มฉีดเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564
4) กัมพูชา จานวน 71,185 โดส (0.43% ของประชากร) เริ่มฉีดเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564
5) มาเลเซีย จานวน 127,608 โดส (0.39% ของประชากร) เริ่มฉีดเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564
6) ไทย จานวน 27,497 โดส (0.05% ของประชากร) เริ่มฉีดเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2564
7) ฟิลิปปินส์ จานวน 2,793 โดส เริ่มฉีดเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564
8) เวียดนาม เพิ่งเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2564
ทั้งนี้ ลาว ได้ประกาศว่าจะฉีดวัคซีนในเดือนมีนาคม 2564 หลังจากที่ฉีดวัคซีนที่ได้รับบริจาคมาชุดแรก
เมื่อเดือน พ.ย. 2563 (ไม่ทราบจานวน) ส่วนบรูไน ระบุว่าจะฉีดภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564
8. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย
จานวนการฉีดวัคซีนสะสม 27,497 คน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยฉีดแล้ว 13 จังหวัด และ
สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มกี ารฉีดวัคซีนมากที่สดุ
• แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, Our World in data, กระทรวงสาธารณสุข
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