
Date News ข่าว Country Remark
11-05-2021 Malaysia’s Prime Minister Muhyiddin Yassin on 

Monday announced another nationwide 
lockdown, as the country grapples with a fresh 
surge in coronavirus "African Varients" cases.

นายกรัฐมนตรีมูหย์ิดดิน ยัสซนิแหง่มาเลเซยี 
ประกาศล็อกดาวนท์ั่วประเทศแล้ว เพือ่พยายาม
ควบคุมสถานการณร์ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่ยังคงมีความ
รุนแรง จ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่ยังคงพุง่สูงขึน้ 
อีกทัง้ยังพบการระบาดของเชือ้โควิดกลายพันธุ ์
'สายพันธุแ์อฟริกา' ในประเทศมาเลเซยี

Malaysia
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06-05-2021 The Ministry of Health of Cambodia on May 6 

reported another 650 Covid-19 cases. As of 
May 6, the country had recorded a total of 
17,621 Covid-19 cases. The Phnom Penh 
Municipal Administration issued a set of detailed 
guidelines for the seven days to May 12 after 
the capital emerges from lockdown at the onset 
of May 6. The municipal administration will 
retain the colour-coded designations of city 
areas with similar rules as during the lockdown 
period.

กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชารายงานสถิติ
เก่ียวกับโรคโควิด-19 ในรอบ 24 ช่ัวโมงล่าสุด 
ยืนยันผู้ป่วยใหม่ 650 คน ท าใหส้ถิติผู้ติดเชือ้
สะสมเพิม่เป็นอย่างน้อย 17,621 คน ขณะที่
มาตรการล็อกดาวนก์รุงพนมเปญ และจงัหวัด
กันดาลที่อยู่ติดกัน สิน้สุดเม่ือเข้าสู่วันพฤหสับดี
ตามเวลาทอ้งถิ่น หลังมีการควบคุมพืน้ที่ขัน้สูงสุด
ยาวนาน 3 สัปดาห ์อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชา
ยังคงบงัคับใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด
เฉพาะพืน้ที่ โดยแบง่เป็นเขตสีแดง สีส้ม สีเหลือง
 ตามอัตราการพบผู้ติดเชือ้ต่อจ านวนประชากร 
โดยเขตสีแดงและสีส้มจะยังอยู่ภายใต้มาตรการล็
อกดาวนต์่อ จนถึงวันที่ 12 พ.ค.นี้

Cambodia
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05-05-2021 The European Medicines Agency's human 

medicines committee "will carry out an 
accelerated assessment of data submitted by 
the company that markets Comirnaty," said an 
EMA statement - referring to American vaccine 
brand name Pfizer. The agency would 
announce its findings in June "unless 
supplementary information is needed", the 
statement added. Pfizer and BioNTech on 
Friday asked the European regulator to 
authorise their COVID-19 vaccine after filing a 
similar request with the US authorities earlier in 
April. Their vaccine is currently only approved 
for use on people aged 16 and over.

องคก์ารยาแหง่สหภาพยุโรป หรือ EMA ก าลัง
รวบรวมข้อมูลเพือ่ท าการประเมินวัคซนีต้านโค
วิด-19 จากบริษัทไฟเซอรแ์ละไบออนเทค ว่าจะ
เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับการน าไปใช้งาน
กับวัยรุ่นอายุระหว่าง 12-15 ปีหรือไม่ หลังจาก
หลายประเทศเร่ิมใหค้วามส าคัญกับการฉีดวัคซนี
ใหแ้ก่กลุ่มเด็กเป็นกลุ่มถัดไป โดยจะน าผลการ
ทดลองทางคลินิกกับเด็กอายุ 12 ในฐานที่
อัมสเตอรด์ัมมาพิจารณาด้วย โดยคาดว่าจะ
สามารถเผยผลการประเมินได้ภายในเดือน
มิถุนายน หากได้ข้อมูลในการพิจารณาครบถ้วน 
ไฟเซอร ์และไบออนเทค ได้ยื่นค าร้องต่อองคก์าร
ยาแหง่สหภาพยุโรป เพือ่ขอใหอ้นุมัติวัคซนี
ป้องกันโรคโควิด-19 หลังจากได้ยื่นเร่ืองดังกล่าว
ไปยังส านักงานอาหารและยาแหง่ชาติสหรัฐฯไป
แล้วเม่ือต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เน่ืองจาก
ปัจจุบนัวัคซนีของไฟเซอรไ์ด้รับการอนุมัติใหใ้ช้
งานได้เฉพาะกับกลุ่มอายุ 16 ปีขึน้ไปเทา่น้ัน

European Union
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03-05-2021 An international vaccine passport, certifying 

Covid-19 immunisation, will be an official travel 
document for those travelling overseas, 
according to an order by the Public Health 
Ministry’s Disease Control Department. A copy 
of the vaccine passport along with an order 
outlining the issuing process, both approved by 
the department’s director general Opas 
Karnkawinpong, were published in the Royal 
Gazette, making it official.

ราชกิจจานุเบกษาตีพิมพเ์อกสาร 2 ฉบบั 
เก่ียวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค หรือ วัคซนีพาสปอรต์ (Vaccine 
Passport) ได้แก่ ประกาศกรมควบคุมโรค เร่ือง 
แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
กรณีโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19  เอกสารลงนามโดย นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์
 อธิบดีกรมควบคุมโรค

Thailand
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30-04-2021 Cambodia's Health Ministry reported statistics 

on COVID-19 in the last 24 hours (30 April). 
Confirmed  cases are 880 cases, all of which 
were from domestic cases. It is the highest daily 
record since Cambodia faced the epidemic in 
January last year. This has resulted in the 
cumulative number of cases in Cambodia to 
be12,641 cases, 8,119 recovered cases, which 
288 new confirmed cases and at least 91 
cumulative deaths, three of which were all 
Cambodian aged between 23-64 years 

กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชารายงานสถิติ
เก่ียวกับโรคโควิด-19 ว่าในรอบ 24 ช่ัวโมงล่าสุด 
ยืนยันผู้ป่วยใหม่ 880 คน เป็นการติดเชือ้จาก
ภายในประเทศทัง้หมด และเป็นสถิติรายวัน
สูงสุดนับตัง้แต่กัมพูชาเผชิญกับการแพร่ระบาด
ของโรค เม่ือเดือน ม.ค.ปีที่แล้ว ท าใหจ้ านวน
ผู้ป่วยสะสมในกัมพูชาเพิม่เป็นอย่างน้อย 12,641 
คน รักษาหายแล้ว 8,119 คน เพิม่ขึน้ 288 คน 
และมีผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 91 คน เพิม่ขึน้ 3
 คน เป็นชาวกัมพูชาทัง้หมด มีอายุระหว่าง 23-64
 ปี

Cambodia
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30-04-2021 Indonesia's National Food and Drug 

Administration (BPM) released a statement on 
Friday about  register certification of emergency 
use of Sinopharm vaccine for the COVID-19 
treatment, from China National Pharmaceutical 
company. It is the third vaccine to gain 
emergency approved by the Indonesian 
government, following the Chinese company 
Sinovac And UK company AstraZeneca-Oxford 

คณะกรรมการอาหารและยาแหง่ชาติของ
อินโดนีเซยี ( บพีีโอเอ็ม ) ออกแถลงการณเ์ม่ือวัน
ศุกร ์ขึน้ทะเบยีนรับรองการใช้งานเป็นกรณี
ฉุกเฉิน ใหกั้บวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ของ
บริษัทเภสัชกรรมแหง่ชาติจนี ( ซโินฟารม์ )  
นับเป็นวัคซนีรายการที่ 3 ที่ผ่านการอนุมัติเป็น
กรณีฉุกเฉินโดยรัฐบาลอินโดนีเซยี ต่อจากซิ
โนแวคของจนี และแอสตราเซเนกา/ออกซฟอรด์ 
ของสหราชอาณาจกัร

Indonesia
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18-04-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on April 18, 2021. The cumulative infected 
cases are 141,282,196 cases, which included 
3,022,719 deaths and 119,893,758 recovered 
cases. In Thailand, there are 42,352 infected 
cases, which included 101 deaths, and 28,683 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 119 personnel are infected. RTA 
ACMM Operation Center will continue to 
monitor and report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 18 เม.ย. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 141,282,196 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  3,022,719 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 119,893,758 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้  42,352 ราย เสียชีวิต 101 
ราย หายเป็นปกติ 28,683 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 119 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
17-04-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on April 17, 2021. The cumulative infected 
cases are 139,956,535 cases, which included 
2,999,479 deaths and 109,362,892 recovered 
cases. In Thailand, there are 40,585 infected 
cases, which included 99 deaths, and 28,570 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 113 personnel are infected. RTA 
ACMM Operation Center will continue to 
monitor and report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 17 เม.ย. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 139,956,535 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,999,479 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 109,362,892 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้  40,585 ราย เสียชีวิต 99 
ราย หายเป็นปกติ 28,570 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 113 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
16-04-2021 Australia reported its first fatality from blood 

clots in a recipient of AstraZeneca's (AZN.L) 
COVID-19 shot. It was the third case of the rare 
blood clots appearing in people who have been 
administered the vaccine in the country. The 
government will ask ATAGI (Australian 
Technical Advisory Group on Immunisation) to 
ensure continuous review of all of the vaccines 
in terms of their safety and their efficacy. 
Australia will continue its review of coronavirus 
vaccines after a 48-year-old woman's death was 
likely linked to the inoculation, Health Minister 
Greg Hunt said on Saturday.

 ส านักอายุรเวทของออสเตรเลีย แถลงว่า ตรวจ
พบการเสียชีวิตรายแรกของหญิงวัย 48 ปี จากรัฐ
นิวเซาทเ์วลส ์ด้วยอาการล่ิมเลือดอุดตันน้ัน กลุ่ม
สอบสวนความปลอดภัยวัคซนีของออสเตรเลียได้
ประชุมและใหข้้อสรุปว่ามีความเป็นไปได้ว่า
เก่ียวข้องกับวัคซนีโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา 
เพราะไม่มีสาเหตุอ่ืนใดท าใหเ้กิดอาการทาง
การแพทย ์จงึสันนิษฐานว่าเป็นเพราะวัคซนีใน
ขณะนี้

Australia
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16-04-2021 Vietnam's health ministry called for the 

acceleration of its COVID-19 vaccine rollout. 
"The (AstraZeneca) COVID-19 vaccine has a 
shelf life of 6 months but the batch delivered to 
Vietnam on April 1 under the COVAX scheme 
only has two months left till expiration," the 
ministry said. The health ministry requested all 
19 localities which have started vaccine 
programmes to finish no later than May 5, 26 
days before the vaccines expire.

กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามออก
แถลงการณว่์า วัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ของแอ
สตราเซเนกา/ออกซฟอรด์ มีอายุการใช้งาน 6 
เดือน และวัคซนีลอตที่เวียดนามได้รับผ่าน
โครงการโคแวกซข์ององคก์ารอนามัยโลก ( 
ดับเบลิยูเอชโอ ) เม่ือวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา เหลือ
อายุการใช้งานอีกประมาณ 2 เดือนเทา่น้ัน ด้วย
เหตุนี้ ศูนยใ์หบ้ริการฉีกวัคซนีที่ตอนนี้มีอยู่อย่าง
น้อย 19 แหง่ทั่วประเทศ ต้องเร่งมือฉีดวัคซนีของ
แอสตราเซเนกา/ออกซฟอรด์ ที่ยังเหลืออยู่
ทัง้หมดของลอตแรก ใหเ้สร็จสิน้ภายในวันที่ 5 
พ.ค.นี้ หรือ 26 วันก่อนวัคซนีจะหมดอายุการใช้
งาน

Vietnam
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16-04-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on April 16, 2021. The cumulative infected 
cases are 136,002,033 cases, which included 
2,939,054 deaths and 109,362,892 recovered 
cases. In Thailand, there are 39,038 infected 
cases, which included 97 deaths, and 10,461 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 107 personnel are infected. RTA 
ACMM Operation Center will continue to 
monitor and report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 15 เม.ย. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 136,002,033 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,939,054 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 109,362,892 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้  39,038 ราย เสียชีวิต 97 
ราย หายเป็นปกติ 10,461 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 107 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand
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16-04-2021 Samdech Hun Sen, Prime Minister of 

Cambodia, announced via National Telecast at 
the evening in the past Wednesday local time 
that to prevent further crisis, every district in 
Phnom Penh and Takema city, the chief town of 
Kandal province, to be under lockdown 
measures for at least 14 days, starting from 15 
April at midnight local time to 28 April.

สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แถลงผ่าน
สถานีโทรทศันแ์หง่ชาติ เม่ือช่วงเย็นของวันพุธที่
ผ่านมาตามเวลาทอ้งถิ่น ว่าเพือ่ไม่ใหส้ถานการณ์
วิกฤติมากไปกว่านี้ ใหทุ้กเขตในกรุงพนมเปญ 
และเมืองตาเขมา เมืองเอกของจงัหวัดกันดาล ที่
อยู่หา่งจากเมืองหลวงออกไปเพียง 11 กิโลเมตร 
อยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวนเ์ป็นเวลาอย่างน้อย
 14 วัน เร่ิมตัง้แต่เที่ยงคืนเข้าสู่วันพฤหสับดีที่ 15 
เม.ย.ตามเวลาทอ้งถิ่น จนถึงวันที่ 28 เม.ย.นี้

Cambodia
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16-04-2021 India's growing COVID-19 crisis. From reporting 

under 10,000 new daily cases earlier this year, 
daily infections crossed 200,000 on Thursday 
(Apr 15), according to official data, the highest 
anywhere in the world. At Lok Nayak Jai 
Prakash Narayan Hospital in New Delhi, one of 
India's largest coronavirus-only facilities with 
more than 1,500 beds, a stream of ambulances 
ferried patients to the overflowing casualty ward 
on Thursday. After imposing one of the world's 
strictest lockdowns for nearly three months last 
year, India's government relaxed almost all 
curbs by the beginning of 2021, although many 
regions have now introduced localised 
restrictions.

สถานการณก์ารระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน
อินเดียก าลังวิกฤติอย่างหนัก จากพบผู้ติดเชือ้ไม่
ถึง 10,000 รายต่อวันเม่ือช่วงต้นปีที่ผ่านมา 
ตอนนี้จ านวนผู้ติดเชือ้รายวันพุง่ไปอยู่ที่กว่า 
200,000 รายแล้วในวันพฤหสับดีที่ 15 เม.ย. 
นับเป็นสถิติสูงที่สุดในโลก เม่ือจ านวนผู้ป่วยมาก
ขึน้ ปัญหาที่ตามมาคือเตียงโรงพยาบาลไม่
เพียงพอรับคนไข้ ที่กรุงนิวเดลี โรงพยาบาล “ลอค
 นายัค ชยาปรากาช นารายาน” ในกรุงนิวเดลี ซึง่
เป็นหน่ึงในศูนยรั์บผู้ป่วยโควิดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ ซึง่มีเตียงมากกว่า 1,500 เตียง ก็ไม่อาจ
รองรับผู้ป่วยที่เพิม่เข้ามา จนคนไข้ทะลักแผนก
ฉุกเฉิน ทัง้นี้ หลังจากใช้มาตรการล็อกดาวนท์ี่
เข้มงวดที่สุดในโลกนานเกือบ 3 เดือนเม่ือปีก่อน 
รัฐบาลอินเดียผ่อนคลายมาตรการเกือบทัง้หมด
เม่ือเข้าสู่ปี 2564 แม้ในหลายพืน้ที่ยังคงใช้
มาตรการควบคุมของตัวเองอยู่ก็ตาม

India



Date News ข่าว Country Remark
15-04-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on April 15, 2021. The cumulative infected 
cases are 138,013,074 cases, which included 
2,973,058 deaths and 111,054,116 recovered 
cases. In Thailand, there are 37,453 infected 
cases, which included 97 deaths, and 28,383 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 98 personnel are infected. RTA 
ACMM Operation Center will continue to 
monitor and report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 15 เม.ย. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 138,013,074 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,973,058 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 111,054,116 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้  37,453 ราย เสียชีวิต 97 
ราย หายเป็นปกติ 28,383 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 98 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
14-04-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on April 14, 2021. The cumulative infected 
cases are 138,013,074 cases, which included 
2,971,864 deaths and 111,072,185 recovered 
cases. In Thailand, there are 35,910 infected 
cases, which included 97 deaths, and 28,322 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 75 personnel are infected. RTA 
ACMM Operation Center will continue to 
monitor and report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 14 เม.ย. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 138,013,074 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,971,864 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 111,072,185 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้  35,910 ราย เสียชีวิต 97 
ราย หายเป็นปกติ 28,322 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 75 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
13-04-2021 3. Asia countries that continuously found new 

cases are India, Indonesia, Pakistan, Japan, 
Bangladesh, Philippines and Malaysia. 4. 
Bangkok Metropolitan Administration has 
prepared 4 field hospitals with 1,250 beds 
capacity. The hospital are 4.1. Elder Care 
Hospital,Bang Khuntian 500 beds 4.2. 
Ratchpipat hospital, Thawiwathana 200 beds 
4.3. 84 Years Commemoration of King Rama IX 
Reign  Stadium, Bang Bon, 200 beds capacity, 
ready to operate on 13 April 4.4. Bangkok 
Arena Sport Complex, Nong Jok, with 350 beds 
capacity after repurposing process.  5. Total 
global vaccination are 781,496,115 cases. In 
Thailand, the number of vaccination recipants is 
570,052.

3. ประเทศในเอเชียที่พบผู้ป่วยรายใหม่อย่าง
ต่อเน่ือง ได้แก่ อินเดีย,อินโดนีเซยี,ปากีสถาน,
ญ่ีปุ่น,บงักลาเทศ, ฟิลิปปินสแ์ละมาเลเซยี 4. 
กทม. ได้จดัเตรียมโรงพยาบาลสนาม 4 แหง่
ความจุ 1,250 เตียง โรงพยาบาลคือ 4.1 
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ เขตบางขุนเทยีน 500 เตียง 
4.2. รพ. ราชพิพัฒน ์เขตทวีวัฒนา 200 เตียง 4.3.
 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบาง
บอน ความจุ 200 เตียงพร้อมเปิดใหบ้ริการ 13 
เมษายน 4.4. ศูนยกี์ฬาบางกอกอารีน่าเขตหนอง
จอกมีความจุ 350 เตียง อยู่ในระหว่างการ
ปรับปรุงสถานที่  5. การฉีดวัคซนีทั่วโลกรวม 
781,496,115 ราย ในประเทศไทยจ านวนผู้รับการ
ฉีดวัคซนีคือ 570,052 คน

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
13-04-2021 ACMM RTA Operation Center would like to 

summarize the meeting of Command Center, 
Ministry of Defense for following the COVID-19 
situation on 13 April 2021, 0930am with 
Gen.Chaicharn Changmongkol, deputy minister 
of MOD as chairman. For Military Medical Dept, 
LTG. Tara Poonpracha, director of PMKK 
Medical Center, presented as chairman. The 
main points of the meeting are 1. Total cases of 
COVID-19 are 136,676,442 cases, total death 
from COVID-19 are 2,946,124 cases, total 
recovered cases are 109,362,892 cases. In 
Thailand, total COVID-19 cases are 34,575 
cases, total deathcases are 97 cases and total 
recovered cases are 28,288 cases. 2. For RTA 
personnel, 72 cumulative cases of personnel 
are infected. 

ศพอ.ศปก.ทบ. ขอสรุปรายงานผลการประชุม 
ศบช.กห. เพือ่ติดตามสถานการณก์ารแพรีระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประจ าวันพุธที่ 13 เม.ย. 64 เวลา 0930 ผ่านระบบ
 VTC โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./
รอง ผอ.ศบภ.กห. เป็นประธานการประชุม ฯ ใน
ส่วนของ พบ. มี พล.ท.ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. 
เป็นประธานการประชุม ฯ สาระส าคัญเพือ่ทราบ
 มีดังนี้ 1. ผู้ป่วย COVID-19 รวม 136,676,442 ราย
 เสียชีวิตรวม 2,946,124 ราย หายเป็นปกติ รวม 
109,362,892 ราย ในประเทศไทยมีผู้ป่วย 
COVID-19 ทัง้สิน้ 34,575 ราย จ านวนผู้เสียชีวิต 
97 รายและจ านวนผู้ป่วยที่หายแล้วรวม 28,288 
ราย 2. ส าหรับก าลังพล ทบ. มีผู้ติดเชือ้สะสม 72 
ราย

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
13-04-2021 Russian Direct Investment Fund (RDIF), the 

vaccine distributor,on the behalf of Russian 
government, made a statement that Indian 
government approved the "emergency use" of 
Sputnik V, developed by Kamalaya Institute.

กองทุนการลงทุนโดยตรงรัสเซยี ( อารด์ีไอเอฟ ) 
ซึง่เป็นผู้จดัจ าหน่ายวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 
ในนามรัฐบาลมอสโก ออกแถลงการณว่์า รัฐบาล
อินเดียอนุมัติการใช้งาน "เป็นกรณีฉุกเฉิน" ใหกั้บ
วัคซนี "สปุตนิก วี" พัฒนาโดยสถาบนักามาเลยา
ของรัสเซยี

India

11-04-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 
report about the COVID-19 pandemic situation 
on April 10, 2021. The cumulative infected 
cases are 136,002,033 cases, which included 
2,939,054 deaths and 109,362,892 recovered 
cases. In Thailand, there are 32,625 infected 
cases, which included 97 deaths, and 31,658 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 72 personnel are infected. RTA 
ACMM Operation Center will continue to 
monitor and report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 9 เม.ย. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 136,002,033 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,939,054 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 109,362,892 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 32,625 ราย เสียชีวิต 97 
ราย หายเป็นปกติ 31,658 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 72 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
10-04-2021 A magnitude 5.9 earthquake struck off 

Indonesia’s Java island on Saturday, killing 
seven people, severely wounding two and 
damaging hundreds of buildings in several 
cities, the country’s disaster mitigation agency 
BNPB said. The quake, which struck at 2 p.m. 
(0700 GMT) local time, was felt across East 
Java, home to 40.7 million people, and nearby 
provinces, including the resort island of Bali.
Ten people were lightly injured, while an 
unspecified number of people in several villages 
were moved to evacuation centres as some 
houses have been destroyed, the BNPB said. 
The quake struck in the Indian Ocean 91 km 
(57 miles) off the southern coast of East Java. It 
had a magnitude of 5.9 at a depth of 96 km, 
according to the European-Mediterranean 
Seismological Centre, which reduced the 
quake’s magnitude from an initial 6.8.

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงวัดได้ 5.9 แมกนิจดู นอก
ชายฝ่ังเกาะชวาของอินโดนีเซยี เม่ือวันเสารท์ี่ 10 
เม.ย. แรงส่ันสะเทอืนรับรู้ได้ในหลายเมืองและ
จงัหวัดอีสตช์วา ซึง่มีประชากร 40.7 ล้านคน และ
ยังรับรู้ได้หลายเมือง เช่น เกาะบาหลีของ
อินโดนีเซยีด้วย นอกจาก ส านักงานบริหาร
จดัการพิบตัิภัยของอินโดนีเซยี ก าลังรวบรวม
รายงานความเสียหาย
ศูนยต์รวจวัดแผ่นดินไหวยูโรเป้ียน-เมดิเตอรเ์ร
เนียน รายงานว่า แผ่นดินไหวเกิดขึน้ใน
มหาสมุทรอินเดีย หา่งออกมาทางใต้ของจงัหวัด
อีสตช์วา ราว 91 กม. วัดแรงส่ันสะเทอืนได้ 5.9 
แมกนิจดู ในระดับความลึก 96 กม. แต่ตอนแรก
รายงานว่า วัดแรงส่ันสะเทอืนได้ 6.8 แมกนิจดู

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
10-04-2021 Iran imposed a 10-day lockdown across most of 

the country on Saturday to curb the spread of a 
fourth wave of the coronavirus pandemic, state 
media reported. The lockdown affects 23 of the 
country’s 31 provinces, health ministry 
spokesman Alireza Raisi said. Businesses, 
schools, theatres and sports facilities have been 
forced to shut and gatherings are banned during 
the holy fasting month of Ramadan that begins 
on Wednesday.
Iran’s coronavirus cases have surpassed 2 
million with a new daily average of over 20,000 
infections over the past week, according to the 
health ministry. It has reported more than 
64,000 fatalities.

นายอาลีเรซา ไรซ ีโฆษกกระทรวงสาธารณสุข
ของอิหร่านแถลงว่า ค าส่ังล็อกดาวนปิ์ดตายพืน้ที่
มีผลบงัคับใช้กับ 23 จงัหวัดจากทัง้หมด 31 
จงัหวัดของประเทศอิหร่าน เร่ิมตัง้แต่วันเสารท์ี่ 10
 เม.ย. เป็นต้นไปเป็นเวลา 10 วัน ส่งผลใหธุ้รกิจ
ร้านค้า สถานศึกษา  เช่น  โรงเรียน โรงมหรสพ
ทัง้หลายและสถานที่แข่งขันกีฬาทัง้หมด จะต้อง
ปิดใหบ้ริการ หา้มการชุมนุมหรือจบักลุ่มรวมตัว
กันในช่วงฤดูถือศีลอดด้วย ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
กระทรวงสาธารณสุขของอิหร่าน  รายงานว่า 
อิหร่านพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมเพราะไวรัสโควิด-19
 เกินกว่า 2 ล้านรายแล้ว โดยเฉล่ียพบผู้ป่วยติด
เชือ้รายใหม่วันละกว่า 20,000 รายในช่วงสัปดาห์
ที่ผ่านมา และพบผู้เสียชีวิตกว่า 64,000 ศพ

Iran



Date News ข่าว Country Remark
10-04-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on April 10, 2021. The cumulative infected 
cases are 134,719,328 cases, which included 
2,915,972 deaths and 108,305,796 recovered 
cases. In Thailand, there are 31,658 infected 
cases, which included 97 deaths, and 28,161 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 72 personnel are infected. RTA 
ACMM Operation Center will continue to 
monitor and report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 9 เม.ย. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 134,719,328 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,915,972 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 108,305,796 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้  31,658 ราย เสียชีวิต 97 
ราย หายเป็นปกติ 28,161 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 72 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
09-04-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on April 9, 2021. The cumulative infected cases 
are 134,510,527 cases, which included 
2,914,813 deaths and 108,305,769 recovered 
cases. In Thailand, there are 2,914,813 infected 
cases, which included 96 deaths, and 28,128 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 70 personnel are infected. 2 
personnel are in hospitalization and 68 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 9 เม.ย. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 134,510,527 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,914,813 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 108,305,769 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 2,914,813 ราย เสียชีวิต 96
 ราย หายเป็นปกติ 28,128 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 70 นาย ก าลังรักษา 2
 นาย รักษาหายเป็นปกติ 68 นาย  ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
09-04-2021 Philippines health authorities suspended on 

Thursday the use of Astrazeneca’s COVID-19 
vaccine for people below 60 years of age to 
investigate reports of blood clots coming from 
overseas. The temporary suspension came 
after the European Medicines Agency 
recommended to include blood clots as a rare 
side effect of the vaccine, Food and Drug 
Administration chief Rolando Enrique Domingo 
said in a statement, adding that there were no 
reports of such adverse side effects in the 
country.

สาธารณสุขของฟิลิปปินส ์ประกาศระงับการใช้
วัคซนีโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา/
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด์ เป็นการช่ัวคราว 
ส าหรับบุคคลที่มีอายุต า่กว่า 60 ปี หลังจากที่
ส านักงานแพทยศาสตรข์องยุโรป มีค าแนะน าให้
เพิม่ค าเตือนเร่ืองอาการล่ิมเลือดอุดตัน ซึง่เป็น
ผลข้างเคียงจากการรับวัคซนีของแอสตราเซเนกา
ลงไปในยาวัคซนีของแอสตราเซเนกาด้วย นาย
โรนัลโด เอนริเก้ โดมิงโก หวัหน้าส านักงาน
อาหารและยาของฟิลิปปินส ์แถลงว่า การระงับ
ใช้ช่ัวคราววัคซนีโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา 
ไม่ได้หมายความว่าวัคซนีไม่ปลอดภัยหรือไม่มี
ประสิทธิภาพ แต่หมายความว่า เราต้องเตรียม
ความพร้อมไว้ เพือ่ใหแ้น่ใจถึงความปลอดภัย
ของประชาชนของฟิลิปปินสท์ี่จะได้รับวัคซนี 
นอกจากน้ันยังไม่พบรายงานว่า มีผลข้างเคียงไม่
พึงประสงคเ์กิดขึน้กับผู้ได้รับวัคซนีแอสตราเซเน
กาในประเทศฟิลิปปินส์

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
08-04-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on April 8, 2021. The cumulative infected cases 
are 132,404,946 cases, which included 
2,873,540 deaths and 106,691,184 recovered 
cases. In Thailand, there are 30,310 infected 
cases, which included 95 deaths, and 28,101 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 70 personnel are infected. 2 
personnel are in hospitalization and 68 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 4 เม.ย. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 132,404,946 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,873,540 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 106,691,184 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 30,310 ราย เสียชีวิต 95 
ราย หายเป็นปกติ 28,101 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 70 นาย ก าลังรักษา 2
 นาย รักษาหายเป็นปกติ 68 นาย  ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
07-04-2021 The Indian capital on Tuesday imposed an 

immediate night curfew a day after the nation 
posted a record coronavirus surge, with 
financial hub Mumbai also introducing similar 
restrictions.
Alarm has grown since India passed more than 
100,000 new cases in a single day for the first 
time on Monday.

ทางการอินเดียประกาศเคอรฟิ์ว ในกรุงนิวเดลี 
เมืองหลวงทนัท ีรวมทัง้เมืองส าคัญอีกหลายเมือง
ของประเทศ โดยหา้มประชาชนออกนอกบา้นใน
ยามวิกาล ตัง้แต่ 22.00-05.00 น. หวังสกัดกัน้การ
ระบาดของเชือ้โควิด-19 ที่กลับมาระบาดหนักอีก
ครั้ง พบผู้ติดเชือ้รายใหม่ภายในวันเดียวกว่า 
100,000 ราย เม่ือวันจนัทรท์ี่ผ่านมา

India

06-04-2021 At least 113 people have died after flash floods 
and landslides hit Indonesia and East Timor on 
Sunday. Torrential rain sparked widespread 
destruction in the South East Asian neighbours, 
with water from overflowing dams submerging 
thousands of homes.The affected area 
stretches from Flores island in eastern 
Indonesia to East Timor. In Indonesia alone, 86 
people have died with dozens still missing. 
Officials warn the toll could still rise.

อินโดนีเซยีและติมอรต์ะวันออก เผชิญหายนภัย
น า้ทว่ม ดินโคลนถล่ม หลังฝนตกหนัก จนน า้ล้น
เข่ือนไหลทะลักทว่มพืน้ที่ด้านล่าง ท าใหมี้
ผู้เสียชีวิตเกินกว่า 100 ศพแล้ว โศกนาฏกรรมน า้
ทว่มและดินโคลนถล่มที่เกาะฟลอเรส ภาค
ตะวันออกของอินโดนีเซยี ไปจนถึงติมอร์
ตะวันออก เน่ืองจากพายุฝนตกหนัก เม่ือวัน
อาทติยท์ี่ผ่านมา เป็นเหตุใหมี้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย
 101 ศพแล้ว โดยเป็นชาวอินโดนีเซยี 80 ศพ 
และติมอรต์ะวันออกอย่างน้อย 21 ศพ และยังคง
มีผู้สูญหายอีกหลายสิบคน จงึท าใหห้ว่ันเกรงว่า
จ านวนผู้เสียชีวิตจะเพิม่สูงกว่านี้

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
05-04-2021 The Indian state of Maharashtra will see tighter 

restrictions from Monday following a sharp spike 
in Covid-19 infections. A night time curfew will 
be enforced and the state will be under a full 
lockdown on weekends. Maharashtra is already 
under Covid restrictions that include a ban on 
public gatherings. But now, from Monday, there 
will be a night time curfew from 20:00 to 07:00 
local time. On weekends, there will be a full 
lockdown starting at 20:00 on Fridays and going 
through till 07:00 on Mondays. Only essential 
businesses can operate during this time. Public 
transport will still run, but cinemas and 
playgrounds will be shut. Shops, bars and 
restaurants will be open only for take-away and 
parcel services only. Government office 
buildings have been told to operate at 50% 
capacity, with people to work from home if 
possible. These restrictions will last until 30 
April, the government said.

ทางการรัฐมหาราษฏระ ตอนกลางของประเทศ
อินเดีย ประกาศใช้มาตรการเคอรฟิ์วหา้ม
ประชาชนออกจากบา้นในยามวิกาล ตัง้แต่วัน
จนัทรท์ี่ 5 เม.ย. นี้เป็นต้นไป และจะบงัคับใช้
มาตรการล็อกดาวนเ์ต็มรูปแบบในช่วงสุดสัปดาห ์
เพือ่ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วง
สุดสัปดาห ์ทั่วทัง้รัฐจะถูกล็อกดาวนเ์ต็มรูปแบบ
ตัง้แต่เวลา 20:00 น. วันศุกรจ์นถึง 07:00 น. วัน
จนัทร ์โดยในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีเพียงธุรกิจที่
ส าคัญเทา่น้ันที่เปิดท าการได้ ขณะที่บริการขนส่ง
สาธารณะยังคงใหบ้ริการ แต่โรงภาพยนตรแ์ละ
สนามเด็กเล่นจะถูกปิด ร้านค้า, บาร ์และ
ร้านอาหาร ใหบ้ริการได้เพียงซือ้กลับบา้นและส่ง
ถึงบา้นเทา่น้ัน
ด้านส านักงานของรัฐบาลจะมีเจา้หน้าที่เข้า
ท างานได้ 50% ของปกติ และใหพ้นักงานท างาน
จากที่บา้นใหม้ากที่สุดเทา่ที่จะเป็นไปได้ ซึง่
มาตรการใหม่เหล่านี้จะมีผลไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.

India



Date News ข่าว Country Remark
04-04-2021 Landslides and flash floods from torrential rains 

in eastern Indonesia killed at least 41 people 
and displaced thousands, the country’s disaster 
relief agency said Sunday. More than two dozen 
others were still missing. Mud tumbled down 
from surrounding hills onto dozens of homes in 
Lamenele village shortly after midnight on 
Adonara island in East Nusa Tenggara 
province. Rescuers recovered 35 bodies and at 
least five injured. Relief efforts were hampered 
by power cuts, blocked roads covered in thick 
mud and debris as well as the remoteness of 
the area surrounded by choppy seas and high 
waves, said the agency’s spokesperson, 
Raditya Jati. Severe flooding also has been 
reported in Bima, a town in the neighboring 
province of West Nusa Tenggara, forcing nearly 
10,000 people to flee.

นายราดิทยา จาตี โฆษกส านักงานบรรเทาพิบตัิ
ภัยแหง่ชาติของอินโดนีเซยี แถลงว่า เกิดเหตุ
โคลนถล่มลงมาจากเขาไหลบา่ลงมาทบับา้นเรือน
ราษฎรราว 50 หลังคาเรือนในหมู่บา้นลาเมเน
เลบนเกาะอโดนารา เขตจงัหวัดอีสต ์นูซา เตงกา
รา ทางตะวันออกของอินโดนีเซยี ช่วงคืนที่ผ่านมา
 เจา้หน้าที่กู้ภัยพบศพผู้เสียชีวิตแล้ว 35 ศพ และ
บาดเจบ็อีก 5 คน ทางการได้ระดมเจา้หน้าที่ลง
ช่วยเหลือ แต่การแจกจา่ยความช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกขต์้องพบกับอุปสรรคจากกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง ถนนถูกตัดขาด และพืน้ที่หา่งไกลถูก
ล้อมรอบไปด้วยกระแสน า้และคล่ืนลมในทะเล 
นอกจากน้ันยังมีน า้ทว่มที่เมืองบมิา จงัหวัดเวสต ์
นูซา เตงการา ประชาชนเกือบ 10,000 คนไร้ที่อยู่
อาศัย

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
04-04-2021 Daily coronavirus cases have surged from 

around 15,000 in early March to 88,000 or so at 
the start of April. India recorded 89,129 new 
infections and 714 deaths, the highest record in 
6 months span. India’s richest state, 
Maharashtra, accounted for the most infected 
area. While In the southern state of Karnataka, 
home to India’s tech capital Bengaluru, 
authorities ordered gyms to be closed, barred 
functions at religious places and told cinema 
halls, bars, pubs and restaurants to limit the 
number of people allowed in. The government 
warned that there might be lockdown 
enforcement, including limited people 
mobilization, if the high rate of infection still 
persists because it will affect health 
infrastructure in general,

จ านวนผู้ป่วยโควิด-19 ในอินเดียพุง่สูงเป็น
ประวัติการณ ์โดยเม่ือวันเสารท์ี่ผ่านมา พบผู้ป่วย
โควิด-19 รายใหม่เพิม่ขึน้กว่า 89,000 ราย ภายใน
วันเดียว และมีผู้เสียชีวิตเพิม่ 714 ศพ ซึง่ถือเป็น
ตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ต่อวันที่มากที่สุดในรอบ 6 
เดือน โดยรัฐมหาราษฏระ รัฐที่ม่ังค่ังที่สุดของ
อินเดีย เป็นพืน้ที่ที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุด 
ขณะที่ รัฐกรณาฏกะ รัฐที่ตัง้ของ เมืองบงัคาลอร ์
เมืองแหง่เทคโนโลยีของอินเดีย ได้ประกาศปิด
สถานออกก าลังกาย และระงับศาสนสถาน
ประกอบพิธีทางศาสนา รวมไปถึงจ ากัดจ านวนผู้
เข้าใช้บริการโรงภาพยนตรแ์ละร้านอาหาร 
ขณะที่ทางการแจง้เตือนว่าอาจมีการบงัคับใช้
มาตรการล็อกดาวนท์ั่วประเทศอีกครั้งหากไม่
สามารถควบคุมการเคล่ือนย้ายของประชาชนได้ 
และการแพร่ระบาดยังคงอยู่ในเกณฑสู์งคงที่ ซึง่
อาจส่งผลใหโ้ครงสร้างพืน้ฐานทางสาธารณสุข
รองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอหลังจากนี้

India



Date News ข่าว Country Remark
04-04-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on April 4, 2021. The cumulative infected cases 
are 131,344,632 cases, which included 
2,858,695 deaths and 105,720,872 recovered 
cases. In Thailand, there are 29,127 infected 
cases, which included 95 deaths, and 27,774 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 4 เม.ย. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 131,344,632 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,858,695 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 105,720,872 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 29,127 ราย เสียชีวิต 95 
ราย หายเป็นปกติ 27,774 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
03-04-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on April 3, 2021. The cumulative infected cases 
are 130,806,211 cases, which included 
2,850,371 deaths and 105,300,053 recovered 
cases. In Thailand, there are 29,031 infected 
cases, which included 95 deaths, and 27,668 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 3 เม.ย. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 130,806,211 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,850,371 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 105,300,053 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 29,031 ราย เสียชีวิต 94 
ราย หายเป็นปกติ 27,668 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
01-04-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on April 1, 2021. The cumulative infected cases 
are 129,432,780 cases, which included 
2,827,106 deaths and 104,384,572 recovered 
cases. In Thailand, there are 28,889 infected 
cases, which included 94 deaths, and 27,548 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 1 เม.ย. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 129,432,780 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,827,106 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 104,384,572 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 28,889 ราย เสียชีวิต 94 
ราย หายเป็นปกติ 27,548 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
31-03-2021 The Yunnan Provincial Health Office of China 

reported that six people infected with COVID-19 
were found in Ruili city,city nearby Myanmar 
border with more than 210,000 population. In 
infected case, there are 3 asymptomatic 
infected cases, Burmese citizens aged 24-28. 
An official said that Ruili authority will check all 
the villagers in search for COVID infection. All 
Rulli population must stay restricted in their 
house for one week, leaving their house will not 
be allowed without special reasons. Each day, 
only one family member is allowed to go out 
and buy necessary belongings. 

ส านักงานสาธารณสุขมณฑลยูนนานของจนี
รายงานว่า พบผู้ติดเชือ้โควิด-19 จ านวน 6 คนใน
เมืองรุ่ยล่ีชายแดนเมียนมา ที่มีประชากรอาศัยอยู่
กว่า 210,000 คน เป็นผู้ติดเชือ้ไม่แสดงอาการ 3 
คน สัญชาติเมียนมา อายุระหว่าง 24-28 ปี 
เจา้หน้าที่รายหน่ึงเผยด้วยว่า เมืองรุ่ยล่ีจะตรวจ
โควิดกับชาวบา้นทุกคน และทัง้หมดต้องอยู่แต่
ในบา้นเป็นเวลา 1 สัปดาห ์ไม่อนุญาตใหอ้อก
จากบา้นเลยถ้าไม่มีเหตุผลพิเศษ แต่ละวัน
อนุญาตใหส้มาชิกในครอบครัวเพียง 1 คนเทา่น้ัน
ออกไปซือ้หาข้าวของจ าเป็นได้

China



Date News ข่าว Country Remark
30-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 30, 2021. The cumulative infected 
cases are 128,237,704 cases, which included 
2,804,346 deaths and 103,445,679 recovered 
cases. In Thailand, there are 28,821 infected 
cases, which included 94 deaths, and 27,379 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 30 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 128,237,704 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,804,346 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 103,445,679 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 28,821 ราย เสียชีวิต 94 
ราย หายเป็นปกติ 27,379 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
30-03-2021 Philippines' Ministry of Public Health made a 

statement on Monday (29 March)about the new 
found cases of COVID-19. 10,016 cases of 
domestic COVID infected patients were found. 
This is the first time since last year's January 
that the patient cases reached 10,000. There 
are 16 daily new death cases. The Philippines 
total cumulative cases are 731,894 cases, with 
13,186 cumulative deaths. Manila City, the 
capital of Philippinrs, and other 4 cities in Luzon 
islands are now under 1 week strict lockdown 
measure from 29 March to 4 April.

กระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินสอ์อก
แถลงการณเ์ม่ือวันจนัทร ์ว่าในรอบ 24 ช่ัวโมง
ล่าสุด ยืนยันผู้ป่วยโรคโควิด-19 อีก 10,016 คน 
นับเป็นครั้งแรกตัง้แต่เดือน ม.ค.ปีที่แล้ว ที่
ฟิลิปปินสพ์บผู้ติดเชือ้รายวันมากกว่า 10,000 คน
 และส่งผลใหส้ถิติสะสมของผู้ป่วยโรคโควิด-19 
ในประเทศ เพิม่ขึน้เป็นอย่างน้อย 731,894 คน 
ขณะที่สถิติสะสมของผู้เสียชีวิตมีจ านวนอย่างน้อย
 13,186 คน เพิม่ขึน้ 16 คน กรุงมะนิลาและอีก 4 
จงัหวัดใกล้เคียง อยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์
เป็นเวลา 1 สัปดาห ์จนถึงวันที่ 4  เม.ย.

The Philippines



Date News ข่าว Country Remark
29-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 29, 2021. The cumulative infected 
cases are 127,764,765 cases, which included 
2,796,087 deaths and 102,950,076 recovered 
cases. In Thailand, there are 28,773 infected 
cases, which included 94 deaths, and 27,313 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 29 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 127,764,765 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,796,087 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 102,950,076 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 28,773 ราย เสียชีวิต 94 
ราย หายเป็นปกติ 27,313 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
28-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 28, 2021. The cumulative infected 
cases are 127,282,394 cases, which included 
2,789,628 deaths and 102,566,132 recovered 
cases. In Thailand, there are 28,734 infected 
cases, which included 94 deaths, and 27,239 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 28 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 127,282,394 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,789,628 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 102,566,132 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 28,734 ราย เสียชีวิต 94 
ราย หายเป็นปกติ 27,239 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
27-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 27, 2021. The cumulative infected 
cases are 126,700,364 cases, which included 
2,779,741 deaths and 102,162,887 recovered 
cases. In Thailand, there are 28,657 infected 
cases, which included 93 deaths, and 27,136 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 27 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 126,700,364 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,779,741 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 102,162,887 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 28,657 ราย เสียชีวิต 93 
ราย หายเป็นปกติ 27,136 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
26-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 26, 2021. The cumulative infected 
cases are 126,057,757 cases, which included 
2,767,283 deaths and 101,719,512 recovered 
cases. In Thailand, there are 28,577 infected 
cases, which included 92 deaths, and 27,032 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 26 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 126,057,757 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,767,283 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 101,719,512 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 28,577 ราย เสียชีวิต 92 
ราย หายเป็นปกติ 27,032 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
25-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 25, 2021. The cumulative infected 
cases are 125,424,136 cases, which included 
2,756,662 deaths and 101,288,153 recovered 
cases. In Thailand, there are 28,443 infected 
cases, which included 92 deaths, and 26,946 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 25 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 125,424,136 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,756,662 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 101,288,153 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 28,443 ราย เสียชีวิต 92 
ราย หายเป็นปกติ 26,946 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
25-03-2021 Singapore's Ministry of Public Helath made a 

statement in March 24 that Singapore will ease 
the COVID-19 prevention measures on this 
April 24, or in one month from now, after the 
pandemic situation is under control, indicates by 
the lower domestic infected cases, which are 
approximately 2 cases per week in the past 
month. Singapore government started to 
vaccinate the elder population (more than 70 
years old) since last February 22, following by 
60-69 years old population. On March 23, all 
people are eligible to receive vaccine injection. 
There are 799,000 people who already received 
the first injection of the vaccine. However, 75% 
of Singapore workforces will be able to return to 
work in the workplace on April 5, raising from 
50% rate in the current time.

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร ์ออกแถลงการณใ์น
วันพุธ (24 มี.ค.) ว่า ได้ผ่อนคลายมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 มีผลในวันที่ 24 
เม.ย.นี้ หรืออีก 1 เดือนข้างหน้า หลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสิงคโปร์
กลับมาควบคุมได้แล้ว โดยยอดผู้ติดเชือ้ใน
ประเทศยังคงอยู่ในระดับต า่ โดยเฉล่ียอยู่ที่ 2 
รายต่อสัปดาหใ์นช่วงเดือนที่ผ่านมา สิงคโปรไ์ด้
เร่ิมฉีดวัคซนีใหกั้บผู้สูงอายุตัง้แต่ 70 ปีขึน้ไปเม่ือ
วันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา ตามด้วยกลุ่มอายุ 60-69 ปี
 และ ณ วันที่ 23 มี.ค. มีประชาชนได้รับการฉีด
วัคซนีโควิด-19 โดสแรกไปแล้วอย่างน้อย 799,000
 คน อย่างไรก็ตาม พนักงาน 75% ในสิงคโปรจ์ะ
สามารถกลับไปท างานได้ตามปกติตัง้แต่วันที่ 5 
เม.ย.เป็นต้นไป จากปัจจุบนัซึง่อยู่ที่ระดับ 50%

Singapore



Date News ข่าว Country Remark
25-03-2021 On March 25, India's Ministry of Public Health 

revealed the analytic result of COVID-19 
infection nationwide. The result is found that 
771 cases of the infection are infected by 
regular strain, Wuhan strain, of COVID-19, while 
736 cases are infected by new UK strain and 
34 cases are infected by new South African 
strain with 1 cases is from Brazil strain. 
Meanwhile, Indian government and Serum 
Institute of India suspended the "Covishield" 
vaccine export program. Covishield is 
AstraZeneca/Oxford vaccine produced and 
trademarked in India. The suspension decision 
was caused by the skyrocketing domestic 
demand. Covishield is a part of COVAX 
initiative by World Health Organization (WHO). 
The suspension undeniably affected the 
COVAX program as Covishield vaccine has a 
major share in the COVAX vaccine pool.

วันที่ 25 มี.ค. ว่ากระทรวงสาธารณสุขของอินเดีย
เปิดเผยผลการวิเคราะหต์ัวอย่าง 10,787 รายการ 
จากผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ใน 18 รัฐ
ทั่วประเทศ ปรากฏว่า ผู้ป่วย 771 คน ติดเชือ้สาย
พันธุ ์"ทั่วไป" หมายถึงสายพันธุซ์ึง่พบครั้งแรกที่
เมืองอู่ฮั่นในจนี ผู้ป่วยอย่างน้อย 736 คน ติดเชือ้
กลายพันธุส์ายพันธุส์หราชอาณาจกัร อีก 34 คน 
ได้รับเชือ้สายพันธุก์ลายพันธุจ์ากแอฟริกาใต้ และ
 1 คน เป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากสายพันธุ์
บราซลิ แต่ในเวลาเดียวกัน มีรายงานว่า รัฐบาล
อินเดียและสถาบนัเซรุ่มแหง่อินเดียระงับการ
ส่งออกวัคซนี "โควิชิลด"์ ซึง่เป็นช่ือทางการค้าของ
วัคซนีแอสตราเซเนกา/ออกซฟอรด์ ที่ผลิตใน
ประเทศ พร้อมทัง้ส่งออกใหห้ลายประเทศ และ
เข้าร่วมโครงการโคแวกซข์ององคก์ารอนามัยโลก 
( ดับเบลิยูเอชโอ ) ด้วย เน่ืองจากความต้องการ
ในประเทศ "พุง่พรวด" หากความเคล่ือนไหว
ดังกล่าวเป็นความจริง มีแนวโน้มสูงที่จะส่งผลต่อ
การด าเนินงานของโคแวกซ ์เน่ืองจากวัคซนีของ
แอสตราเซเนกา/ออกซฟอรด์ เป็นก าลังส าคัญ

India



Date News ข่าว Country Remark
24-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 24, 2021. The cumulative infected 
cases are 124,790,051 cases, which included 
2,745,386 deaths and 100,820,971 recovered 
cases. In Thailand, there are 28,346 infected 
cases, which included 92 deaths, and 26,873 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 24 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 124,790,051 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,745,386 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 100,820,971 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 28,346 ราย เสียชีวิต 92 
ราย หายเป็นปกติ 26,873 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
24-03-2021 The Hong Kong and Macau Health Bureaus 

released similar statements on Wednesday 
about the suspension of the Pfizer COVID-19 
vaccine distribution after being notified by Fosun 
China Pharmaceuticals, a vaccine development 
and distribution partner in mainland China, Hong 
Kong, Macao and Taiwan markets. The 
company said they have found "a problem" with 
a bottle of the vaccine, which found to be 
contamination of germs around the lid.

ส านักงานสาธารณสุขของฮอ่งกงและมาเก๊าออก
แถลงการณใ์นเวลาไล่เล่ียกัน เม่ือวันพุธ เร่ืองการ
ระงับแจกจา่ยวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ของ
บริษัทไฟเซอรจ์ากสหรัฐ ที่เป็นการพัฒนาร่วมกับ
บริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนี หลังได้รับแจง้
จากบริษัทโฟซนั ฟารม์าซตูิคอล ของจนี ซึง่เป็น
พันธมิตรด้านการพัฒนาและจ าหน่ายวัคซนีใน
ตลาดแผ่นดินใหญ่ ฮอ่งกง มาเก๊า และไต้หวัน ว่า 
"เกิดปัญหา" กับวัคซนีขวดหน่ึง ซึง่เป็นการตรวจ
พบการปนเป้ือนของเชือ้โรคบริเวณฝา

China, Hong 
Kong



Date News ข่าว Country Remark
23-03-2021  South Korea’s President Moon Jae-in received 

AstraZeneca’s coronavirus vaccine on Tuesday 
ahead of an overseas trip, as the country began 
inoculating more senior citizens and health 
workers in an effort to accelerate its vaccination 
drive. Moon, 68, got the shot from a community 
clinic near his office in Seoul to prepare for a 
planned visit to the United Kingdom for a G7 
summit in June. Moon’s wife and nine aides 
who will accompany him on the trip, including 
National Security Advisor Suh Hoon, were also 
vaccinated, his office said in a statement.

ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน และนางคิม จอ็ง-ซุก 
สุภาพสตรีหมายเลขหน่ึง เดินทางไปยัง
โรงพยาบาลแหง่หน่ึง ในกรุงโซล ซึง่อยู่ไม่หา่ง
จากท าเนียบประธานาธิบดีมากนัก เม่ือช่วงเช้า
ของวันอังคาร เพือ่เข้ารับการฉีดวัคซนีป้องกันโรค
โควิด-19 โดยผู้น าเกาหลีใต้ วัย 68 ปี และภริยาวัย
 66 ปี ได้รับวัคซนีของแอสตราเซเนกา/
ออกซฟอรด์ การเข้ารับวัคซนีของผู้น าเกาหลีใต้ 
ภริยา และเจา้หน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอีก 9 คน
 รวมถึงนายซหู ์ฮุน ที่ปรึกษาด้านนโยบายความ
ม่ันคงแหง่ชาติ เป็นส่วนหน่ึงของการเตรียมความ
พร้อมด้านสุขภาพ ก่อนการเยือนสหราช
อาณาจกัรในเดือน มิ.ย.นี้ เพือ่เข้าร่วมการประชุม
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชัน้น าของโลก หรือ จี-7

South Korea



Date News ข่าว Country Remark
23-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 23, 2021. The cumulative infected 
cases are 124,291,478 cases, which included 
2,727,428 deaths and 100,266,996 recovered 
cases. In Thailand, there are 28,277 infected 
cases, which included 92 deaths, and 26,766 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 23 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 124,291,478 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,727,428 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 100,266,996 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 28,277 ราย เสียชีวิต 92 
ราย หายเป็นปกติ 26,766 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
22-03-2021 Taiwan's Ministry of Health has started mass 

vaccination of COVID-19 vaccine program on 
this Monday after Taiwan's Food and Drug 
Administration (FDA) registered AstraZeneca 
vaccine listed in emergency use on last week. 
To assure Taiwanese in receiving the injections, 
Su Tseng-chang, Taiwan Premier and Chen 
Shih-chung, Minister of Health, have been 
received the first dose injection at National 
Taiwan University Hospital in Taipei. The 
vaccine will later be distributed to medical 
personnel and frontline healthcare workers.

กระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันเร่ิมโครงการฉีด
วัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ใหแ้ก่ประชาชน เม่ือ
วันจนัทร ์หลังหน่วยงานตรวจสอบด้านยาของ
รัฐบาลไทเปขึน้ทะเบยีนเป็นกรณีฉุกเฉิน ใหกั้บ
วัคซนีของแอสตราเซเนกา/ออกซฟอรด์ เม่ือ
ปลายสัปดาหท์ี่แล้ว เพือ่สร้างความเช่ือม่ันใหแ้ก่
ประชาชน วัคซนี 2 เข็มแรกจงึฉีดใหกั้บนายซ ู
เจิง้-ชาง นายกรัฐมนตรีของไต้หวัน และนายเฉิน 
สือ จง รมว.สาธารณสุข ที่โรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยแหง่ชาติไต้หวัน ในกรุงไทเป 
ต่อจากน้ันจงึทยอยแจกจา่ยใหแ้ก่บุคลากร
การแพทย ์และเจา้หน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า

Chinese Taipei



Date News ข่าว Country Remark
22-03-2021 The Philippines's Ministry of Public Health 

reported about its domestic COVID-19 situation 
that for the past 24 hours, there are 8,019 new 
confirmed cases, which is the highest record of 
the new confirmed case in a day since January 
of last year. This number added up to total 
cases of the Philippines cumulative COVID-19 
patients to 671,792 cases.

กระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินสร์ายงาน
สถานการณโ์รคโควิด-19 ภายในประเทศว่า ใน
รอบ 24 ช่ัวโมงล่าสุด ยืนยันผู้ป่วยใหม่ 8,019 คน 
เป็นสถิติรายวันสูงสุด นับตัง้แต่เผชิญกับการแพร่
ระบาดของโรค เม่ือเดือน ม.ค.ปีที่แล้ว และเป็น
การพบผู้ติดเชือ้รายวันเพิม่ขึน้เป็นวันที่ส่ีติดต่อกัน
 ส่งผลใหจ้ านวนผู้ป่วยสะสมเพิม่เป็นอย่างน้อย 
671,792 คน

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
21-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 21, 2021. The cumulative infected 
cases are 123,430,452 cases, which included 
2,722,032 deaths and 99,415,796 recovered 
cases. In Thailand, there are 27,803 infected 
cases, which included 90 deaths, and 26,598 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 21 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 123,430,452 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,722,032 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 99,415,796 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 27,803 ราย เสียชีวิต 90 
ราย หายเป็นปกติ 26,598 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
20-03-2021 The Japanese government warned that  

tsunami up to 1 meter in height may occur in 
some coastal areas of Miyagi province 
shoreline. The Japan Meteorological Agency 
(JMA) said the earthquake occurred at 6:10 
p.m. local time with the earthquake's center 
coordinates at latitude 38.4 degrees north and 
longitude 141.7 degrees. The epicenter of the 
earthquake is at 60 kilimeters depth, and the 
quake of the earthquake is ranked at fifth from 
the 7th most seismic level of the quake in Japan. 

รัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศเตือนว่า อาจเกิดคล่ืนยักษสึ์
นามิ ความสูงถึง 1 เมตรในพืน้ที่ชายฝ่ังบางส่วน
ของจงัหวัดมิยางิ กรมอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุ่น (JMA) 
ระบุว่า เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึน้เม่ือเวลา 
18.09 น.ตามเวลาทอ้งถิ่น  โดยศูนยก์ลางของ
แผ่นดินไหวมีพิกัดที่ละติจดู 38.4 องศาเหนือ 
และลองจจิดู 141.7 องศาตะวันออก ที่ระดับ
ความลึกราว 60 กม. และแรงส่ันสะเทอืนของ
แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ที่อันดับ 5 จากระดับ
สูงสุดของญ่ีปุ่นที่อันดับ 7

Japan



Date News ข่าว Country Remark
20-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 20, 2021. The cumulative infected 
cases are 122,887,146 cases, which included 
2,713,473 deaths and 99,042,957 recovered 
cases. In Thailand, there are 27,713 infected 
cases, which included 90 deaths, and 26,512 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 20 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 122,887,146 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,713,473 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 99,042,957 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 27,713 ราย เสียชีวิต 90 
ราย หายเป็นปกติ 26,512 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
20-03-2021 A long dormant volcano on the Reykjanes 

Peninsula in southwestern Iceland flared to life 
Friday night, spilling lava down two sides in that 
area's first volcanic eruption in nearly 800 years.

ส านักงานอุตุนิยมวิทยาแหง่ชาติของไอซแ์ลนด์
รายงานว่า ภูเขาไฟ "ฟากราดาลสฟยาล" ตัง้อยู่
บนคาบสมุทรเรคยาเนส หา่งจากจากกรุงเรค
ยาวิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 30 
กิโลเมตร ปะทุอย่างหนักตัง้แต่คืนวันศุกรท์ี่ผ่านมา
 นับเป็นครั้งแรกตัง้แต่ศตวรรษที่ 12 หรือนาน
ประมาณ 800 ปี ที่ภูเขาไฟลูกนี้ปะทุอีกครั้ง

Iceland



Date News ข่าว Country Remark
20-03-2021  China's first local coronavirus case since 

February was a staff worker at a hospital and 
had received two shots of a vaccine between 
end-January and early February, state media 
reported on Saturday (Mar 20) by The Health 
Times, which is listed as a newspaper published 
under the People's Daily, the official newspaper 
of China's ruling Communist Party. The patient, 
identified by her surname Liu, had been working 
in the quarantine area of a hospital in Xian city 
since Mar 4, and was mainly responsible for 
collecting samples of quarantined people for 
coronavirus testing

พบผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่จาก
ภายในประเทศ เป็นคนแรกในรอบนานกว่า 1 
เดือน หรือนับตัง้แต่วันที่ 14 ก.พ. เป็นบุคลากร
การแพทยซ์ึง่ปฏบิตัิงานอยู่ในพืน้ที่กักตัว ของ
โรงพยาบาลแหง่หน่ึงในเมืองซอีาน เมืองเอกของ
มณฑลส่านซ ีทางตอนกลางของประเทศ  ตัง้แต่
วันที่ 4 มี.ค.ผู้ป่วยคนดังกล่าวเป็นหญิง มีหน้าที่
หลักคือเก็บตัวอย่างสารคัดหล่ังจากหลังโพรง
จมูกของผู้ที่มาเข้ารับการกักตัว เพือ่น าไปตรวจหา
เชือ้ เปิดเผยเพียงนามสกุล "น.ส.หลิว"  ซึง่มีการ
ยืนยันผลการตรวจเม่ือวันพฤหสับดีที่ผ่านมา อ้าง
จากรายงานของเดอะ เฮลธ ์ไทมส์ ซึง่เป็นส่ือด้าน
สุขภาพในเครือของพีเพิลส ์เดลี หน่ึงใน
หนังสือพิมพก์ระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์
จนี

China



Date News ข่าว Country Remark
20-03-2021 On March 20 that France's National Health 

Commission issued a statement  approved the 
returning use of the COVID-19 vaccine from 
Astra Zeneca / Oxford with the conditions that 
the vaccine injections are for people aged 55 
years and older,\which differs from 
recommendations from the World Health 
Organization (WHO) and the European 
Medicines Agency (EMA) stated that 
AstraZeneca / Oxford vaccine can be injected in 
people of all ages 

เม่ือวันที่ 20 มี.ค.ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหง่ชาติของฝร่ังเศสออกแถลงการณเ์ม่ือวันศุกร ์
อนุมัติการกลับมาใช้งานวัคซนีป้องกันโรคโควิด-
19 ของแอสตราเซเนกา/ออกซฟอรด์ แต่ก าหนด
เงือ่นไขใหฉี้ดกับผู้มีอายุ 55 ปีขึน้ไป แตกต่างจาก
ค าแนะน าขององคก์ารอนามัยโลก ( ดับเบลิยูเอช
โอ ) และองคก์ารยาแหง่สหภาพยุโรป ( อีเอ็มเอ )
 ซึง่ระบุว่า วัคซนีของแอสตราเซเนกา/ออกฟซอรด์
 สามารถใช้ได้กับบุคคลทุกช่วงวัย

France

20-03-2021 On March 20, Prime Minister Boris Johnson 
visited St Thomas' Hospital in London to get 
vaccinated against COVID-19. The hospital was 
the treatment place for a 56-year-old UK leader 
who was the patient of the disease for almost a 
year ago. 

เม่ือวันที่ 20 มี.ค. นายกรัฐมนตรีบอริส จอหน์สัน 
เดินทางมายังโรงพยาบาลเซนต ์โธมัส ในกรุง
ลอนดอน เม่ือวันศุกรท์ี่ผ่านมา เพือ่เข้ารับการฉีด
วัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 โดยโรงพยาบาลแหง่นี้
เป็นสถานที่พักรักษาตัวของผู้น าสหราชอาณาจกัร
 วัย 56 ปี ซึง่ล้มป่วยด้วยโรคดังกล่าว เม่ือเกือบ 1
 ปีที่แล้ว

United Kingdom



Date News ข่าว Country Remark
20-03-2021 Mr. Satit Pituthecha, Deputy Minister of Public 

Health posted on the Facebook page stated that 
"Sinovac vaccine second batch has arrived", 
according to the Ministry of Public Health, 
Thailand has assigned the Government 
Pharmaceutical Organization (GPO) to be the 
representative for the import of the 
vaccinesfrom China. 2 Million dosages of 
Sinovac vaccine are divided into 3 batch. The 
first batch of the vaccine has been received and 
started the injection process for Thai people 
already. Today, 800,000 doses of the vaccine 
were delivered to Thailand and will proceed to 
distribute vaccination to Thai people in 
accordance to the allocation policy.

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข โพสตข้์อความลงในเพจเฟซบุ๊ก ระบุ
ว่า “วัคซนี Sinovac ล็อตที่ 2 มาถึงแล้ว” ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้ให ้องคก์าร
เภสัชกรรม (GPO) ได้เป็นผู้แทนน าเข้า วัคซนี 
จากประเทศจนี Sinovac จ านวน 2 ล้านโดส โดย
แบง่เป็น 3 งวด งวดแรกรับมาแล้ว และเร่ิม
ด าเนินการฉีดใหค้นไทยไปแล้ว วันนี้วัคซนีงวดที่ 
2 จ านวน 800,000 โดส ได้จดัส่งถึงประเทศไทย
เรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการกระจายฉีด
วัคซนีใหค้นไทย ตามกลุ่มคนต่างๆที่ได้จดัสรร
ตามหลักวิชาการ และนโยบาย โดยเร็วที่สุดต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
19-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 19, 2021. The cumulative infected 
cases are 122,366,215 cases, which included 
2,703,176 deaths and 98,658,004 recovered 
cases. In Thailand, there are 27,594 infected 
cases, which included 90 deaths, and 26,450 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 19 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 122,366,215 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,703,176 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 98,658,004 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 27,594 ราย เสียชีวิต 90 
ราย หายเป็นปกติ 26,450 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
18-03-2021 On 18 March 2021. Gen. Chalermpol Srisawat,  

Chief of Defence Forces, Royal Thai Armed 
Forces attended the 18th ASEAN Chiefs of 
Defense Forces Meeting (ACDFM-18) 2021) 
through Video Teleconference (VTC) at the 
Royal Thai Armed Forces Headquaters with 
Chief of Defense Forces and representatives 
from all 10 ASEAN member countries attended 
the meeting. The purpose of the meeting is to 
exchange information and opinions among  top 
military commanders of the ASEAN Member 
States for strengthening regional security under 
the topic We Care, We Prepare, We Prosper. 
The main focus of the meeting is each country 
representative exchages opinions about the 
security situation in the region, including  
COVID-19 pandemic situation, response 
guidelines and the role of the military in 
supporting solutions to the readiness for new 
incoming threats such as transnational crime, 

วันที่ 18 มี.ค.64 พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้
บญัชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมประชุมผู้
บญัชาการทหารสูงสุดอาเซยีน ครั้งที่ 18 (The 
18th ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting 
(ACDFM-18) 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
 (Video Teleconference : VTC) ณ กองบญัชาการ
กองทพัไทย โดยมี ผู้บญัชาการทหารสูงสุด และ
ผู้แทนผู้บญัชาการทหารสูงสุดจากประเทศ
สมาชิกอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม 
การประชุมฯ ในครั้งนี้เป็นการหารือ และ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่างผู้บญัชาการทาง
ทหารระดับสูงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซยีน
ในการเสริมสร้างความม่ันคงในภูมิภาค ภายใต้
หวัข้อ We Care, We Prepare, We Prosper โดย
สาระส าคัญของการประชุมฯ ในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย การเสนอความคิดเหน็ของผู้แทน
แต่ละประเทศถึงสถานการณค์วามม่ันคงใน
ภูมิภาค รวมทัง้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางการรับมือและ
บทบาทของกองทพัในการสนับสนุนการแก้ไข

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
18-03-2021 India and Pakistan reported a big jump in new 

coronavirus infections on Thursday (February 
18). Officials in India have blamed the surge in 
infections mainly on crowding and a reluctance 
to wear masks. Pakistan says the coronavirus 
variant first found in Britain may also be a factor.

อินเดียและปากีสถานเผชิญการระบาดระลอก
ใหม่ของโควิด-19 โดยยอดติดเชือ้พุง่แบบก้าว
กระโดด จากการละเลยของประชาชน
ทางการอินเดียได้กล่าวโทษการระบาดของโควิด-
19 ในระลอกใหม่ว่า เกิดจากประชาชนส่วนใหญ่
ยังคงรวมตัวกัน และละเลยการสวมหน้ากาก 
ขณะที่ปากีสถาน ระบุว่า เชือ้ไวรัสกลายพันธุส์าย
พันธุอั์งกฤษเป็นปัจจยัส าคัญที่ท าใหเ้กิดการ
ระบาด

India, Pakistan



Date News ข่าว Country Remark
18-03-2021 Dr. Mike Ryan, president of the World Health 

Organization's (WHO) Public Health Emergency 
Program, said on Wednesday (February 17) 
that countries where are using  AstraZeneca / 
Oxford vaccine that he would like those 
countries to continue the distribution of the 
vaccine. WHO believes that the vaccination is 
beneficial "to a greater extent than the risk of its 
side effects", However, Kate O'Brien, Head of 
Immunity Section, WHO, also said that the 
Vaccine Advisory Board is currently examining 
the vaccine's side effects in detail to answer if 
AstraZeneca / Oxford vaccine is related to 
serious side effects such as thromboembolism.

นพ.ไมค ์ไรอัน ประธานโครงการฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขขององคก์ารอนามัยโลก ( ดับเบลิยู
เอชโอ ) กล่าวเม่ือวันพุธว่า ประเทศที่ก าลังใช้งาน
วัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา/
ออกซฟอรด์ ขอใหเ้ดินหน้าการแจกจา่ยต่อไป 
ดับเบลิยูเอชโอเช่ือว่า การฉีดวัคซนีดังกล่าว
ก่อใหเ้กิดประโยชน ์"ในระดับที่มากกว่า" ความ
เส่ียงที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค ์อย่างไรก็ดี 
พญ.เคท โอไบรอัน หวัหน้าฝ่ายภูมิคุ้มกันของ
ดับเบลิยูเอชโอ กล่าวว่า คณะกรรมการที่ปรึกษา
ด้านวัคซนีก าลังตรวจสอบอย่างละเอียด ว่าวัคซนี
ของแอสตราเซเนกา/ออกซฟอรด์ มีความ
เช่ือมโยงกับอาการไม่พึงประสงคร์ะดับรุนแรง 
อาท ิภาวะล่ิมเลือดอุดตัน หรือไม่

Switzerland



Date News ข่าว Country Remark
18-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 18, 2021. The cumulative infected 
cases are 121,813,138 cases, which included 
2,692,621 deaths and 98,204,846 recovered 
cases. In Thailand, there are 27,494 infected 
cases, which included 89 deaths, and 26,377 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 18 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 121,813,138 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,692,621 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 98,204,846 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 27,494 ราย เสียชีวิต 89 
ราย หายเป็นปกติ 26,377 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
17-03-2021 Chinese Embassies in many countries have 

announced that the Embassies will allow people 
who have been vaccinated with Chinese 
vaccines to apply for China Visa. The Chinese 
embassy in the United States announced on 15 
March that it will open for visa aplication for 
people who have already vaccinated China 
vaccines and need to go China for  work, 
business trips or have humanitarian needs, 
such as visiting family.  Those who will enter 
the programme must have been vaccinated at 
least 14 days before applying for a visa, either 
as a 2-dose or one injectable vaccine. 

สถานทตูจนีในหลายประเทศประกาศว่าจะเปิด
ใหค้นที่ฉีดวัคซนีจนีแล้วยื่นขอวีซา่ได้เช่น 
สถานทตูจนีในสหรัฐประกาศเม่ือวันจนัทร ์(15 
มี.ค.) ว่า สัปดาหนี์้จะเปิดคนที่ฉีดวัคซนีจนีแล้ว
และต้องการกลับไปท างาน ท าธุรกิจ หรือด้วย
ความจ าเป็นด้านมนุษยธรรม เช่น กลับไปเยี่ยม
ครอบครัวในจนียื่นขอวีซา่ได้โดยต้องฉีดวัคซนี
แล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนขอวีซา่ไม่ว่าจะเป็น
วัคซนีชนิดฉีด 2 เข็มหรือเข็มเดียว

China



Date News ข่าว Country Remark
16-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 16, 2021. The cumulative infected 
cases are 120,767,458 cases, which included 
2,672,010 deaths and 97,414,274 recovered 
cases. In Thailand, there are 27,145 infected 
cases, which included 87 deaths, and 26,299 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 16 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 120,767,458 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,672,010 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 97,414,274 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 27,145 ราย เสียชีวิต 87 
ราย หายเป็นปกติ 26,299 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
15-03-2021 China’s embassy in the Philippines said on 

Monday it would simplify visa applications for 
anyone in the country who has been inoculated 
with Chinese-made COVID-19 vaccines to allow 
regular travel to resume.

สถานทตูจนีประจ าประเทศฟิลิปปินสแ์ถลงว่า จนี
จะกลับมาใช้ระเบยีบปฏบิตัิอีกครั้งแบบเดียวกับ
ช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 
แต่ระเบยีบการออกวีซา่เข้าประเทศจนีน้ัน จะ
ก าหนดใหผู้้ได้รับการฉีดวัคซนีโควิด-19 ที่ผลิตใน
ประเทศจนี จะได้รับการพิจารณาออกวีซา่ หาก
สามารถกลับมาเดินทางได้ตามปกติอีกครั้ง

Philippines

15-03-2021 Indonesia will delay the administering of 
AstraZeneca’s COVID-19 vaccine due to reports 
of blood clots among some recipients in Europe 
and would await a review from the World Health 
Organization (WHO), its health minister,Budi 
Gunadi Sadikin said on Monday.

นายบดูี กูนาดี ซาดิกิน รมว.สาธารณสุขของ
อินโดนีเซยี แถลงเม่ือวันจนัทร ์เล่ือนการแจกจา่ย
วัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา/
ออกซฟอรด์ จนกว่าจะได้รับการยืนยันความ
ปลอดภัยอย่างเป็นทางการเร่ืองผลข้างเคียงล่ิม
เลือดอุดตัน จากองคก์ารอนามัยโลก ( ดับเบลิยู
เอชโอ )

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
15-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 15, 2021. The cumulative infected 
cases are 120,410,500 cases, which included 
2,665,186 deaths and 96,960,962 recovered 
cases. In Thailand, there are 27,005 infected 
cases, which included 87 deaths, and 26,234 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 15 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 120,410,500 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,665,186 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 96,960,962 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 27,005 ราย เสียชีวิต 87 
ราย หายเป็นปกติ 26,234 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
14-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 14, 2021. The cumulative infected 
cases are 120,042,087 cases, which included 
2,659,118 deaths and 96,580,139 recovered 
cases. In Thailand, there are 26,927 infected 
cases, which included 86 deaths, and 26,154 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 14 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 120,042,087 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,659,118 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 96,580,139 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 26,927 ราย เสียชีวิต 86 
ราย หายเป็นปกติ 26,154 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
13-03-2021 The New Delhi government decided to review 

the side effects of AstraZeneca vaccination after 
many countries have suspended its injection 
because of the concerns about blood clots. 
However, the World Health Organization (WHO) 
said there was no reason to stop the 
vaccination. Dr. N.K. Arora, one of the National 
Working Group on COVID-19 revealed to AFP 
that they are investigating the cause of the 
vaccine serious side effect of death and illness 
including thrombosis. Until now, there is nothing 
to worry about. The serious side effects cases 
in India is extremely low. They will announce 
furthur measures through the Ministry of Public 
Health website 

รัฐบาลนิวเดลีตัดสินใจทบทวนผลข้างเคียงของ
การฉีดวัคซนีแอสตร้าเซนเนก้า หลังหลาย
ประเทศระงับฉีดช่ัวคราวเพราะความกังวลเร่ือง
อาการล่ิมเลือดอุดตัน แม้องคก์ารอนามัยโลก 
(ดับเบลิยูเอชโอ) แถลงว่า ไม่มีเหตุผลใหต้้อง
หยุดฉีดวัคซนีตัวนี้
นายแพทยเ์อ็น เค อโรรา หน่ึงในคณะท างาน
ระดับชาติว่าด้วยโควิด-19 เผยกับส านักข่าวเอ
เอฟพีว่า ก าลังตรวจสอบเหตุอันตรายร้ายแรง 
โดยเฉพาะการเสียชีวิตและเข้าโรงพยาบาล 
รวมถึงการเกิดล่ิมเลือดอุดตัน ถึงตอนนี้ยังไม่มี
อะไรใหน่้าหว่ง เหตุร้ายแรงในอินเดียต า่มากๆ
หากพบข้อน่ากังวลใดๆ จะแถลงใหท้ราบผ่าน
เว็บไซตก์ระทรวงสาธารณสุข

India



Date News ข่าว Country Remark
13-03-2021 Guo Fu, Head of the Chinese Center for 

Disease Control and Prevention (China CDC), 
told China's CGTN television about Chinese 
government has approved four vaccine types 
and will deliver it to 900 million to 1 billion 
people, or about 70-80 percents of popolation 
by the end of this year or in the middle of next 
year. It is hoped that China will lead the 
success of creating herd immunity fort COVID-
19 in the world. In this regard, herd immunity 
will happen if people have adequate immunity 
from vaccination with less infection to stop the 
spread of COVID-19,the infectious disease.

นายกัว้ ฟู หวัหน้าศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค
ของจนีเปิดเผยกับโทรทศันซ์จีทีเีอ็นของจนีว่า 
รัฐบาลจนีได้อนุมัติรับรองวัคซนี 4 ชนิด และจะ
จดัฉีดใหกั้บประชาชนใหไ้ด้ 900 ล้านถึง 1 
พันล้านคน หรือประมาณร้อยละ 70-80 ภายใน
สิน้ปีนี้หรือไม่ก็กลางปีหน้า โดยหวังว่าจนีจะเป็น
ผู้น าความส าเร็จของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขึน้มา
ในโลก

China



Date News ข่าว Country Remark
13-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 13, 2021. The cumulative infected 
cases are 119,607,324 cases, which included 
2,651,654 deaths and 96,254,542 recovered 
cases. In Thailand, there are 26,757 infected 
cases, which included 86 deaths, and 26,086 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 13 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 119,607,324 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,651,654 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 96,254,542 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 26,757 ราย เสียชีวิต 86 
ราย หายเป็นปกติ 26,086 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
13-03-2021 The World Health Organization (WHO) issued a 

statement on Friday in regard of the registration 
for emergency use of "Ad26.COV2.S" or "JNJ-
78436735" vaccine developed by Janssen, a 
biotechnology subsidary of US-based Johnson 
& Johnson company.It is the third COVID-19 
vaccine approved by WHO after Pfizer / Biotech 
vaccine And Astra Seneca / Oxford 

องคก์ารอนามัยโลก ( ดับเบลิยูเอชโอ ) ออก
แถลงการณ ์เม่ือวันศุกรท์ี่ผ่านมา เร่ืองการขึน้
ทะเบยีนรับรองเพือ่การใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ใหกั้บวัคซนี "Ad26.COV2.S" หรือ 
"JNJ-78436735" พัฒนาโดยแจนสเ์ซน ซึง่เป็น
บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพของจอหน์สันแอนด์
จอหน์สัน จากสหรัฐ นับเป็นวัคซนีป้องกันโรคโค
วิด-19 รายการที่สาม ซึง่ผ่านการอนุมัติจาก
ดับเบลิยูเอชโอ ต่อจากวัคซนีของไฟเซอร/์ไบโอ
เอ็นเทค และแอสตราเซเนกา/ออกซฟอรด์

Switzerland



Date News ข่าว Country Remark
12-03-2021 The EMA said 30 cases of “thromboembolic 

events” or blood clots had been reported among 
5 million people who had received the jab in 
Europe so far. “The vaccine’s benefits continue 
to outweigh its risks,” the regulator said in a 
statement. Several European countries have 
either suspended inoculations with the 
AstraZeneca vaccine as a precautionary 
measure or banned the use of a specific batch 
after blood clots formed in some people who 
had received the jab. Denmark, Norway and 
Iceland announced they were temporarily 
halting all AstraZeneca vaccinations to 
investigate the cases. Italy followed Austria, 
Estonia, Latvia, Luxembourg and Lithuania in 
banning inoculations with one particular batch of 
1m doses that was sent to 17 countries.

ส านักงานยายุโรป (EMA) กล่าวว่า ปัจจุบนัทั่ว
ยุโรปมีการฉีดวัคซนีโควิด-19 แอสตราเซเนกาให้
ประชากรแล้วกว่า 5 ล้านคน แต่มีรายงานว่า 30 
คนในนี้เกิดภาวะเลือดแข็งตัว เกิดล่ิมเลือดอุดตัน
หลังฉีดวัคซนี และหน่ึงในน้ันเสียชีวิต เม่ือมี
รายงานดังกล่าวเกิดขึน้ ท าใหห้ลายประเทศใน
ยุโรปได้ระงับการฉีดวัคซนีโควิด-19 แอสตราเซเน
กา  และประกาศระงับใช้วัคซนีเฉพาะล็อต 
ABV5300 ในวันจนัทร ์(8 มี.ค.) ซึง่มีจ านวน 1 
ล้านโดสแจกจา่ยไปใน 17 ประเทศสหภาพยุโรป 
หลังจากน้ันยังพบผู้ที่มีภาวะเลือดแข็งตัวเพิม่ขึน้
อีก 3 รายจากวัคซนีโควิด-19 แอสตราเซเนกาล็อ
ตดังกล่าว ท าใหมี้อีก 4 ประเทศประกาศระงับใช้
วัคซนีโควิด-19 ล็อตดังกล่าว คือ เอสโตเนีย 
ลิทวัเนีย ลักเซมเบริก์ และลัตเวีย

European Union



Date News ข่าว Country Remark
12-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 12, 2021. The cumulative infected 
cases are 119,109,202 cases, which included 
2,641,683 deaths and 94,722,435 recovered 
cases. In Thailand, there are 26,679 infected 
cases, which included 85 deaths, and 26,056 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 12 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 119,109,202 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,641,683 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 94,722,435 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 26,679 ราย เสียชีวิต 85 
ราย หายเป็นปกติ 26,056 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
11-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 11, 2021. The cumulative infected 
cases are 118,622,619 cases, which included 
2,631,295 deaths and 94,233,330 recovered 
cases. In Thailand, there are 26,598 infected 
cases, which included 85 deaths, and 26,000 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 11 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 118,622,619 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,631,295 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 94,233,330 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 26,598 ราย เสียชีวิต 85 
ราย หายเป็นปกติ 26,000 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
10-03-2021 BioNTech SE could have capacity to make 3 

billion doses of Covid-19 vaccine with U.S. 
partner Pfizer Inc. next year, the German 
company’s chief executive officer said, making 
their pioneering shot far more widely available 
around the world.

บริษัทไบออนเทคของเยอรมนีเปิดเผยว่า จะ
สามารถผลิตวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ได้ 3 
พันล้านโดสในปีหน้าโดยร่วมมือกับบริษัทไฟ
เซอรข์องสหรัฐ ซึง่จะส่งผลใหวั้คซนีที่บริษัทผลิต
มีจ านวนเพียงพอกับความต้องการทั่วโลก

Germany

10-03-2021 The new chief of the World Trade Organization 
(WTO) Dr.Ngozi Okonjo-Iweala urged its 
member states to work with pharmaceutical 
companies to license more COVID-19 vaccine 
manufacturing in developing countries in order 
to triple global production. Her call comes as a 
group of developing countries led by South 
Africa and India seek to waive intellectual 
property rights for COVID-19 drugs and 
vaccines.

ดร.เอ็นโกซ ีโอคอนโจ-ไอวีลา ผู้อ านวยการ
องคก์ารการค้าโลก (ดับเบลิยูทโีอ) ได้ออก
แถลงการณเ์พือ่เรียกร้องใหป้ระเทศต่างๆ 
ด าเนินการเพือ่ช่วยเหลือและกระตุ้นการผลิต
วัคซนีต้านโรคโควิด-19 ในประเทศก าลังพัฒนา 
หลังประเทศสมาชิกของดับเบลิยูทโีอหลายราย
ในประเทศก าลังพัฒนา น าโดยแอฟริกาใต้และ
อินเดีย ได้ร้องขอใหด้ร.โอคอนโจ-ไอวีลาจดัการ
เจรจากับผู้ผลิตวัคซนีอย่างเร่งด่วนเพือ่ให้
ด าเนินการดังกล่าว

Switzerland



Date News ข่าว Country Remark
10-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 10, 2021. The cumulative infected 
cases are 118,155,658 cases, which included 
2,622,036 deaths and 93,841,593 recovered 
cases. In Thailand, there are 26,540 infected 
cases, which included 85 deaths, and 25,946 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. 1 
personel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 10 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 118,155,658 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,622,036 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 93,841,593 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 26,540 ราย เสียชีวิต 85 
ราย หายเป็นปกติ 25,946 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
10-03-2021 Air Quality Index of Chiang Mai province in the 

north of Thailand has been in the top of the list 
of the highest polluted 2.5 microns particle dust 
or PM2.5 for 4 consecutive days, as well as 
other air quality checkpoint that had over 100 
microgram/square meters of PM2.5 and started 
to affect people's health. Apinan Tantiwut, MD, 
a doctor from Lanna Hospital said that people 
with repiratory system symptoms have raised by 
10 percents as well as asthma and heart 
disease condition for the hospital. This is due to 
PM2.5 which affected the respiratory system, 
cardiovascular system, and integumentary 
system of human body. It is recommended to 
wear N95 face mask because it is more fit to 
the face compared to normal face mask and 
can filter up to 95 percents of small particle dust. 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI ของจงัหวัด
เชียงใหม่ ที่พุง่สูงเกินค่ามาตรฐานติดอันดับ 1 
ของโลกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ขณะที่ค่าฝุ่นละออง
ขนาดเล็กต า่กว่า 2.5 ไมครอน หรือ พีเอ็ม 2.5 ก็
สูงเกินมาตรฐานต่อเน่ืองเป็นวันที่ 4 เช่นเดียวกัน
 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหลายจุดพุง่สูงกว่า
 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร จนส่งผล
กระทบกับสุขภาพของประชาชน นายแพทย์
อภินันท ์ตันติวุฒ ิแพทยผ์ู้เช่ียวชาญด้านอายุรก
รรม โรงพยาบาลลานนา กล่าวว่า ผู้ป่วยที่มี
อากาศโรคระบบทางเดินหายใจที่เข้ามารักษาตัว
ในโรงพยาบาลลานนาเพิม่ขึน้ร้อยละ 10 
เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคหอบหดื และโรคหวัใจก็มี
อาการก าเริบ เน่ืองจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 มีพิษกับ
ทางเดินหายใจ และระบบหวัใจ อีกทัง้ยังมีผลกับ
ผู้ป่วยโรคผิวหนัง และโรคภูมิแพ้ด้วย โดยแนะน า
ใหป้ระชาชนสวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 
เพราะหน้ากาก N95 ใส่ได้กระชับกว่าจงึป้องกัน
ฝุ่นจิว๋ได้ถึงร้อยละ 95

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
10-03-2021 Indonesia's Ministry of Public Health reported 

that 1.1 million doses of AstraZeneca/Oxford 
COVID-19 vaccine made by AstraZeneca 
Netherlands. The vaccines were transported by 
special flight by KLM Airline from Amsterdam 
International Airport to at Sugano Hatta 
International Airport in suburb of Jakata at dusk 
on the last Monday. The vaccines were 
supported from COVAX programme, leading by 
World Health Organization (WHO) and Vaccine 
Alliance (GAVI), to offer the middle to lower 
income countries COVID-19 vaccine access 
without additional costs.

กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซยีรายงานว่า 
วัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 จ านวน 1.1 ล้านโด๊ส 
ของแอสตราเซเนกา/ออกซฟอรด์ ผลิตโดย
โรงงานของแอสตราเซเนกาในเนเธอรแ์ลนด ์
เดินทางด้วยเที่ยวบนิพิเศษของสายการบนิเคแอล
เอ็ม จากทา่อากาศยานนานาชาติอัมสเตอรด์ัม 
ถึงทา่อากาศยานนานาชาติซกูารโ์น-ฮตัตา ชาน
กรุงจาการต์า เม่ือช่วงค า่ของวันจนัทรท์ี่ผ่านมา 
ทัง้นี้ วัคซนีจ านวนดังกล่าวเป็นลอตแรกที่
อินโดนีเซยีได้รับจากโครงการโคแวกซ ์ซึง่
องคก์ารอนามัยโลก ( ดับเบลิยูเอชโอ ) และ
องคก์รพันธมิตรเพือ่วัคซนี ( กาวี ) เป็นหวัเรือ
ใหญ่ร่วมกัน จดัหาวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 
ใหกั้บกลุ่มประเทศฐานะยากจนและมีรายได้ปาน
กลาง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ยใดเพิม่เติม

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
09-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 9, 2021. The cumulative infected 
cases are 117,747,164 cases, which included 
2,612,066 deaths and 93,423,240 recovered 
cases. In Thailand, there are 26,501 infected 
cases, which included 85 deaths, and 25,851 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. An 
personnel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 9 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 117,747,164 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,612,066 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 93,423,240 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 26,501 ราย เสียชีวิต 85 
ราย หายเป็นปกติ 25,851 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
08-03-2021 Vietnam's Ministry of Public Health began 

vaccination of COVID-19 vaccines for medical 
personnel and frontline healthcare workers 
since the morning of Monday local time. The 
hospital staff who were selected to be a pilot 
group are located in Hanoi, Ho Chi Minh City 
and Hai Duong, Vietnam have got the first 
100,000 doses of AstraZeneca/Oxford vaccines 
from South Korean manufacturer 
AstraZeneca/SK Bio. Apart from that, Vietnam 
has entered COVAX programme by WHO and 
GAVI Vaccine Alliances. Also, Vietnam has tried 
to secure the vaccine doses of Pfizer from 
United States as well. 

กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเร่ิมการฉีด
วัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ใหแ้ก่บุคลากร
การแพทยแ์ละเจา้หน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า 
ตัง้แต่ช่วงเช้าของวันจนัทรต์ามเวลาทอ้งถิ่น โดย
เจา้หน้าที่ของโรงพยาบาลซึง่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นกลุ่มน าร่อง ที่กรุงฮานอย เมืองโฮจมิินห ์และ
ในจงัหวัดหายเซอืงซึง่ เวียดนามได้รับวัคซนีลอต
แรกจ านวน 100,000 โด๊ส เม่ือประมาณ 2 
สัปดาหท์ี่แล้ว เป็นวัคซนีของแอสตราเซเนกา/
ออกซฟอรด์ ผลิตโดยบริษัทแอสตราเซเนกา/เอส
เค ไบโอ ของเกาหลีใต้  นอกจากนี้ เวียดนามยัง
เข้าร่วมการจดัหาวัคซนีผ่านโครงการโคแวกซ ์
โดยองคก์ารอนามัยโลก ( ดับเบลิยูเอชโอ ) และ
องคก์รพันธมิตรเพือ่วัคซนี ( กาวี ) และยังเจรจา
ซือ้วัคซนีต่างหากกับบริษัทไฟเซอรข์องสหรัฐด้วย

Vietnam



Date News ข่าว Country Remark
08-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 8, 2021. The cumulative infected 
cases are 117,075,934 cases, which included 
2,599,984 deaths and 92,652,156 recovered 
cases. In Thailand, there are 26,370 infected 
cases, which included 85 deaths, and 25,744 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 68 personnel are infected. An 
personnel is in hospitalization, 67 personnel are 
now recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 7 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 116,216,580 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,581,649 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 91,884,249 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 26,305 ราย เสียชีวิต 85 
ราย หายเป็นปกติ 25,686ราย ส่วนก าลังพล ทบ. 
พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 68 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 1 นาย หายเป็นปกติ 67 นาย ทัง้นี้ 
ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์
และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
07-03-2021 The number who died after the vaccine injection 

rose by four in the past two days, according to 
a report on Saturday (February 6) by South 
Korea's Disease Control and Prevention Agency 
(KDCA), which is investigating the incidents. 
Vaccines were administered to more than 
296,000 people, or about 0.6 percent of the 
country's population, during the first week of the 
rollout. South Korea has reported more than 
2,800 adverse reactions from Covid-19 
vaccines, but only 24 of those cases were 
deemed severe, including the seven that 
resulted in death. All 24 severe cases involved 
people who received the AstraZeneca jab, 
which was the first vaccine approved for use in 
South Korea. The vast majority of the doses 
that have been administered thus far are the 
AstraZeneca vaccine.

ส านักงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้
ราย งานเม่ือวันเสาร ์(6 มี.ค.) ว่าพบผู้เสียชีวิต
หลังได้รับวัคซนีเพิม่อีก 4 รายในช่วง 2 วันหลังสุด
 ส่งผลใหย้อดรวมเพิม่เป็น 7 ราย พร้อมระบุว่า
ทางหน่วยงานก าลังสืบสวนเหตุการณต์่างๆ ที่
เกิดขึน้
จากข้อมูลของส านักงานควบคุมและป้องกันโรค
ของเกาหลีใต้ พบว่า ได้มีการฉีดวัคซนีให้
ประชาชนไปแล้ว 296,000 คน หรือราว 0.6% 
ของประชากรทัง้หมดทั่วประเทศ ในช่วงสัปดาห์
แรกของโครงการฉีดวัคซนี และส่วนใหญ่น้ันเป็น
วัคซนีของแอสตร้าเซนเนก้า ในบรรดาผู้ได้รับ
วัคซนีไปแล้วน้ัน เกาหลีใต้ระบุว่า พบผู้ที่มีอาการ
ไม่พึงประสงคจ์ากวัคซนีโควิด-19 มากกว่า 2,800 
คน แต่มีเพียงแค่ 24 รายเทา่น้ันที่เป็นเคสรุนแรง 
ในน้ัน 7 รายถึงขัน้เสียชีวิต ทัง้นี้ ทัง้ 24 เคสของ
อาการรุนแรงน้ัน ล้วนแต่ฉีดวัคซนีของแอสตร้า
เซนเนก้า ซึง่เป็นวัคซนีตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติ
ใช้ในเกาหลีใต้

South Korea



Date News ข่าว Country Remark
07-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 7, 2021. The cumulative infected 
cases are 117,075,934 cases, which included 
2,599,984 deaths and 92,652,156 recovered 
cases. In Thailand, there are 26,370 infected 
cases, which included 85 deaths, and 25,744 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 7 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 117,075,934 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,599,984 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 92,652,156 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้  26,370 ราย เสียชีวิต 85 
ราย หายเป็นปกติ 25,744 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
06-03-2021 Three earthquakes, including one of the 

strongest ever to hit the region, struck off the 
coast of New Zealand on Friday, triggering 
tsunami warnings that have now been stood 
down. Thousands were evacuated from some 
coastal areas of the North Island after the 8.1-
magnitude quake struck. Some wave surges hit 
parts of the coast but, by Friday afternoon, 
authorities said the largest waves had passed. 
Residents were told they could return home but 
were warned to stay off beaches. The coasts 
could see wave surges as high as 3m (10ft)

แผ่นดินไหวสามครั้งซึง่รวมถึงครั้งที่รุนแรงที่สุด
ครั้งหน่ึงที่เคยพัดถล่มในภูมิภาคนี้เกิดขึน้นอก
ชายฝ่ังนิวซแีลนดเ์ม่ือวันศุกรท์ี่ผ่านมา ท าใหเ้กิด
ค าเตือนสึนามิซึง่ตอนนี้ได้ยุติลงแล้ว หลายพันคน
อพยพออกจากพืน้ที่ชายฝ่ังบางส่วนของเกาะ
เหนือหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.1 ริกเตอร ์
คล่ืนบางส่วนซดัเข้าหาชายฝ่ังบางส่วน แต่ในช่วง
บา่ยวันศุกรเ์จา้หน้าที่ระบุว่าคล่ืนลูกใหญ่ที่สุดได้
พัดผ่านไปแล้ว ผู้อยู่อาศัยได้รับแจง้ว่าสามารถ
กลับบา้นได้ แต่ได้รับค าเตือนใหอ้ยู่หา่งจาก
ชายหาด ตามชายฝ่ังสามารถเหน็คล่ืนสูงถึง 3 
เมตร (10 ฟุต)

New Zealand



Date News ข่าว Country Remark
06-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 6, 2021. The cumulative infected 
cases are 116,216,580 cases, which included 
2,581,649 deaths and 91,884,249 recovered 
cases. In Thailand, there are 26,305 infected 
cases, which included 85 deaths, and 25,686 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 7 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 116,216,580 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,581,649 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 91,884,249 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 26,305 ราย เสียชีวิต 85 
ราย หายเป็นปกติ 25,686ราย ส่วนก าลังพล ทบ. 
พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
05-03-2021 Indian security forces stepped up patrols on the 

border with Myanmar on Friday to stop refugees 
entering after some police officers crossed over 
to escape taking orders from the military junta 
there as of now (February 5), we are not letting 
anybody enter, Maria Zuali, senior government 
official in Mizoram state’s Champhai district  
said.

นางมาเรีย ซอูาลี เจา้หน้าที่อาวุโสเขตแชมปาย 
รัฐมิโซรัม ของอินเดีย เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้ไม่
สามารถอนุญาตใหใ้ครข้ามเข้ามาในเขตแดน
ของอินเดีย ทัง้นี้เพราะมีข่าวการผละหน้าที่ของ
ต ารวจระดับล่างบางคนของเมียนมาจ านวนหน่ึง 
ซึง่ไม่ต้องการปฏบิตัิตามค าส่ังของรัฐบาลทหาร
ใหป้ราบปรามผู้ชุมนุมประทว้งต่อต้านการ
รัฐประหารในเมียนมา

India



Date News ข่าว Country Remark
04-03-2021 Two people who live at the elder nursing home 

and both have congenital disease died  after 
getting vaccinated COVID-19 AstraZeneca / 
Oxford vaccine. The first death toll was 63 
years old with an congenital disease of 
cerebrovascular disease. The patient had high 
fever after the vaccinatio, then, the patient got 
refer out to a larger hospital on last Tuesday. 
However, the patient died from sudden 
pneumonia and blood poisoning. The second 
death is 50-something years old patien. The 
patient that already had had cardiovascular 
disease and diabetes died on this Wednesday, 
in just one day after vaccination, which patients 
had sudden heart failure before death.

ประชาชน 2 คน ซึง่อาศัยอยู่ที่สถานอนุเคราะห์
ผู้สูงอายุ และทัง้คู่มีโรคประจ าตัว เสียชีวิตภายใน
เวลาไม่นาน หลังเข้ารับการฉีดวัคซนีป้องกันโรค
โควิด-19 ของแอสตราเซเนกา/ออกซฟอรด์ ทัง้นี้ 
ผู้เสียชีวิตคนแรกมีอายุ 63 ปี มีโรคประจ าตัว
เก่ียวกับระบบหลอดเลือดในสมอง มีอาการไข้สูง
หลังได้รับวัคซนี เจา้หน้าที่จงึเร่งส่งตัวไปยัง
โรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่า เม่ือวันอังคารที่ผ่าน
มา แต่ผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบ
เฉียบพลัน และโลหติเป็นพิษ ส่วนผู้เสียชีวิตราย
ที่สอง มีอายุประมาณ 50 ปี มีโรคประจ าตัว
เก่ียวกับระบบหวัใจและหลอดเลือด และ
เบาหวาน เสียชีวิตเม่ือวันพุธ เพียงวันเดียวหลัง
ได้รับวัคซนี โดยผู้ป่วยมีภาวะหวัใจล้มเหลว
เฉียบพลันก่อนเสียชีวิต

South Korea



Date News ข่าว Country Remark
04-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 3, 2021. The cumulative infected 
cases are 115,298,908 cases, which included 
2,560,602 deaths and 91,114,504 recovered 
cases. In Thailand, there are 26,108 infected 
cases, which included 84 deaths, and 25,483 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 3 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 115,298,908 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,560,602 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 91,114,504 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 26,108 ราย เสียชีวิต 84 
ราย หายเป็นปกติ 25,483 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
02-03-2021 Ms. Yuriko Koike, Governor of Tokyo warned 

about the cancellation of a state of emergency 
in Tokyo, which will take place on Sunday 
(March 7), despite the declining of COVID-19 
cases after Tokyo government declared a state 
of emergency since early January. The Tokyo 
Government has set a goal to reduce the 
number of new infections to 70 percents of the 
confirmed cases last week. Mrs. Koike said that 
the infection rate was still 80-90%, which has 
not yet met the target number. 

นางยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียว ประกาศ
เตือนในวันนี้เก่ียวกับการยกเลิกประกาศภาวะ
ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวซึง่จะมีขึน้ในวันอาทติยนี์้ (7
 มี.ค.) แม้ว่ายอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 มีแนวโน้มเร่ิม
ลดลง หลังจากที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินมา
ตัง้แต่ต้นเดือนม.ค. ทัง้นี้ รัฐบาลกรุงโตเกียวได้ตัง้
เป้าลดจ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่ลงเหลือ 70% ของ
จ านวนผู้ติดเชือ้ที่ยืนยันพบเม่ือสัปดาหก่์อนหน้า 
นางโคอิเกะกล่าวอีกว่า อัตราการติดเชือ้ยังอยู่ที่ 
80-90% ซึง่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

Japan



Date News ข่าว Country Remark
02-03-2021 Mr. Anutin Charnvirakul, Deputy Prime Minister 

and Minister of Public Health of Thailand gave 
an interview that Thailand has ordered 63 
million doses of the COVID-19 vaccine, and 
now it has started the first phase of vaccination 
of COVID-19 vaccines since February 28. The 
remainder of the vaccines will be delivered to 
domestic destination by May - June 2021. In 
addition, recently, the Cabinet approved the 
budget of 6,387,285,900 THB in purchasing 
additional 35 million doses of vaccine from 
AstraZeneca to ensure the vaccine stock for 
Thais. 

นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้
สัมภาษณว่์า ประเทศไทยได้ส่ังจองซือ้วัคซนีโค
วิด-19 จ านวน 63 ล้านโดส ขณะนี้ได้เร่ิมฉีดวัคซนี
โควิด 19 ที่ได้รับมาในระยะแรก ตัง้แต่วันที่ 28 
กุมภาพันธ ์ที่ผ่านมา วัคซนีในส่วนที่เหลือจะถูก
จดัส่งมายังจงัหวัดต่างๆอย่างต่อเน่ือง โดยภายใน
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 จะมีวัคซนีที่ผลิต
ในประเทศมาฉีดใหกั้บประชาชนอย่างกว้างขวาง
ต่อไป อย่างไรก็ตาม เพือ่ใหเ้กิดความครอบคลุม
ในการใหวั้คซนีกับประชาชนในประเทศ 
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 6,387,285,900
 บาท จดัซือ้วัคซนีจากบริษัทแอสตร้าเซนเนกา 
จ านวน 35 ล้านโดส

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
02-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 2, 2021. The cumulative infected 
cases are 114,987,953 cases, which included 
2,549,743 deaths and 90,696,596 recovered 
cases. In Thailand, there are 26,073 infected 
cases, which included 84 deaths, and 25,420 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 2 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 114,678,427 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,549,743 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 90,696,596 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 26,073 ราย เสียชีวิต 84 
ราย หายเป็นปกติ 25,420 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
01-03-2021 Prime Minister Narendra Modi received first 

COVID-19 vaccination at New Delhi Institute of 
Medical Sciences. The vaccine for a 70-year-old 
Indian leader is "COVAXIN", developed by 
Bharat Biotech, one of the country's major 
biopharmaceutical companies. Modi's choice to 
get the COVAXIN vaccine is to strengthen the 
confidence of the people. In addition, all public 
hospitals in India provide vaccination services 
for the people without any additional costs. 
However, if people choose to get injected at 
private hospitals The vaccine charged must not 
exceed 250 rupees per dose (approximately 
103 baht) as ceiling price is set by government.

นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี เข้ารับการฉีด
วัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรก ที่สถาบนั
วิทยาศาสตรก์ารแพทยแ์หง่นิวเดลี โดยวัคซนีที่
บุคลากรการแพทยฉี์ดใหแ้ก่ ผู้น าอินเดีย วัย 70 ปี
 คือวัคซนีช่ือ "โควาซนิ" พัฒนาโดยบริษัทภารัต 
ไบโอเทค หน่ึงในผู้ประกอบการด้านชีวเภสัช
ภัณฑร์ายใหญ่ของประเทศ หลายฝ่ายมองการที่
โมดีเลือกฉีดวัคซนีโควาซนิ คือการเสริมสร้าง
ความเช่ือม่ันใหแ้ก่ประชาชน อน่ึง โรงพยาบาล
ของรัฐทุกแหง่ในอินเดียใหบ้ริการฉีดวัคซนีแก่
ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จา่ยใดเพิม่เติมทัง้สิน้ 
แต่หากเป็นโรงพยาบาลเอกชน จะมีการคิดราคา
วัคซนี ซึง่รัฐบาลก าหนดเพดานต้องไม่เกิน 250 
รูปีต่อโดส ( ราว 103 บาท )

India



Date News ข่าว Country Remark
01-03-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on March 1, 2021. The cumulative infected 
cases are 114,678,427 cases, which included 
2,543,044 deaths and 90,233,993 recovered 
cases. In Thailand, there are 26,031 infected 
cases, which included 83 deaths, and 25,324 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 1 มี.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 114,678,427 ราย 
เสียชีวิตจ านวน   2,543,044 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 90,233,993 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 26,031 ราย เสียชีวิต 83 
ราย หายเป็นปกติ 25,324 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
28-02-2021 President Rodrigo Tuterte of the Philippines, 

along with senior officials in the government 
have been in hand over ceremony of 600,000 
doses of the COVID-19 vaccine from China's 
Sinovac Biotech Company. Medical personnel 
and frontline healthcare workers in afiliated with 
6 public hospitals in Manila are the first group to 
receive the inoculation in the Philippines. 
However, a number of medical workers 
protested against the vaccine by calling for 
Duterte to provide "The safest and most 
effective vaccine" for frontline medical workers 
as well .

ประธานาธิบดีโรดริโก ตูเตรเ์ต แหง่ฟิลิปปินส ์
พร้อมด้วยเจา้หน้าที่ระดับสูงในคณะรัฐบาล ได้
ใหก้ารต้อนรับการส่งมอบวัคซนีโควิด-19 จ านวน 
6 แสนโด๊ส เป็นของบริษัทซโินแวค ไบโอเทค 
ของจนี คลากรการแพทยแ์ละเจา้หน้าที่
สาธารณสุขด่านหน้า สังกัดโรงพยาบาลรัฐ 6 แหง่
ในกรุงมะนิลา เป็นบุคคลกลุ่มแรกในฟิลิปปินส ์ซึง่
เข้ารับการฉีดวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไร
ก็ตาม บุคลากรการแพทยจ์ านวนหน่ึงรวมตัว
ประทว้งต่อต้านวัคซนีลอตนี้ โดยเรียกร้องใหดู้เตร์
เตจดัหา "วัคซนีปลอดภัยปและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด" ใหแ้ก่เจา้หน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าด้วย

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
28-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 28, 2021. The cumulative infected 
cases are 114,365,592 cases, which included 
2,536,703 deaths and 89,920,889 recovered 
cases. In Thailand, there are 25,951 infected 
cases, which included 83 deaths, and 25,128 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 27 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 114,365,592 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,536,703 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 89,920,889 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 25,951 ราย เสียชีวิต 83 
ราย หายเป็นปกติ 25,128 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
27-02-2021 Samut Sakhon Civil Servant Public Relation 

Office posted the urgent official document from 
Samut Sakhon Primary Educational Service 
Area Office (PEASO) signed by its director, 
Panjapol Saengkampai on 27 February 2021. 
The doccument is about The prevention 
measures against COVID-19, which conveyed 
to all school director affiliated with Samut 
Sakhon PEASO that Center for COVID-19 
Situation Administration (CCSA) still marks the 
province to be the highest control area (Red 
Area). Thus, the allowed teaching method is 
online method only.

ส านักงานประชาสัมพันธจ์งัหวัดสมุทรสาคร โพ
สตภ์าพหนังสือด่วนที่สุด ของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ลงวันที่ 27 
ก.พ.64 ซึง่ลงนามโดย นายปัญจพล แสงค าไพ 
ผอ.ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร เร่ืองมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
 19) แจง้ถึงผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
โดยระบุว่า เน่ืองจากศูนยบ์ริหารสถานการณก์าร
แพร่ระบาดขอโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) ยังคงพืน้ที่จ.สมุทรสาคร ยังเป็น
พืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดง) และใน
ส่วนของสถานศึกษา ยังคงใหจ้ดัการเรียนการ
สอนทางออนไลนเ์ทา่น้ัน

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
27-02-2021 Prime Minister Jacinda Ardern, New Zealand 

leader, announced lockdown in Auckland for 7 
days, starting on February 28, with most 
measures have almost no different from 
lockdown during August last year. However, it is 
the second largest lockdown in the country in 
the span of 2 weeks only. Such strategic 
movement took place after confirmation of the 
latest domestic infection of the patient.  Initially, 
it was only revealed that the patient became ill 
since last Tuesday and during the period of 14 
days earlier, the patient went to many public 
facilities. 

นายกรัฐมนตรีจาซนิดา อารเ์ดิรน์ ผู้น านิวซแีลนด์
 ประกาศล็อกดาวนเ์มืองออกแลนด ์เป็นเวลา 7 
วัน เร่ิมตัง้แต่วันที่ 28 ก.พ.นี้ โดยมาตรการส่วน
ใหญ่แทบไม่ต่างจากการล็อกดาวน ์เม่ือช่วงเดือน
 ส.ค. ปีที่แล้ว แต่เป็นการล็อกดาวนเ์ป็นเมือง
ใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นครั้งที่ 2 ภายในเวลา
ประมาณ 2 สัปดาหเ์ทา่น้ัน ความเคล่ือนไหว
ดังกล่าวเกิดขึน้ หลังมีการยืนยันผู้ป่วยซึง่ได้รับ
เชือ้จากภายในประเทศคนล่าสุด ที่เบือ้งต้นมีการ
เปิดเผยเพียงว่า เร่ิมมีอาการป่วยตัง้แต่วันอังคาร
ที่ผ่านมา และในช่วงระยะวลา 14 วันก่อนหน้าน้ัน
 ผู้ป่วยใช้บริการสถานที่สาธารณะหลายแหง่

New Zealand



Date News ข่าว Country Remark
27-02-2021 President Rodrigo Duterte of the Philippines has 

signed a bill for setting up a 500 million pesos 
($ 10.3 million) fund to compensate Filipinos if 
side-effects are occured by the COVID-19 
vaccination. In addition, the law protects vaccine 
producer companies from prosecution of the 
case that vaccines have unknown side effects. 
Such legislation was made as requests by 
Pfizer and AstraZeneca which both are COVID-
19 vaccine producers. The delay in issuing this 
bill resulted in the Philippines still does not 
receive 117,000 doses of the COVID-19 
vaccine from Pfizer under the COVAX program 
by the World Health Organization (WHO), which 
contrasted to the previously prediction that the 
Philippine government hoped to inject the first 
lot of vaccine for its people in mid-February. 

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอรเ์ต ของฟิลิปปินส ์
ลงนามในกฎหมายตัง้กองทุนวงเงิน 500 ล้านเปโซ
 (10.3 ล้านดอลลาร)์ เพือ่ชดเชยชาวฟิลิปปินสท์ี่
ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซนีโควิด-19
นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวจะใหก้ารคุ้มครอง
บริษัทผู้ผลิตวัคซนีไม่ถูกด าเนินคดีจากผู้ที่ได้รับ
ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซนี การออกกฎหมาย
ดังกล่าวมีขึน้ ตามข้อเรียกร้องของบริษัทไฟเซอร์
และแอสตร้าเซนเนก้า ซึง่เป็นผู้ผลิตวัคซนีต้านโค
วิด-19 และความล่าช้าในการออกกฎหมายฉบบันี้
 ส่งผลท าใหฟิ้ลิปปินสย์ังคงไม่ได้รับวัคซนีโควิด-19
 จ านวน 117,000 โดสจากบริษัทไฟเซอรต์าม
โครงการโคแว็กซ ์ขององคก์ารอนามัยโลก 
(ดับเบลิยูเอชโอ) ซึง่ก่อนหน้านี้รัฐบาลฟิลิปปินส์
หวังที่จะใช้วัคซนีล็อตดังกล่าวฉีดใหแ้ก่ประชาชน
ในกลางเดือนก.พ.

The Philippines



Date News ข่าว Country Remark
27-02-2021 Air Quality and Noise Management Division 

reported abour PM2.5 situation in "Bangkok" 
this morning which the dust is exceeded the 
standard. The dust in range of "Orange", 
second to the most polluted labelled, "Red", are 
found in 22 area within the metropolitan. Those 
areas can be measured PM2.5 approximately 
38-69 micrograms / cubic meter. The dust is at 
the level are beginning to affect the local 
people's health.

กองจดัการคุณภาพอากาศและเสียง รายงาน
สถานการณฝุ่์นละออง "PM2.5" พบว่า "กรุงเทพฯ"
 เช้านี้ เกินค่ามาตรฐาน (พืน้ที่สีส้ม) 22 พืน้ที่ วัด
ได้ราว 38-69 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร เร่ิม
ส่งผลต่อสุขภาพ

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
27-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 27, 2021. The cumulative infected 
cases are 113,984,943 cases, which included 
2,529,337 deaths and 89,539,707 recovered 
cases. In Thailand, there are 25,881 infected 
cases, which included 83 deaths, and 25,022 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 27 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 113,984,943 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,529,337 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 89,539,707 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 25,881 ราย เสียชีวิต 83 
ราย หายเป็นปกติ 25,022 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
27-02-2021 WHO convened an international group of 

experts to undertake a series of studies on the 
origins of the virus that caused the COVID-19 
pandemic. The experts constituting the team are 
independent scientists. One expert member of 
this group was recently misquoted as 
suggesting that the origin of the virus was 
Thailand.  There is no current evidence to 
suggest this. The article with the misquote has 
since been corrected.The team recently 
concluded its mission to China, and is working 
on its report. The report will summarize the 
findings from that mission, including from 
discussions with Chinese scientists. The broad 
strokes of the findings have been 
communicated at press conferences in recent 
weeks. The report will outline the remaining 
gaps in knowledge and outline next steps, 
including further studies that will need to be 
conducted in China and elsewhere.The report 

องคก์ารอนามัยโลกได้รวบรวมคณะผู้เช่ียวชาญ
จากนานาชาติเพือ่ปฏบิตัิหน้าที่ในภารกิจการสืบ
หาต้นก าเนิดของไวรัสซึง่ก่อโรคโควิด 19 คณะ
ผู้เช่ียวชาญนี้ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตรอิ์สระ 
ซึง่หน่ึงในน้ันได้ถูกส่ือยกค าพูดไปอ้างอิงอย่างไม่
ถูกต้องโดยกล่าวว่าประเทศไทยเป็นต้นก าเนิด
ของไวรัส ขณะนี้ไม่มีหลักฐานใดที่บง่ชีว่้าต้น
ก าเนิดของไวรัสอยู่ในประเทศไทย และบทความ
ที่มีข้อความบดิเบอืนดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว 
ล่าสุด คณะท างานได้เสร็จสิน้ภารกิจในประเทศ
จนีและก าลังอยู่ในขัน้ตอนการเขียนรายงาน 
รายงานจะสรุปข้อค้นพบจากภารกิจครั้งนี้ ซึง่
รวมถึงประเด็นการพูดคุยอภิปรายกับทาง
นักวิทยาศาสตรจ์นี ภาพรวมของข้อค้นพบต่างๆ 
ได้มีการส่ือสารผ่านการแถลงข่าวแล้วในช่วง
หลายสัปดาหท์ี่ผ่านมา ส่วนรายงานจะกล่าวถึง
ช่องว่างทางองคค์วามรู้ที่ยังมีอยู่และขัน้ตอน
ต่อไปที่ควรปฏบิตัิ ซึง่รวมถึงการศึกษาค้นคว้าที่
ต้องท าในประเทศจนีและที่อ่ืนๆ ด้วย
รายงานฉบบันี้จะยังไม่มีข้อสรุปเร่ืองต้นก าเนิด

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
26-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 26, 2021. The cumulative infected 
cases are 113,543,452 cases, which included 
2,519,255 deaths and 89,128,252 recovered 
cases. In Thailand, there are 25,809 infected 
cases, which included 83 deaths, and 24,952 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 26 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 113,543,452 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,519,255 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 89,128,252 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 25,692 ราย เสียชีวิต 83 
ราย หายเป็นปกติ 25,809 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
25-02-2021 วัคซนีป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าขน

ส่งถึงประเทศไทย ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ
แล้ววันนี้ ซึง่เป็นการส่งมอบเร็วขึน้จากเดิมที่
ก าหนดไว้เพือ่เป็นอีกความหวังของประเทศไทย
ในการฟ้ืนตัวจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 วัคซนีชุดแรก จ านวน 117,600 โดส 
วัคซนีป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าซึง่
ได้รับการอนุมัติทะเบยีนแบบเงือ่นไขเพือ่ใช้ใน
ภาวะฉุกเฉินเพือ่การสร้างภูมิคุ้มกันในประชากร
อายุ 18 ปีขึน้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องผ่าน
ขัน้ตอนตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะท าการส่ง
มอบเพือ่เร่ิมด าเนินการฉีดวัคซนีในประเทศไทย

COVID-19 vaccines from AstraZeneca have 
delivered to Thailand at Suvarnabhumi Airport on 
this February 24. This is a faster delivery from 
what was originally scheduled as another hope 
for Thailand to recover from the epidemic crisis 
as the first batch of 117,600 COVID-19 vaccines 
arrived. The vaccines have already been 
approved for the emergency use for creating 
immunity in 18 years old and older population. 
However, it must undergo a quality check before 
the beginning of mass vaccinations in Thailand 

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
25-02-2021 73-year-old Prime Minister Muhyiddin Yassin 

received Malaysia’s first COVID-19 vaccine shot 
on Wednesday at the start of the inoculation 
campaign on Wednesday (February 24), 2 days 
faster than original plan.Health Director-General 
Noor Hisham Abdullah and other 5 executives 
were also among the first to be vaccinated.
Malaysia, which has signed deals with several 
vaccine suppliers including Pfizer and 
AstroZeneca, aims to vaccinate up to 80% 
percent of its 32 million people by next year. 
More than half a million health care and front-
line workers will be given priority in the first 
phase.

รัฐบาลมาเลเซยีเร่ิมการฉีดวัคซนีป้องกันโรคโค
วิด-19 ใหแ้ก่ประชาชน เม่ือวันพุธ เร็วกว่า
ก าหนดการเดิม 2 วัน  โดยนายกรัฐมนตรีมูห์
ยิดดิน ยาสซนิ วัย 73 ปี เป็นคนแรกที่ได้รับการ
ฉีดป้องกัน ซึง่มาเลเซยีใช้วัคซนีของไฟเซอร์/ไบโอ
เอ็นเทค นอกจากนี้ เจา้หน้าที่ระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซยีอีก 5 คน รวมถึง 
นพ.นูร ์ฮชิาม อับดุลเลาะห ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
 เข้ารับการฉีดวัคซนีเช่นกัน ทัง้นี้ การรับวัคซนี
ของบุคลากรการแพทยแ์ละเจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ต้องเสร็จสิน้ภายในเดือน เม.ย.นี้ โดยมาเลเซยี
ตัง้เป้าหมายฉีดวัคซนีใหไ้ด้ 80% ของจ านวน
ประชากร 32 ล้านคน ภายในระยะเวลา 1 ปี

Malaysia



Date News ข่าว Country Remark
25-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 24, 2021. The cumulative infected 
cases are 112,648,308 cases, which included 
2,496,650 deaths and 88,233,851 recovered 
cases. In Thailand, there are 25,692 infected 
cases, which included 83 deaths, and 24,542 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 24 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 112,648,308 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,496,650 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 88,233,851 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 25,692 ราย เสียชีวิต 83 
ราย หายเป็นปกติ 24,542 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
24-02-2021 Somdech Hun Sen, Prime Minister of Cambodia 

announced on Tuesday that from now on any 
foreigner who does not cooperate or violates 
quarantine measures, refuse or escape from 
COVID treatment and act whatever which 
against the performance of duties of the 
officials, must be expatriate from the kingdom, 
while Cambodians  will be punished under 
Cambodian law. At the same time any venue 
who refused cooperation in the investigation of 
the disease will be revoked licenses and must 
cease to operate.

สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศ
เม่ือวันอังคาร ว่านับตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไป 
ชาวต่างชาติคนใดซึง่ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือ
ละเมิดมาตรการกักตัว ปฏเิสธหรือหลบหนีการ
รักษา และกระท าการใดก็ตาม ซึง่เป็นการ
ขัดขวางการปฏบิตัิหน้าที่ของเจา้พนักงานที่
เก่ียวข้อง ต้องถูกผลักดันออกนอกราชอาณาจกัร
 ขณะที่บุคคลสัญชาติกัมพูชาจะถูกลงโทษตาม
กฎหมายของกัมพูชาเอง ในเวลาเดียวกัน สถาน
ประกอบการแหง่ใดก็ตาม ที่ปฏเิสธความร่วมมือ
ด้านการสอบสวนโรค จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
และต้องยุติกิจการ

Cambodia



Date News ข่าว Country Remark
24-02-2021 Vietnam's Ministry of Public Health revealed 

that around 600,000 medical personnel and 
frontline healthcare workers in medical services 
during COVID-19 outbreak will be the first to be 
vaccinated. Vacination plan from the ministry on 
allocating a vaccine against COVID-19  from 
The World Health Organization's (WHO) 
COVAX program identified the first 11 people to 
be vaccinated first, with the plan targeting 95 
percents of those people by the end of 2022. 
Previously, Vietnam got 60 million doses 
supplied of the vaccine from COVAX and 
AstraZeneca and also expedited negotiations 
with other countries to purchase about 150 
million doses of the vaccine for mass 
inoculation to 70 percent of the population this 
year. 

กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเปิดเผยว่า
บุคลากรทางการแพทยแ์ละผู้ปฏบิตัิงานแนวหน้า
ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (โควิด-19) ของ
เวียดนามราว 600,000 คน จะเป็นกลุ่มแรกที่
ได้รับวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 แผนการจาก
กระทรวงฯ ว่าด้วยการจดัสรรวัคซนีป้องกันโรคโค
วิด-19 จากโครงการโคแวกซ ์(COVAX) ของ
องคก์ารอนามัยโลก (WHO) แจกแจงประชาชน 
11 กลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซนีโดยแผนการดังกล่าว
ตัง้เป้าหมายฉีดวัคซนีแก่กลุ่มคนดังกล่าวใหไ้ด้
ร้อยละ 95 ภายในสิน้ปี 2022 กระทรวงฯ ระบุว่า
ก่อนหน้านี้เวียดนามจดัหาวัคซนี จ านวน 60 ล้าน
โด๊ส จากโคแวกซ ์และแอสตราเซเนกา 
(AstraZeneca) บริษัทสัญชาติสหราชอาณาจกัร 
และยังเร่งรัดการเจรจากับประเทศอ่ืนๆ เพือ่
จดัซือ้วัคซนีอีกราว 150 ล้านโด๊ส ส าหรับฉีดให้
ประชากรร้อยละ 70 ภายในปีนี้

Vietnam



Date News ข่าว Country Remark
23-02-2021 Anutin Charnveerakul, Deputy Prime Minister 

and Public Health Ministry Minister of Thailand 
announced in his personal Facebook about the 
progress of vaccine approval in Thailand. 
China's Sinovac brand has passed the approval 
process from Thai Food and Drug 
Administration. The first batch of Sinovac  will 
be arrived by tomorrow (25 February). Then, it 
will be tested for its quality and safety for 5 
days before mass vaccination.

นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รมว.สาธารณสุข ได้โพสตเ์ฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึง
ความคืบหน้า เร่ืองการน าเข้าวัคซนีจากประเทศ
จนี โดยเปิดเผยภาพเอกสารว่า วัคซนียี่หอ้ 
Sinovac ได้ผ่านการประเมินจากทางองคก์าร
อาหารและยาแล้ววัคซนี Sinovac จะเดินทาง
มาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ (24 กุมภาพันธ ์
2564) เป็นการได้รับลอตแรก จากจ านวนทัง้สิน้ 2
 ล้านโดส ที่จะได้ครบในเดือนเมษายนปีเดียวกัน 
หลังวัคซนีมาถึง จะมีการพิจารณาเร่ืองคุณภาพ
และความปลอดภัย ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วัน 
ก่อนกระจายใหบ้ริการประชาชนตามแผนที่วางไว้.

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
23-02-2021 Indonesian President Joko Widodo said on 

Monday local authorities should get prepared for 
potential human-made forest fires later this year 
as hot spots had been detected on the island of 
Sumatra. Jokowi said Sumatra is facing a rising 
risk of forest fires this month and warned that 
the Kalimantan region on Borneo island, as well 
as Sulawesi island, could also start seeing 
forest fires in May to July, with the peak 
expected in the August to September period.

ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด กล่าวระหว่างการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันจนัทรท์ี่ผ่านมา 
ขอใหห้น่วยงานทอ้งถิ่นทุกแหง่ยกระดับมาตรการ
เฝ้าระวังการเกิดไฟป่าประจ าปีนี้ "ตัง้แต่เน่ิน" 
เพือ่ลดความเสียหายของวิกฤติในปีนี้ใหไ้ด้มาก
ที่สุด ผู้น าอินโดนีเซยีกล่าวด้วยว่า 99% ของไฟป่า
ในประเทศเกิดจากน า้มือมนุษยเ์กาะสุมาตราเป็น
พืน้ที่เส่ียงสูงสุด เพราะมีการตรวจพบ "จุดความ
ร้อน" มากขึน้อย่างต่อเน่ืองรองลงมาคือภูมิภาค
กาลีมันตัน บนเกาะบอรเ์นียว และเกาะสุลาเวสี 
โดยคาดการณก์ารเกิด "ฤดูกาลไฟป่า" ในปีนี้ 
น่าจะเร่ิมระหว่างเดือน พ.ค. โดยไม่ช้าไปกว่า
เดือน ก.ค. และสถานการณร์ะหว่างเดือน ส.ค. ถึง
 ก.ย. มีแนวโน้มเป็นช่วงเวลามีความรุนแรงมาก
ที่สุด

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
23-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 23, 2021. The cumulative infected 
cases are 112,258,917 cases, which included 
2,485,295 deaths and 87,784,683 recovered 
cases. In Thailand, there are 25,599 infected 
cases, which included 83 deaths, and 24,446 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 23 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 112,258,917 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,485,295 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 87,784,683 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 25,599 ราย เสียชีวิต 83 
ราย หายเป็นปกติ 24,446 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
23-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 22, 2021. The cumulative infected 
cases are 111,954,201  cases, which included 
2,477,819 deaths and 87,314,851 recovered 
cases. In Thailand, there are 25,504 infected 
cases, which included 83 deaths, and 24,361 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 22 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 111,954,201 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,477,819 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 87,314,851 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 25,504 ราย เสียชีวิต 83 
ราย หายเป็นปกติ 24,361 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
22-02-2021 Indonesia's National Disaster Management 

Agency (BNPB) reported the evacuation of at 
least 1,380 people exclusively in Jakarta since 
the end of last week. Most of them are 
residents of the east and the south of the 
capital.They were affected severely from the 
heavy rain, which resulted in a flash flood with 
more than 2 metre height flood in some areas.

ส านักงานบริหารจดัการภัยพิบตัิแหง่ชาติของ
อินโดนีเซยี ( บเีอ็นพีบ ี) รายงานการอพยพ
ประชาชนอย่างน้อย 1,380 คน เฉพาะในกรุง
จาการต์า ตัง้แต่ปลายสัปดาหท์ี่แล้ว ส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ฝ่ังตะวันออกและฝ่ังใต้ของเมือง
หลวง ซึง่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุด จากฝน
ที่ตกลงมาอย่างหนักในระยะนี้ ส่งผลใหเ้กิดน า้
ทว่มฉับพลัน โดยระดับน า้ทว่มขังในบางพืน้ที่สูง
กว่า 2 เมตร

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
22-02-2021 Somdet Hun Sen, Prime Minister of Cambodia 

enacted lock down measures on Koh Phet 
(Diamond Island) and nearby neighborhood, 
which is located in the middle of the Mekong 
River in the heart of Phnom Penh since last 
Saturday to stop COVID-19 within the 
community. He also ordered to upgrade 
screening measures and proactively 
investigation to find vulnerable groups that are 
linked to the new cluster venue such as "N8 
Club" and the luxury condominium "Casa 
Meridian". 

สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มีค าส่ังล็
อกดาวนเ์กาะเพชร ซึง่เป็นเกาะกลางแม่น า้โขง ใน
เขตใจกลางกรุงพนมเปญ และพืน้ที่ใกล้เคียง 
ตัง้แต่วันเสารท์ี่ผ่านมา เพือ่ยับยัง้การแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ภายในชุมชน ของโรคโควิด-19 พร้อม
ทัง้ส่ังใหย้กระดับมาตรการตรวจคัดกรองและ
สอบสวนเชิงรุก เพือ่ค้นหากลุ่มเส่ียงซึง่มีความ
เช่ือมโยงกับสถานบนัเทงิ "เอ็น8 คลับ" และ
คอนโดมิเนียมหรู "คาซา เมอริเดียน"

Cambodia



Date News ข่าว Country Remark
20-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 20, 2021. The cumulative infected 
cases are 111,234,365  cases, which included 
2,462,703 deaths and 86,142,748 recovered 
cases. In Thailand, there are 25,323 infected 
cases, which included 83 deaths, and 24,129 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 20 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 111,234,365 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,462,703 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 86,142,748 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 25,323 ราย เสียชีวิต 83 
ราย หายเป็นปกติ  24,129  ราย ส่วนก าลังพล 
ทบ. พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
20-02-2021  Vietnam will receive 60 million COVID-19 

vaccines this year, including 30 million under 
the WHO-led COVAX scheme, the health 
minister said on Friday (Feb 19) as the 
Southeast Asian country battles its biggest virus 
outbreak since the pandemic began. Its total 
number of cases since the coronavirus was first 
detected in the country more than a year ago 
stands at 2,347, including imported cases, with 
35 deaths.

กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามออก
แถลงการณ ์เม่ือวันศุกร ์ว่าปัจจุบนัสถิติผู้ป่วย
สะสมจากโรคโควิด-19 ในประเทศ มีจ านวนอย่าง
น้อย 2,362 คน รักษาหายแล้ว 1,626 คน และ
เสียชีวิตอย่างน้อย 35 ราย ในส่วนของวัคซนี
ป้องกันโรคโควิด-19 น้ัน รัฐบาลเวียดนามยืนยัน
ก าหนดการได้รับวัคซนี 60 ล้านโด๊สในปีนี้ จาก
จ านวนดังกล่าว 30 ล้านโด๊สจะมาจากโครงการ
โคแวกซข์ององคก์ารอนามัยโลก ( ดับเบลิยูเอชโอ
 )

Vietnam

20-02-2021  Japan confirmed a new variant of COVID-19, 
and an infection cluster emerged a The new 
variant has been found in 91 cases in the Kanto 
area of eastern Japan and in 2 cases at 
airports, Chief Cabinet Secretary Katsunobu 
Kato told reporters on Friday. 

นายคัตสึโนบุ คาโตะ โฆษกคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่น 
แถลงเม่ือวันศุกร ์เร่ืองการพบผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธุใ์หม่ชนิดกลายพันธุ ์"แบบใหม่" สะสม
เป็นจ านวนอย่างน้อย 91 คน ในภูมิภาคคันโต 
และอีกอย่างน้อย 2 คนจากด่านตรวจคัดกรองที่
ทา่อากาศยานนานาชาติ

Japan



Date News ข่าว Country Remark
20-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 19, 2021. The cumulative infected 
cases are 110,824,588  cases, which included 
2,451,458 deaths and 85,766,178 recovered 
cases. In Thailand, there are 25,241 infected 
cases, which included 83 deaths, and 24,070 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 19 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 110,824,588 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,451,458 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 85,766,178 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 25,241 ราย เสียชีวิต 83 
ราย หายเป็นปกติ  24,070  ราย ส่วนก าลังพล 
ทบ. พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
19-02-2021 On 18 February, Indian government informed 

that from next week onwards, Airline operators 
are required to screen the arrival passengers 
from United Kingdom, South Africa and Brazil. 
However, India has no direct flight from Brazil 
and South Africa, most of travellers from those 
countries come from Middle East transit flights.

เม่ือวานนี้ รัฐบาลอินเดียระบุว่า ตัง้แต่สัปดาห์
หน้าเป็นต้นไป สายการบนิต่างๆ จะต้องคัดแยกผู้
เดินทางขาเข้าที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ 
แอฟริกาใต้ และบราซลิ ทัง้นี้ อินเดียไม่มี
เที่ยวบนิตรงจากบราซลิและแอฟริกาใต้ และผู้
เดินทางส่วนใหญ่จากประเทศดังกล่าวมักจะ
เปล่ียนเคร่ืองผ่านสนามบนิในตะวันออกกลาง

India



Date News ข่าว Country Remark
19-02-2021 Indonesia authority prepared to enact "forced 

vaccination" for its population to accerelate the 
vaccine distribution in the country. Indonesia 
Government will punish those who deny the 
mass vaccination or delay social assist 
measures, including government assist 
measures. It may include fine for denying mass 
vaccination, according to the President new 
reviewal for punishment measures. The local 
government will decide which punishment 
measureswill be enacted.

ทางการอินโดนีเซยี เตรียมออกมาตรการบงัคับ
ใหผู้้ที่เข้าเกณฑต์้องฉีดวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 
เพือ่ใหโ้ครงการฉีดวัคซนีเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ขึน้ และสามารถสกัดกัน้การแพร่ระบาดใน
ประเทศทัง้นี้ รัฐบาลอินโดนีเซยีสามารถที่จะ
ลงโทษผู้ที่ปฏเิสธการฉีดวัคซนีด้วยการระงับหรือ
เล่ือนการช่วยเหลือเยียวยาทางสังคม รวมถึง
บริการจากภาครัฐ ตลอดจนส่ังปรับเป็นเงิน ตาม
กฎที่ประธานาธิบดีได้ส่ังทบทวนใหม่ โดยรัฐบาล
ทอ้งถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาใช้วิธีการลงโทษดังกล่าว

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
19-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 18, 2021. The cumulative infected 
cases are 110,429,980  cases, which included 
2,440,928 deaths and 85,323,443 recovered 
cases. In Thailand, there are 25,111 infected 
cases, which included 82 deaths, and 23,946 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 18 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 110,429,980 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,440,928 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 85,323,443ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 25,111 ราย เสียชีวิต 82 
ราย หายเป็นปกติ  23,946  ราย ส่วนก าลังพล 
ทบ. พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
19-02-2021 Ministry of Public Health of Japan started to 

have COVID-19 inoculation for its people in this 
Wednesday (17 February), using "Tosinameran" 
or "BNT162b2" developedby Pfizer/BioNTech. 
The first batch of the vaccine arrived in Japan 
on last Friday (12 February). 40,000 medical 
personnel and workers from 100 hospitals in 
Japan are in the first group to receive the 
vaccine. After the first-injection of the vaccine, 
those people will be required to have second-
injection on 10 March.

กระทรวงสาธารณสุขของญ่ีปุ่นเร่ิมการฉีดวัคซนี
ป้องกันโรคโควิด-19 ใหแ้ก่ประชาชน เม่ือวันพุธ 
โดยใช้วัคซนี "โทซนิาเมแรน" หรือ "BNT162b2" 
ที่บริษัทไฟเซอรข์องสหรัฐ พัฒนาร่วมกับบริษัทไบ
โอเอ็นเทคของเยอรมนี และผลิตภัณฑล์อตแรก
เดินทางมาถึงญ่ีปุ่น เม่ือวันศุกรท์ี่ผ่านมา ทัง้นี้ 
บุคลากรการแพทยแ์ละเจา้หน้าที่สาธารณสุข
ด่านหน้า รวมประมาณ 40,000 คน จาก
โรงพยาบาล 100 แหง่ในญ่ีปุ่น มีก าหนดเข้ารับ
ฉีดวัคซนีเป็นกลุ่มแรก หลังจากน้ันทุกคนต้อง
กลับมาเข้ารับการฉีดวัคซนีเข็มที่ 2 ในวันที่ 10 
มี.ค. นี้

Japan



Date News ข่าว Country Remark
17-02-2021 Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Prime 

Minister of Malaysia, made a statement on this 
Tuesday that the first batch of COVID-19 
vaccines, which consist of 300,000 doses, will 
be arrived this  21 February. These vaccines 
are from US Company Pfizer and Germany 
company BioNTech. The vaccines approval 
testing will take 5 days which means that the 
first injection of vaccines will start on this 26 
February. Muhyiddin confirmed that he will be 
the first person in Malaysia to receive the first 
injection, assuring the efficiency and safety of 
the vaccines to all Malaysian.

นายกรัฐมนตรีมูหย์ิดดิน ยาสซนิ แถลงเม่ือวัน
อังคารว่า วัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ลอตแรก 
จ านวนประมาณ 300,000 โด๊ส ที่รัฐบาลมาเลเซยี
ส่ังซือ้ไว้ จะเดินทางมาถึงในวันที่ 21 ก.พ. นี้ โดย
เป็นวัคซนีที่บริษัทไฟเซอรข์องสหรัฐ พัฒนา
ร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนี ทัง้นี้ 
กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑขั์น้สุดทา้ยจะใช้
เวลา 5 วัน หมายความว่าการฉีดวัคซนีป้องกันโรค
โควิด-19 เข็มแรกของมาเลเซยี จะเร่ิมขึน้ในวันที่ 
26 ก.พ. นี้ โดยมูหย์ิดดินยืนยันว่า เขาจะเข้ารับ
การฉีดเป็นคนแรกในประเทศ เพือ่สร้างความ
เช่ือม่ันใหกั้บชาวมาเลเซยี

Malaysia



Date News ข่าว Country Remark
17-02-2021 Dr Tedres Adhanom Ghebreyesus, the Director-

General of World Health Organization (WHO) 
made a public statement on this Monday about 
WHO has listed two COVID-19 vaccines for 
emergency use ,"ADZ1222" and "ChAdOx1" 
developed by AstraZeneca and Oxford 
Universityand produced by AztraZeneca-SK in 
South Korea and Serum Institute in India.

พ.เทดรอส แอดนาฮอม เกเบรเยซุส ผู้อ านวยการ
องคก์ารอนามัยโลก ( ดับเบลิยูเอชโอ ) แถลงเม่ือ
วันจนัทร ์เร่ืองการขึน้ทะเบยีนรับรองเพือ่การใช้
งานเป็นกรณีฉุกเฉิน ใหกั้บวัคซนี "ADZ1222" หรือ
 "ChAdOx1" พัฒนาโดยบริษัทแอสตราเซเนกา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอรด์ของสหราช
อาณาจกัร  ผลิตโดยบริษัทแอสตราเซเนกา-เอสเค
 ไบโอ ของเกาหลีใต้ และสถาบนัเซรุ่มแหง่อินเดีย
 เพือ่ป้องกันโรคโควิด-19

Switzerland



Date News ข่าว Country Remark
17-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 16, 2021. The cumulative infected 
cases are 109,670,473  cases, which included 
2,418,250 deaths and 84,205,089 recovered 
cases. In Thailand, there are 24,786 infected 
cases, which included 82 deaths, and 23,563 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 16 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 109,670,473 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,418,250 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 84,205,089 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 24,786 ราย เสียชีวิต 82 
ราย หายเป็นปกติ 23,563 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
16-02-2021  The Philippine government’s approval of the 

reopening of many movie theaters, video game 
arcades and other leisure businesses shut since 
last year was postponed at least another two 
weeks after mayors feared it will bring new 
coronavirus infections. The easing of restrictions 
in the capital and other regions under moderate 
restrictions was planned after Manila was hit by 
one of the worst pandemic-wrought recessions 
in the region.The government also will allow 
larger crowds inside places of worship in Asia’s 
largest Roman Catholic nation, allowing 50% of 
their capacity, up from 30%.

รัฐบาลฟิลิปปินสอ์นุมัติในการเปิดโรงภาพยนตร์
หลายแหง่ร้านวิดีโอเกมและธุรกิจสันทนาการ
อ่ืน ๆ ที่ปิดตัวลงตัง้แต่ปีที่แล้วและถูกเล่ือน
ออกไปอย่างน้อยอีกสองสัปดาหห์ลังจากที่
นายกเทศมนตรีกลัวว่าจะท าใหเ้กิดการติดเชือ้โค
โรนาสายพันธุใ์หม่
การผ่อนคลายข้อจ ากัด ในเมืองหลวงและ
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ภายใต้ข้อจ ากัดระดับปานกลาง 
ได้รับการวางแผนหลังจากที่กรุงมะนิลาได้รับ
ผลกระทบจากภาวะถดถอยของการแพร่ระบาดที่
เลวร้ายที่สุดครั้งหน่ึงในภูมิภาค นอกจากนี้
รัฐบาลยังอนุญาตใหป้ระชาชนจ านวนมากเข้าไป
ในโบสถศ์าสนาคริสต ์50% ของของความจุ จาก
เดิม 30%

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
15-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 15, 2021. The cumulative infected 
cases are 109,387,000  cases, which included 
2,411,436 deaths and 81,470,600 recovered 
cases. In Thailand, there are 24,714 infected 
cases, which included 82 deaths, and 22,883 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 15 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 109,387,000  ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,411,436 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 81,470,600 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 24,714 ราย เสียชีวิต 82 
ราย หายเป็นปกติ 22,883 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
14-02-2021 The earthquake had a 7.3 magnitude and its 

epicentre was off the coast of Fukushima 
prefecture at a depth of 60 km (36 miles), the 
Japan Meteorological Agency said. It shook 
buildings for some time after it hit, shortly after 
11:00 p.m. (1400 GMT). Houses and offices in 
the capital Tokyo, hundreds of kilometres away, 
also swayed and shook. No tsunami warning 
had been issued, the meteorological agency 
said. About 850,000 households in the Kanto 
and Tohoku regioins, which include greater 
Tokyo, lost power after the quake. There arre 
some landslides occured, which affected to the 
Northeast railway that temporary halt their 
operation to inspect the damage from the 
earthquake.

 ส านักงานอุตุนิยมวิทยาของญ่ีปุ่นรายงานว่า เม่ือ
เวลา 23.08 น.ของวันเสารท์ี่ 13 ก.พ.ตามเวลา
ทอ้งถิ่นตรงกับ 21.08น.วันเดียวกันตามเวลาใน
ประเทศไทย ได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเบือ้งต้น
วัดแรงส่ันสะเทอืนได้ 7.1 แมกนิจดู นอกชายฝ่ัง
ทางตะวันออกของญ่ีปุ่น ศูนยก์ลางอยู่ลึก 60 กม.
และนอกชายฝ่ังจ.ฟูกูชิมะ ส่งผลใหเ้กิด
แรงส่ันสะเทอืนไปทั่ว อาคารบา้นเรือนใน
กรุงโตเกียวรับรู้ได้ถึงแรงส่ันสะเทอืนจาก
แผ่นดินไหว แต่ไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิ 
ขณะเดียวกัน มีรายงานบา้นเรือนประชาชนราว 
860,000 หลังคาเรือนในภูมิภาคคันโต และโทฮุกุ 
รวมไปถึงพืน้ที่รอบนอกกรุงโตเกียว ต้องเผชิญกับ
ไฟฟ้าดับ และเกิดดินถล่มในบางพืน้ที่ ส่งผลใหมี้
การระงับการเดินรถไฟทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศช่ัวคราวเพือ่ตรวจสอบความเสียหาย

Japan



Date News ข่าว Country Remark
13-02-2021 Cambodia's Public Health Ministry released a 

statement on last Friday that Phnom Penh 
Government's Drug and Pharmaceutical Audit 
Committee has approved the emergency use of 
the "CoronaVac" vaccine manufactured by 
Chinese Sinovac Biotech to protect Cambodian 
citizens from COVID-19.

กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาออกแถลงการณ์
 เม่ือวันศุกรท์ี่ผ่านมา ว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้านยาและเวชภัณฑข์องรัฐบาลพนมเปญ มีมติ
เหน็ชอบ ในการรับรองเพือ่ใช้งานเป็นกรณี
ฉุกเฉิน ใหกั้บวัคซนี "โคโรนาแวค" ผลิตโดย
บริษัทซโินแวค ไบโอเทค ของจนี เพือ่ใช้ปกป้อง
ชาวกัมพูชา จากการติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่

Cambodia



Date News ข่าว Country Remark
13-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 13, 2021. The cumulative infected 
cases are 108,727,001  cases, which included 
2,394,015 deaths and 80,735,916 recovered 
cases. In Thailand, there are 24,405 infected 
cases, which included 80 deaths, and 21,180 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 13 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 108,727,001 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,394,015 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 80,735,916 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 24,405 ราย เสียชีวิต 80 
ราย หายเป็นปกติ 21,180 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
12-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 12, 2021. The cumulative infected 
cases are 108,293,836  cases, which included 
2,378,759 deaths and 80,327,049 recovered 
cases. In Thailand, there are 24,279 infected 
cases, which included 80 deaths, and 20,210 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 12 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 108,293,836 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,378,759 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 80,327,049 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 24,279 ราย เสียชีวิต 80 
ราย หายเป็นปกติ 20,210 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
12-02-2021 All Nippon Airways (ANA) special flights for 

COVID-19 vaccine distribution departing from 
Brussels International Airport, Belgium was 
landed at Narita International Airport, suburb of 
Tokyo on the morning of Friday (February 12), 
local time. The vaccine was produced from the 
US company Pfizer developed in conjunction 
with a German company BioNTech.  Prime 
Minister Yoshihide Suga's government has 
ordered 144 million doses of the vaccine for 72 
million people. 

เที่ยวบนิพิเศษของออล นิปปอน แอรเ์วยส์ ( เอ
เอ็นเอ ) เดินทางจากทา่อากาศยานนานาชาติ
บรัสเซลส ์ในกรุงบรัสเซลส ์เมืองหลวงของ
เบลเยียม ลงจอดที่ทา่อากาศยานนานาชาตินาริ
ตะ ชานกรุงโตเกียว เม่ือช่วงเช้าของวันศุกรต์าม
เวลาทอ้งถิ่น พร้อมวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ที่
บริษัทไฟเซอรข์องสหรัฐ พัฒนาร่วมกับบริษัทไบ
โอเอ็นเทคของเยอรมนี รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
โยชิฮเิดะ ซงึะ ส่ังจองวัคซนีไปแล้ว 144 ล้านโด๊ส 
ส าหรับประชาชน 72 ล้านคน

Japan



Date News ข่าว Country Remark
12-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 11, 2021. The cumulative infected 
cases are 107,849,724 cases, which included 
2,364,864 deaths and 79,852,523 recovered 
cases. In Thailand, there are 24,104 infected 
cases, which included 80 deaths, and 19,799 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 11 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 107,849,724 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,364,864 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 79,852,523 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 24,104 ราย เสียชีวิต 80 
ราย หายเป็นปกติ 19,799 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
11-02-2021 The US Geological Surveying Office has 

detected a strong undersea earthquake of a 
magnitude 7.7 in the southern Pacific Ocean on 
February 10, 2021, with the epicenter about 6 
miles southeast of Loyang Island.
The Pacific Tsunami Warning Center has 
alerted the people on the Pacific Coast, 
including New Zealand, Fiji, Vanuatu and other 
islands to beware of tsunamis. Tidal waves that 
may occur after a strong earthquake under the 
sea 

ส านักส ารวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ตรวจวัด
พบ เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงใต้ทะเลขนาด 7.7 
บริเวณมหาสมุทรแปซฟิิกทางตอนใต้ เม่ือ 10 
ก.พ. 64 โดยศูนยก์ลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกจากใต้
ทอ้งทะเลประมาณ 6 ไมล ์ทางตะวันออกเฉียงใต้
ของเกาะลอยัลตี้
ด้านศูนยเ์ตือนภัยสึนามิของสหรัฐฯ ได้แจง้เตือน
ใหป้ระชาชนที่อยู่ริมชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิก 
ทัง้ประเทศนิวซแีลนด ์ฟิจ ิวานูอาตู และเกาะ
ต่างๆ ระวังอันตรายจากสึนามิ คล่ืนยักษท์ี่อาจ
เกิดขึน้หลังแผ่นดินไหวรุนแรงใต้ทะเล

New Zealand, 
Fiji, Pacific 

Islands



Date News ข่าว Country Remark
10-02-2021 Royal Thai Embassy, Tel Aviv, Israel, reported 

that 80 Thai students, from The Plant Science 
Diploma cooperation project with Arava 
International Center for Agricultural Training, 
already received the first injection does of 
COVID-19 vaccines along with other students 
from other countries.

สถานเอกอัครราชทตูไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ  
รายงานว่า นักศึกษาไทยในอิสราเอลภายใต้
โครงการความร่วมมือหลักสูตรประกาศนียบตัร
ขัน้สูงสาขาวิชาพืชศาสตรกั์บศูนยฝึ์กอบรม
นานาชาติด้านการเกษตรในเขตอาราวา (Arava 
International Center for Agricultural Training: 
AICAT) จ านวน 80 คน พร้อมด้วยนักศึกษาใน
โครงการดังกล่าวจากประเทศอ่ืน ๆ ได้รับวัคซนี
ป้องกันโควิด-19 โดสแรกแล้ว

Thailand, Israel



Date News ข่าว Country Remark
10-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 10, 2021. The cumulative infected 
cases are 107,004,444 cases, which included 
2,336,242 deaths and 78,848,946 recovered 
cases. In Thailand, there are 23,746 infected 
cases, which included 79 deaths, and 18,366 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 10 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 107,004,444 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,336,242 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 78,848,946 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 23,746 ราย เสียชีวิต 79 
ราย หายเป็นปกติ 18,366 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
09-02-2021 At least 26 people are dead and 165 are 

missing after a flood hit northern India on 
Sunday. The flood was caused when part of a 
Himalayan glacier broke off and sent a wall of 
water and debris down a mountain, sweeping 
away everything in its path. More than 2,000 
members of the military, paramilitary groups and 
police have been taking part in search-and-
rescue operations in the northern state of 
Uttarakhand.Rescuers on Monday were trying 
to rescue 37 power plant workers who remained 
trapped in a tunnel. The flood was caused when 
a portion of the Nanda Devi glacier snapped off 
Sunday morning, releasing water trapped 
behind it. 

เหยื่อเหตุธารน า้แข็งถล่มในภาคเหนือของอินเดีย
เพิม่เป็น 26 ศพแล้ว ขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกนับ
ร้อยราย โดยเจา้หน้าที่ก าลังเร่งช่วยเหลือคนงาน
ที่ติดอยู่ในอุโมงคเ์พราะน า้ทว่ม เจา้หน้าที่กองทพั,
 กองก าลังก่ึงทหาร และต ารวจกว่า 2,000 นาย 
เข้าร่วมในปฏบิตัิการค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยครั้งนี้ โดยในวันจนัทร ์เจา้หน้าที่
ก าลังพยายามช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าพลังงาน
น า้ที่ติดอยู่ในอุโมงคส์ายหน่ึง หลังน า้ทว่มพัดพา
ก้อนหนิและซากปรักหกัพังมาปิดทางเอาไว้ ทัง้นี้ 
เหตุน า้ทว่มดังกล่าวเกิดขึน้หลังจากส่วนหน่ึงของ
ธารน า้แข็ง ‘นันทา เทวี’ บนเทอืกเขาหมิาลัยแตก
ออกมา ในช่วงเช้าวันอาทติย ์ท าใหน้ า้ที่มันกัก
เอาไว้ไหลทะลักออกมา โดยยังไม่แน่ชัดว่าอะไร
เป็นสาเหตุท าใหธ้ารน า้แข็งแหง่นี้แตกออกมา.

India



Date News ข่าว Country Remark
05-02-2021 Council of National Contagious Disease 

Committees agreed on COVID-19 Vaccines 
Distribution Strategy, divided in 2 phases of 
mass inoculation. The first phase will use 2 
million of Sinovac vaccines for frontline 
healthcare workers, the elders, congenital 
disorder patients, and labour workers in 
Maximum Strict Control area, such as Samut 
Sakhon, High-control areas, such as Bangkok 
and Metropolitan Region, and Continuously 
contagious areas, such as Tak, Chonburi. The 
first mass vaccination will be completed within 2-
3 months to control the spreading of COVID-19. 
However, the first 200,000 doses will arrive first 
and will be used as the first injection of the two 
required doses. The following 800,000 in March 
will be used for second injection and the first 
injection.

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแหง่ชาติมีมติ
เหน็ชอบกลยุทธก์ารบริหารจดัการการใหแ้ละ
กระจายวัคซนีป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย 2 
ระยะ คือ ระยะต้น จากบริษัทซโินแวค จ านวน 2 
ล้านโด๊ส ด าเนินการฉีดใหเ้สร็จภายใน 2-3 เดือน 
เพือ่ควบคุมการแพร่ระบาด โดยใหกั้บ
กลุ่มเป้าหมายคือบุคคลากรการแพทยท์ี่ท างาน
กับผู้ป่วย บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการควบคุม
ป้องกันโรค ประชากรที่มีโรคประจ าตัว ผู้สูงอายุ 
60 ปี และกลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ใน
พืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ สมุทรสาคร 
รวมถึงพืน้ที่ควบคุมสูงสุด เช่น กทม. ปริมณฑล 
และพืน้ที่ที่มีการระบาดต่อเน่ือง เช่น ตาก ชลบุรี 
ทัง้นี้ใน 2 แสนโด๊สแรกน้ันจะใหเ้ป็นเข็มแรกไป
ก่อน แล้วเม่ือลอต มี.ค.ที่จะเข้ามาอีก 8 แสนน้ัน
หากมาถึงในช่วงเวลาที่พอดีก็ใหเ้ป็นเข็ม 2 และ
เข็มแรกต่อไป 

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
08-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 8, 2021. The cumulative infected 
cases are 106,677,372 cases, which included 
2,326,819 deaths and 78,375,433 recovered 
cases. In Thailand, there are 23,557 infected 
cases, which included 79 deaths, and 17,410 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 8 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 106,677,372 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,326,819 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 78,375,433 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 23,557 ราย เสียชีวิต 79 
ราย หายเป็นปกติ 17,410 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
08-02-2021 Volcano and Seismology Institute of The 

Philippines announced that 6.3 magnitude 
earthquake, with 15 kilometre-deep epicenter, 
has occurred in Delva province, Southern of the 
Philippines. The country has known to have 
frequent earthquake, especially in the south, 
because it is located at the Ring of Fire, the 
largest active fault line on Earth.

สถาบนัภูเขาไฟและแผ่นดินไหววิทยาของ
ฟิลิปปินส ์แถลงว่า เกิดแผ่นดินไหวระดับ 6.3 
แมกนิจดู ลึก 15 กิโลเมตรที่ จ.ดาเวา เดล เซอร ์
ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส ์ทัง้นี้ ฟิลิปปินสต์ัง้อยู่
บนรอยเล่ือนวงแหวนแหง่ไฟที่ยังเคล่ือนไหวอยู่ 
จงึเกิดแผ่นดินไหวบอ่ยครั้งโดยเฉพาะทางภาคใต้

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
07-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 6, 2021. The cumulative infected 
cases are 105,507,231 cases, which included 
2,308,853 deaths and 77,524,874 recovered 
cases. In Thailand, there are 23,134 infected 
cases, which included 79 deaths, and 19,274 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 6 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 105,507,231 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,308,853 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 77,524,874 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 23,134 ราย เสียชีวิต 79 
ราย หายเป็นปกติ 19,274 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
06-02-2021 China's National Agency for Medicines and 

Health Products released a statement on 
saturdayabout the  approval by "Under the 
conditions"of the new vaccine to prevent COVID-
19 . The trade name is "Coronavac" produced 
by Chinese Sinovac Biotech. The official 
statement happened  just one day after Sinovac 
revealed results of the third phase of the 
vaccine's clinical efficacy test. Although only 
50.65% of the chance that infection could be 
prevented, it could reduce the hospitalization 
and  death rate up to 100%.  

ส านักงานยาและผลิตภัณฑสุ์ขภาพแหง่ชาติของ
จนีออกแถลงการณ ์เม่ือวันเสาร ์เร่ืองการอนุมัติ 
"ภายใต้เงือ่นไข" ใหมี้การใช้งานวัคซนีป้องกันโรค
โควิด-19 ซึง่มีช่ือทางการค้าว่า "โคโรนาแวค" ผลิต
โดยบริษัทซโินแวค ไบโอเทค ของจนี ความ
เคล่ือนไหวดังกล่าวเกิดขึน้เพียงวันเดียว หลังซิ
โนแวคเปิดเผยผลการทดสอบประสิทธิภาพทาง
คลินิกระยะที่สามของวัคซนี ว่าแม้สามารถ
ป้องกันการติดเชือ้ได้เพียง 50.65% แต่สามารถ
ลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
และการเสียชีวิตได้มากถึง 100%.

China



Date News ข่าว Country Remark
06-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 6, 2021. The cumulative infected 
cases are 105,507,231 cases, which included 
2,308,853 deaths and 77,524,874 recovered 
cases. In Thailand, there are 23,134 infected 
cases, which included 79 deaths, and 19,274 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 6 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 105,507,231 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 2,308,853 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 77,524,874 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 23,134 ราย เสียชีวิต 79 
ราย หายเป็นปกติ 19,274 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
05-02-2021 Minister of Public Health of Cambodia Revealed 

through a statement that the ministry approved 
the Sinopharm COVID-19 vaccine which was 
developed by the Beijing Biological Products 
Institute, China, for emergency use.
Prime Minister of Cambodia, Somdej Hun Sen 
said: The first Sinopharm vaccines donated by 
China will be shipped to Cambodia on Sunday. 

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา เผยผ่าน
แถลงการณว่์า กระทรวงฯ อนุมัติวัคซนีโควิด-19 
ของซโินฟารม์ที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบนั
ผลิตภัณฑท์างชีววิทยาปักก่ิง ประเทศจนี ส าหรับ
ใช้งานในกรณีฉุกเฉินแล้ว
สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่า 
วัคซนีซโินฟารม์ล็อตแรกที่จนีบริจาคจะถูกขนส่ง
มาถึงกัมพูชาในวันอาทติยนี์้

Cambodia



Date News ข่าว Country Remark
05-02-2021 General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister and 

Minister of Defense revealed about COVID-19 
vaccines situation on official Thai Koo Fah 
(Government House) podcast that Thailand has 
planned to buy the vaccine in June through 
Siam Bioscience Co. The company has 
received a license for the production of 
AstraZeneca vaccines, which still goes 
according to the plan. The first 50,000 doses of 
the vaccine would be given to medical 
personnel, soldiers, immigration officials in risk 
areas first for the safety of the field operator. 
The government does not at ease with current 
situation. He(PM) already assigned the Ministry 
of Public Health about how Thais will get 
vaccinated as planned, along with vaccines 
from other countries that are certified by both 
Thai and foreign FDA.The utmost consideration 
is about the safety of Thai people and will able 
to be provided for all and the inoculation is on 

พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผย
รายการผ่านพอดแคสตไ์ทยคู่ฟ้า ถึงกรณีความ
คืนหน้าดารจดัหาวัคซนีไวรัสโควิด - 19 ว่า ไทยได้
วางแผนการจดัซือ้วัคซนีในเดือนมิถุนายน การที่
บริษัทสยามไบโอไซนเ์อนทไ์ด้รับลิขสิทธ์ิกาผลิต
คัดซนีแอดตราเซนิกา ซึง่ยังคงเป็นไปตามแผน  
เบือ้งต้นคิดว่าจะได้รับวัคซนีเบื่องต้น 50,000 โดส 
เพือ่ฉีดใหกั้บบุคลากรทางการแพทย ์ทหาร 
เจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ในพืน้ที่เส่ียงเป็น
อันดับแรก เพือ่ความปลอดภัยของผู้ปฏบิตัิงาน 
รัฐบาลไม่น่ิงนอนใจ ได้มอบหมายใหก้ระทรวง
สาธารณสุข จะท าอย่างไรใหไ้ทยได้รับวัคซนีตาม
แผน พร้อมกับจดัหาวัคซนีจากประเทศอ่ืนที่
ได้รับการรับรองจากอย.ทัง้ไทยและต่างประเทศ 
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็น
ที่สุด และจะมีการจดัเตรียมวัคซนีใหเ้พียงพอกับ
คนไทยทุกคน ส่วนการฉีดวัคซนีส าคัญที่สุด
ขึน้อยู่กับความสมัครใจ

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
05-02-2021 On February 5,The Earthquake Watch Unit, 

Thai Meteorological Department reported that at 
6:47 pm, an earthquake of 5.6 magnitude 10 km 
in depth in Myanmar. (21.399 ° N97.584 ° E) 
northwest, Pang Mapha District, Mae Hong Son 
Province, about 220 km. Initially, no damage 
was reported. 

วันที่ 5 กุมภาพันธ ์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรม
อุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เม่ือเวลา 18.47 น. เกิด
เหตุแผ่นดินไหว ขนาด 5.6 ความลึก 10 กม. ใน
ประเทศเมียนมา (21.399°N97.584°E) ทางทศิ
ตะวันตกเฉียงเหนือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮอ่งสอน 
ประมาณ 220 กม. เบือ้งต้น ยังไม่มีรายงานความ
เสียหาย



Date News ข่าว Country Remark
05-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 5, 2021. The cumulative infected 
cases are 105,501,203 cases, which included 
2,292,730 deaths and 77,081,195 recovered 
cases. In Thailand, there are 22,644 infected 
cases, which included 79 deaths, and 15,331 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected. All 
personnel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 5 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 105,501,203 ราย 
เสียชีวิตจ านวน     2,292,730 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 77,081,195 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 22,644 ราย เสียชีวิต 79 
ราย หายเป็นปกติ 15,331 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย รักษาหาย
เป็นปกติทุกนาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
04-02-2021 COVAX, an effort initiative for COVID-19 

vaccine distribution by WHO and the GAVI 
alliance made a shared statement about the 
vaccine shipping for North Korea, which is 
approximately 1.99 million doses. The given 
vaccines "CoviShield" are made by India's 
Serum Institute (SI). The vaccine itself is the 
biological product developed by AztraZeneca 
and Oxford University from United Kingdom,  
and transfered the technological knowledge to 
SI.  Initially, the timeframe for North Korea 
distribution will be within the first 6 months of 
this year for 1 million of the population.

โครงการโคแวกซ ์ขององคก์ารอนามัยโลก ( 
ดับเบลิยูเอชโอ ) ที่เป็นความร่วมมือกับองคก์ร
พันธมิตรเพือ่วัคซนี ( กาวี ) ประกาศร่วมกันเม่ือ
วันพุธที่ผ่านมา เตรียมส่งวัคซนีป้องกันโรคโควิด-
19 ประมาณ 1.99 ล้านโด๊ส ใหแ้ก่เกาหลีเหนือ 
ทัง้นี้ วัคซนีดังกล่าวคือผลิตภัณฑชี์วภาพของ
บริษัทแอสตราเซเนกา ซึง่พัฒนาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด์ของสหราชอาณาจกัร 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหกั้บสถาบนัเซรุ่มแหง่
อินเดีย โดยมีช่ือทางการค้าว่า "โควิชิลด"์ 
เบือ้งต้นมีการก าหนดกรอบระยะเวลาใหเ้กาหลี
เหนือได้รับวัคซนีทัง้หมด ภายในช่วง 6 เดือนแรก
ของปีนี้ ซึง่จะเพียงพอแจกจา่ยใหแ้ก่ประชาชน
เกือบ 1 ล้านคน

North Korea



Date News ข่าว Country Remark
04-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 4, 2021. The cumulative infected 
cases are 104,901,741 cases, which included 
2,278,440 deaths and 76,629,440 recovered 
cases. In Thailand, there are 22,058 infected 
cases, which included 79 deaths, and 14,798 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 4 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 104,901,741 ราย 
เสียชีวิตจ านวน     2,278,440 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 76,629,440 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 22,058 ราย เสียชีวิต 79 
ราย หายเป็นปกติ 14,798 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1
 นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
03-02-2021 Medsafe, New Zealand's drug administration, 

approved COVID-19 vaccines from 
Pfizer/BioNTech for using in the country as 
soon as the vaccines arrive. Jacinda Ardern, 
New Zealand's Prime Minister already had a 
positive response towards Medsafe approval 
decision. She said that New Zealand is ready to 
inoculate the first phase of vaccines to the 
target groups, which are border workers and 
first contact personnel within the first quarter of 
this year. The mass vaccination will begin in the 
third quarter of this year, according to NZ 
government plan.

เมดเซฟ (Medsafe) ซึง่เป็นหน่วยงานก ากับดูแล
ด้านยาของนิวซแีลนด ์ได้อนุมัติใหมี้การใช้วัคซนี
ต้านโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร/์ไบโอเอ็น
เทคในประเทศได้ทนัททีี่มีการส่งมอบ ขณะที่นาง
จาซนิดา อารเ์ดิรน์ นายกรัฐมนตรีนิวซแีลนดไ์ด้
ขานรับการตัดสินใจดังกล่าว โดยระบุว่า ขณะนี้
นิวซแีลนดพ์ร้อมแล้วที่จะเร่ิมการฉีดวัคซนี
ระยะแรกใหกั้บประชาชน วัคซนีของไฟเซอร /์ไบ
โอเอ็นเทคจะส่งมาถึงนิวซแีลนดใ์นช่วงปลายไตร
มาสแรกของปีนี้ นิวซแีลนดว์างแผนที่จะเร่ิม
โครงการฉีดวัคซนีครั้งใหญ่ในไตรมาส 3 ปีนี้ แต่
รัฐบาลคาดหวังว่าจะฉีดใหกั้บประชาชนเป็น
บางส่วนเพือ่สร้างภูมิคุ้มกันใหกั้บคนงานในพืน้ที่
ชายแดน และเจา้หน้าที่ด่านหน้า

New zealand



Date News ข่าว Country Remark
02-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 2, 2021. The cumulative infected 
cases are 103,875,955 cases, which included 
2,246,215 deaths and 75,581,527 recovered 
cases. In Thailand, there are 20,454 infected 
cases, which included 79 deaths, and 13,217 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 2 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 103,875,955 ราย 
เสียชีวิตจ านวน    2,246,215 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 75,581,527 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 20,454 ราย เสียชีวิต 79 
ราย หายเป็นปกติ 13,217 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1
 นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
01-02-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on February 1, 2021. The cumulative infected 
cases are 103,490,313 cases, which included 
2,236,780 deaths and 75,060,133 recovered 
cases. In Thailand, there are 19,618 infected 
cases, which included 77 deaths, and 12,514 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 1 ก.พ. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 103,490,313 ราย 
เสียชีวิตจ านวน   2,236,780 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 75,060,133 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 19,618 ราย เสียชีวิต 77 
ราย หายเป็นปกติ 12,514 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1
 นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
31-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 31, 2021. The cumulative infected 
cases are 103,172,381 cases, which included 
2,229,405 deaths and 74,756,577 recovered 
cases. In Thailand, there are 18,782 infected 
cases, which included 77 deaths, and 11,615 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 31 ม.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 103,172,381 ราย 
เสียชีวิตจ านวน   2,229,405 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 74,756,577 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 18,782 ราย เสียชีวิต 77 
ราย หายเป็นปกติ 11,615ราย ส่วนก าลังพล ทบ. 
พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1 
นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
31-01-2021 WHO Special Team traveled to Huanan 

Seafood Market in Wuhan, the capital of Hubei 
province on the afternoon of Sunday, local time. 
The inspection of the special team is happened 
among the strict security around the market to 
forbid news reporters recording footage and 
also fordid people gathering.

คณะท างานพิเศษขององคก์ารอนามัยโลก 
(ดับเบลิยูเอชโอ) เดินทางไปยังตลาดค้าส่งอาหาร
ทะเล "หวัหนาน" ในเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของ
มณฑลหเูป่ย ์เม่ือช่วงบา่ยของวันอาทติยต์าม
เวลาทอ้งถิ่น ทา่มกลางมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างแน่นหนา โดยต ารวจทัง้ในและ
นอกเคร่ืองแบบตัง้รั้วกัน้อย่างแน่นหนารอบตลาด
 เพือ่ไม่ใหผู้้ส่ือข่าวบนัทกึภาพในระยะใกล้ และ
ป้องกันการรวมตัวของประชาชน

China



Date News ข่าว Country Remark
31-01-2021 Vietnam Ministry of Public Health reported on 

this Sunday about the 36 new found confirmed 
cases of COVID-19 patients, which are from 
foreign countries 19 cases and from domestic 
infection 17 cases. The new waveof the  
pandemic situation raises up concerned. The 
epicenter of this wave pandemic is located in 
Hải Dương city, located in Red River delta, 
northern of Vietnam. There are 238 cases 
related to Hải Dương city in 9 provinces and 
speciality districts, including Hanoi and Ho Chi 
Minh City.

กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามออกรายงาน
เม่ือวันอาทติย ์ยืนยันการพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 
อีก 36 คน แบง่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
 19 คน และติดเชือ้จากภายในประเทศ 17 คน 
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
เวียดนามกลับมาอยู่ในระดับน่าวิตกกังวลอีกครั้ง 
โดยศูนยก์ลางของการแพร่ระบาดครั้งนี้ อยู่ที่
จงัหวัดหายเซอืง บริเวณดินดอนสามเหล่ียมปาก
แม่น า้แดง ทางตอนเหนือของประเทศ พบผู้ติด
เชือ้ที่เช่ือมโยงกับจงัหวัดหายเซอืงแล้วอย่างน้อย 
238 คน ในอย่างน้อย 9 จงัหวัดและเขตปกครอง
พิเศษ รวมถึงกรุงฮานอยและเมืองโฮจมิินห์

Vietnam



Date News ข่าว Country Remark
31-01-2021 Col. Sirichan Ngathong, deputy spokesman for 

the Royal Thai Army (RTA), said that after 
Siriraj Hospital publicized that the hospital's 
blood capacity might be insufficient and invited 
people to donate more in preparation to the 
opening of full-operated medical services on 
Feb. 1, Gen. Narongphan Jitkaewthae, the 
Chief-of-Commander of the RTA,  was aware of 
the news and was concerned about the matter. 
In the past, the Royal Thai Army has 
continuously organized blood donation activities 
for hospitals during the COVID-19 situation. 
Recently, the Royal Thai Army has ordered to 
the military units to invite military personnel and 
their related to donate blood for Siriraj Hospital. 
The 2nd Infantry Division, Queen Sirikit's Guard 
personnel traveled to donate their immediately 
for the hospital.

พ.อ. หญิง ศิริจนัทร ์งาทอง รองโฆษกกองทพับก
 กล่าวว่า หลังจากที่โรงพยาบาลศิริราชได้
ประชาสัมพันธแ์จง้ใหท้ราบว่าจ านวนโลหติของ
โรงพยาบาลอาจมีปริมาณไม่เพียงพอและเชิญ
ชวนใหร่้วมบริจาคเพือ่เตรียมเปิดใหบ้ริการด้าน
การรักษาพยาบาลเต็มรูปแบบในวันที่ 1 ก.พ.น้ัน
 พล.อ.ณรงคพ์ันธ ์จติตแ์ก้วแท ้ผู้บญัชาการ
ทหารบก (ผบ.ทบ.) รับทราบข่าวสารและมีความ
หว่งใยต่อเร่ืองดังกล่าว ประกอบกับที่ผ่านมา
กองทพับกได้จดักิจกรรมบริจาคโลหติเพือ่ส ารอง
ไว้ใหกั้บโรงพยาบาลต่างๆมาต่อเน่ืองช่วง
สถานการณโ์ควิด-19 ล่าสุดจงึได้มอบใหห้น่วย
ทหารของกองทพับกเชิญชวนก าลังพลและ
ครอบครัวไปร่วมบริจาคโลหติใหกั้บโรงพยาบาลศิ
ริราชเป็นการเร่งด่วน ทัง้นี้กองพลทหารม้าที่ 2 
รักษาพระองค ์(พล.ม.2 รอ.) เดินทางไปบริจาคที่
โรงพยาบาลทนัที

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
29-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 29, 2021. The cumulative infected 
cases are 101,944,408 cases, which included 
2,197,924 deaths and 73,724,390 recovered 
cases. In Thailand, there are 17,023 infected 
cases, which included 76 deaths, and 11,396 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 28 ม.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 101,433,090 ราย 
เสียชีวิตจ านวน   2,184,120 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 73,320,448 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 16,221 ราย เสียชีวิต 76 
ราย หายเป็นปกติ 11,287 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1
 นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand

28-01-2021 Indonesia raised warning of dangerous 2,963 
metres height volcanoes Marapi to the second 
highest Level Warning.There is a risk that 
volcanic lava flows will reach many roads and 
are cut off while villagers have fled. 

อินโดนีเซยียกระดับเตือนภัยภูเขาไฟสุดอันตราย
 มาราปี ขึน้เป็นขัน้รองสูงสุดแล้ว เตือนมีความ
เส่ียงที่ธารลาวาจากภูเขาไฟจะไหลถึงถนนหลาย
สาย จนถูกตัดขาด ขณะมีชาวบา้นอพยพหนีภัย
กันแล้ว

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
28-01-2021 Rolando Enrique Domingo, director of the 

Philippine Food and Drug Administration, 
announced on 28 January 2021 about 
AztraZeneca / Oxford vaccine drug registration 
for emergency use. The Philippines is the 
second country in Southeast Asia after Thailand 
to approve emergency approval for the 
AstraZeneca / Oxford vaccine. It is the fourth 
vaccine to prevent COVID-19 which is approved 
by the Manila government. 

นายโรลันโด เอ็นริเก โดมิงโก ผู้อ านวยการ
คณะกรรมการอาหารและยาของฟิลิปปินส ์แถลง
เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2564 เร่ืองการขึน้ทะเบยีน
เพือ่การใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉิน ที่พัฒนาโดย
บริษัทแอสตราเซเนกา ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ออกซฟอรด์ของสหราชอาณาจกัร ใหกั้บวัคซนี
ป้องกันโรคโควิด-19 ทัง้นี้ ฟิลิปปินสเ์ป็นประเทศที่
 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากไทย ซึง่ให้
การรับรองเป็นการฉุกเฉินกับวัคซนีของแอสตรา
เซเนกา/ออกซฟอรด์ และเป็นวัคซนีป้องกันโรคโค
วิด-19 รายการที่ 4 ซึง่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
มะนิลา

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
28-01-2021 On January 28,  Vietnam Ministry of Health 

issued a statement regarding two more people 
infected with the new strain of coronavirus and 
became the first domestic patients in 55 days. 
The 1,552nd patient is a 34 year-old moman 
who worked in a factory in Haixuang, located in 
northern of Vietnam. She has history of closed 
contact with another Vietnamese woman who 
traveled to Japan last week, and was found to 
be infected.  Both are infected with the new 
strain that appeared in the UK. It was not clear 
when the woman, who had recently traveled to 
Japan, was infected. However, the Vietnamese 
government ordered lockdown measure to the 
village where the patient 1,552nd live for 
cleaning and disinfection because the new 
variant of coronavirus from the UK is more 
contagious than the original one.

วันที่ 28 ม.ค. กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนาม
ออกแถลงการณเ์ร่ืองการพบผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธุใ์หม่อีก 2 คน และเป็นผู้ป่วย
ภายในประเทศกลุ่มแรกในรอบ 55 วัน ทัง้นี้ 
"ผู้ป่วย 1,552" เป็นหญิงชาวเวียดนาม อายุ 34 ปี 
ท างานอยู่ที่โรงงานแหง่หน่ึง ในจงัหวัดหายเซอืง 
ตัง้อยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติสัมผัส
ใกล้ชิดกับหญิงชาวเวียดนามอีกคน ซึง่เดินทางไป
ยังญ่ีปุ่น เม่ือสัปดาหท์ี่แล้ว และตรวจพบว่าติดเชือ้
 ซึง่เป็นเชือ้ชนิดกลายพันธุแ์บบเดียวกับที่พบครั้ง
แรกในสหราชอาณาจกัร แม้ยังไม่ชัดเจนว่าหญิง
คนดังกล่าวซึง่เพิง่เดินทางไปที่ญ่ีปุ่นติดเชือ้ตัง้แต่
เม่ือใด แต่รัฐบาลเวียดนามส่ังล็อกดาวนห์มู่บา้น 
ซึง่เป็นสถานที่อาศัยของผู้ป่วย 1,552 เพือ่ท า
ความสะอาดและฆา่เชือ้ครั้งใหญ่แล้ว เน่ืองจาก
เชือ้กลายพันธุจ์ากสหราชอาณาจกัรติดต่อง่าย
กว่าเชือ้ดัง้เดิม

Vietnam



Date News ข่าว Country Remark
28-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 28, 2021. The cumulative infected 
cases are 101,433,090 cases, which included 
2,184,120 deaths and 73,320,448 recovered 
cases. In Thailand, there are 16,221 infected 
cases, which included 76 deaths, and 11,287 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 28 ม.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 101,433,090 ราย 
เสียชีวิตจ านวน   2,184,120 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 73,320,448 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 16,221 ราย เสียชีวิต 76 
ราย หายเป็นปกติ 11,287 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1
 นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
27-01-2021 Public Health Officers revealed the the latest 

statement about the vaccine injection in China 
that the government had approximately 22.8 
million doses inoculated to its civilians. The 
government is rushing the vaccine inoculation 
process before Chinese New Year Festival in 
next month, which is expected that many 
Chineses will mobilize during the festival. 
Chinese government has expanded the vaccine 
inoculation since middle of December last year, 
with adding more targest group to cover all high 
risk infection targets. The expansion of target 
groups is for preventing the virus spreading in 
Winter and Spring season. China aims to 
vaccinate 50 million of its population before 
Chinese New Year in this February. The first 
priority for vaccine inoculation are medical 
personnel and delivery workers, clerks and 
students who need to travel in foreign countries. 
For the elders and other targer groups need to 

เจา้หน้าด้านสาธารณสุขของจนี เปิดเผยในการ
แถลงข่าววันนี้ว่า จนีด าเนินการฉีดวัคซนีต้านโรค
โควิด-19 ใหแ้ก่ประชาชนแล้วประมาณ 22.8 ล้าน
โดส ขณะที่รัฐบาลเร่งด าเนินโครงการฉีดวัคซนี
ก่อนช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจนีในเดือนหน้า ซึง่
จะมีประชาชนออกเดินทางเป็นจ านวนมาก จนีได้
ขยายโครงการฉีดวัคซนีโควิด-19 ตัง้แต่
กลางเดือนธ.ค. 2563 โดยเพิม่กลุ่มเป้าหมายให้
ครอบคลุมกลุ่มเส่ียงสูงที่จะติดเชือ้ไวรัสโควิด
จ านวนมากขึน้ เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของโค
วิดในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ จนีตัง้เป้าที่จะ
ฉีดวัคซนีใหแ้ก่ประชากร 50 ล้านรายก่อน
เทศกาลตรุษจนีในเดือนก.พ.นี้ โครงการฉีดวัคซนี
ทั่วประเทศใหค้วามส าคัญแก่กลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย ์และประชาชนที่ท างานในด้านการ
ขนส่ง และการบริการอาหาร ลูกจา้งและนักเรียน
ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนผู้สูงอายุและ
บุคคลอ่ืน ๆ จะต้องรอไปก่อน

China



Date News ข่าว Country Remark
27-01-2021 Joko Widodo, Indonesia President, was 

inoculated second injection of COVID-19 
vaccine, which is the last injection of the two 
doses vaccine. He had distanced himself after 
receiving the first injection for two weeks, which 
is due on the past 13 January. Currently, 
Indonesia is using SinovacBiotech vaccines 
from China. Indonesian government sets its 
goal to inoculate the full two doses of the 
vaccines for at least 181.5 million people, or 
67% of Indonesia population, within early of 
next year to create herd immunity.

ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด เข้ารับการฉีดวัคซนี
ป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเข็มที่ 2 ซึง่เป็นเข็ม
สุดทา้ย โดยเว้นระยะเวลาหา่งจากการรับวัคซนี
เข็มแรกเป็นเวลา 2 สัปดาหพ์อดี คือเม่ือวันที่ 13 
ม.ค.ที่ผ่านมา โดยปัจจุบนัอินโดนีเซยีใช้วัคซนี
ของบริษัทซโินแวค ไบโอเทค จากจนี
 
ทัง้นี้ รัฐบาลอินโดนีเซยีก าหนดเป้าหมายให้
ประชาชนอย่างน้อย 181.5 ล้านคน หรือประมาณ
 67% ของชาวอินโดนีเซยีทัง้ประเทศ ได้รับวัคซนี
ป้องกันโรคโควิด-19 ครบทัง้สองเข็ม ภายในต้นปี
หน้า เพือ่ใหเ้กิดภูมิคุ้มกันหมู่.

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
27-01-2021 On 27 January 2021, Reuter reported that 

Myanmar officials started to inoculate 
AstraZeneca's anti-COVID-19 vaccines for 
medical personel in Naypitaw, Myanmar's new 
capital city. Myanmar government had received 
the 1.5 million doses, produced by India Serum 
Institute, from Indian government on 22 January 
for inoculating 750 thousand population. The 
Spokemans for Myanmar Ministry of Public 
Health said that the medical workers will be the 
first group to be inoculated, followed by the 
elder population.

เม่ือ 27 มกราคม 64 ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงาน
ทางการเมียนมา เร่ิมด าเนินการฉีดวัคซนีต้านโค
วิด-19 ของแอสตราเซเนกา ใหแ้ก่กลุ่มบุคลากร
ทางการแพทยซ์ึง่ถือเป็นแนวหน้าสู้กับไวรัสมรณะ
 โควิด-19 แล้วในวันนี้ ที่กรุงเนปิดอว ์เมืองหลวง
ใหม่ของประเทศ ทัง้นี้ ทางการเมียนมาได้รับมอบ
วัคซนีแอสตราเซเนกา ที่ผลิตโดยสถาบนัเซรุ่ม
อินเดีย จ านวน 1.5 ล้านโดส จากรัฐบาลอินเดีย 
เม่ือ 22 มกราคม ที่ผ่านมา เพือ่น ามาฉีดใหแ้ก่
ประชาชน 7.5 แสนคน โดยโฆษกกระทรวง
สาธารณสุขของเมียนมา กล่าวว่า บุคลากรทาง
การแพทยจ์ะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซนี และกลุ่ม
ผู้สูงอายุจะเป็นล าดับถัดไป

Myanmar



Date News ข่าว Country Remark
26-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 26, 2021. The cumulative infected 
cases are 100,198,499 cases, which included 
2,147,347 deaths and 72,146,550 recovered 
cases. In Thailand, there are 14,646 infected 
cases, which included 75 deaths, and 10,892 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 26 ม.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 100,198,499 ราย 
เสียชีวิตจ านวน   2,147,347 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 72,146,550 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้  14,646 ราย เสียชีวิต 75 
ราย หายเป็นปกติ 10,892 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1
 นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
26-01-2021 Maria Rozario Vergia, Deputy Minister of 

Philippines Public Health Ministry said on this 
26 January that it is confirmed that the novel 
Coronavirus strain "B 1.1.7" is spreading 
domestically in the Philippines communities. B 
1.1.7 is known to have higher rate of spreading 
more than the older strain which have been 
spreading since last year.  Philippines authority 
found the first patient with B 1.1.7 in last week, 
who is the Filipino woman traveled from United 
Arab Emirate (UAE.) 

นางมาเรีย โรซาริโอ เวอรเ์จยีร ์รมช.สาธารณสุข
ของฟิลิปปินส ์กล่าวเม่ือวันอังคาร ยืนยันว่าเชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ชนิดกลายพันธุ ์จากส
หราชอาณาจกัร ในช่ือ "บ ี1.1.7" ซึง่มีอัตราการ
แพร่กระจายง่ายและรวดเร็วกว่าสายพันธุท์ี่แพร่
ระบาดตัง้แต่ปีที่แล้ว ได้แพร่เข้าสู่ชุมชนใน
ประเทศ ฟิลิปปินสพ์บผู้ติดเชือ้กลายพันธุค์รั้งแรก
 เม่ือสัปดาหท์ี่แล้ว เป็นหญิงชาวฟิลิปปินส์
เดินทางกลับมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์( ยูเออี
 )

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
23-01-2021 Reuters reported on this 22 January that India 

is donating millions of doses of the vaccine to 
Asian countries. That won many praises from its 
neighbors, and also drove China's influence in 
the region. Most recently, 1.5 million doses of 
vaccine donated to Myanmar to deliver to 
750,000 people are the first vaccine lot that 
Myanmar received.  AstraZeneca's vaccine is 
produced by the Indian Serum Institute, the 
world's largest vaccine manufacturer. Maldives, 
Bhutan, Bangladesh and Nepal  got the vaccine 
from India.
Myanmar is a country that receives free 
vaccines from India. While China also pledged 
to deliver the vaccine to Myanmar.

ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานเม่ือวันที่ 22 ม.ค. ว่า 
อินเดียก าลังบริจาควัคซนีหลายล้านโด๊สใหกั้บ
ประเทศต่างๆ ในเอเชีย จนได้รับเสียงช่ืนชมจาก
ประเทศเพือ่นบา้นและยังผลักดันการเข้ามาสร้าง
อิทธิพลของจนีในภูมิภาค รวมถึงล่าสุดการ
บริจาควัคซนี 1.5 ล้านโด๊สใหกั้บเมียนมาเพือ่จดั
ฉีดใหกั้บประชาชนได้ 750,000 คน เป็นวัคซนี
ลอตแรกที่เมียนมาได้รับ และวัคซนีของแอสตรา
เซเนกาผลิตโดยสถาบนัเซรุ่มแหง่อินเดียผู้ผลิต
วัคซนีรายใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากที่ประเทศมัล
ดีฟส ์ภูฏาน บงักลาเทศ และเนปาลได้รับวัคซนี
ไปแล้ว
ทัง้นี้ เมียนมาเป็นประเทศที่ได้รับวัคซนีฟรีจาก
อินเดีย ขณะที่จนีก็รับปากที่จะส่งวัคซนีใหเ้มียน
มาด้วยเช่นกัน

India



Date News ข่าว Country Remark
23-01-2021 The World Health Organization (WHO) reported 

on Friday that the organization reached an 
agreement with Pfizer, one of the largest US 
biopharmaceutical manufacturers in the 
production of a vaccine against COVID-19 co-
developed with German BioNTech company. 40 
million doses of Pfizer vaccines will be reserved 
for the Covax project, which WHO and The 
Global Alliance for Vaccines and Immunizations 
(GAVI) are the lead organizations. The Covax 
project will provide vaccines to developing 
countries and lower income countries. Those 40 
million doses of vaccine will be a part of the 
total goal of providing 2 billion doses of the 
vaccine for the Covax program in this year.

องคก์ารอนามัยโลก ( ดับเบลิยูเอชโอ ) รายงาน
เม่ือวันศุกรท์ี่ผ่านมา เร่ืองการบรรลุข้อตกลงกับ
บริษัทไฟเซอร ์หน่ึงในผู้ผลิตด้านชีวเภสัชภัณฑ์
รายใหญ่ของสหรัฐ ในการผลิตวัคซนีป้องกันโรค
โควิด-19 ที่ไฟเซอรพ์ัฒนาร่วมกับบริษัทไบโอเอ็น
เทคของเยอรมนี จ านวน 40 ล้านโด๊ส ใหกั้บ
โครงการโคแวกซ ์ซึง่ดับเบลิยูเอชโอ และองคก์ร
พันธมิตรเพือ่วัคซนี ( กาวี ) เป็นหวัเรือใหญ่
ร่วมกันจดัหาวัคซนีใหแ้ก่ประเทศก าลังพัฒนา 
และประเทศรายได้น้อย วัคซนีทัง้ 40 ล้านโด๊สข
องไฟเซอร/์ไบโอเอ็นเทค จะเป็นส่วนหน่ึงของ
เป้าหมายการจดัหาวัคซนี 2,000 ล้านโด๊สใน
โครงการโคแวกซต์ลอดทัง้ปีนี้

Switzerland



Date News ข่าว Country Remark
23-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 23, 2021. The cumulative infected 
cases are 98,742,691 cases, which included 
2,116,319 deaths and 70,917,439 recovered 
cases. In Thailand, there are 13,302 infected 
cases, which included 72 deaths, and 10,448 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected officer is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 23 ม.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 98,742,691 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,116,319 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 70,917,439 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้  13,302 ราย เสียชีวิต 72 
ราย หายเป็นปกติ 10,448 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1
 นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
22-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 22, 2021. The cumulative infected 
cases are 98,086,978 cases, which included 
2,100,341 deaths and 70,464,852 recovered 
cases. In Thailand, there are 13,104 infected 
cases, which included 71 deaths, and 10,224 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected officer is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 22 ม.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 98,086,978 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,100,341 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 70,464,852 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 13,104 ราย เสียชีวิต 71 
ราย หายเป็นปกติ 10,224 ราย ส่วนก าลังพล ทบ.
 พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1
 นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
21-01-2021 On 21 January 2021, Dr.Paisal Dunkum, MD, 

secretariat of Food and Drug Administration 
(Thai FDA), revealed that on 20 January 2021, 
the administration has registered AztraZeneca's 
COVID-19 vaccines, made in Italy, after the 
company had sent over 10,000 pages of 
vaccine document to request for emergency use 
registration in Thailand since 22 December 
2020. The administration considered the 
efficiency, quality and security of the vaccine as 
the utmost qualification for approval. 50,000 
doses vaccines will be arrived in Thailand within 
this February. For this import license and 
vaccine registration will take an effect for one 
year. When vaccines arrive in Thailand, 
Department of Medical Sciences will randomly 
check the vaccines whether it meets with 
company's standard before mass inoculation. 
AstraZeneca will sent another 150,000 doses of 
vaccine later in this March and April.

วันที่ 21 ม.ค.64 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า 
เม่ือวันที่ 20 ม.ค.64 ได้มีการลงนามขึน้ทะเบยีน
วัคซนีโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา 
(AstraZeneca) ที่ผลิตในประเทศอิตาลีแล้ว 
หลังจากทางบริษัทฯ ส่งเอกสารเกือบ 10,000 หน้า
 มาขอขึน้ทะเบยีนในไทย เพือ่ใช้ฉีดภาวะฉุกเฉิน
ตัง้แต่วันที่ 22 ธ.ค.2563 โดยมีการพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยเป็น
ส าคัญ ซึง่วัคซนีดังกล่าวจะมาถึงไทยในเดือน 
ก.พ.นี้ จ านวน 50,000 โดส ส าหรับใบอนุญาต
การน าเข้า และทะเบยีนวัคซนีนี้มีระยะเวลา 1 ปี 
โดยเม่ือวัคซนีถึงไทย กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
จะด าเนินการสุ่มตรวจวัคซนีว่ามีคุณภาพตามที่
บริษัทก าหนดไว้หรือไม่ ก่อนน าไปใช้ฉีดใหกั้บ
ประชาชน จากน้ันบริษัทจะทยอยส่งวัคซนีที่เหลือ
อีก 150,000 โดส ตามมาภายในเดือน มี.ค. และ 
เม.ย.

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
21-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 21, 2021. The cumulative infected 
cases are 97,233,164 cases, which included 
2,080,402 deaths and 69,783,307 recovered 
cases. In Thailand, there are 12,795 infected 
cases, which included 71 deaths, and 9,842 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected officer is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 21 ม.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 97,233,164 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,080,402 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 69,783,307 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 12,795 ราย เสียชีวิต 71 
ราย หายเป็นปกติ 9,842 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. 
พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1 
นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
20-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 20, 2021. The cumulative infected 
cases are 96,549,401 cases, which included 
2,063,107 deaths and 69,193,060 recovered 
cases. In Thailand, there are 12,653 infected 
cases, which included 71 deaths, and 9,621 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected officer is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 20 ม.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 96,549,401 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,063,107 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 69,193,060 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 12,653 ราย เสียชีวิต 71 
ราย หายเป็นปกติ 9,621 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. 
พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1 
นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
20-01-2021 Beijing municipal announced on this 

Wednesday about lock-down measure in "at 
least 5 sub-district" of Taching district, Southern 
of Beijing City. The areas have a total of 1.6 
million population. The measure will start from 
this 20 December onward. People who wish to 
leave from the areas must have COVID-19 
screening test as negative within 72 hours 
before leaving this part of the city.

เทศบาลกรุงปักก่ิงออกแถลงการณเ์ม่ือวันพุธ 
เร่ืองการล็อกดาวน ์"อย่างน้อย 5 แขวง" ของ
เขตต้าซงิ ทางตอนใต้ของกรุงปักก่ิง ครอบคลุม
ประชากรมากกว่า 1.6 ล้านคน "เร่ิมตัง้แต่วันพุธที่
 20 ม.ค.เป็นต้นไป" โดยผู้ที่จะสามารถออกจาก
พืน้ที่ได้ ต้องมีผลตรวจคัดกรองเชือ้ไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม่เป็นลบ ภายในเวลาไม่เกิน 72 
ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกนอกพืน้ที่

China



Date News ข่าว Country Remark
19-01-2021 After LTG Anusorn Panyabun, director of 

Military Engineer Department assigned 602nd 
Engineer Battalion, 11th Military Engineer 
Department to send a group of  engineer 
soldiers and equipments for 1,000-bed field 
hospital construction, in collaboration with 
civilian workers at Care Centre for Sakhon, 
Wattana Factory, Pantai Norasing sub-district, 
Mueang, Samut Sakhon. The field hospital has 
82% development progression and now is ready 
to construct its utility infrastructure along with 
the completion of the building construction. 
When the hospital is complete, the building will 
be handed over to Public Health Authority of 
Samut Sakhon to check for the building 
functionality whether it is ready to be served as 
a field hospital.

หลัง พล.ท.อนุสรณ ์ปัญญะบรูณ ์เจา้กรม
การทหารช่าง ได้มอบหมายให ้กองพันทหารช่าง
ที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ได้น าก าลังพล 1 หมวด
 และยุทโธปกรณ ์จ านวน 6 รายการ เข้า
ปฏบิตัิงานก่อสร้าง รพ.สนาม ขนาด 1,000 เตียง 
ร่วมกับชุดปฏบิตัิงานของพลเรือน ภายในศูนย์
หว่งใยคนสาคร วัฒนาแฟคตอร่ี ต.พันทา้ยนรสิงห์
 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีความคืบหน้าเป็นรูปเป็น
ร่างใกล้เสร็จสมบรูณ ์ผลงานรวมคิดเป็น 82% 
พร้อมเร่ิมด าเนินการเร่ืองระบบสาธารณูปโภค
ควบคู่ไปด้วย เม่ือเสร็จแล้วจะส่งมอบให้
สาธารณสุขจ.สมุทรสาคร เข้ามาตรวจและ
ประเมินความพร้อมอีกครั้ง

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
19-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 19, 2021. The cumulative infected 
cases are 96,005,763 cases, which included 
2,049,238 deaths and 68,627,778 recovered 
cases. In Thailand, there are 12,594 infected 
cases, which included 70 deaths, and 9,356 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected officer is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 19 ม.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 96,005,763 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,049,238 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 68,627,778 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 12,594 ราย เสียชีวิต 70 
ราย หายเป็นปกติ 9,356 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. 
พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1 
นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
18-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 18, 2021. The cumulative infected 
cases are 95,424,327 cases, which included 
2,038,499 deaths and 68,106,205 recovered 
cases. In Thailand, there are 12,423 infected 
cases, which included 70 deaths, and 9,206 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 18 ม.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 95,424,327 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,038,499 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 68,106,205 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 12,423 ราย เสียชีวิต 70 
ราย หายเป็นปกติ 9,206 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. 
พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1 
นาย รักษาหายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand
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17-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 17, 2021. The cumulative infected 
cases are 94,950,848 cases, which included 
2,030,920 deaths and 67,773,937 recovered 
cases. In Thailand, there are 12,054 infected 
cases, which included 70 deaths, and 9,015 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with 2 
infected personnel are in hospitalization and 68 
personel are now recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 17 ม.ค. 64 ดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 94,950,848 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,030,920 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 67,773,937 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 12,054 ราย เสียชีวิต 70 
ราย หายเป็นปกติ 9,015 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. 
พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 2 
นาย รักษาหายเป็นปกติ 68 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศ
ปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และ
รายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand
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16-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about two COVID-19 pandemic situations 
on January 16, 2021. First, the cumulative 
infected cases are 94,232,214 cases, which 
included 2,015,924 deaths and 67,289,171 
recovered cases. In Thailand, there are 11,680 
infected cases, which included 70 deaths, and 
8,906 recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 70 personnel are infected with 2 
infected personnel are in hospitalization and 68 
personel are recovered. Lastly, there was a 6.2 
magnitude earthquake that epicenter is off the 
northeast coast of Sulawesi Island, 27 
kilometers underground, Indonesia at  1:28 a.m. 
local time on January 15, 2021. More than 300 
houses and buildings were collapsed.  At least 
67 people died and more than 637 injured. 
There were many aftershock following 
afterward. Approximately, 15,000 civilians had 
fled from their home because they fear of the 

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 16 ม.ค. 64 ดังนี้ 1.)
 ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 94,232,214 ราย 
เสียชีวิตจ านวน  2,015,924 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 67,289,171 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 11,680 ราย เสียชีวิต 70 
ราย หายเป็นปกติ 8,906 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. 
พบผู้ติดเชือ้สะสม จ านวน 70 นาย ก าลังรักษา 2 
นาย รักษาหายเป็นปกติ 68 นาย 2.) เม่ือ 15 ม.ค.
 64 เวลา 0128 เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 6.2 
แมกนิจดู ลึก 27 กม. บริเวณเกาะสุลาเวสี 
ประเทศอินโดนีเซยี เหตุการณนี์้สร้าง
แรงส่ันสะเทอืนในหลายจุด มีอาคารบา้นเรือนพัง
ถล่มเสียหายมากกว่า 300 หลังคาเรือน เป็นเหตุ
ใหมี้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 67 ราย และบาดเจบ็
มากกว่า 637 ราย จากน้ันเกิดอาฟเตอรช็์อคตาม
มาอีกหลายสิบครั้ง จนอาจก่อใหเ้กิดคล่ืนยักษสึ์
นามิ เจา้หน้าที่ก าลังเร่งค้นหาผู้ที่คาดว่ายังติดอยู่
ใต้ซากอาคารบา้นเรือนอย่างเต็มความสามารถ 
มีประชาชนประมาณ 15,000 คน หนีออกจาก

Thailand, 
Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
16-01-2021 An aftershock hit Indonesia's Sulawesi island on 

Saturday (Jan 16) as rescue workers searched 
for people trapped under rubble after an 
earthquake killed at least 45 people, injured 
hundreds and sent thousands fleeing. 
Indonesia's disaster mitigation agency said no 
damage or casualties were reported from the 
5.0-magnitude aftershock in the West Sulawesi 
districts of Mamuju and Majene a day after the 
6.2-magnitude earthquake.

อินโดนีเซยีเผชิญกับอาฟเตอรช็์อกความแรง 5.0 
หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.2 แมกนิจดูวานนี้ 
ขณะที่หน่วยกู้ภัยยังไม่หมดหวัง เดินหน้าค้นหา
ผู้รอดชีวิตต่อ เกิดเหตุอาฟเตอรช็์อกขนาด 5.0 
แมกนิจดูบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซยีในวันนี้ 
ตามหลังเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.2 แมกนิจดู ช่วง
กลางดึกคืนวาน โดยยังไม่มีรายงานความเสียหาย
เพิม่เติม หรือผู้ได้รับบาดเจบ็หรือเสียชีวิตเพิม่จาก
เหตุอาฟเตอรช็์อกดังกล่าว ขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคง
เร่งเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซาก
อาคารที่พังถล่มต่อไป ซึง่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจาก
เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิม่ขึน้มาเป็น 45 ศพแล้ว

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
16-01-2021 Facebook page "Air Quality and Sound 

Management Division, Office of Environment, 
BMA " posted a message stating about the 
results of the measurement of particles that are 
not exceeding 2.5 microns (PM2.5) on January 
16, 2021 at 7:00 am. The 24-hour average 
result was found to exceed the standard of 70 
areas, measured in the range of 64-110. 
Micrograms / cubic meter (µg / m³) (24-hour 
mean standard is 50 micrograms per cubic 
meter)  100% of the total number of districts 
with monitoring stations has excess the 
standard mean value. Most air quality is at an 
early level which  air might have some initial 
health effects. Some area reached the high 
level of serious health effects caused by 
transpiring PM2.5 air. 

เพจเฟซบุ๊ก "กองจดัการคุณภาพอากาศและเสียง
 ส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร" ได้โพสต์
ข้อความระบุว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. ค่าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 
พบว่าเกินค่ามาตรฐานจ านวน 70 พืน้ที่โดย
ตรวจวัดได้ในช่วง 64-110 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉล่ีย 24 
ช่ัวโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) คิด
เป็นร้อยละ 100 จากจ านวนเขตที่มีสถานี
ตรวจวัดทัง้หมด คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ  และระดับมีผล
ต่อสุขภาพในบางพืน้ที่ ค่า PM2.5 มีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
15-01-2021 There was a 6.2 magnitude earthquake in 

Sulawesi Island, Indonesia at  1:00 a.m. local 
time on January 15, 2021. At least 34 people 
died and more than 600 injured. The epicenter 
is off the northeast coast. It was 6 kilometers far 
away from Sulawesi and 10 kilometers 
underground, while residents were able to feel 
the quake for 7 seconds as houses and 
buildings collapsed on to some people. There 
were also reports of hospital collapsed. As a 
result, more than 10 patients, medical staff were 
stranded under the damaged debris. Rescuers 
rushed to help the survivors.

เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.2 บริเวณเกาะสุลาเว
สี ประเทศอินโดนีเซยี เม่ือเวลา 01.00 น. ตาม
เวลาทอ้งถิ่น ของวันที่ 15 มกราคม 2564 ส่งผล
ใหมี้ผู้เสียชีวิตแล้ว อย่างน้อย 34 ศพ และมี
ผู้บาดเจบ็กว่า 600 ราย จุดศูนยก์ลางของ
แผ่นดินไหวอยู่หา่งชายฝ่ังทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะสุลาเวสีไป 6 
กิโลเมตร และอยู่ลึกลงไปใต้ดิน 10 กิโลเมตร 
ขณะที่ประชาชนสามารถรู้สึกถึงแรงส่ันสะเทอืน
ราว 7 วินาท ีขณะที่ที่อยู่อาศัยและส่ิงปลูกสร้าง
ได้พังถล่มลงมาทบัประชาชนบางส่วน อีกทัง้ยังมี
รายงานโรงพยาบาลถล่ม ส่งผลใหมี้ผู้ป่วยและ
เจา้หน้าที่แพทยแ์ละพยาบาลกว่า 10 ชีวิตติดอยู่
ใต้ซากปรักหกัพัง ท าใหเ้จา้หน้าที่กู้ภัยต้องเร่งเข้า
ช่วยเหลือผู้รอดชีวิต

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
15-01-2021 On Jan.14, the World Health Organization's 10 

International scientists had departed from 
Singapore to arrived at Wuhan Tianhe 
International Airport in Wuhan on thursday to 
perform a "disease investigation" in Wuhan, the 
first place that COVID-19 confirmed patient and 
comfirmed death was found in the world.

เม่ือวันที่ 14 ม.ค. คณะท างานพิเศษนานาชาติ 10
 คนขององคก์ารอนามัยโลก ( ดับเบลิยูเอชโอ ) 
เดินทางจากสิงคโปรถ์ึงยังทา่อากาศยาน
นานาชาติอู่ฮั่น เทยีนเหอ ในเมืองอู่ฮั่น เม่ือวัน
พฤหสับดี เพือ่ปฏบิตัิภารกิจ "สอบสวนโรค" ใน
เมืองอู่ฮั่น สถานที่แรกของโลก ซึง่มีการยืนยัน
ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19

China



Date News ข่าว Country Remark
15-01-2021 Indonesian medical workers begin getting 

vaccinated against COVID-19. It was imported 
from China's Sinovac Biotech. The first 25 
health workers underwent the vaccine 
injections, which they are staff members of 
Sipto Mankungusumo Hospital in Jakarta. The 
director of this almost 6,000 medical personnel 
hospital said that the quota of vaccine 
distribution would from now increased to 275 
officials per day. Indonesia's health ministry 
targets 1.3 million medical personnel, civil 
servants, and  17.4 million social workers to be 
vaccinated in the first phase. Another plan is for 
other two thirds of the population or more than 
180 million out of approximately 270 million 
people in the entire country to receive the 
vaccine within a period of 15 months or until 
March 2022 to build herd immunity.

บุคลากรการแพทยข์องอินโดนีเซยีเร่ิมเข้ารับการ
ฉีดวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ที่น าเข้าจากบริษัทซิ
โนแวค ไบโอเทค ของจนี โดยเจา้หน้าที่
สาธารณสุข 25 คนแรกซึง่เข้าการฉีดป้องกัน เป็น
บุคลากรของโรงพยาบาลซปิโต มันกุนกุสุโม ใน
กรุงจาการต์า ด้านผู้อ านวยการโรงพยาบาลแหง่นี้
 ซึง่มีบุคลากรการแพทยแ์ละเจา้หน้าที่ด่านหน้า
รวมประมาณ 6,000 คน กล่าวว่า นับจากนี้จะเพิม่
โควตาการแจกจา่ยวัคซนีใหแ้ก่เจา้หน้าที่เป็นวัน
ละ 275 คน ทัง้นี้ กระทรวงสาธารณสุขของ
อินโดนีเซยีก าหนดเป้าหมายใหบุ้คลากร
การแพทย ์1.3 ล้านคน ข้าราชการ และเจา้หน้าที่
ด้านการบริการสังคมอีก 17.4 ล้านคน เข้ารับการ
ฉีดวัคซนีในเฟสแรก และวางแผนการใหป้ระชากร
 2 ใน 3 หรือมากกว่า 180 ล้านคน จากประมาณ 
270 ล้านคนทัง้ประเทศได้รับวัคซนี ภายใน
ระยะเวลา 15 เดือน หรือจนถึงเดือน มี.ค. 2565 
เพือ่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
14-01-2021 On Jan. 14, Philippine Food and Drug 

Administration Ronaldo Enrique Domingo 
revealed that the Food and Drug Administration  
approved emergency use for the COVID-19 
vaccine manufactured by Pfizer 
Pharmaceuticals and BioNTech in The 
Philippines. It is the first vaccine in the 
Philippines to be certified. Because Pfizer's 
vaccine is 95 percent effective, it may help 
prevent outbreaks in the country. Currently, 
more than 500,000 people have been infected 
with the novel coronavirus infection.

เม่ือวันที่ 14 ม.ค. นายโรนัลโด เอนริเก้ โดมิงโก 
ประธานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ฟิลิปปินส ์เปิดเผยว่า คณะกรรมการอาหารและ
ยาได้อนุมัติรับรองการใช้ฉุกเฉินส าหรับวัคซนีโค
วิด-19 ของบริษัทเวชภัณฑไ์ฟเซอรร่์วมกับไบโอ
เอ็นเทคในประเทศฟิลิปปินสแ์ล้ว นับเป็นวัคซนี
ตัวแรกของฟิลิปปินสท์ี่ได้รับการรับรอง เพราะ
วัคซนีของไฟเซอรน้ั์นมีประสิทธิภาพร้อยละ 95 
อาจช่วยป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศได้ ซึง่
ขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 แล้วกว่า 5 
แสนราย

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
13-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 13, 2021. The cumulative infected 
cases are 91,941,289 cases, which included 
1,967,689 deaths and 65,707,790 recovered 
cases. In Thailand, there are 10,991 infected 
cases, which included 67 deaths, and 6,943 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are all recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 13 ม.ค. 64 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 91,941,289 ราย เสียชีวิต
จ านวน  1,967,689 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
65,707,790 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 10,991 ราย เสียชีวิต 67 ราย หายเป็น
ปกติ 6,943 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1 นาย รักษา
หายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
13-01-2021 Department of Disaster Prevention and 

Mitigation As the Central Disaster Prevention 
and Mitigation Division reported that the 
northeastern monsoon  over Thailand and the 
Gulf of Thailand is quite strong, along with the 
low pressure cell on the coast of The 
Federation of Malaysia, causing the lower 
southern region to have heavy rain in some 
areas. This resulted in flash flooding, flooding 
water, overflowing banks and strong wind 
waves from January 4, 2021 - present (January 
13, 2021 at 6:00 AM). There are areas affected 
by flash floods, flooding and land slides in 
Naratiwas, Yala and Pattani. DDPM has 
collaborated the military unit, local authority and 
other related agencies to rush to help the 
victims and to resolve the situation.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและ
อ่าวไทยมีก าลังค่อนข้างแรงประกอบกับหย่อม
ความกดอากาศต า่บริเวณชายฝ่ังสหพันธรัฐ
มาเลเซยี ท าใหบ้ริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตก
หนักบางพืน้ที่ ส่งผลใหเ้กิดน า้ทว่มฉับพลัน น า้
ไหลหลาก น า้ล้นตล่ิง และคล่ืนลมแรง ตัง้แต่วันที่
 4 มกราคม 2564 - ปัจจุบนั (13 มกราคม 2564 
เวลา 06.00 น.) มีพืน้ที่ได้รับผลกระทบจากน า้
ทว่มฉับพลัน น า้ไหลหลาก และดินสไลด ์ปัจจุบนั
ยังคงมีสถานการณน์ า้ทว่มขังใน 3 จงัหวัด ได้แก่ 
นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ซึง่ ปภ. ได้ร่วมกับ
หน่วยทหาร จงัหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่ง
ใหก้ารช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคล่ีคลาย
สถานการณ์

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
13-01-2021 Vice Admiral Chettha Jaipiem, spokesman for 

the Royal Thai Navy, said that the test result for 
270 personnel on HTMS Chakri Naruebet were 
negative, but they still have had to quarantine 
for 14 days at the Sattahep Guesthouse and on 
the HTMS Chakri Naruebet . Two patients are 
remained hospitalization at Queen Sirikit 
Hospital. However, 210 personnel on HTMS 
Chakri Naruebet  who quarantined for disease 
observation in which nine personnel were 
qualified as high risk of infection had negative 
on coronavirus screening test. 60 personnel of 
HTMS Chakri Naruebet were quarantined on 
board and did not find them infected. They still 
perform their duties on board even during 
quarantine period of 14 days for symptoms 
observation.

พล.ร.ท.เชษฐา ใจเป่ียม โฆษกกองทพัเรือ 
เปิดเผยว่า ผลการตรวจสารคัดหล่ังของก าลังพล
ทัง้หมดของเรือหลวงจกัรีนฤเบศร รวม 270 นาย 
พบผลเป็นลบไม่มีใครติดเชือ้โควิด-19 แต่ยังต้อง
กักตัวต่อใหค้รบ 14 วัน ที่อาคารรับรองสัตหบี 
และบนเรือหลวงจกัรีนฤเบศรต่อไป ขณะที่ก าลัง
พลของเรือหลวงจกัรีนฤเบศรติดเชือ้โควิด 2 นาย
ยังรักษาตัวอยู่ที่ รพ.สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ 
อย่างไรก็ตาม ก าลังพลเรือหลวงจกัรีนฤเบศร 
จ านวน 210 นายที่เคยกักตัวสังเกตอาการ เป็น
ก าลังพลกลุ่มที่มีความเส่ียงต่อการติดเชือ้สูง 
จ านวน 9 นาย กักตัวสังเกตอาการ แต่ผลตรวจ
ไม่พบเชือ้โควิด และก าลังพล 60 นาย ของเรือ
หลวงจกัรีนฤเบศรกักตัวบนเรือ ตรวจเบือ้งต้นไม่
พบเชือ้ แต่ยังคงปฏบิตัิงานตามหน้าที่ แม้จะอยู่
ระหว่างการกักตัวรอดูอาการ 14 วัน

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
13-01-2021 Bangkok Metropolitan Administration (BMA) 

assigned eight screening points for citizens 
entering Bangkok, which all eight screening 
points followed the same processes of COVID-
19 screening. City Law Enforcement 
Department, and District Offices will consider 
establishing new operational guidelines. For 
COVID-19 field hospitals preparation, BMA 
already prepared the Bang Khun Thian Elder 
Hospital for initial symptom observation for 
COVID-19 patients in the highly controlled 
areas. It can accommodate 500-600 beds. 
Moreover, BMA is in the preparation process for 
other 3-4 field hospitals which are in scouting 
process and making understanding agreement 
with people nearby the selected area. If all of a 
field hospitals are completed as planned, it is 
expected to accommodate 1,500-1,700 patients.

กรุงเทพมหานคร ได้มีจุดตรวจคัดกรอง
ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพืน้ที่ จ านวน 8 แหง่ 
โดยการปฏบิตัิงานจุดคัดกรองทัง้ 8 แหง่ จะ
เป็นไปตามขัน้ตอนและรูปแบบเดียวกัน ส านัก
เทศกิจได้ร่วมกับส านักงานเขตต่างๆ จะพิจารณา
ก าหนดแนวทางในการปฏบิตัิงานขึน้ใหม่ และ 
ส าหรับการเตรียมจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม เพือ่
รองรับการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในเบือ้งต้น 
กทม.ได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทยีน ส าหรับสังเกตอาการผู้ติดเชือ้ที่ไม่มี
อาการหรืออาการเล็กน้อยในพืน้ที่ที่มีการควบคุม
 โดยเฉพาะพืน้ที่ควบคุมสูงสุด สามารถรองรับได้ 
500-600 เตียง รวมทัง้อยู่ระหว่างการจดัเตรียม
พืน้ที่เพือ่รองรับเพิม่เติมอีก 3-4 แหง่ ซึง่อยู่
ระหว่างการส ารวจและท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพืน้ที่ โดยหากด าเนินการจดัตัง้
โรงพยาบาลสนามได้ครบตามแผน คาดว่าจะ
สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1,500-1,700 เตียง

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
12-01-2021 28 soldiers from the Engineer Department of 

Ratchaburi Province (602nd Engineer Battalion) 
went to assist in a construction of a 1,000-bed 
field hospital at Wattana Factory area, Phantai 
Norasing Subdistrict, Muang District, Samut 
Sakhon Province They assisted the construction 
by bricklaying, remove the column boxes, floor 
adjustment, and preparing the cement. All the 
soldiers are temporarily stationed here to assist 
the construction of a field hospital until its 
completion as it is the order from Gen. 
Narongphan Chittkaewthae, the RTA 
Commander-in-chief, to speed up the 
construction of the field Hospital for local 
COVID-19 treatment in Samut Sakhon.

ทหารจากกรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี (ช.11พัน.
602) จ านวน 28 นาย ลงพืน้ที่เพือ่สร้าง
โรงพยาบาลสนามขนาด 1,000 เตียง ที่วัฒนา
แฟคตอร่ี ต.พันทา้ยนรสิงห ์อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 ช่วยงานโครงสร้าง ทัง้การก่ออิฐ / รือ้แบบ และ
ปรับพืน้เตรียมเทปนู ทหารทัง้หมด จะประจ าอยู่
ที่น่ีช่ัวคราว ช่วยการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม
จนกว่าจะแล้วเสร็จ ตามค าส่ัง พล.อ.ณรงคพ์ันธ ์
จติตแ์ก้วแท ้ผู้บญัชาการทหารบก ที่ส่ังใหท้หาร
ลงมาช่วย เพือ่เร่งก่อสร้าง รพ.สนาม ใช้รักษาผู้
ติดเชือ้โควิด-19 ใน จ.สมุทรสาคร

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
12-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 12, 2021. The cumulative infected 
cases are 91,231,865 cases, which included 
1,951,221 deaths and 64,754,209 recovered 
cases. In Thailand, there are 10,834 infected 
cases, which included 67 deaths, and 6,732 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are all recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 12 ม.ค. 64 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 91,231,865 ราย เสียชีวิต
จ านวน  1,951,221 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
64,754,209 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 10,834 ราย เสียชีวิต 67 ราย หายเป็น
ปกติ 6,732 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1 นาย รักษา
หายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
12-01-2021 Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah 

Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah agreed to 
the decision after a meeting with Prime Minister 
Tan Sri Muhyiddin Yassin on Monday (Jan 11). 
"Al-Sultan Abdullah is of the opinion that the 
transmission of Covid-19 is at a critical stage 
and there is a need for a declaration of the 
Proclamation of a State of Emergency under 
Article 150 of the Federal Constitution," said 
Comptroller of the Royal Household of Istana 
Negara Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin.
He said in a statement on Tuesday that the 
Yang di-Pertuan Agong decreed that the 
emergency be in force up to Aug 1 or earlier if 
the number of Covid-19 cases can be 
effectively controlled and brought down 
effectively.

ท าเนียบอิสตานา เนการา หรือส านักพระราชวัง
ของมาเลเซยี เผยแพร่แถลงการณเ์ม่ือวันอังคาร
ว่า สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห ์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย ในเอกสารซึง่นายกรัฐมนตรีมูหย์ิดดิน
 ยาสซนิ ทลูเกล้าฯถวาย ในการประกาศ
สถานการณฉุ์กเฉินทั่วราชอาณาจกัร เพือ่ 
"ยกระดับมาตรการตอบสนอง" ต่อวิกฤติโรค
ระบาดโควิด-19 โดยจะมีผลตัง้แต่บดันี้ จนถึงวันที่
 1 ส.ค. 2564 อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในค าส่ัง
สถานการณฉุ์กเฉินระบุด้วยว่า รัฐบาลมาเลเซยี
สามารถยกเลิกมาตรการควบคุมทัง้หมดก่อนวันที่
 1 ส.ค. ได้ หากกระบวนการควบคุมโรคใน
ระหว่างนี้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Malaysia



Date News ข่าว Country Remark
11-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 11, 2021. The cumulative infected 
cases are 90,632,032 cases, which included 
1,942,008 deaths and 64,754,209 recovered 
cases. In Thailand, there are 10,547 infected 
cases, which included 67 deaths, and 6,566 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are all recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 11 ม.ค. 64 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 90,632,032 ราย เสียชีวิต
จ านวน  1,942,008 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
64,754,209 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 10,547 ราย เสียชีวิต 67 ราย หายเป็น
ปกติ 6,566 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1 นาย รักษา
หายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
11-01-2021 Chinese authorities ordered lockdown measure 

for over 1.2 million people in every village of 
Xunyi District, Northeast next to Beijing, in order
 to stop ฟ new wave of COVID-19 spreading. 
This is because of 103 new cases were found 
domestically in a single day, the highest number 
in five months span, with the highest number of 
new found cases in Shijiazhuang, Hebei 
Province, near Beijing. Beijing authorities also 
discovered a patient with COVID-19. One case 
in Xunyi and four more asymptomatic cases of 
COVID were found, prompting Chinese 
authorities to shut down all villages in the Xunyi 
District. With only one entrance and exit

ทางการจนีส่ังล็อกดาวนห์า้มประชาชนกว่า 1.2 
ล้านคน ในทุกหมู่บา้นของเขตซุน่ยี่ ติดกรุงปักก่ิง
ด้านทศิตะวันออกเฉียงเหนือหา้มเดินทางเข้าออก
 เพือ่สกัดกัน้การระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใ์หม่ 2019 หรือโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชือ้ราย
ใหม่ในประเทศถึง 103 รายภายในวันเดียว สูงสุด
ในรอบกว่า 5 เดือน โดยผู้ติดเชือ้รายใหม่จ านวน
มากที่สุดพบที่เมืองฉือเจยีจวง มณฑลเหอเป่ย 
ใกล้กรุงปักก่ิง ทางการปักก่ิงได้ตรวจพบผู้ป่วย
ด้วยโรคโควิด-19 ที่เขตซุนยี่เพิม่อีก 1 ราย และ
พบผู้ติดเชือ้โควิดที่ไม่แสดงอาการเพิม่อีก 4 ราย 
ท าใหท้างการจนีส่ังปิดหมู่บา้นทุกหมู่บา้นในเขต
ซุนยี่ โดยเปิดทางเข้าออกแค่ทางเดียว

China



Date News ข่าว Country Remark
10-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 10, 2021. The cumulative infected 
cases are 90,010,608 cases, which included 
1,933,027 deaths and 64,423,596 recovered 
cases. In Thailand, there are 10,298 infected 
cases, which included 67 deaths, and 6,428 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are all recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 10 ม.ค. 64 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 90,010,608 ราย เสียชีวิต
จ านวน  1,933,027 ราย หายเป็นปกติจ านวน  
64,423,596 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 10,298 ราย เสียชีวิต 67 ราย หายเป็น
ปกติ 6,428 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1 นาย รักษา
หายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
09-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 9, 2021. The cumulative infected 
cases are 89,455,076 cases, which included 
1,921,995 deaths and 64,007,267 recovered 
cases. In Thailand, there are 10,053 infected 
cases, which included 67 deaths, and 5,546 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are all recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 9 ม.ค. 64 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 89,455,076 ราย เสียชีวิต
จ านวน  1,921,995 ราย หายเป็นปกติจ านวน  
64,007,267 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 10,053 ราย เสียชีวิต 67 ราย หายเป็น
ปกติ 5,546 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1 นาย รักษา
หายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
09-01-2021 On January 9, the earthquake was measured to 

have 5.7 magnitude on Saturday evening. The 
center is 72.2 kilometers underwater, near the 
coast of Yilan in Northeast. The seismic force 
was clearly sensed in Taipei, which tall 
buildings were reported  shaking and the 
number of people on the building had to run 
downstairs. However, the subway service in 
Taipei is till operating as usual. Initially, no 
casualty or damage was reported. 

วันที่ 9 ม.ค. ว่า เกิดแผ่นดินไหววัด
แรงส่ันสะเทอืนได้ 5.7 แมกนิจดู เม่ือเย็นวันเสาร ์
จุดศูนยก์ลางอยู่ลึกใต้ทะเล 72.2 กิโลเมตร ใกล้
ชายฝ่ังเมืองอ๋ีหลาน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 แรงไหวสะเทอืนรับรู้ได้ชัดเจนในกรุงไทเป ซึง่มี
รายงานบรรดาอาคารสูงส่ันไหว และประชาชน
จ านวนที่อยู่บนอาคาร ต้องรีบหนีลงข้างล่าง  แต่
บริการรถไฟใต้ดินในกรุงไทเป ยังคงว่ิงรับส่ง
ผู้โดยสารตามปกติ เบือ้งต้นยังไม่มีรายงานความ
เสียหาย รวมทัง้ผู้เสียชีวิตหรือบาดเจบ็

Chinese Taipei



Date News ข่าว Country Remark
07-01-2021 On January 6, at the Royal Thai Army 

Headquarters, Col.Sirichan Ngathong, deputy 
spokesman for the Royal Thai Army, revealed 
that the Army has been continuing to support 
Samut Sakhon province authority in easing the 
COVID-19 situation.  Approximately, 300 
personnel from the 1st MilitaryCommunication 
Department, and 16th Army Regiment along 
with equipment have been assigned for the 
mission since mid-December 2020, with the 
main objective that is to coordinate with the 
Joint Directorate. 24-hour surveillance for the 
Control Area and patroling around the shrimp 
market are the main actions  with 9 COVID-19 
screening points control around Samut Sakhon 
province.

เม่ือวันที่ 6 ม.ค.ที่กองบญัชาการกองทพับก (บก.
ทบ.) พ.อ.หญิงศิริจนัทร ์งาทอง รองโฆษก
กองทพับก เปิดเผยว่า กองทพับกยังคงส่งก าลัง
สนับสนุนจงัหวัดสมุทรสาครในการคล่ีคลาย
สถานการณโ์ควิด-19 โดยมีก าลังพลประมาณ 300
 นาย จาก กรมการทหารส่ือสารที่ 1, มลฑล
ทหารบกที่ 16 พร้อมยุทโธปกรณเ์ข้าปฏบิตัิ
ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายตัง้แต่ช่วง
กลางเดือนธันวาคม 2563 โดยภารกิจหลักยังคง
เป็นการประสานงานที่กองอ านวยการร่วม การ
เฝ้าระวังพืน้ที่ควบคุมและการลาดตระเวน
โดยรอบตลาดกลางกุ้งตลอด 24 ช่ัวโมง การตัง้
จุดตรวจ จุดคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดโค
วิด-19 จ านวน 9 จุดตรวจรอบพืน้ที่จงัหวัด

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
07-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 7, 2021. The cumulative infected 
cases are 87,501,801 cases, which included 
1,887,474 deaths and 62,968,258 recovered 
cases. In Thailand, there are 9,636 infected 
cases, which included 67 deaths, and 5,048 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 67 personnel are infected with an 
infected personnel is in hospitalization and 66 
personel are all recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 7 ม.ค. 64 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 87,501,801 ราย เสียชีวิต
จ านวน  1,887,474 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
62,968,258 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 9,636 ราย เสียชีวิต 67 ราย หายเป็น
ปกติ 5,048 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม จ านวน 67 นาย ก าลังรักษา 1 นาย รักษา
หายเป็นปกติ 66 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้า
ระวังติดตามสถานการณ ์และรายงานใหท้ราบ
ต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
06-01-2021 Pol.Col. Rusdi Hartono, Spokesman for 

Indonesia Police revealed that the government 
has sent a total of 83,566 personnel of soldiers 
and police to protect COVID-19 vaccine 
packages which had been received at Soekarno-
Hatta International Airport. The packages will be 
delivered to Bio Pharma, a pharmaceutical 
company in West Java. Then, the vaccines will 
be distributed to other part of the region 
nationwide.

พ.ต.อ รุสดี ฮารโ์ตโน โฆษกต ารวจอินโดนีเซยี 
เปิดเผยว่าอินโดนีเซยีจดัส่งเจา้หน้าที่ต ารวจและ
ทหารรวม 83,566 นาย ไปปฏบิตัิงานคุ้มกันวัคซนี
ป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (โค
วิด-19) นับตัง้แต่วัคซนีถูกส่งถึงสนามบนิซกูารโ์น-
ฮตัตา เพือ่น าไปส่งมอบใหไ้บโอ ฟารม์า (Bio 
Farma) บริษัทเภสัชภัณฑใ์นจงัหวัดชวาตะวันตก 
และจดัสรรไปยังหลายภูมิภาคทั่วประเทศ

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
06-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 6, 2021. The cumulative infected 
cases are 86,732,485 cases, which included 
1,873,235 deaths and 61,472,924 recovered 
cases. In Thailand, there are 9,331 infected 
cases, which included 66 deaths, and 4,847 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 66 personnel are infected and the 
infected personnel are all recovered. RTA 
ACMM Operation Center will continue to 
monitor and report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 6 ม.ค. 64 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 86,732,485 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,873,235 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
61,472,924 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 9,331 ราย เสียชีวิต 66 ราย หายเป็น
ปกติ 4,847  ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นายรักษาหายเป็นปกติทุกนาย
 ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
06-01-2021 Indonesia will begin its nationwide COVID-19 

mass vaccination programme on Jan. 13, the 
country’s health minister said on Tuesday, as 
the world’s fourth most populous country battles 
the worst coronavirus outbreak in Southeast 
Asia. The programme will launch in Jakarta, 
with President Joko Widodo set to be given the 
first shot, while vaccinations in other regions will 
start in the following two days. The government 
has previously said 1.3 million frontline workers 
are due to be among the first to receive the 
vaccines made by China's Sinovac Biotech. 
Indonesia has received 3 million doses of the 
Sinovac vaccine, named CoronaVac . After 
health workers had been innoculated, regional 
governors should come forward to be given the 
vaccine “to generate confidence in the 
community,” said Budi.

วันที่ 5 ม.ค. ว่า นายบดูี กูนาดี ซาดิกิน รมว.
สาธารณสุขของอินโดนีเซยี แถลงเม่ือวันอังคาร 
เร่ืองการได้รับวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 จาก
บริษัท ซโินแวค ไบโอเทค ของจนี ในช่ือ "โคโร
นาแวค" ลอตแรก 3 ล้านโด๊สเป็นที่เรียบร้อย 
และทยอยแจกจา่ยใหแ้ก่สาธารณสุขของทัง้ 34 
จงัหวัด ตัง้แต่ช่วงสุดสัปดาหท์ี่ผ่านมา ติของ
คณะรัฐมนตรีอินโดนีเซยีก าหนดใหวั้นพุธที่ 13 
ม.ค.นี้ เป็นวันเร่ิมฉีดวัคซนี โดยกรุงจาการต์าจะ
เป็นพืน้ที่แรก และประธานาธิบดีโจโค วิโดโด จะ
เป็นชาวอินโดนีเซยีคนแรกที่เข้ารับการฉีดวัคซนี 
เพือ่สร้างความเช่ือม่ันใหกั้บทุกภาคส่วน 
หลังจากน้ันบุคลากรการแพทย ์และเจา้หน้าที่ซึง่
ปฏบิตัิงานด่านหน้า ตลอดจนเจา้หน้าที่ซึง่
ปฏบิตัิงานบริการประชาชน และผู้ประกอบอาชีพ
เส่ียง รวมประมาณ 1.3 ล้านคน จะเป็นกลุ่มแรกที่
ได้รับวัคซนี

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
05-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 5, 2021. The cumulative infected 
cases are 86,102,071 cases, which included 
1,860,427 deaths and 61,054,379 recovered 
cases. In Thailand, there are 8,966 infected 
cases, which included 65 deaths, and 4,504 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 66 personnel are infected and the 
infected personnel are all recovered. RTA 
ACMM Operation Center will continue to 
monitor and report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 5 ม.ค. 64 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 86,102,071 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,860,427 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
61,054,379 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 8,966 ราย เสียชีวิต 65 ราย หายเป็น
ปกติ 4,504  ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นายรักษาหายเป็นปกติทุกนาย
 ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
05-01-2021 Adar Phunvalla, Chief Executive Officer (CEO) 

of the Indian Institute of Serums (SII), revealed 
that the company has an agreement with UK 
firm AstraZeneca and Oxford University to be a 
producer of the COVID-19 vaccine with a trade 
name "Covishield". He said that SII must  
produce the vaccine and will deliver it to the 
Indian government in first priority. Initially, 100 
million doses cost 200 rupees per dose (about 
82 baht) and The price will be higher when the 
quota is reached.

นายอดาร ์ภูนวัลลา ประธานคณะเจา้หน้าที่
บริหาร ( ซอีีโอ ) ของสถาบนัเซรุ่มแหง่อินเดีย ( 
เอสไอไอ ) ซึง่มีข้อตกลงกับบริษัทแอสตราเซเน
กาของสหราชอาณาจกัร ในการเป็นผู้ผลิตวัคซนี
ป้องกันโรคโควิด-19 ที่แอสตราเซเนกาพัฒนา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอรด์ และมีช่ือทาง
การค้าในอินเดียว่า "โควิชิลด"์  กล่าวว่า เอสไอไอ
ต้องผลิตวัคซนีส่งมอบใหแ้ก่รัฐบาลอินเดียก่อน 
เบือ้งต้น 100 ล้านโด๊ส มีราคาต่อโด๊ส 200 รูปี ( 
ราว 82 บาท ) และราคาจะสูงขึน้เม่ือครบโควตา

India



Date News ข่าว Country Remark
05-01-2021 Xinhua News Agency reported that the World 

Health Organization (WHO) in Thailand has 
revealed that Thailand will purchase 2 million 
doses of the new coronavirus (COVID-19) 
vaccines developed by Chinese pharmaceutical 
company Sinovac Biotech.
The WHO's  report on Sunday (Jan. 3) stated 
that the Thai Ministry of Public Health predicted 
that the first 200,000 doses of the vaccine will 
be delivered to Thailand by the end of February, 
the second 800,000 doses by the end of March 
and another 1 million doses by the end of April.

ส านักข่าวซนิหวั รายงานว่า องคก์ารอนามัยโลก 
(WHO) ประจ าประเทศไทย เปิดเผยว่าไทยจะ
จดัซือ้วัคซนีป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใ์หม่ (โควิด-19) ซึง่พัฒนาโดยซโินวัค ไบโอ
เทค (Sinovac Biotech) บริษัทเภสัชภัณฑข์องจนี 
จ านวน 2 ล้านโดส
รายงานประจ าวันอาทติย ์(3 ม.ค.) ขององคก์ารฯ 
ระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขของไทยคาดการณว่์า
วัคซนีชุดแรก 200,000 โดส จะขนส่งถึงไทยช่วง
สิน้เดือนกุมภาพันธ ์ชุดสอง 800,000 โดส ช่วงสิน้
เดือนมีนาคม และอีก 1 ล้านโดส ช่วงสิน้เดือน
เมษายน

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
05-01-2021 Gen. Prayuth Chan-O-cha, the Prime Minister 

said after a meeting of the Center of Corona 
2019 Situation Administration or CCSA that he 
have emphasized the authorities in every areas 
to strengthen their management in the area with 
more cheakponts. It is confirmed by him that 
there is no nationwide lockdown. The measure 
can be enacted in the areas that need 
additional, more intense measure to meet the 
government's standards, Tomorrow (Jan 5) he 
will bring the results of the meeting to the 
Cabinet to make a decision.

พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี 
กล่าวภายหลังการประชุมศูนยบ์ริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
 ศบค. ว่าขอใหก้ารดูแลแต่ละพืน้ที่มากยิ่งขึน้และ
ขออภัยที่การเดินทางข้ามจงัหวัดไม่สะดวก 
เพราะจะต้องมีด่านตรวจดูแลอย่างเข้มงวด 
ยืนยันไม่ใช่เป็นการล็อกดาวน ์เป็นมาตรการที่แต่
ละพืน้ที่ต้องมีการก าหนดเพิม่เติม จากมาตรฐาน
การที่รัฐบาลได้ก าหนดไปแล้ว พรุ่งนี้ (5 ม.ค.) จะ
น าผลประชุม ศบค.เข้าที่ประชุม ครม.อีกครั้ง

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
04-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 4, 2021. The cumulative infected 
cases are 85,502,232 cases, which included 
1,850,607 deaths and 60,452,918 recovered 
cases. In Thailand, there are 8,439 infected 
cases, which included 65 deaths, and 4,352 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 66 personnel are infected and the 
infected personnel are all recovered. RTA 
ACMM Operation Center will continue to 
monitor and report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 4 ม.ค. 64 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 85,502,232 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,850,607 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
60,452,918 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 8,439 ราย เสียชีวิต 65 ราย หายเป็น
ปกติ 4,352  ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นายรักษาหายเป็นปกติทุกนาย
 ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
03-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 3, 2021. The cumulative infected 
cases are 84,975,277 cases, which included 
1,843,313 deaths and 60,093,000 recovered 
cases. In Thailand, there are 7,694 infected 
cases, which included 64 deaths, 4,337 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 66 personnel are infected and the 
infected personnel are recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 3 ม.ค. 64 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 83,806,857 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,825,709 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
60,093,000 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 7,694 ราย เสียชีวิต 64 ราย หายเป็น
ปกติ 4,337  ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นายรักษาหายเป็นปกติทุกนาย
 ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
03-01-2021 REUTERS News reported from Washington, US 

on December 30, 2020, refered to ABC News 
reportedt that a male nurse working for 
Emergency Response (ER) in two hospitals in 
California named "Matthew W" posted on his 
Facebook that he had received Pfizer-BioNtech 
COVID-19 vaccine on December 18. He only 
had aching on his arm that got the vaccine 
injected on the  vaccination day and had no 
other symptom. 6 days later, December 24, 
after he ended his shift at COVID-19 patients 
department, Mathew felt not well. He had 
aching all over his body and is exhausted. He 
decided to go to drive-tru screening test for 
COVID-19 on December 26 and his test is 
positive.

ส านักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันที่ 30 ธ.ค.โดยอ้าง
จากรายงานของสถานีโทรทศันใ์นเครือของเอบซีี
นิวส ์ว่าบุรุษพยาบาลซึง่ท างานใหกั้บแผนก
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล 2 แหง่ในรัฐแคลิฟอรเ์นีย 
เปิดเผยเพียงช่ือ "แมทธิว ดับเบลิยู." โพสตเ์ฟ
ซบุ๊กเล่าว่วันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึง่เป็นวันที่เขา
เข้ารับการฉีดวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟ
เซอร/์ไบโอเอ็นเทค เล่าว่าเขาเจบ็แขนข้างที่รับ
การฉีดวัคซนีอยู่ 1 วันเต็ม แต่ไม่มีอาการ
ข้างเคียงอ่ืนอีก หลังจากน้ัน 6 วันคือในวันที่ 24 
ธ.ค. หลังเสร็จจากการเข้าเวรที่แผนกดูแลผู้ป่วย
โรคโควิด-19 แมทธิวกล่าวว่าเขารู้สึกไม่สบาย 
แล้วมีอาการปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลีย 
จนกระทั่งวันที่ 26 ธ.ค. เขาตัดสินใจขับรถไปเข้า
รับการตรวจคัดกรองแบบไดรฟ์-ทรู ที่
โรงพยาบาลแหง่หน่ึง ซึง่ปรากฏผลเป็นบวก 
หมายความว่าเขาติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

United States



Date News ข่าว Country Remark
03-01-2021 On 2 January 2021, The Ministry of Infomation 

nd Broadcasting said earlier that the 
AstraZeneca/Oxford vaccine had been given the 
green light on Saturday, the second country in 
the world to got an approval from the 
government. The government said the final 
decision on the two vaccines would be made by 
the Central Drugs Standards Control 
Organisation’s (CDSCO) chief, who has called a 
news conference on Sunday. The process for 
the final approval is expected to be a formality 
given the urgency for a vaccine in the country 
with the highest number of COVID-19 infections 
in the world after the United States. 

เม่ือวันที่ 2 ม.ค.ว่ากระทรวงข่าวสารและการ
กระจายเสียงของอินเดีย ออกแถลงการณเ์ม่ือวัน
เสาร ์ขึน้ทะเบยีน "เป็นกรณีฉุกเฉิน" ใหกั้บวัคซนี
ป้องกันโรคโควิด-19 ของสหราชอาณาจกัร ที่
พัฒนาโดยบริษัทแอสตราเซเนกา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด์ของสหราชอาณาจกัร 
ถือเป็นวัคซนีตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาลนิวเดลี 
และอินเดียเป็นประเทศที่สองของโลก ต่อจากส
หราชอาณาจกัรซึง่เป็นประเทศแรกของโลก ที่
รับรองวัคซนีของแอสตราเซเนกา/ออกซฟอรด์

India



Date News ข่าว Country Remark
03-01-2021 Head of the COVID-19 Response Team 

revealed on Saturday of 2 January 2021 that 
the Tokyo gob=vernment is preparing to 
announce the new round of State of Emergengy 
for controlling the pandemic of COVID-19 after 
calling outs from Tokyo Governor and 3 other 
Govornor of Tokyo nearby provinces.

หวัหน้าทมีตอบสนองการระบาดของไวรัสโควิด-
19 ของรัฐบาลญ่ีปุ่น เปิดเผยในวันเสารท์ี่ 2 ม.ค. 
2564 ว่า รัฐบาลก าลังเตรียมพิจารณาประกาศ
ภาวะฉุกเฉินรอบใหม่ เพือ่ควบคุมการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 หลังจากผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว
และอีก 3 จงัหวัดข้างเคียง ออกมาเรียกร้อง

Japan



Date News ข่าว Country Remark
01-01-2021 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on January 1, 2021. The cumulative infected 
cases are 83,806,857 cases, which included 
1,825,709 deaths and 59,321,907 recovered 
cases. In Thailand, there are 7,163 infected 
cases, which included 63 deaths, 4,273 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 66 personnel are infected and the 
infected personnel are recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 1 ม.ค. 64 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 83,806,857 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,825,709 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
59,321,907 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 7,163 ราย เสียชีวิต 63 ราย หายเป็น
ปกติ 4,273  ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นายรักษาหายเป็นปกติทุกนาย
 ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
31-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 31, 2020. The cumulative infected 
cases are 83,134,418 cases, which included 
1,813,386 deaths and 58,446,129 recovered 
cases. In Thailand, there are 6,884 infected 
cases, which included 61 deaths, 4,240 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 66 personnel are infected and the 
infected personnel are recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 31 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 83,134,418 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,813,386 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
58,446,129 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 6,884 ราย เสียชีวิต 61 ราย หายเป็น
ปกติ 4,240 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นายรักษาหายเป็นปกติทุกนาย
 ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
29-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 29, 2020. The cumulative infected 
cases are 81,669,521 cases, which included 
1,781,786 deaths and 57,795,786 recovered 
cases. In Thailand, there are 6,440 infected 
cases, which included 61 deaths, 4,184 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 66 personnel are infected and the 
infected personnel are recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 29 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 81,669,521 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,781,786 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
57,795,786 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 6,440 ราย เสียชีวิต 61 ราย หายเป็น
ปกติ 4,184 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นายรักษาหายเป็นปกติทุกนาย
 ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
28-12-2020 ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 29 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 81,669,521 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,781,786 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
57,795,786 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 6,440 ราย เสียชีวิต 61 ราย หายเป็น
ปกติ 4,184 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นายรักษาหายเป็นปกติทุก
นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป+B4

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปรายงานผลประชุม 
ศบค.กห.เพือ่ติดตามสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 วันที่ 28 ธ.ค. 63 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 81,142,113 ราย ใน
ประเทศไทยมีผู้ติดเชือ้ 6,285 ราย เสียชีวิตจ านวน
 60 ราย รักษาหายเป็นปกติจ านวน 4,180 ราย 
ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้สะสมจ านวน 66 
นาย รักษาหายเป็นปกติทุกนาย; วันที่ 28 ธ.ค. 63
 มีการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ผ่านทา่
อากาศยานนานาชาติ) จากประเทศต่างๆทั่วโลก 
รวมยอดทัง้สิน้ 344 ราย; กรมแพทยท์หารเรือ 
แจง้มียอดก าลังพลทหารเรือติดเชือ้ 1 นาย; ฝ่าย
เลขา(ผอ.สกร.) ชีแ้จงงบประมาณงบกลางปี 64 
ตแนนี้ก าลังเสนอ ครม. ซึง่คาดว่าจะได้รับ 
ค่าตอบแทนประมาณสัปดาหท์ี่ 2 ของเดือน ม.ค. 
64และเร่ืองรายงานการติดเชือ้ของบุคลากรใน 
SQ (โรงแรมดีวาลักซ)์ และมีก าลังพลและ
เจา้หน้าที่โรงแรมที่เส่ียงอีก 72 ราย ขัน้ต้นไดมี
การใหเ้ฝ้าระวังและท าการ SWAB ก าลังพล ฝาก
เน้นย า้ทางหน่วยที่เก่ียวข้องไม่ใหก้ าลังพล

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
27-12-2020 Ursula von der Leyen, the president of the 

European Union’s executive arm (EU) 
congrated 27 member states in European Union 
on this Sunday that the vaccination will start 
across all member states today.

นางอัวรซ์ลูา ฟอน แดร ์เลเยน ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป ( อีซ ี) ซึง่เป็นองคก์รฝ่าย
บริหารของสหภาพยุโรป ( อียู ) กล่าวแสดงความ
ยินดีต่อการที่สมาชิกอียู 27 ประเทศ เร่ิมการ
แจกจา่ยวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ใหแ้ก่
ประชาชนในประเทศของตัวเอง เม่ือวันอาทติย์

European Union

27-12-2020 Foreign news agencies reported from Beijing 
from The People's Republic of China on 
December 27 that the Beijing municipality 
published an announcement regarding the 
"request for cooperation" of the people to stop 
"unnecessary" traveling during the upcoming 
New Year and Chinese New Year to reduce the 
risk of a new coronavirus epidemic wave, with 
emphasized that "civil servants should be a role 
model [for this measure]"

ส านักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักก่ิง 
สาธารณรัฐประชาชนจนี เม่ือวันที่ 27 ธ.ค. ว่า 
เทศบาลกรุงปักก่ืงเผยแพร่ประกาศ เร่ืองการ "ขอ
ความร่วมมือ" ประชาชนงดการเดินทาง "ที่ไม่
จ าเป็น" ในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจนีที่ก าลัง
จะมาถึง เพือ่ลดความเส่ียงของการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเน้นว่า "ข้าราชการ
ควรเป็นตัวอย่างที่ดี"

China



Date News ข่าว Country Remark
27-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 27, 2020. The cumulative infected 
cases are 80,715,840 cases, which included 
1,764,563 deaths and 56,907,206 recovered 
cases. In Thailand, there are 6,141 infected 
cases, which included 60 deaths, 4,161 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 66 personnel are infected and the 
infected personnel are recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 27 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 80,715,840 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,764,563 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
56,907,206 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 6,141 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 4,161 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นายลรักษาหายเป็นปกติทุก
นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
27-12-2020 On December 27, 2020, Vibhavadi hospital 

opened the COVID-19 vaccine booking through 
its website, with 4,000 baht fee per person, 
while the vaccine price will be approximately 
around 6,000-10,000 baht, The booking will be 
availiable within 31 January 2021 on Vibhavadi 
Hospital website. It stated that the vaccine is 
developed by Moderna, an American company. 
The vaccines is required to have 2 doses 
injections over a span of four weeks. The 
vaccine will be arrive by October 2021 and will 
be reserved for the booking lists first. It is non-
refundable as the vaccines will be exported 
from abroad. The exact price will be announced 
on January 6, 2021, buyers can change the 
receivers if the buyers is unable to inject the 
vaccines.

ผู้ส่ือข่าวรายงานเม่ือวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา
ระบุว่า โรงพยาบาลวิภาวดี ได้เปิดใหบุ้คคลทั่วไป
จองวัคซนีโควิด-19 แล้วผ่านหน้าเว็บไซต ์โดย
ก าหนดค่าจองเอาไว้ที่รายละ 4,000 บาท ขณะที่
ราคาวัคซนีจะอยู่ที่ 6,000-10,000 บาท ก าหนด
ระยะเวลาการจองถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดย
คาดการณว่์าวัคซนีน าเข้ามาฉีดใหไ้ด้ในช่วงเดือน
ตุลาคมปีหน้า โดยเว็บไซตข์องโรงพยาบาล
วิภาวดีระบุเอาไว้ว่าวัคซนีโควิด-19 ดังกล่าวเป็น
วัคซนีที่พัฒนาขึน้โดยบริษัท Moderna จาก
สหรัฐอเมริกา โดยจะมีการฉีดทัง้หมด 2 เข็ม 
ระยะเวลาหา่งกัน 4 สัปดาห ์โดยวัคซนีจะเข้า
โดยประมาณเดือนตุลาคมปี 2564 และสงวนสิทธิ
เฉพาะคนที่จองก่อน ไม่สามารถคืนเงินได้
เน่ืองจากเป็นการส่ังซือ้จากต่างประเทศ โดย
ราคาที่แน่นอนจะแจง้ในวันที่ 6 มกราคม 2564 
สามารถเปล่ียนผู้ฉีดได้หากผู้ซือ้ไม่สามารถฉีดได้

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
26-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 26, 2020. The cumulative infected 
cases are 80,207,155 cases, which included 
1,757,640 deaths and 56,471,394 recovered 
cases. In Thailand, there are 6,020 infected 
cases, which included 60 deaths, 4,152 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnel, 66 personnel are infected and the 
infected personnel are recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 26 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 80,207,155 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,757,640 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
56,471,394 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 6,020 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 4,152 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นายลรักษาหายเป็นปกติทุก
นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.ทบ. จะเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ ์และรายงานใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
25-12-2020 The Myanmar authorities made a statement to 

all Myanmar migrant workers based in 
Mahachai in Thailand’s Samut Sakon Province 
that those with or without documents, to follow 
the Thai government instructions after a COVID-
19 cluster was traced back to a popular Central 
Shrimp Market in Samut Sakon. The Myanmar 
Embassy in Thailand and Labour Attache Office 
representative team have since publicised the 
statement that Myanmar migrant workers need 
to strictly follow Thai authority and ensure their 
wellbeing. The workers were encouraged to 
take tests at nearby hospital or healthcare 
departments if they felt unwell.

เมียนมาขอใหแ้รงงานมหาชัยเช่ือฟังรัฐบาลไทย
รัฐบาลเมียนมาขอใหแ้รงงานที่อ าเภอมหาชัย ใน
จงัหวัดสมุทรสาคร ปฏบิตัิตามแนวทางด้าน
สาธารณสุขของรัฐบาลไทย หลังตลาดขนาดใหญ่
ซึง่มีแรงงานเมียนมาท างานเป็นจ านวนมาก 
กลายเป็นศูนยก์ลางการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของ
โรคโควิด-19 ส านักข่าวต่างประเทศรายงานจาก
กรุงเนปิดอว ์ประเทศเมียนมา เม่ือวันที่ 25 ธ.ค. 
ว่าส านักงานแรงงานของสถานเอกอัครราชทตู
เมียนมาประจ าประเทศไทยเผยแพร่แถลงการณ์
ในสัปดาหนี์้ ใหแ้รงงานที่อ าเภอมหาชัย ใน
จงัหวัดสมุทรสาคร ไม่ว่าตอนนี้จะมีใบอนุญาต
หรือไม่ ปฏบิตัิตามแนวทางด้านสาธารณสุขของ
รัฐบาลไทยอย่างเคร่งครัด ที่รวมถึงการเข้ารับ
การตรวจคัดกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการ
ไม่สบาย

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
25-12-2020 Hong Kong extends COVID-19 detention time to 

21 days. The Hong Kong government lifted up 
the  surveillance measures for the novel 
coronavirus. "Mutated type" found in England 
and South Africa, with an increase of the 
quarantine time of people arriving from abroad 
to 21 days, the foreign news agency reported 
from Hong Kong on December 25, Hong Kong 
Executive Secretariat announced the statement 
from Friday, December 25 until changing is 
announced. Individuals traveling from Chaina 
and Macao are subject to an additional 21-day 
government-designated hotel quarantine 
process for an additional seven days and 
undergoing scheduled screening.

ฮอ่งกงขยายเวลากักตัวเฝ้าระวังโควิดเป็น 21 วัน
รัฐบาลฮอ่งกงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเชือ้ไวรัส
โคโรนาสายพันธุใ์หม่ "ชนิดกลายพันธุ"์ ซึง่พบ
แล้วในอังกฤษและแอฟริกาใต้ ด้วยการเพิม่วัน
กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเป็น 21 วัน 
ส านักข่าวต่างประเทศรายงานจากเขตบริหาร
พิเศษฮอ่งกง ประเทศจนี เม่ือวันที่ 25 ธ.ค. ว่า
ส านักงานเลขาธิการคณะผู้บริหารฮอ่งกงประกาศ
ว่า นับตัง้แต่วันศุกรท์ี่ 25 ธ.ค. เป็นต้นไป จนกว่า
จะมีการเปล่ียนแปลง บุคคลซึง่เดินทางจากพืน้ที่
ซึง่ไม่ใช่แผ่นดินใหญ่ และมาเก๊า ต้องเข้าสู่
กระบวนการกักตัวตามโรงแรมที่รัฐบาลก าหนดไว้ 
เป็นเวลา 21 วัน เพิม่ขึน้อีก 7 วัน พร้อมทัง้เข้ารับ
การตรวจคัดกรองตามก าหนด

Hong Kong



Date News ข่าว Country Remark
24-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 24, 2020. The cumulative infected 
cases are 78,725,345 cases, which included 
1,731,115 deaths and 55,621,408 recovered 
cases. In Thailand, there are a total of 5,829 
infected cases, which included 60 deaths, 4,116 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected in which 
1 personnels are hospitalizing and 65 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 24 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 78,725,345 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,731,115 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
55,621,408 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 5,829 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ  4,116 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 1 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 65 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
24-12-2020 On December 23, 2020, 1600, Sophon 

Iamsiritavon, MD, director of Division of 
Communicable Diseases, Department of 
Diseases Control, MOPH, publicised the latest 
information about the pandemic of COVID-19 
that there are 46 infected cases which 39 are 
found in Samut Sakorn at the Shrimp Trade 
Market. Now, the division have launched the 
spreading investigation and disease control at 
the area and in broader surrounding areas. The 
result was 44% of the investigative cases were 
found positive and there are still many 
communities to investigate. Recently, many 
authorities in many provinces sent their reports 
about the newfound infected cases related to 
The Shrimp Market as seafood merchants/ 
venue owners nationwide. There are currently at 
65 cases, which 16 came from Bangkok, 10 
came from Nakhon Pathom, 6 were from 
Chachoengsao, Samut Prakarn and Sara Buri 

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เม่ือเวลา 16.00 น. 
นายแพทยโ์สภณ เอ่ียมศิริถาวร ผู้อ านวยการกอง
โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แถลงอัพเดต
สถานการณโ์รคไวรัสโควิด-19 ประจ าวันว่า วันนี้
มีผู้ติดเชือ้ 46 ราย มี 39 รายอยู่ในสมุทรสาคร ใน
ตลาดกลางค้ากุ้ง ขณะนี้เรามีการสอบสวนและ
ควบคุมโรคในที่เกิดเหตุ และเป็นวงกว้างมากขึน้ 
พบเชือ้ 44% ขณะนี้ยังเหลืออีกหลายชุมชนเพือ่
ตรวจหาเชือ้ ผู้ติดเชือ้เพิม่เติม ขณะนี้ใหลาย
จงัหวัดที่ทยอยแจง้มา จะเหน็ว่ามีจงัหวัด ที่มี
พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าไปซือ้ขายอาหารทะเลที่
สมุทรสาคร ทยอยแจง้มาแล้วจ านวน 65 ราย 
โดยพบว่าเป็นผู้ติดเชือ้ในกทม.16 ราย นครปฐม 
10 ราย ฉะเชิงเทรา 6 ราย สมุทรปราการ สระบุรี 
จงัหวัดละ 5 ราย ปทุมธานี 3 ราย ก าแพงเพชร 
นนทบุรี ปราจนีบุรี พระนครศรีอยุธยา จงัหวัดละ
 2 ราย และบางจงัหวัดๆละ1 ราย รวมทัง้หมด 65
 ราย

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
23-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 23, 2020. The cumulative infected 
cases are 77,650,453 cases, which included 
1,707,727 deaths and 55,501,672 recovered 
cases. In Thailand, there are a total of 5,762 
infected cases, which included 60 deaths, 4,094 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected in which 
2 personnels are hospitalizing and 64 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 23 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 77,650,453 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,707,727 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
55,501,672 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 5,762 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 4,094 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 2 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 64 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
22-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 22, 2020. The cumulative infected 
cases are 77,650,453 cases, which included 
1,707,727 deaths and 55,501,672 recovered 
cases. In Thailand, there are total 5,716 
infected cases, which included 60 deaths, 4,078 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected in which 
3 personnels are hospitalizing and 63 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 22 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 77,650,453 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,707,727 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
55,501,672 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 5,716 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 4,078 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 3 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 63 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
21-12-2020 On December 21, Nattapol Natthasomboon, 

director-general of Thai Meteorological 
Department, announced theNo.9 of the 
"KROVANH Tropical Depression" weather 
warning in the middle of South China Sea. The 
tropical depression has downgraded to low 
pressure and predicted to cover Gulf of 
Thailand area during December 23-24, 2020. 
This will cause South of Thailand to have more 
rain and isolated heavy rain in some areas in 
Chumphon, Surat Thani and Nakhon Sri 
Thammarat. It is advised people of South to 
prepare for severe condition that might lead to 
flash flood.

เม่ือวันที่ 21 ธ.ค. นายณัฐพล ณัฏฐสมบรูณ ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แจง้ประกาศฉบบัที่ 9 
"พายุดีเปรสชัน “กรอวาญ” (พายุระดับ 2)" เม่ือ
เวลา 16.00 น. ของวันนี้ (21 ธ.ค. 63) พายุ
ดีเปรสชัน (พายุระดับ2) "กรอวาญ" บริเวณทะเล
จนีใต้ตอนกลางได้อ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความ
กดอากาศต า่แล้ว คาดว่าจะเคล่ือนเข้าปกคลุม
บริเวณอ่าวไทยในช่วงวันที่ 23-24 ธ.ค. 63 ท าให้
ภาคใต้มีฝนเพิม่ขึน้และมีฝนตกหนักบางแหง่
บริเวณจงัหวัดชุมพร สุราษฎรธ์านี และ
นครศรีธรรมราช ขอใหป้ระชาชนบริเวณดังกล่าว
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึง่อาจท าใหเ้กิดน า้
ทว่มฉับพลันและน า้ป่าไหลหลากได้

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
21-12-2020 In Australia, it was found 2 new infected 

patients of the new type of COVID-19 in UK, 
which both are travellers from UK entering 
Sydney. The Australian authorities quarantined 
the travellers in a hotel and confirmed that the 
latest wave of the virus spreading in Sydney 
was not related to these cases. However, the 
new mutated COVID-19 that had found in UK 
causes many countries, such as Germany, Italy, 
Belgium, Ireland, Turkey and Canada to revoke 
border crossing between UK. While in Asia, 
India and Hongkong declared to cancel all 
flights with UK.

ออสเตรเลียตรวจพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 สายพันธุ์
ใหม่จากอังกฤษแล้ว 2 ราย เป็นนักเดินทางที่
เดินทางมาจากอังกฤษเข้ามายังนครซดินียข์อง
ออสเตรเลียทัง้คู่ โดยขณะนี้ทางการได้กักตัวทัง้ 2
 คน เอาไว้ภายในโรงแรม พร้อมยืนยันว่าการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในซดินียใ์นช่วงที่ผ่านมา
ไม่ได้มีความเช่ือมโยงกับโควิดสายพันธุใ์หม่นี้แต่
อย่างใด การระบาดของโควิด-19 ที่มีการกลาย
พันธุใ์นอังกฤษ ส่งผลใหห้ลายประเทศในยุโรป ทัง้
เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม ไอรแ์ลนด ์ตุรกี และ
แคนาดา ได้ส่ังหา้มการเดินทางเข้าและออกจาก
อังกฤษแล้ว ขณะที่ในเอเชีย มีฮอ่งกงและอินเดีย
ที่มีการประกาศหา้มเที่ยวบนิเข้าและออกจาก
อังกฤษแล้วเช่นกัน

Australia, United 
Kingdom,German
y, Italy, Belgium, 
Ireland, Turkey, 
Canada, India



Date News ข่าว Country Remark
21-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 21, 2020. The cumulative infected 
cases are 77,144,639 cases, which included 
1,699,038 deaths and 54,040,671 recovered 
cases. In Thailand, there are total 5,289 
infected cases, which included 60 deaths, 4,053 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected in which 
3 personnels are hospitalizing and 63 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 21 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 77,144,639 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,699,038 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
54,040,671 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 5,289 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ  4,053 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 3 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 63 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
21-12-2020 December 21, 2020,  Facebook Page  Saraburi 

News reported that Saraburi Province currently 
has 3 new COVID-19 cases, which have been 
detected since yesterday evening (20 Dec)  The 
press release about the situation will be held by 
the Saraburi Provincial Public Health Office at 
10am today, it is believed that the patients buy 
seafood from Samut Sakhon province to sell at 
3 seafood  all-you-can-eat  stores. The detailed 
timeline will officially show after the press 
release.

21 ธันวาคม 2563 แฟนเพจเฟซบุ๊ก Saraburi 
สระบุรี รายงานข่าวว่า จ.สระบุรี พบผู้ป่วยโควิด-
19 รายใหม่ 3 ราย ซึง่ตรวจพบตัง้แต่เม่ือวานเย็น 
(20 ธ.ค.) และเป็นข่าวสะพัดไปทัง้โซเชียลทั่ว
จงัหวัดสระบุรี ล่าสุดยืนยันแล้วและจะมีการ
แถลงข่าวจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสระบุรี
 (สสจ.) ช่วง 10 โมงเช้าวันนี้ โดยคาดว่าจะเป็น
คนที่ไปซือ้อาหารทะเลจากจงัหวัดสมุทรสาคร 
เพือ่มาขายในร้านบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลซึง่มีทัง้หมด
 3 สาขา โดยรายละเอียดไทมไ์ลนจ์ะแจง้ใหท้ราบ
อย่างเป็นทางการหลังแถลงข่าว

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
20-12-2020 On December 20, 2020, Pol. Capt. Pongsakorn 

Kwanmuang, Spokesman for Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA) with the 
Governor of Bangkok, will conduct proactive 
disease examinations in the six main places 
where there are high risks of disease 
contamination and high-risk migrant workers:
1. Pubs, bars, entertainment venues and 
restaurant must not conduct any performance or 
organize any event with crowded audiences. 
The venues must prepared spaces between 
each customers at least 1.5 meters distant.
2. The boxing stadium is 100% strict control 
with wearing masks at all time policy. 3. 472 
markets, because this outbreak is caused by 
migrant workers, everyone who work in the 
market must wear masks, fill in their arrival and 
departure detail which every District 
Administration will strictly check those 
information.

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง 
โฆษก กทม.กล่าวภายหลังการประชุมของ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับผู้ว่าฯกทม. จะ
ท าการตรวจโรคเชิงรุก ใน 6 สถานหลักที่สุ่มเส่ียง
และมีแรงงานต่างด้าวท างานอยู่มาก ได้แก่
1.ผับ บาร ์สถานบนัเทงิ ร้านอาหาร จะไม่ใหมี้การ
เต้น รวมตัวจ านวนมาก ท าใหเ้กิดแออัด ต้องเป็น
การน่ังทานอาหาร ฟังดนตรีอย่างเดียว และเว้น
ระยะหา่ง 1.5 เมตร
2.สนามมวย จะคุมอย่างเคร่งครัด 100% ใส่
หน้ากากตลอดเวลา 3.ตลาด 472 แหง่ เพราะ
รอบนี้การระบาดเกิดจากแรงานต่างด้าว มีหลาย
คนท างานในตลาด จะใหใ้ส่หน้ากาก100% กรอก
ข้อมูลเข้าออก ซึง่ทุกเขตต้องตรวจสอบเคร่งครัด
4.สถานที่แรงงานต่างด้าวชอบไป เช่น 
สวนสาธารณะที่ชอบไปพบปะกัน กทม. ยังเปิด
บริการปกติ แต่หา้มรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และจะ
ประสานทุกวัด งดกิจกรรมใหเ้กิดการรวมคน มี
การรวมของแรงงานต่างด้าว
5.จุดที่จะจดักิจกรรมปีใหม่ ใหง้ดทุกกิจกรรม โดย

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
20-12-2020 Opas Kankawinpong, MD, director-general of 

Department of Disease Control, Ministry of 
Public Health said that total cumulative number 
for new infected patients are now at 689 which 
mostly came from the migrant workers at The 
Shrimp Market, Samut Sakhon. "The proactive 
searches around the area and other provinces 
are now on operated. As a result, the number of 
the newfound patients will raise up in the next 
few days, which is normal. There is no need to 
panic about the situation as the faster 
we[authorities] found the infected cases, the 
faster we can control the situation. Today, we 
will continue to find the infected people in the 
proactive operation around the area to control 
the situation. For other areas, we have not yet 
found other new infected patients" said 
Kankawinpong.

วันที่ 20 ธ.ค.63 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.
โอภาส การยก์วินพงศ ์อธิบดีกรมควบคุมโรค 
แถลงข่าวความคืบหน้าโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 พบติดเชือ้โควิดเพิม่อีก ล่าสุดพุง่ถึง 689 
ราย มาจากตลาดกุ้ง สมุทรสาคร เร่งค้นหาเชิงรุก
รอบๆ พืน้ที่และจงัหวัดอ่ืนๆ “ตัวเลขจะเพิม่ขึน้
ตลอดเพราะเราค้นหาเชิงรุก จงึไม่ต้องวิตก เพราะ
เรายิ่งค้นหาได้เร็วก็จะควบคุมสถานการณไ์ด้เร็ว 
ในวันนี้จะมีการตรวจค้นหาผู้ติดเชือ้เชิงรุกต่อใน
พืน้ที่รอบๆ เพือ่ดูสถานการณแ์ละควบคุมการ
ระบาดอีกครั้ง ส่วนในพืน้ที่อ่ืนๆ ยังไม่มีการพบผู้
ติดเชือ้เพิม่” นพ.โอภาส กล่าว

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
19-12-2020 Recently, Thailand came back to the half-

thousand patients of the COVID-19 situation for 
the first time in many months in this year. On 
December 19, 2100, Opas Kankawinpong, MD, 
director-general of Department of Disease 
Control, Ministry of Public Health, made a 
statement via T.V. Pool Thailand about the 
newfound COVID-19 patients in Klang Kung 
Market, Samut Sakhon province, which the first 
13 patients had been found infected. Later, the 
expansion of the disease test for new infected 
cases has resulted in additional 516 newfound 
cases out of total 1,192 participants, which 
reckons as 43 percentages of the test group. 
Total cumulative cases for newfound patients 
are 548 cases. However, there are many 
people that went to check themselves at other 
hospital in other province. 90% of the patients 
has little to none of showing symptom and most 
of them are migrant workers.

ไทยกลับมาพบผู้ป่วยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) จ านวนมากกว่าคร่ึงพันเป็นครั้ง
แรกในรอบหลายเดือน โดยเม่ือเวลา 21.00 น. 
วันที่ 19 ธ.ค. นพ.โอภาส การยก์วินพงศ ์อธิบดี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว
ทางโทรทศันร์วมการเฉพาะกิจแหง่ประเทศไทย 
กรณีการพบผู้ป่วยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ในตลาดกลางกุ้งจงัหวัดสมุทรสาคร 
รวม 13 คน โดยสถานการณล่์าสุดเม่ือมีการตรวจ
คัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จ านวน 1,192 
ราย พบผู้ติดเชือ้เพิม่ 516 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 
ของผู้ที่ได้รับการตรวจทัง้หมด นอกจากนี้ยังพบผู้
ที่ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอีกจ านวน
หน่ึงในหลายจงัหวัด ท าใหข้ณะนี้มีผู้ติดเชือ้สะสม
รวม 548 ราย ซึง่มากกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ติดเชือ้
ที่มีไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก และส่วนใหญ่
เป็นแรงงานต่างชาติ

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
18-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 18, 2020. The cumulative infected 
cases are 75,273,822 cases, which included 
1,668,166 deaths and 52,846,886 recovered 
cases. In Thailand, there are total 4,297 
infected cases, which included 60 deaths, 4,005 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected in which 
3 personnels are hospitalizing and 63 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 18 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 75,273,822 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,668,166 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
52,846,886 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,297 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 4,005 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 3 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 63 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
18-12-2020 The Japanese capital Tokyo, faced with acute 

strains on its medical system from the COVID-
19 pandemic, raised its alert level to the highest 
of four stages on Thursday (Dec 17) as the 
number of new cases spiked to a record daily 
high of 822. A health official said it had become 
difficult to balance the care of COVID-19 
patients with regular ones as hospital beds filled 
up, and a "red" alert for medical preparedness 
had been assigned for the first time.

ทางการกรุงโตเกียวประกาศยกระดับการเตือนภัย
ไวรัสโควิด-19 ขึน้สู่ระดับ 4 ซึง่เป็นระดับสูงสุด
แล้วในวันพฤหสับดีที่ 17 ธ.ค. 2563 หลังพบผู้ติด
เชือ้รายวันเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยในช่วง 24 
ช่ัวโมงที่ผ่านมาพวกเขาพบผู้ป่วยอีก 822 ราย 
ท าลายสถิติสูงสุดอีกครั้ง เจา้หน้าที่สาธารณสุข
ในกรุงโตเกียวระบุว่า ตอนนี้การรักษาสมดุล
ระหว่างการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กับผู้ป่วยปกติ
เร่ิมท าได้ยากแล้ว เน่ืองจากเตียงโรงพยาบาล
เหลือน้อยลงเร่ือยๆ และพวกเขาจ าเป็นต้อง
ประกาศเตรียมความพร้อมด้านการแพทย ์ใน
ระดับสีแดงเป็นครั้งแรก

Japan



Date News ข่าว Country Remark
17-12-2020 Public health officers of Samut Sakhon 

Province, along with the Disaster Relief Unit of 
Samut Sakhon Municipality brought water trucks 
to clean up the shrimp market area, Mahachai 
sub-district, Muang district, Samut Sakhon 
province, one of the country's largest river 
prawn trading places by clearing the floor of the 
shrimp rafts, roads and surrounding areas while 
injecting disinfectants. This is caused by the 
COVID-19 test found positive on an owner of a 
shrimp raft while he hospitalize at  Samutsakorn 
Hospital.

เจา้หน้าที่สาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสาคร พร้อม
ด้วยเจา้หน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
นครสมุทรสาคร น ารถน า้เข้าท าการฉีดท าความ
สะอาดบริเวณตลาดกุ้ง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร สถานที่ซือ้ขายกุ้งแม่น า้ขนาดใหญ่
แหง่หน่ึงของประเทศ โดยล้างพืน้ถนน แพกุ้ง 
พืน้ที่โดยรอบต่างๆ พร้อมฉีดยาน า้ฆา่เชือ้ 
ภายหลังผลการตรวจโควิด-19 พบเจา้ของแพกุ้ง
รายหน่ึงติดเชือ้ เข้ารักษาตัวที่ รพ.สมุทรสาคร

Thailand

17-12-2020 Myanmar authority has extended its limited 
foreigner arrival policy and temporary cancel 
any visa issuance until December 31, 2020.

เมียนมา ขยายระยะเวลาการจ ากัดการเดิน
ทางเข้าออกประเทศของชาวต่างชาติ และระงับ
การออกวีซา่ทุกประเภทเป็นการช่ัวคราวถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2563

Myanmar



Date News ข่าว Country Remark
17-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 17, 2020. The cumulative infected 
cases are 74,526,806 cases, which included 
1,655,044 deaths and 52,363,010 recovered 
cases. In Thailand, there are total 4,281 
infected cases, which included 60 deaths, 3,989 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected in which 
3 personnels are hospitalizing and 63 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 17 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 74,526,806 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,655,044 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
52,363,010 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,281 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,989 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 3 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 63 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
17-12-2020 President Joko Widodo of Indonesia said today 

that he will be the first person in Indonesia to be 
vaccinated with the vaccines preventing COVID-
19. The purpose is to show the public the such 
vaccines are safe. "I will be the first person to 
be vaccinated to reassure the public that the 
vaccines are safe." said Widodo. He also said 
that the government would provide free 
vaccinations to the public and called for 
Indonesians to continue wearing masks, 
keeping social distances, and washing their 
hands before they were vaccinated.

ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด แหง่อินโดนีเซยี กล่าว
ในวันนี้ว่า เขาจะเป็นคนแรกในอินโดนีเซยีที่รับ
การฉีดวัคซนีต้านไวรัสโควิด-19 เพือ่แสดงให้
ประชาชนเหน็ว่าวัคซนีดังกล่าวมีความปลอดภัย
"ผมขอย า้ว่าผมจะเป็นคนแรกที่รับการฉีดวัคซนี 
เพือ่สร้างความเช่ือม่ันใหป้ระชาชนเหน็ว่าวัคซนีมี
ความปลอดภัย" นายวิโดโดกล่าว นอกจากนี้ นาย
วิโดโดยังระบุว่า รัฐบาลจะท าการฉีดวัคซนีฟรี
ใหแ้ก่ประชาชน และเรียกร้องใหช้าวอินโดนีเซยี
ยังคงใส่หน้ากากอนามัย, รักษาระยะหา่งทาง
สังคม รวมทัง้หม่ันล้างมือ ก่อนที่จะได้รับการฉีด
วัคซนี

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
17-12-2020 Dr. Myin Twe, Myanmar's Health Minister, said 

that the government planned to distribute the 
vaccines against COVID-19 to nearly 20% of its 
population, which is 54.4 million people, starting 
from January 2021 to June 2021. The ministry 
is now preparing a plan to store and distribute 
the vaccine by catagorizing the prioritized group 
of people who are in need of the remedy. The 
first group to have the vaccines are medical 
personnels, people who age 65 and above and 
people who have congenital disorders. 
However, it is still unclear about which 
phamaceutical company will be the vaccines 
provider. It is estimated that the 3% of the first 
lot of the vaccines will arrive at Myanmar by 
next April. The conditions for the government in 
order to buy the vaccines are that the vaccines 
must be permitted by WHO, at least 3 countries 
are approved for that vaccines or have been 
given special "emergency usage" permission.

นพ.มยิน ทเว รัฐมนตรีสาธารณสุขเมียนมา  
เปิดเผยว่า รัฐบาลวางแผนฉีดวัคซนีป้องกันโรคโค
วิด-19 แก่ประชาชนเกือบ 20% จากจ านวน
ประชากรทัง้สิน้ 54.4 ล้านคนตัง้แต่เดือน เม.ย. 
2564 จนถึงเดือน มิ.ย.2565 และขณะนี้กระทรวง
เตรียมแผนการจดัเก็บและกระจายวัคซนี 
จดัล าดับความส าคัญของกลุ่มบุคคลที่จะได้รับ
วัคซนีแล้ว แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า เมียนมาจะ
ได้รับวัคซนีที่พัฒนาโดยบริษัทใด ซึง่เบือ้งต้น 
คาดว่า จะได้รับวัคซนีล็อตแรกราว 3% ในเดือน 
เม.ย. เมียนมา มีเงือ่นไขในการจดัซือ้วัคซนี คือ 
วัคซนีต้องได้รับการอนุมัติจากองคก์ารอนามัยโลก
 บริษัทผู้ผลิตได้รับการอนุมัติใน 3 ประเทศ หรือ 
วัคซนีได้รับการอนุญาตใหใ้ช้ในกรณีฉุกเฉิน และ
รัฐบาลก าหนดว่าบุคลากรกลุ่มแรกที่จะได้รับ
วัคซนี ได้แก่ บุคลากรการแพทย ์ผู้ที่มีอายุเกิน 65
 ปีขึน้ไป และผู้มีโรคประจ าตัว

Myanmar



Date News ข่าว Country Remark
16-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 16, 2020. The cumulative infected 
cases are 73,188,395 cases, which included 
1,627,783 deaths and 51,322,512 recovered 
cases. In Thailand, there are total 4,246 
infected cases, which included 60 deaths, 3,949 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected in which 
5 personnels are hospitalizing and 61 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 16 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 73,188,395 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,627,783 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
51,322,512 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,246 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,949 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 5 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 61 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
15-12-2020 IQAir website reported about air quality and 

ranked polluted cities worldwide. Today (15 
December), around 6 a.m ,Bangkok was ranked 
at the top third air polluted city in the world 
which has air quality index, or AQI, averaged at 
190 before the situation improved at 8am as the 
AQI reduced to 175.  The Pollution Control 
Department also reported about air quality in 
Bangkok and the metropolitan cities. At 8am, it 
was found that 10 the metropolitan areas  are 
covered with PM 2.5 dust which can be 
categorized as "red", or have AQI over 200. 
Other 60 areas are catagorized as "red zone", 
which labelled for poor air quality that can 
cause health issues. Din Dang district has AQI 
at 228 and PM 2.5 as high as 118. 

เว็บไซต ์IQAir รายงานคุณภาพอากาศและการจดั
อันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก พบว่าสภาพอากาศ
ในกรุงเทพฯ วันนี้ (15 ธันวาคม) ช่วงเวลา
ประมาณ 6.00 น. พุง่สูงติดอันดับ 3 ของโลก มี
ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI เฉล่ีย 190  
ก่อนที่สถานการณจ์ะดีขึน้ในช่วง 8.00 น. โดย
ลดลงมาอยู่ที่อันดับ 8 ด้วยค่า AQI 175 ด้านกอง
จดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม
มลพิษ รายงานสถานการณคุ์ณภาพอากาศ พืน้ที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล เวลา 8.00 น. พบระดับ
ฝุ่นพิษ PM 2.5 ปกคลุมไปทั่วกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล โดยเขตที่จดัอยู่ในโซนสีแดง ทะลุ 200
 หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีทัง้หมด 10 พืน้ที่ 
ส่วนเขตที่อยู่ในโซนสีแดง หรือเร่ิมมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ มีทัง้หมด 60 พืน้ที่ โดยเขตดินแดง 
เป็นพืน้ที่ ที่มีค่า AQI ถึง 228 และ PM2.5 พุง่
สูงสุดถึง 118

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
15-12-2020 Lt. Gen. Kongshep Tantravanich, Spokesman 

for the Ministry of Defence and Spokesman for 
Deputy Prime Minister, said that due to the 
current pm 2.5 dust pollution that exceeds the 
standards in many areas, especially major cities 
and Bangkok. Deputy Prime Minister Gen. 
Pravit Wongsuwan has ordered the Ministry of 
Natural Resources and Environment (MNRE) to 
coordinate with Ministry of Interior, Ministry of 
Transport, Ministry of Industry, Ministry of 
Industry,Royal Thai Police Headquarter, 
Bangkok Metropolitan Adminstration and 
Ministry of Public Health to jointly enforce the 
relevant laws and measures along with asking 
for the cooperation from the private sector and 
the public sector to solve the ongoing dust 
problem and reduce the pollution from the root 
cause together.

 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย ์โฆษก
กระทรวงกลาโหม ในฐานะประจ ารองนายกฯ 
เปิดเผยว่า จากปัญหาสภาวะอากาศและการ
สะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปัจจุบนัที่
เกินมาตรฐานและก าลังเกิดขึน้ครอบคลุมหลาย
พืน้ที่ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ และ กทม. พล.อ.
ประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนายกฯ ได้ส่ังการให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(ทส.) ประสานการท างานภาพรวมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมานาคม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 
กทม. และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกัน
ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดอย่างต่อเน่ือง
จริงจงั พร้อมทัง้ขอใหก้วดขันบงัคับใช้กฎหมายที่
เก่ียวข้องควบคู่กับการขอความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันป้องกัน 
แก้ปัญหาและลดการก่อปัญหามลภาวะที่ต้นเหตุ
อย่างเคร่งครัดและจริงจงั

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
14-12-2020 On December 14th,National-Level Central 

Committee on Prevention, Control and 
Treatment of COVID-19 announced on Sunday 
about the extension of the enforcement of social 
control measures, particularly "stay at home 
measure" or refraining from leaving the house if 
there is no necessity, which originally due on 
Tuesday, December 15, to take effect until 
December 31, "at least." Domestic flights are 
set to resume on Wednesday, December 16.

เม่ือวันที่ 14 ธ.ค. คณะกรรมาธิการกลางแหง่ชาติ
ด้านการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด-19 
ของเมียนมา ประกาศเม่ือวันอาทติยท์ี่ผ่านมา 
ขยายเวลาบงัคับใช้มาตรการควบคุมทางสังคม 
โดยเฉพาะมาตรการ "อยู่บา้น" หรืองดออกจาก
บา้นหากไม่มีกิจจ าเป็น ไม่ว่าในระดับส่วนกลาง
หรือส่วนทอ้งถิ่น ซึง่จะครบก าหนดรอบล่าสุดใน
วันอังคารที่ 15 ธ.ค. ใหมี้ผลต่อไปจนถึงวันที่ 31 
ธ.ค. นี้ "เป็นอย่างน้อย" ส่วนเที่ยวบนิ
ภายในประเทศเตรียมกลับมาใหบ้ริการในวันพุธที่
 16 ธ.ค. นี้

Myanmar



Date News ข่าว Country Remark
14-12-2020 On December 14, Jeong Zye-kyung, South 

Korean Prime Minister made a statement on 
Monday that a cabinet council had ordered the 
all schools closure in Seoul, Incheon and 
Gyeonggi provinces from December 14 to 
December 31. In this time, all schools will move 
its couse back to online. The government's plan 
marks the "first sign" of the government's 
preparations for the third phase of social 
control, out of the five levels that the 
government has developed with public health 
experts.

นายจอง ซเย-คยอง นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ 
แถลงเม่ือวันจนัทร ์ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่ัง
ปิดโรงเรียนทุกแหง่ในกรุงโซล เมืองอินชอนและ
จงัหวัดคย็องกี ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. จนถึง 31 
ธ.ค. นี้ โดยตลอดช่วงเวลาดังกล่าวให้
สถาบนัการศึกษาทุกแหง่กลับไปจดัการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ์ความเคล่ือนไหวดังกล่าวของ
รัฐบาลถือเป็น "สัญญาณแรก" ของการเตรียมเข้า
สู่มาตรการควบคุมทางสังคมขัน้ที่ 3 ซึง่เป็นระดับ
สูงสุดจากทัง้ 5 ขัน้ ที่ภาครัฐร่วมกับผู้เช่ียวชาญ
ด้านสาธารณสุข ก าหนดขึน้เพือ่ใช้จดัระเบยีบ
ทางสังคม

South Korea



Date News ข่าว Country Remark
14-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 14, 2020. The cumulative infected 
cases are 72,266,665 cases, which included 
1,612,611 deaths and 47,262,482 recovered 
cases. In Thailand, there are total 4,237 
infected cases, which included 60 deaths, 3,940 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected in which 
5 personnels are hospitalizing and 61 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 14 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 72,266,665 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,612,611 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
47,262,482 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,237 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,940 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 5 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 61 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand

13-12-2020 U.S. authority is preparing to begin COVID-19 
vaccinations for US citizens next week after 
emergency usage were approved on Friday by 
U.S. Food and Drug Administration (FDA), while 
the death toll for COVID-19 continues to rise.

สหรัฐฯ เตรียมเร่ิมการฉีดวัคซนีใหป้ระชาชนใน
สัปดาหห์น้า หลังจาก อย.อนุมัติใช้ฉุกเฉินเม่ือวัน
ศุกร ์ในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตยังเพิม่สูงขึน้เร่ือยๆ

United States



Date News ข่าว Country Remark
13-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 13, 2020. The cumulative infected 
cases are 71,726,830 cases, which included 
1,605,468 deaths and 46,871,400 recovered 
cases. In Thailand, there are total 4,209 
infected cases, which included 60 deaths, 3,923 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected in which 
5 personnels are hospitalizing and 61 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 13 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 71,726,830 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,605,468 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
46,871,400 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,209 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,923 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 5 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 61 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
12-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 12, 2020. The cumulative infected 
cases are 71,108,819 cases, which included 
1,595,286 deaths and 45,373,949 recovered 
cases. In Thailand, there are total 4,192 
infected cases, which included 60 deaths, 3,915 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected in which 
5 personnels are hospitalizing and 61 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 12 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 71,108,819 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,595,286 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
45,373,949 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,192 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,915 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 5 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 61 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
11-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 11, 2020. The cumulative infected 
cases are 69,598,462 cases, which included 
1,581,902 deaths and 44,872,013 recovered 
cases. In Thailand, there are total 4,180 
infected cases, which included 60 deaths, 3,903 
recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected in which 
5 personnels are hospitalizing and 61 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 11 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 69,598,462 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,581,902 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
44,872,013 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,180 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,903 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 5 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 61 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
10-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 10, 2020. The cumulative infected 
cases are 68,894,596, which included 1,569,374 
deaths and 44,382,129 recovered cases. In 
Thailand, there are total 4,169 infected cases, 
which included 60 deaths, 3,888 recovered 
cases. For Royal Thai Army personnels, 66 
personnels are infected in which 6 personnels 
are hospitalizing and 60 personnel are 
recovered. RTA ACMM Operation Center will 
continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 10 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 68,894,596 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,569,374 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
44,382,129 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,169 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,888 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 6 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 60 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
10-12-2020 Mr. Park Young-hoo, South Korea's Health 

Minister, admitted that the current situation of 
COVID-19 is in the third wave of spreading. The 
pressure is rising to the Korea health care 
system due to the current situation. Seoul 
municipalities have to transform about 150 
containers into hospitals and additional 
screening facilities. It is the first time since 
South Korea faced the Covid-19 epidemic crisis 
that the country's capital is in need of building 
field hospitals.

นายปารค์ นยอง-ฮ ูรมว.สาธารณสุขของเกาหลีใต้
 ยอมรับว่า สถานการณก์ารแพร่ระบาดครั้งนี้ซึง่
เป็นระลอกที่สาม ก าลังเพิม่แรงกดดันอย่าง
ต่อเน่ืองใหกั้บระบบสาธารณสุขของประเทศ โดย
เทศบาลกรุงโซลเร่งน าตู้คอนเทเนอรป์ระมาณ 
150 ตู้มาแปรสภาพเป็นโรงพยาบาลและสถานที่
ตรวจคัดกรองเพิม่เติม นับเป็นครั้งแรกตัง้แต่
เกาหลีใต้เผชิญกับวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ที่
เมืองหลวงของประเทศต้องสร้างโรงพยาบาลสนาม

South Korea



Date News ข่าว Country Remark
10-12-2020 On December 9th, Prime Minister Justin 

Trudeau announced on Wednesday that the 
Ministry of Health and Health Canada approved 
the registration of new Corona Virus vaccine 
developed by U.S. company Pfizer, in 
partnership with Germany's BioNtech company, 
about 30,000 first-time vaccines will arrive next 
week and increase to nearly 250,000 by the end 
of this year. Canada is the third country in the 
world that approved Pfizer/BioNtech's vaccine 
certification after the UK and Bahrain.

เม่ือวันที่ 9 ธ.ค. นายกรัฐมนตรีจสัติน ทรูโด แถลง
เม่ือวันพุธ ว่ากระทรวงสาธารณสุข และ
ส านักงานตรวจสอบยาและเวชภัณฑข์องแคนาดา
 อนุมัติการขึน้ทะเบยีนวัคซนีป้องกันเชือ้ไวรัสโค
โรนาสายพันธุใ์หม่ ที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์
ของสหรัฐ ร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทคของ
เยอรมนี เพือ่ใช้งานเป็นวงกว้าง โดยวัคซนีลอต
แรกประมาณ 30,000 ชุดจะเดินทางมาถึงใน
สัปดาหห์น้า และเพิม่เป็นเกือบ 250,000 โดส 
ภายในสิน้ปีนี้ ทัง้นี้ แคนาดานับเป็นประเทศที่ 3 
ของโลก ซึง่รับรองวัคซนีของไฟเซอร/์ไบโอเอ็น
เทค ต่อจากสหราชอาณาจกัรและบาหเ์รน 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบาหเ์รนน้ันยังเป็นการ
อนุมัติเพือ่ใช้งาน "ในกรณีฉุกเฉิน"

Canada



Date News ข่าว Country Remark
9-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 9, 2020. The cumulative infected 
cases are 68,223,713, which included 1,556,817 
deaths and43,956,174 recovered cases. In 
Thailand, there are total 4,151 infected cases, 
which included 60 deaths, 3,880 recovered 
cases. For Royal Thai Army personnels, 66 
personnels are infected in which 6 personnels 
are hospitalizing and 60 personnel are 
recovered. RTA ACMM Operation Center will 
continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 9 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 68,223,713 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,556,817 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
43,956,174 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,151 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,880 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 6 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 60 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand

8-12-2020 Centre for COVID-19 Situation Administration 
reported about the 19 new found COVID-19 
infected patients, which 14 are in State 
Quarantines,1 is from illegal border crossing 
and other 4 are medical personnels worked for 
Alternative State Quarantine in Bangkok.

ศบค.รายงานพบติดเชือ้โควิด-19รายใหม่ 19 ราย
 กลับจากต่างประเทศกักตัวใน State Quarantine 
14 ราย ลอบเข้าทางช่องทางธรรมชาติ 1 ราย อีก 
4 รายติดเชือ้ในประเทศเป็นบุคลากรทาง
การแพทย ์ท างานในASQ กทม.

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
8-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 8, 2020. The infected cases are 
67,591,203, which included 1,544,533 deaths 
and 43,515,459 recovered cases. In Thailand, 
there are total 4,126 infected cases, which 
included 60 deaths, 3,874 recovered cases. For 
Royal Thai Army personnels, 66 personnels are 
infected in which 6 personnels are hospitalizing 
and 60 personnel are recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 8 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 67,591,203 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,544,533 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
43,515,459 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,126 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,874 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 6 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 60 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
7-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

summarize about the COVID-19 situation report 
meeting via CCSA of MOD VTC meeting,with 
Maj.Gen. Chittapat Boonchuai as Chairman of 
OPP MOD and Maj.Gen. Supatchai 
Mekasuwandit as Chairman of AMED RTA on 
December 7, 2020, Time 1330; The infected 
cases are 67,073,749, which included 1,536,072 
death toll and 43,103,827 recovered cases. In 
Thailand, there are total 4,107 infected cases, 
60 deaths, 3,868 recovered cases. For Royal 
Thai Army personnels, 66 personnels are 
infected, which 6 personnels are hospitalizing 
and 60 personnel are recovered; Vice 
Spokesman for Prime Minister's Office and 
MOD iterated the asociate agencies about the 
measure for COVID-19 after he had received 
illegal border crossing report;  AMED has no 
issue for normal ongoing work; There are 3 
flights from other countries, Singapore, South 

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปรายงานผลประชุม 
ศบค.กห.เก่ียวกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 วันที่ 7 ธ.ค. 63 ผ่านระบบ VTC โดย
มี พล.ต.ชิตติพัฒน ์บุญช่วย ผช.ผอ.สนผ.กห./
ประธานการประชุมฯ ส าหรับส่วนของ พบ. มี 
พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ ์รอง จก.พบ. 
(2)เป็นประธานการประชุมฯ สาระส าคัญมีดังนี้ 
ขณะนี้พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 66,540,034 ราย 
เสียชีวิตจ านวน 1,528,868 ราย หายเป็นปกติ
จ านวน 42,789,879 ราย ส่วนประเทศไทย  มี
จ านวนผู้ติดเชือ้ทัง้สิน้ 4,086 ราย เสียชีวิต 60 ราย
 หายเป็นปกติ 3,853 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบ
ผู้ติดเชือ้สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา 
จ านวน 6 นาย หายเป็นปกติ จ านวน 60 นาย ทัง้นี้
 ส่วนของ พบ. การปฏบิตัิงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ไม่มีเร่ืองชีแ้จง การเดินทางเข้าประเทศ
ไทยในวันที่ 8 ธ.ค. 63 ทัง้หมด 3 เที่ยวบนิจาก 
สิงคโปร ์เกาหลีใต้ และกัมพูชา ณ ทา่อากาศยาน
สุวรรณภูมิ

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
7-12-2020 On December 7, South Korean House of 

President released the statement of Moon Jae-
in, the South Korea leader on Monday saying 
that  every sector should focuses all force and 
resources "as much as possible" to enhance 
the COVID-19 infestion investigation, especially 
for tracking those exposed to the infected 
person. In this regards, Mun ordered the army 
and federal police to send staff to station the 
health service facilities to provide support to 
medical personnels in such procedures starting 
from this week onwards.

 เม่ือวันที่ 7 ธ.ค. ว่าท าเนียบประธานาธิบดีเกาหลี
ใต้เผยแพร่แถลงการณข์องประธานาธิบดีมุน แจ-
อิน เม่ือวันจนัทร ์ว่าผู้น าเกาหลีใต้ก าชับใหทุ้ก
ภาคส่วนร่วมกันระดมสรรพก าลัง "ทัง้หมดที่
เป็นไปได้" เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใหกั้บมาตรการ
สอบสวนการติดต่อโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการ
ติดตามผู้สัมผัสกับผู้ติดเชือ้ ทัง้นี้ มุนได้ส่ังการให้
กองทพัและต ารวจจากส่วนกลาง จดัส่งเจา้หน้าที่
ประจ าตามสถานที่บริการด้านสาธารณสุข 
เพือ่ใหค้วามสนับสนุนแก่บุคลากรการแพทยใ์น
ขัน้ตอนดังกล่าว เร่ิมตัง้แต่สัปดาหนี์้เป็นต้นไป

South Korea



Date News ข่าว Country Remark
7-12-2020 On December 7th, Cambodian Prime Minister 

Samdech Hun Sen said on Monday that despite 
the Cambodia's State of Emergency document 
is already draft, he had no idea of declaring it, 
according to the events of November 28th. The 
reason is he did not want the country's 
economy to be "paralyzed." If such condition is 
actually declared, The government will have the 
power to restrict the movement of citizens and 
control specific economic activities that are 
considered as posing a risk of spreading the 
disease.

เม่ือวันที่ 7 ธ.ค. สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
กัมพูชา แถลงเม่ือวันจนัทรว่์า แม้ร่างเอกสารที่
เก่ียวข้องไว้แล้ว แต่เขายังไม่มีความคิดประกาศ
สถานการณฉุ์กเฉิน "สืบเน่ืองจากเหตุการณเ์ม่ือ
วันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา" เน่ืองจากไม่ต้องการให้
เศรษฐกิจของประเทศ "เป็นอัมพาต" ทัง้นี้ หากมี
การประกาศภาวะดังกล่าวจริง รัฐบาลจะมีอ านาจ
ในการจ ากัดการเคล่ือนไหวของพลเมือง และ
ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างจ าเพาะ
เจาะจง หากพิจารณาแล้วเหน็ว่าจะก่อใหเ้กิด
ความเส่ียงในการแพร่กระจายโรค

Cambodia



Date News ข่าว Country Remark
7-12-2020  On December 7th, Dr. V.K. Paul, a consultant 

in india's Special Commitees on Response of 
COVID-19 , said that American company Pfizer, 
one of the world's largest pharmaceutical 
manufacturers, had filed a request with India's 
Ministry of Health and other related agencies for  
 approvals of the new vaccine, which Pfizer co-
developed with German company BioNTech, as 
"Emergency Usage" case within India.

7 ธ.ค.  นพ.วี.เค.พอล ที่ปรึกษาในคณะท างาน
พิเศษด้านการตอบสนองต่อโรคโควิด-19 ของ
อินเดีย กล่าวเม่ือวันอาทติยท์ี่ผ่านมา ว่าบริษัทไฟ
เซอร ์หน่ึงในผู้ผลิตเภสัชภัณฑร์ายใหญ่ระดับโลก
ของสหรัฐ ได้ยื่นเร่ืองต่อกระทรวงสาธารณสุข
ของอินเดีย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอีกหลาย
แหง่ เพือ่ขอรับการพิจารณาอนุมัติใหมี้การใช้
วัคซนีป้องกันเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ ที่ไฟ
เซอรพ์ัฒนาร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทคของ
เยอรมนี "เป็นกรณีฉุกเฉิน" ในอินเดีย

India



Date News ข่าว Country Remark
7-12-2020 On December 7th, President Joko Vidodo 

revealed on Sunday that Indonesia had 
accepted the first batch of 1.2 million new 
Corona Virus vaccines from China, made by 
Sinovac Biotech, which is the same vaccine that 
was already tested in Indonesia clinical trials 
since August. The second batch of 1.8 
milliondos of Sinovac vaccines will be arrived at 
Indonesia in January 2021.

วันที่ 7 ธ.ค. ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด เปิดเผย
เม่ือวันอาทติยท์ี่ผ่านมา ว่าอินโดนีเซยีรับมอบ
วัคซนีต่อต้านเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ชุด
แรกจากจนี จ านวน 1.2 ล้านโดส ผลิตโดยบริษัทซิ
โนแวค ไบโอเทค ซึง่วัคซนีดังกล่าวเป็นแบบ
เดียวกับที่มีการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิก
ภายในอินโดนีเซยี ตัง้แต่เดือนส.ค. ที่ผ่านมา 
ขณะที่วัคซนีจากซโินแวค ไบโอเทค ชุดที่ 2 อีก 
1.8 ล้านโดส จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซยีในช่วง
ต้นเดือนม.ค. 2564

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
6-12-2020 For Thailand today, there are 14 people infected 

with COVID-19 with 1 domestic infected case, 
which is a 26-year-old Thai-woman Medical 
Personnel who works in a Alternative State 
Quarantine (ASQ) Dr. Opas Karkawinpong, 
acting director-general of the Department of 
Disease Control said that the majority of the 
patients are from abroad, which matchs up with 
the global infection situation that is likely to 
escalate. However, having a good quarantine 
system will help prevent transmission. The two 
domestic infected patients from Tha Khi Lek are 
relatively low compared to the rest of the world.

ส าหรับประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชือ้โควิด-19 ราย
ใหม่ จ านวน 14 ราย เป็นการติดเชือ้
ภายในประเทศ 1 ราย คือ หญิงไทยอายุ 26 ปี 
เป็นบุคลากรทางการแพทยท์ี่ปฏบิตัิงานในสถาน
กักกันโรคที่รัฐก าหนด (ASQ) เป็นผู้ที่มาจาก
ต่างประเทศ 13 ราย นายแพทยโ์อภาส การย์
กวินพงศ ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุม
โรค กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ของไทยช่วงนี้ส่วน
ใหญ่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึง่สอดคล้องกับ
สถานการณก์ารติดเชือ้ทั่วโลก ที่มีแนวโน้มการติด
เชือ้เพิม่ขึน้ ท าใหผู้้เดินทางเข้ามามีโอกาสติดเชือ้
เพิม่ขึน้เช่นกัน แต่การมีระบบกักกันโรคที่ดีจะ
ช่วยป้องกันควบคุมการแพร่เชือ้ได้ ส่วนผู้ป่วยโรค
โควิด-19 ที่มาจาก อ.ทา่ขีเ้หล็ก ท าใหมี้การติด
เชือ้ภายในประเทศเพิม่ 2 ราย ถือว่ายังไม่มาก

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
6-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 6, 2020. The infected cases are 
66,540,034, which included 1,528,868 death toll 
and 42,789,879 recovered cases. In Thailand, 
there are total 4,086 infected cases, 60 deaths, 
3,853 recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected, which 6 
personnels are hospitalizing and 60 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 6 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 66,540,034 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,528,868 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
42,789,879 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,086 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,853 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 6 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 60 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
5-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 5, 2020. The infected cases are 
65,899,441, which included 1,518,670 death toll 
and 42,352,021 recovered cases. In Thailand, 
there are total 4,072 infected cases, 60 deaths, 
3,848 recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected, which 6 
personnels are hospitalizing and 60 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 5 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 65,899,441 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,518,670 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
42,352,021 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,072 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,848 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 6 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 60 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
4-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 4, 2020. The infected cases are 
65,220,856, which included 1,506,250 death toll 
and 41,934,467 recovered cases. In Thailand, 
there are total 4,053 infected cases, 60 deaths, 
3,839 recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected, which 6 
personnels are hospitalizing and 60 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 3 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 65,220,856 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,506,250 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
41,934,467 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,053 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,839 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 6 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 60 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
3-12-2020 The European Union recently launched a new 

project with a budget of 20 million euros 
(approximately 733.43 million baht) to support 
the readiness and response capabilities of the 
COVID-19 member states of the ASEAN. The 
South-East Asia Pandemic Response and 
Preparedness program will be conducted by the 
World Health Organization (WH) through closely 
collaboration with the ASEAN Secretariat Office 
and national agencies. The goal of the project is 
to promote COVID-19 coping coordination 
between reginal authorities and agencies. It will 
be focused on vulnerable populations.

สหภาพยุโรป (อียู) ได้เปิดตัวโครงการใหม่ด้วย
งบประมาณ 20 ล้านยูโร (ราว 733.43 ล้านบาท) 
เพือ่สนับสนุนศักยภาพ ด้านการเตรียมความ
พร้อมและการรับมือโรคโควิด-19 ของประเทศ
สมาชิกอาเซยีน โครงการ การรับมือและการ
เตรียมความพร้อมส าหรับโรคระบาดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asia Pandemic 
Response and Preparedness) จะด าเนินการโดย
องคก์ารอนามัยโลก (ดับเบลิยูเอชโอ) ผ่านการ
ท างานอย่างใกล้ชิดกับส านักงานเลขาธิการ
อาเซยีนและหน่วยงานระดับประเทศ เป้าหมาย
ของโครงการคือการส่งเสริมการประสานงานการ
รับมือโควิด-19 ในระดับภูมิภาค และเพิม่ขีด
ความสามารถของระบบสาธารณสุขในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยใหค้วามส าคัญเป็นพิเศษ
กับกลุ่มประชากรที่เปราะบาง

EU, ASEAN



Date News ข่าว Country Remark
3-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
in December 3, 2020. The infected cases are 
64,508,746, which included 1,492,998 deaths 
and 41,495,720 recovered cases. In Thailand, 
there are total 4,039 infected cases, which 
included 60 deaths and 3,832 recovered cases. 
For Royal Thai Army personnels, 66 personnels 
are infected in which 6 personnels are 
hospitalizing and 60 personnel are recovered. 
RTA ACMM Operation Center will continue to 
monitor and report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 3 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 64,508,746 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,492,998 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
41,495,720 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,039 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,832 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 6 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 59 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
3-12-2020 Here is the status of COVID-19 vaccines from 

each country in Asia-Ociania counties.1. 
Australia ordered 135 million doses of the 
vaccine. 2. China didn't order vaccines as a 
direct purchase from Western pharmaceutical 
companies. However, China partnered with 
many private companies to pruduce vaccines. 
3. Japan has ordered for a total of 490 million 
doses  4. South Korea expected to get 10 
million of COVID-19 vaccine by the end of the 
year from COVAX, plus 20 million doses from 
other manufacturers' vaccines at the end of this 
year. 5. India. Serum Institude of India reported 
that the last stage of clinical trails is good. 
Hence, India authorites can certify the 
emergency usage of vaccines by the end of this 
year. 6. Taiwan expected to receive at least 15 
million doses of the vaccine initially. In addition, 
there will be at least 15 million additional orders. 
7. The Philippine government is negotiating with 

ประเทศในแถบเอเชียในแต่ละประเทศมีการ
ส่ังซือ้วัคซนีจากที่ใด และเม่ือไหร่ที่จะเร่ิมได้ใช้
งานวัคซนีต้านโควิด-19 มีดังนี้ 1.ออสเตรเลีย 
ส่ังซือ้วัคซนีจ านวน 135 ล้านโดส 2.จนี ไม่ได้ใช้
วิธีส่ังซือ้วัคซนีจากบริษัทยาชาติตะวันตกโดยตรง
 แต่เป็นพันธมิตรร่วมผลิตวัคซนีกับบริษัทเอกชน
หลายแหง่ 3.ญ่ีปุ่น มีค าส่ังซือ้วัคซนีรวม 490 ล้าน
โดส 4.เกาหลีใต้ คาดว่าจะได้รับวัคซนีโควิด-19 
จากบริษัทโคแว็กซจ์ านวน 10 ล้านโดส รวมทัง้
วัคซนีจากผู้ผลิตเจา้อ่ืนอีก 20 ล้านโดส ภายใน
สิน้ปีนี้ 5.อินเดีย สถาบนัเซรุ่มแหง่อินเดีย ระบุว่า
 ผลการทดลองในขัน้สุดทา้ยกับอาสาสมัครที่
ออกมาดี ท าใหอิ้นเดียสามารถรับรองการใช้งาน
วัคซนีแบบฉุกเฉินได้ภายในสิน้ปีนี้  6.ไต้หวัน 
ไต้หวันคาดหมายว่าจะได้รับวัคซนีอย่างน้อย 15 
ล้านโดสในเบือ้งต้น วมทัง้จะมีค าส่ังซือ้เพิม่เติม
อีกอย่างน้อย 15 ล้านโดส 7.ฟิลิปปินส ์รัฐบาล
ฟิลิปปินสก์ าลังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัท 
แอสตราเซเนกา เพือ่ส่ังซือ้วัคซนีอย่างน้อย 20 
ล้านโดส 8. อินโดนีเซยี อินโดนีเซยีมีโอกาสได้

Asia



Date News ข่าว Country Remark
3-12-2020 On December 2, the news reporter reported 

about heavy flooding in Nakhon Si Thammarat 
province that more than 9 districts or 22,000 
households have already suffered from such 
cases. Nakhon Sri Thammarat City Municipality 
has opened 10 migration shelters for the victims 
of heavy flood. Due to situation, Lt. Gen. 
Kongcheep Tantravanich A spokesman for the 
Ministry of Defence said that Lt. Gen. Prayuth 
Chan-ocha, Prime Minister and Minister of 
Defense has ordered every the military force 
personnels to be deployed for rescuing people 
from heavy flood in the southern region since 
November 25. The flood is widespread in 9 
provinces, 358 districts, 2,318 villages, 
especially in 4 provinces, Songkhla, 
Phatthalung, Surat Thani and Nakhon Si 
Thammarat In addition, Lt. Gen Kriengkrai 
Srirak, The Fourth Army Area Commander, and 
associated agencies rushed to inspect the 

วันที่ 2 ธันวาคม ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิด
เหตุน า้ทว่มหนัก ที่จ.นครศรีธรรมราช โดยมี
ชาวบา้นกว่า 9 อ าเภอ หรือ 22,000 ครัวเรือนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวแล้ว โดย
เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้เปิดศูนยอ์พยพ
ในเขตเทศบาล 10 แหง่ โดย  พล.ท.คงชีพ 
ตันตระวาณิชย ์โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า 
พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี และ
รมว.กลาโหม ส่ังการใหทุ้กเหล่าทพัเสริมก าลังลง
พืน้ที่ช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยฝนตกหนัก
ในพืน้ที่ภาคใต้ต่อเน่ืองกันมาตัง้แต่วันที่ 25 พ.ย. 
เป็นต้นมา ส่งผลใหน้ า้ทว่มสูงเป็นวงกว้างใน 9 
จงัหวัด 358 ต าบล 2,318 หมู่บา้น โดยเฉพาะพืน้ที่
 4 จงัหวัด สงขลา พัทลุง สุราษฎรธ์านี และ
นครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบหนักสุด โดย
ย า้จดัก าลังพลและเคร่ืองมือช่างลงพืน้ที่ใหก้าร
ช่วยเหลือเร่งด่วนกับประชาชนในพืน้ที่วิกฤติที่น า้
ยังคงทว่มสูง ทัง้นี้ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ ์แม่
ทพัภาค4 เเละหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เข้าตรวจสอบ
เเละเยี่ยมชาวชุมชนซอยเทศบาลวัดทา่โพธ์ิ อ.

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
2-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 2, 2020. The infected cases are 
63,876,767, which included 1,480,516 deaths 
and 41,033,871 recovered cases. In Thailand, 
there are total 4,026 infected cases, which 
included 60 deaths, 3,822 recovered cases. For 
Royal Thai Army personnels, 66 personnels are 
infected in which 6 personnels are hospitalizing 
and 60 personnel are recovered. RTA ACMM 
Operation Center will continue to monitor and 
report about the pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 2 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 63,876,767 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,480,516 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
41,033,871 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,026 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,822 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 6 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 60 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
2-12-2020 On December 2, Mr. Matt Hancock, UK Health 

Minister, make a statement on this Wednesday 
that Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA) approved the new 
corona virus vaccines, which US company 
Pfizer co-produces with German company, 
BioNTech, for the "widely usage". In this regard, 
the The UK's Ministry of Health will begin 
distributing the vaccine to the public from next 
week, with the focus on the vulnerable group 
first. 

เม่ือวันที่ 2 ธ.ค. ว่า นายแมตต ์แฮนค็อก รมว.
สาธารณสุขของสหราชอาณาจกัร แถลงเม่ือวันพุธ
 ว่าส านักงานตรวจสอบด้านยาและเวชภัณฑ ์( 
เอ็มเอชอารเ์อ ) อนุมัติใหมี้การใช้งาน "เป็นวง
กว้าง" ใหแ้ก่วัคซนีป้องกันเชือ้ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใ์หม่ที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอรข์องสหรัฐ 
ร่วมกับไบโอเอนเทคของเยอรมนี ทัง้นี้ กระทรวง
สาธารณสุขของสหราชอาณาจกัรจะเร่ิมแจกจา่ย
วัคซนีใหแ้ก่ประชาชน ตัง้แต่สัปดาหห์น้าเป็นต้น
ไป โดยจะเน้นกลุ่มเส่ียงก่อน

United Kingdom

2-12-2020 On December 1, the leaders of the 5th BRICS 
Media Forum participated in an online 
discussion, presenting a commitment to 
developing the mechanisms of the conference, 
enhancing the exchange and cooperation 
between the BRICS media in the post-epidemic 
of corona virus infection (Covid-19)

คณะผู้น าประจ าการประชุมส่ือมวลชนกลุ่ม
ประเทศบริกส ์(BRICS Media Forum) ครั้งที่ 5 ได้
ร่วมอภิปรายทางออนไลน ์พร้อมแสดงค าม่ัน
พัฒนากลไกการประชุม ยกระดับการแลกเปล่ียน
และความร่วมมือระหว่างส่ือมวลชนกลุ่ม
ประเทศบริกสใ์นยุคหลังการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (โควิด-19)

Brazil, Russia, 
India, China, 
South Africa



Date News ข่าว Country Remark
2-12-2020 On December 1st, Cambodian Prime Minister 

Hun Sen announced on Monday that for at least 
15 days, the gathering events of more than 20 
people in public places are banned. The 
government "apologises" for having to postpone 
many wedding ceremonies as the ban is a 
measure to follow World Health Organization's 
public health practice to reduce the risk of 
COVID-19 infection.

เม่ือวันที่ 1 ธ.ค. ว่าสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
กัมพูชา ประกาศเม่ือวันจนัทร ์ว่านับไปอีกอย่าง
น้อย 15 วัน หา้มการรวมกลุ่มในสถานที่สาธารณะ
เกิน 20 คน และหากช่วงนี้ตรงกับการจดังาน
แต่งงานของคู่รักคู่ใด รัฐบาล "ต้องขออภัย" 
เน่ืองจากต้องเล่ือนไปก่อน เพือ่ใหส้อดคล้องกับ
ปฏบิตัิด้านสาธารณสุขขององคก์ารอนามัยโลก ( 
ดับเบลิยูเอชโอ ) ในการลดความเส่ียงการติดต่อ
เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่

Cambodia



Date News ข่าว Country Remark
1-12-2020 RTA ACMM Operation Centre would like to 

report about the COVID-19 pandemic situation 
on December 1, 2020. The infected cases are 
63,236,891, which included 1,467,988 death toll 
and 40,528,823 recovered cases. In Thailand, 
there are total 4,008 infected cases, 60 deaths, 
3,811 recovered cases. For Royal Thai Army 
personnels, 66 personnels are infected, which 7 
personnels are hospitalizing and 59 personnel 
are recovered. RTA ACMM Operation Center 
will continue to monitor and report about the 
pandemic situation.

ศพอ.ศปก.ทบ ขอสรุปสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 1 ธ.ค. 63 ขณะนี้
พบผู้ติดเชือ้รวมทัง้สิน้ 63,236,891 ราย เสียชีวิต
จ านวน 1,467,988 ราย หายเป็นปกติจ านวน 
40,528,823 ราย ส่วนประเทศไทย  มีจ านวนผู้ติด
เชือ้ทัง้สิน้ 4,008 ราย เสียชีวิต 60 ราย หายเป็น
ปกติ 3,811 ราย ส่วนก าลังพล ทบ. พบผู้ติดเชือ้
สะสม  จ านวน 66 นาย ก าลังรักษา จ านวน 7 นาย
 หายเป็นปกติ จ านวน 59 นาย ทัง้นี้ ศพอ.ศปก.
ทบ. จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ ์และรายงาน
ใหท้ราบต่อไป

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
1-12-2020 On December 1, the Australian Bureau of 

Meteorology reported that hot waves have 
spread across Southern and Eastern Australia 
during the first day of summer for southern 
hemisphere countries, which is normal for the 
summer of this year that temperatures are 
expected to rise, but are expected to exceed an 
average more than 18 Celcius over the next few 
days. The hot waves are moving slowly 
northeast and it increases the risk of wildfires. 
In the meantime, More than 30 firefighters are 
trying to extinguish the wide bushfire area of 
Fraser Island. Queensland.

เม่ือวันที่ 1 ธ.ค.  ส านักงานอุตุนิยมวิทยาของ
ออสเตรเลียรายงานว่า คล่ืนอากาศร้อนแผ่ปก
คลุมไปทั่วพืน้ที่ตอนใต้และตะวันออกของ
ออสเตรเลียในช่วงวันแรกของฤดูร้อนส าหรับ
ประเทศในซกีโลกใต้ ซึง่เป็นช่วงปกติส าหรับฤดู
ร้อนของปีที่อุณหภูมิจะต้องปรับสูงขึน้ แต่คาดว่า
จะสูงเกินเฉล่ียถึง 18 องศาเซลเซยีสในช่วงอีก
ไม่ก่ีวันนี้ คล่ืนอากาศร้อนได้เคล่ือนที่ขึน้ไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างช้าๆ แต่ก็เพิม่ความ
เส่ียงที่จะเกิดไฟป่า ขณะเดียวกัน เจา้หน้าที่
ดับเพลิงกว่า 30 ราย พยายามช่วยกันดับไฟป่า
บริเวณกว้างที่เกาะเฟรเซอร ์แหล่งมรดกโลกนอก
ชายฝ่ังรัฐควีนสแ์ลนด์

Australia



Date News ข่าว Country Remark
1-12-2020 On December 1, Vietnam returned to its 

maximum alert after the reports of 2 domestic 
COVID-19  infection cases, which are confirmed 
as the first domestic infection cases in 89 days. 
It resulted in closure of several areas of Ho Chi 
Minh City, a densely populated city in South of 
the country. The latest infection was caused by 
one flight attendant that was placed in a state 
quarantine facility for five days before being 
released to remain in home quarantine. But, the 
employee was already infected with the virus in 
a state quarantine facility and infected others 
while quarantine at home. It's the first time this 
type of infection has been found, according to 
Public Health Minister Nguyen Thanh Long

เวียดนามกลับมาอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุด
หลังรับทราบรายงานการติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ใน
ประเทศ 2 ราย ซึง่ยืนยันออกมาแล้วว่าพบการติด
เชือ้ในประเทศครั้งแรกในรอบ 89 วัน ส่งผลให้
ต้องปิดใหบ้ริการในหลายพืน้ที่ในเมืองโฮจมิินห ์
ซติี ้เมืองที่มีประชากรหนาแน่นทางตอนใต้ของ
ประเทศ โดยการติดเชือ้ล่าสุดเกิดจากพนักงาน
ต้อนรับบนเคร่ืองบนิรายหน่ึง ซึง่เก็บตัวอยู่ใน
สถานกักกันของรัฐนาน 5 วัน ก่อนที่จะได้รับการ
ปล่อยตัวออกมาเพือ่ใหไ้ปกักตัวอยู่ในบา้นต่อ 
แต่พนักงานฯผู้นี้ติดเชือ้ไวรัสในสถานกักกันของ
รัฐ แล้วไปแพร่เชือ้ติดคนอ่ืนขณะกักตัวอยู่ที่บา้น 
นับเป็นครั้งแรกที่พบการติดเชือ้แบบนี้ ซึง่
พนักงานฯผู้นี้ถือว่าละเมิดกฎการกักกันโรค ทัง้นี้ 
จากการเปิดเผยของรัฐมนตรีสาธารณสุข เหงียน 
ธานห ์ลอง

Vietnam



Date News ข่าว Country Remark
1-12-2020 Indonesian authorities have been monitoring 

several volcanoes that have erupted 
consecutively. Thousands of people have been 
evacuated from the area for safety reasons as 
Mount Someru continues to erupt, spewing 
ashes and sulphur gas out of its chimney. As a 
result, the villagers in the surrounding area are 
migrating to safer places. Indonesia's Geological 
and Volcanic Disaster Mitigation Center did not 
raise the volcano's warning level yet, which it 
remained at level 3 as same as in the last May 
when the first eruption struck The authorities 
advises locals and tourists to stay away from 
the volcano within a 4 km.

ทางการอินโดนีเซยีเฝ้าจบัตาดูภูเขาไฟหลายลูกที่
มีการปะทุและเคล่ือนไหวต่อเน่ือง ส่งผลใหต้้อง
เร่งอพยพประชาชนนับพันออกจากพืน้ที่เพือ่
ความปลอดภัย ภูเขาไฟเซเมรู ยังคงปะทุพ่นเถ้า
ถ่านและก๊าซซลัเฟอร ์ออกจากปล่องอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลใหช้าวบา้นในพืน้ที่โดยรอบต่าง
หวาดผวา ต้องเตรียมเก็บข้าวของ อพยพไปอยู่
ในที่ปลอดภัย ด้านศูนยบ์รรเทาสาธารณภัยทาง
ธรณีวิทยาและภูเขาไฟของอินโดนีเซยี ยังไม่มี
การยกระดับเตือนภัยภูเขาไฟลูกดังกล่าว โดย
ยังคงระดับเตือนภัยในระดับ 3 เทา่กับในช่วง
เดือนพฤษภาคมที่เร่ิมพบการปะทุครั้งแรก พร้อม
มีค าแนะน าใหช้าวบา้นและนักทอ่งเที่ยวอยู่หา่ง
จากภูเขาไฟในรัศมี 4 กิโลเมตร

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
30-11-2020 On November 29th, the Serem Institute of India 

(SII), the world's largest manufacturer of 
vaccines by volume, which has its headquarters 
in Pu-ne, Maharashtra State, Central West 
Coast of India,issued a statement on last 
Saturday(Nov.28) about the preparation of the 
notice to the relevant authorities about the 
license for emergency vaccine production 
"within the next two weeks". The vaccine that 
SII prepares for producing is named 
"Covishield", which is a collaboration project 
from United Kingdom, AstraZenica company 
and Oxford University.

เม่ือวันที่ 29 พ.ย.ว่าสถาบนัเซรุ่มแหง่อินเดีย ( 
เอสไอไอ ) ซึง่ถือเป็นผู้ผลิตวัคซนีใหญ่ที่สุดของ
โลกเม่ือวัดจากปริมาณ และมีส านักงานอยู่ที่
เมืองปเูน ในรัฐมหาราษฎระ ริมชายฝ่ังทาง
ตะวันตกตอนกลางของอินเดีย ออกแถลงการณ์
เม่ือวันเสารท์ี่ผ่านมา เก่ียวกับการเตรียมยื่นค า
ร้องต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพือ่ขอใหมี้การ
พิจารณาใบอนุญาตผลิตวัคซนีเป็นกรณีฉุกเฉิน 
"ภายในอีก 2 สัปดาหข้์างหน้า" โดยวัคซนีที่เอสไอ
ไอเตรียมผลิต มีช่ือว่า "โควิชิลด"์ ( Covishield ) 
มาจากโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยง 2 
แหง่ในสหราชอาณาจกัร คือบริษัทแอสตราเซเน
กา กับมหาวิทยาลัยออกซฟอรด์

India



Date News ข่าว Country Remark
30-11-2020 On November 30th, the World Health 

Organization (WHO) published its annual report 
on the Malaria situation, which recorded a 
global total death toll of 409,000 last year for 
the second year in a row.It is estimated that 
411,000 deaths worldwide, mostly young 
children and infants, which the majorities are 
from the African poorest countries. Meanwhile, 
the global cumulative patients record is 229 
million from the disease has been considered 
"stable" over the past four years.

เม่ือวันที่ 30 พ.ย. องคก์ารอนามัยโลก ( ดับเบลิยู
เอชโอ ) สวิซเซอรแ์ลนด ์เผยแพร่รายงานประจ าปี
 เก่ียวกับสถานการณข์องโรคมาลาเรีย ว่าสถิติ
ผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 409,000 คน 
เม่ือปีที่แล้ว เป็นปีที่สองติดต่อกัน ต่อจากสถิติ
เม่ือปี 2561 ซึง่พบผู้เสียชีวิตประมาณ 411,000 
คนทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กและทารกใน
กลุ่มประเทศยากจนที่สุดของทวีปแอฟริกา 
ขณะที่สถิติสะสมของผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวทั่ว
โลกมีประมาณ 229 ล้านคน ถือว่า "เป็นระดับ
คงที"่ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

Switzerland



Date News ข่าว Country Remark
30-11-2020 Cambodia Ministry of Transport announced the 

closure of more hotels and schools in the 
country's capital after it was found that patients 
with COVID-19 had traveled to and used 
services from those places after the previous 
closure of shopping malls.  "On November 29, 
the Ministry of Public Health found seven new 
COVID-19 cases, six of them belonged to the 
same family of the infected person and another 
came from the US. The spreading of the virus 
from an domestic family could be defined as the 
first local outbreak in Cambodia", said Hun Sen, 
the Prime Minister of Cambodia.

กระทรวงคมนาคมประกาศปิดโรงแรมและ
โรงเรียนในในหลวงของประเทศเพิม่หลังพบว่า
ผู้ป่วยติดเชือ้โควิด -19 เคยเดินทางเข้าออกและ
ใช้บริการในสถานที่เหล่าน้ันหลังประกาศปิด
หา้งสรรพสินค้าไปแล้วก่อนหน้า ในวันที่ 29 พ.ย. 
"กระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วยติดเชือ้โควิด-19 
ใหม่ 7 คน โดย 6 คนในน้ันเป็นสมาชิกครอบครัว
เดียวกัน และอีกคนหน่ึงเดินทางมาจากสหรัฐฯ 
การระบาดในครอบครัวเดียวกันที่ยังแพร่กระจาย
ไปสู่ผู้อ่ืนได้น้ันสามารถก าหนดได้ว่าเป็นการ
ระบาดในชุมชนครั้งแรกในกัมพูชา” นายกฯ ฮุน
เซน ระบุ

Cambodia



Date News ข่าว Country Remark
27-11-2020 On November 27, 2020. Korea Centers for 

Disease Control and Prevention (KCDC) 
reported about the COVID-19 stat of the latest 
24 hours that the cumulative patients have 
increased at least to 32,887, which the number 
increases by 569, the consecutive second day 
that the confirmed cases increased more than 
500 cases. 44 of the infected people came from 
foreign countries and 525 infected people are 
contracted from domestic infection.

เม่ือวันที่ 27 พ.ย.ว่าศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค
เกาหลี ( เคซดีีซ ี) รายงานสถิติเก่ียวกับโรคโควิด-
19 ในรอบ 24 ช่ัวโมงล่าสุด ว่าผู้ป่วยสะสมมี
จ านวนอย่างน้อย 32,887 คน เพิม่ขึน้ 569 คน 
นับเป็นวันที่สองแล้วซึง่เกาหลีใต้ยืนยันผู้ติดเชือ้
รายวันจากโรคดังกล่าวมากกว่า 500 คน ทัง้นี้ 
เกาหลีใต้ยืนยันผู้ติดเชือ้รายวันมากกว่า 500 คน 
ตัง้แต่วันที่ 8 พ.ย.  ส าหรับผู้ติดเชือ้กลุ่มใหม่
แบง่เป็นผู้ติดเชือ้จากต่างประเทศ 44 คน และติด
เชือ้จากภายในประเทศ 525 คน

South Korea



Date News ข่าว Country Remark
27-11-2020 On November 27, 2020, 11.00 AM, Mr. Thanee 

Sangrat, director-general of Information 
Department, Ministry of Foreign Affairs, and the 
spokesman of Ministry of Foreign Affairs 
publicized about the result of the support in 
helping Thais in international countries during 
the pandemic of COVID-19 and facilitating Thais 
from international countries and the foreigners 
in Thailand to come back to their homeland. 
Since April 4 to November 25, 2020 Ministry of 
Foreign Affairs cooperates with other related 
agencies to facilitate 128,108 Thais to come 
back their homeland from 141 countries and will 
commit to continue the mission

เม่ือเวลา 11.00 น. วันที่ 27 พ.ย. 2563 นายธานี 
แสงรัตน ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวง
การต่างประเทศ แถลงข่าวผลการด าเนินงาน
กระทรวงการต่างประเทศในการใหค้วาม
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศในสถานการณโ์ค
วิด-19 และการอ านวยความสะดวกคนไทยใน
ต่างประเทศและชาวต่างชาติในการเดินทางกลับ
หรือเข้าประเทศไทย ว่า ตัง้แต่วันที่ 4 เม.ย.-25 
พ.ย. 2563 กระทรวงการต่างประเทศร่วม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อ านวยความสะดวกคนไทย
กลับมาแล้วทัง้สิน้ 128,103 คน จาก 141 ประเทศ
 และยังด าเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกวัน

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
27-11-2020 Russia's Center for the COVID-19 Situation 

Administration reported that in the past 24 
hours, the authorities had found additional 
25,487 of the infected people, which the number 
is the highest in the reccord, and 524 more 
deaths from COVID-19, the highest death toll 
rising in single-day. Meanwhile, officials said 
that Russia is on the fifth of the world record in 
term of the number of COVID-19 cases, and on 
the second rank in Europe region.

ศูนยค์วบคุมสถานการณโ์ควิด-19  ของรัสเซยี 
เปิดเผยว่า ในช่วง 24 ช่ัวโมงที่ผ่านมา พบผู้ติด
เชือ้จากโรคโควิด-19 เพิม่อีก 25,487ราย ซึง่สูงสุด
เป็นประวัติการณ ์นอกจากนี้ ผู้เสียชีวิตจากการ
ติดเชือ้โควิดเพิม่ขึน้ 524 ราย ซึง่เพิม่ขึน้วันเดียว
มากที่สุดเป็นประวัติการณเ์ช่นกัน ขณะเดียวกัน
เจา้หน้าที่ระบุว่ารัสเซยียังคงมียอดผู้ติดเชือ้โควิด-
19 มากเป็นอันดับ 5 ของโลก และอันดับ 2 ใน
ยุโรป

Russia 



Date News ข่าว Country Remark
27-11-2020 Ministry of Agriculture, Japan. revealed that 

Japan detected an outbreak of Influenza A 
H5N1 at a farm in Hyogo, which is the third 
province that was found the outbreak this year. 
2020 is the worst epidemic of H5N1 in the last 
four years Japan has found an outbreak of 
Influenza A H5N1 at a chicken egg farm in 
Awaji City, Hyogo, on the west of tokyo which is 
close to Kagawa and Fukuoka. The latter two 
cities had previously detected an outbreak of 
Influenza A H5N1. The 146,000 chickens from 
the farm in Hyogo will be killed and buried. 
Also, there will be a limit of movement in a 3 km 
radius around the farm. The latest measures will 
have resulted in more than 1.8 million chickens 
killed since the last outbreak began.

กระทรวงเกษตร ญ่ีปุ่น เปิดเผยว่า ญ่ีปุ่นตรวจพบ
ไข้หวัดนกระบาดที่ฟารม์แหง่หน่ึงในจงัหวัดเฮยีว
โงะ ซึง่นับเป็นจงัหวัดที่ 3 ที่พบการระบาด การ
แพร่ระบาดในปีนี้นับเป็นครั้งเลวร้ายที่สุดของ
ประเทศในรอบกว่า 4 ปี ญ่ีปุ่นพบไข้หวัดนก
ระบาดที่ฟารม์ไข่ไก่แหง่หน่ึงในเมืองอะวะจ ิ
จงัหวัดเฮยีวโงะ ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว ซึง่
อยู่ใกล้กับจงัหวัดคางาวะและจงัหวัดฟูกูโอกะ ซึง่
ตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกก่อน
หน้านี้ ทัง้นี้ ไก่จ านวน 146,000 ตัวจากฟารม์
ดังกล่าวในจงัหวัดเฮยีวโงะจะถูกฆา่และฝัง 
รวมทัง้จะมีการจ ากัดความเคล่ือนไหวในรัศมี 3 
กม. รอบฟารม์ดังกล่าวด้วย โดยมาตรการล่าสุด
จะส่งผลใหมี้ไก่จ านวนมากกว่า 1.8 ล้านตัวถูกฆา่
นับตัง้แต่การแพร่ระบาดครั้งล่าสุดเร่ิมต้นขึน้

Japan



Date News ข่าว Country Remark
27-11-2020 South Korea's defense minister announced a 

ban on vacation leave and a temporary ban 
from the barrack leaving after a large cluster of 
COVID-19 was found in barracks.The South 
Korean Centers for Disease Control and 
Prevention said a large outbreak was found in 
several areas across the country, with the 
additional 583 cases of infection. The reasons 
behind the outbreak are from public and private 
gatherings. The number of people infected this 
time is higher than the peak of the second 
outbreak on August 27, with 441 cases of daily 
infections. As a result, South Korea's defense 
minister announced the ban which will be 
effective on Friday (Nov 27, 2020).

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ 
ประกาศค าส่ังหา้มลาพักผ่อน และหา้มออกจาก
ค่ายทหารช่ัวคราว หลังพบการระบาดโควิด-19
กลุ่มใหญ่ในค่ายทหาร  หน่วยควบคุมและป้องกัน
โรคเกาหลีใต้ระบุว่า พบการระบาดกลุ่มใหญ่ใน
หลายพืน้ที่ทั่วประเทศ ซึง่ตัวเลขผู้ติดเชือ้ที่เพิม่ขึน้
 583 ราย เกิดจากการรวมตัวกันในที่ส่วนตัว การ
รวมตัวในที่สาธารณะ โรงพยาบาล รวมทัง้ในค่าย
ทหาร ซึง่นับว่าจ านวนผู้ติดเชือ้คราวนี้สูงกว่า
จ านวนที่พีคที่สุดในการระบาดระลอกที่ 2 เม่ือ 27
 สิงหาคม ที่มีผู้ติดเชือ้รายวันอยู่ที่ 441ราย ส่งผล
ใหรั้ฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ 
ประกาศค าส่ังหา้มลาพักผ่อน และหา้มออกจาก
ค่ายทหารช่ัวคราว โดยมีผลตัง้แต่วันศุกรนี์้ (27 
พ.ย.63)

South Korea



Date News ข่าว Country Remark
26-11-2020 On November 25th, Russia's Ministry of 

Health,The Camaleya Institute, a Russian 
epidemiological and microbiology research 
center, and Russian Direct Investment Fund ( 
RDIF ) made a joint statement on Tuesday 
about the clinical efficiency of the third phase of 
the "Sputnik V" vaccine, which has tens of 
thousands of volunteers in participation. The 
statement reported that after a full set of 
vaccinations, the effectiveness of the vaccine is 
"91.4% on the day of 28th after vaccination" 
and "more than 95% on the day 42nd after 
vaccination" The retail price of the Sputnik V 
vaccine, according to the preliminary report, is 
"less than $10" ( about $303.34) or two 
dosages for "less than $20" (approximately 
$606.67) ( about 2 times cheaper than Pfizer 
and Moderna vaccines)

กระทรวงสาธารณสุขของรัสเซยี สถาบนักามาเล
ยา ซึง่เป็นศูนยวิ์จยัด้านระบาดวิทยาและจุล
ชีววิทยาแหง่ชาติ และกองทุนความม่ังค่ังแหง่ชาติ
ของรัสเซยี ( อารด์ีไอเอฟ ) ออกแถลงการณ์
ร่วมกันเม่ือวันอังคาร เก่ียวกับประสิทธิภาพทาง
คลินิกของการทดสอบวัคซนี "สปุตนิก วี" ระยะที่
สาม ซึง่มีอาสาสมัครหลายหม่ืนคนเข้าร่วม ว่า
หลังรับการฉีดวัคซนีครบชุดแล้ว ประสิทธิภาพ
ของวัคซนีสามารถป้องกันได้ "91.4% ในวันที่ 28 
แล้วเพิม่เป็น "มากกว่า 95%" ในวันที่ 42 ส าหรับ
ราคาขายปลีกของวัคซนีสปุตนิก วี ตามรายงาน
เบือ้งต้นน้ัน จะอยู่ที่โดสละ "ไม่ถึง 10 ดอลลาร์
สหรัฐ" ( ราว 303.34 บาท ) หรือฉีดครบ 2 โดส 
ในราคา "น้อยกว่า 20 ดอลลารส์หรัฐ" ( ราว 
606.67 บาท ) ซึง่ถูกกว่าวัคซนีของไฟเซอรแ์ละโม
เดอรน์าประมาณ 2 เทา่

Russia 



Date News ข่าว Country Remark
26-11-2020 On November 25, Tokyo's Governor Yuriko 

Koike said on Wednesday that she "asked for 
cooperation" with restaurants and bars, as well 
as businesses related with selling alcohols to 
close before 22:00 local time (20:00 Thailand 
standard time) for 3 weeks, starting from 28 
November onwards. The measures are the 
same as the one used by the Municipality of 
Tokyo in the middle of this year.

เม่ือวันที่ 25 พฤษจกิายนที่ผ่านมา นางยูริโกะ โคอิ
เคะ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว แถลงเม่ือวันพุธ "ขอ
ความร่วมมือ" ใหร้้านอาหารและบาร ์ตลอดจน
ธุรกิจซึง่มีการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ปิด
ท าการก่อนถึงเวลา 22.00 น. ตามเวลาทอ้งถิ่น ( 
20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ) เป็นเวลา 3 
สัปดาห ์เร่ิมตัง้แต่วันที่ 28 พ.ย.เป็นต้นไป โดย
สถานประกอบการทุกแหง่ที่ใหค้วามร่วมมือ จะ
ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยมาตรการ
ดังกล่าวเป็นแบบเดียวกับที่เทศบาลกรุงโตเกียว
เคยใช้ เม่ือช่วงกลางปีนี้

Japan



Date News ข่าว Country Remark
23-11-2020 Department of Disese Control, Ministry of Public 

Health and Center for Resolution of Emergency 
Situation (CRES) reported the daily infection 
stat of COVID-19 that 2 infected people was 
found in Tak province. The first case is a 48 
years old Burmese man found in Baan Oum 
Piam war refugee center, which is populated by 
9,500 refugees in Kireerath sub-district, Phob 
Phra district, Tak. He contracted the disease by 
illegally traveling to Myanmar during travel 
restriction. The second case is Thai woman 
student that has her hometown in Tha Song 
Yang district. She crossed the border from Mae 
Sod border, even though the border had been 
closed from travel restriction policy. However, 
her relative of her are now marked as PUI and 
are under the local quarantines, waiting for the 
disease test results. Opas Kankawinpong, MD, 
acting director-general of Department of 
Disease Control, said that a fewdomestic 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและ ศอฉ. 
แจง้ผลการรายงานการติดเชือ้ประจ าวัน ว่ามีผู้ติด
เชือ้ จ านวน 2 รายในพืน้ที่จงัหวัดตาก รายแรก 
เป็นชายชาวเมียนมา อาศัยอยู่ในศูนยผ์ู้หนีภัย
จากการสู้รบบา้นอุ้มเป้ียมที่มีผู้ลีภ้ัย 9,500 คนใน 
ต.คีรีราษฎร ์อ.พบพระ จ.ตาก วัย 48 ปี ติดเชือ้โค
วิด จากการลักลอบเดินทางไปประเทศเมียนมา
กลับมาติดเชือ้โควิด ส่วนอีกราย เป็นนักเรียน
หญิงชาวไทย ภูมิล าเนาอยู่ที่ อ.ทา่สองยาง ข้าม
มาจากประเทศเมียนมาที่ชายแดนแม่สอด แม้ว่า
จะมีค าส่ังปิดชายแดนก็ตาม โดยญาติของผู้ป่วย
รายนี้ที่มีความเส่ียงสูงได้อยู่ระหว่างการกักตัว
และรอผลตรวจแล้ว นพ.โอภาส การยก์วินพงศ ์
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า
 การพบผู้ป่วยติดเชือ้ในประเทศ 1-2 คนที่ผ่านมา
 ยังไม่ใช่การระบาดระลอก 2 เหมือนในหลาย
ประเทศ เพราะตามหลักระบาดวิทยา การจะ
เรียกว่าการระบาดระลอกใหม่ ตัง้มีผู้ติดเชือ้
จ านวนมากติดต่อกันหลายวัน และยืนยันความ
พร้อมในรักษาโควิด-19 ทัง้การจดัเตรียมยาและ

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
23-11-2020 Indonesian Ministry of Health reported the latest 

COVID-19 statistic in the last 24 hours with the 
confirmation of  4,442 new infected people, 
which add to the total number of 422,386 
infected cases. 422,386 people  were already 
cured, which the number are increased by 
4,198 with 84.1 % cured case percentages. 
However, on the same day, 118 people were 
added to the death toll, which affect the overall 
death toll stat that is increased by 16,002. 
Currently, Indonesia has the most death toll and 
active infected cases of COVID-19 in the South 
East Asia region.

กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซยีรายงานสถิติ
เก่ียวกับโรคโควิด-19 ในรอบ 24 ช่ัวโมงล่าสุด 
ยืนยันผู้ป่วยใหม่ 4,442 คน เพิม่จ านวนผู้ติดเชือ้
สะสมเป็นอย่างน้อย 502,110 คน รักษาหายแล้ว 
422,386 คน เพิม่ขึน้ 4,198 คน คิดเป็นอัตราการ
รักษาหาย 84.1%
 อย่างไรก็ตาม ในรอบวันเดียวกันมีผู้เสียชีวิตอีก 
118 คน ส่งผลใหส้ถิติสะสมของผู้เสียชีวิตจากโรค
โควิด-19 ในอินโดนีเซยีเพิม่เป็นอย่างน้อย 16,002
 คน ปัจจุบนัอินโดนีเซยีเป็นประเทศซึง่มีสถิติ
สะสมของผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 
มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
23-11-2020 On Friday, AstraZeneca, a phamaceutical 

company in United Kingdom, publicized the 
result of the company's COVID-19 vaccine in 
the step 3 of the clinical trail, which the 
company has been co-developing with Oxford 
University. The unofficial name for the vaccine 
is "ChAdOx1 nCoV-19" or "AZD1222". The 
vaccine has "approximately 70% efficiency" 
Even though the result is "quite disappointing" 
compared to vaccines from American 
companies, Pfizer, which has been co-
developed with Biontech, a German 
company,and Moderna, with 90 - 95% efficiency 
to prevent the infection of COVID-19. However, 
AstraZeneca and Oxford University confirmed 
that this vaccine will be "cheaper and more 
availiable" than the precedented vaccines from 
the two American companies.

บริษัทแอสตราเซเนกา ผู้ผลิตยาและเภสัชภัณฑ์
ของสหราชอาณาจกัร ออกแถลงการณเ์ม่ือวัน
จนัทร ์เก่ียวกับผลการวิเคราะหผ์ลการทดสอบ
ทางคลินิกขัน้ที่สาม ของวัคซนีป้องกันเชือ้ไวรัสโค
โรนาสายพันธุใ์หม่ ซึง่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย
ออกซฟอรด์ โดยตอนนี้ยังมีช่ืออย่างไม่เป็น
ทางการว่า "ChAdOx1 nCoV-19" หรือ "AZD1222"
 มีประสิทธิภาพ "ประมาณ 70%" แม้ผลการ
วิเคราะหท์ี่ออกมาถือว่า "น่าผิดหวังพอสมควร" 
เม่ือเทยีบกับวัคซนีซึง่พัฒนาโดยไฟเซอรข์อง
สหรัฐร่วมกับไบออนเทคของเยอรมนี และวัคซนี
ที่พัฒนาโดยบริษัทอีกแหง่ของสหรัฐ คือโมเดอร์
นา ซึง่ล้วนใหผ้ลประมาณ 90 - 95% ในด้าน
ประสิทธิภาพการป้องกันโรคโควิด-19 ที่เกิดจาก
การติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ อย่างไรก็
ตาม แอสตราเซเนกาและออกซฟอรด์ยืนยันว่า 
วัคซนีตัวนี้ "ราคาถูกกว่าและหาซือ้ง่ายกว่า" 
วัคซนีของไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์า

United Kingdom



Date News ข่าว Country Remark
19-11-2020 Yoshihide Suga, Prime Minister of Japan, 

publicized about COVID-19 situation in Japan 
that the situation is "under the circumstance 
which requires highest alertness from every 
section". The standard guideline which 
everyone should not forget is wearing mask all 
the time when staying outside, said Suga. The 
COVID-19 spread warning in Tokyo is currently 
on "Red", which is the highest level out of 4 
levels after the authorities had found 534 new 
infected cases on Thursday, which is 
considered to be the highest number of the 
infected since last January.

นายกรัฐมนตรีโยชิฮเิดะ ซงึะ แถลงเม่ือวัน
พฤหสับดี เก่ียวกับสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในญ่ีปุ่น "เป็นภาวะซึง่ทุกฝ่าย
ต้องตื่นตัวในระดับสูงสุด" โดยแนวทางปฏบิตัิขัน้
พืน้ฐานซึง่ทุกคนไม่ควรหลงลืม น่ันคือการสวม
หน้ากากอนามัยเม่ืออยู่ในสถานที่สาธารณะ 
ระดับเตือนภัยการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธุใ์หม่ในเมืองหลวงของญ่ีปุ่นเป็น "สี
แดง" ซึง่เป็นระดับสูงสุด จากทัง้หมด 4 ระดับ 
หลังพบผู้ติดเชือ้ในพืน้ที่ 534 คน เม่ือวันพฤหสับดี
 เป็นสถิติรายวันสูงสุดนับตัง้แต่มีการแพร่ระบาด
เม่ือเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา

Japan



Date News ข่าว Country Remark
19-11-2020 China Meteorological Adminstration announced 

the freezing weather on the Orange level in 
Northeastern region, which is second to the Red 
level, the coldest temperature rate on the 
measure spectrum. The adminstration adviced 
people to avoid doing outside activities or 
traveling without necessary incidents because 
there are heavy snow and rain in the region, 
which causes the temperature to drop more 
than 10 degrees.

กรมอุตุนิยมวิทยาของจนีประกาศเตือนภัยสภาพ
อากาศหนาวเย็นจดัในระดับสีส้ม ในพืน้ที่ทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจนี ซึง่เป็นระดับ
สูงสุดเป็นอันดับสองรองจากสีแดง โดยแนะน า
ใหป้ระชาชนหลีกเล่ียงการออกไปท ากิจกรรม
กลางแจง้ หรือออกนอกบา้นโดยไม่จ าเป็น 
เน่ืองจากมีหมิะและฝนตกหนัก จนท าใหอุ้ณหภูมิ
ลดต า่ลงอย่างรวดเร็วนับสิบองศา

China



Date News ข่าว Country Remark
19-11-2020 On November 14, 2020, Lt. Gen. Santipong 

Thampiya, Royal Thai Army Spokesman and 
director of Royal Thai Army Center for COVID-
19 Situation Administration revealed that the 
center has been helping and supporting the 
government in prevention and solving the 
spreading of COVID-19 in every aspect, 
including information distribution. To broadcast 
new inforamation about COVID-19 and to 
command for action in responding to the on-
going spreading situation as soon as possible, 
"Royal Thai Army Center for COVID Information 
Distribution" Line group was created as a 
channel to share new information, measures 
and standard guidelines for the center's 
branches in organic units to the battalions 
approximately 580 units nationwide.

เม่ือวันที่ 14 พ.ย.63 พล.ท.สันติพงศ ์ธรรมปิยะ 
โฆษกกองทพับก/ผู้อ านวยการศูนยบ์ริหาร
สถานการณโ์ควิด-19 กองทพับก เปิดเผยว่า ศูนย์
บริหารสถานการณโ์ควิด-19 กองทพับกได้
สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการป้องกันและ
แก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงด้าน
การประชาสัมพันธ ์กระจายข่าวสารหรือส่ังการ
แก่ก าลังพลอย่างรวดเร็ว จงึได้มีการสร้างกลุ่มไลน์
 "ศูนยป์ระชาสัมพันธโ์ควิดกองทพับก" ที่จะเป็น
ช่องทางในการกระจายข่าวสาร มาตรการ และ
แนวปฏบิตัิไปยังศูนยบ์ริหารสถานการณโ์ควิด
ของหน่วยขึน้ตรงในทุกระดับ ถึงระดับกองพัน 
ประมาณ 580 หน่วยทั่วประเทศ

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
18-11-2020 On November 17,2020 Ms. Aung San Suu Kyi, 

Myanmar State Counsellor said about the 
domestic spreading of COVID-19 in Myanmar 
that authorities and people already prepared for 
the virus for a while now for a new wave of the 
spreading due to the 2020 election date on 
November 8, which was the nationwide 
gathering event that would lead to an inevitable 
rising of the infected people.

เม่ือวันที่ 17 พ.ย. นางออง ซาน ซจู ีผู้น ารัฐบาล
พลเรือนเมียนมา กล่าวถึงสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ว่าทุก
ภาคส่วนเตรียมพร้อมล่วงหน้ามานานระยะหน่ึง
แล้ว เพือ่รับมือกับการแพร่ระบาดใหญ่ครั้งใหม่ 
เน่ืองจากเพิง่ผ่านพ้นการเลือกตัง้เม่ือวันที่ 8 พ.ย.
 ซึง่เป็นกิจกรรมที่มีประชาชนรวมตัวกันเป็น
จ านวนมาก

Myanmar



Date News ข่าว Country Remark
18-11-2020 Korea Centers for Disease Control and 

Prevention (KCDC) reported on Tuesday about 
the COVID-19 statistic for the last 24 hours. 
The number of new confirmed cases are 230, 
which is the fourth continuous day that Korean 
official reported more than 200 new confirmed 
cases per day and the third consecutive day for 
3 digits new confirmed case. Chung Sye-kyun, 
Prime Minister of South Korea made a 
statement about the new policies for controling 
people clusters, such as 100 person limited per 
group activity, 30% max capacity for sport 
stadiums ,which both will take effect on the 
midnight November 18 onwards for at least two 
weeks.

ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคเกาหลี ( เคซดีีซ ี) 
ออกรายงานเม่ือวันอังคาร เก่ียวกับสถิติเก่ียวกับ
โรคโควิด-19 ในรอบ 24 ช่ัวโมงล่าสุด ยืนยันผู้ป่วย
ใหม่ 230 คน นับเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ซึง่เกาหลี
ใต้ยืนยันจ านวนผู้ติดเชือ้ใหม่รายวันมากกว่า 200
 คนและต่อเน่ืองเป็นวันที่ 10 แล้ว ที่จ านวนผู้ป่วย
รายวัน "เป็นเลขสามหลัก" นายชอง ซเย-คยอง 
นายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ แถลงว่านับตัง้แต่
ผ่านพ้นเที่ยงคืนเข้าสู่วันพุธที่ 18 พ.ย. เป็นต้นไป 
ครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห ์การ
รวมกลุ่มนอกสถานที่จ ากัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 
คน การแข่งขันกีฬาในสนามใหล้ดจ านวนผู้ชม
เหลือ 30% ของจ านวนปกติ

South Korea



Date News ข่าว Country Remark
17-11-2020 Nguyễn Xuân Phúc, Prime Minister of Vietnam, 

concluded the meeting of 37ᵗʰ ASEAN Summit, 
which hosted in Vietnam this year, that every 
attendees have actively exchanged their 
opinions in order to expand the level of respond 
towards COVID-19 to cover all the problem 
aspects, based on multilateral collaboration. 
ASEAN Countries are focus on encouraging a 
better public healthcare and guarantee on 
creative and efficient collaborate framework in 
order to recovering ASEAN economy, 
systematically support private entrepreneurs, 
and sustain the socio-economic stability of 
every household in ASEAN society.

นายกรัฐมนตรีเหวียน ซวน ฟุก แถลงสรุปผลการ
ประชุมสุดยอด 10 ประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแหง่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซยีน) ครั้งที่ 37 ซึง่เวียดนามท าหน้าที่เจา้ภาพ
ในปีนี้ ว่าทุกภาคส่วนร่วมกันแลกเปล่ียน
ความเหน็อย่างจริงจงั เพือ่ยกระดับการ
ตอบสนองต่อวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ให้
ครอบคลุมทุกมิติ บนพืน้ฐานของความร่วมมือ
พหุภาคี
 ทัง้นี้ อาเซยีนใหค้วามส าคัญกับการส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข และการรับรองกรอบความร่วมมือ
อย่างสร้างสรรแ์ละมีประสิทธิภาพ เพือ่การฟ้ืนฟู
เศรฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในทุกภาคส่วน
ของสังคม

Vietnam
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17-11-2020 "Moderna", an American pharmacutical 

company, informed the public about their 
success on the research of anti-COVID-19 
vaccines. Moderna's vaccine has 94.5% 
efficiency rate tackling the virus. A week before 
the company's statement, another 
pharmacutical company, Pfizer, also announced 
their success about anti-COVID-19 vaccines. 
Both company are now trying to persuade US 
government for emergecy drug usage 
permission as the country recently has infected 
11 millions people and 245000 in death toll.

บริษัท "โมเดอรน์า" ของสหรัฐแถลงข่าวการวิจยั
วัคซนีต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทฯ มี
ประสิทธิภาพสูงถึง 94.5% โดยก่อนหน้านี้ บริษัท 
ไฟเซอรไ์ด้ประกาศการค้นพบวัคซนีต้าน
ประสิทธิภาพสูงก่อนหน้าหน่ึงสัปดาหเ์ช่นกัน 
โดยทัง้สองบริษัทก าลังหาทางใหไ้ด้รับการอนุมัติ
ใช้งานฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้ติดเชือ้เฉพาะ
ในประเทศ 11 ล้านคน เสียชีวิต 245000 คน

United State



Date News ข่าว Country Remark
16-11-2020 Vàm Cỏ (Wham Kho) typhoon moved ashore 

at East of Vietnam on the Sunday morning of 
November 15, 2020 with the wind of 90 km/hr, 
blowing trees and ripping roofs from many 
houses and schools. The typhoon has caused 
at least 5 injured people and almost 650 
thousands Vietnameses to flee to the higher 
grounds. Wham Kho is the fifth typhoon that  hit 
Vietnam in the span of 6 weeks. Before this 
incident, Vietnam has faced with heavy flood 
and landslide that caused 159 deaths, 70 
missing people and many injured. Also, it 
caused damage to more than 400000 houses.

ไต้ฝุ่น หว่ามก๋อ ซึง่เคล่ือนตัวขึน้ฝ่ังทางตะวันออก
ของประเทศเวียดนามเม่ือช่วงเช้าวันอาทติยท์ี่ 15
 พ.ย. 2563 พร้อมกับความเร็วลม 90 กม./ชม. ซดั
ต้นไม้หกัโค่นและพัดหลังคาบา้นเรือนและ
โรงเรียนหลายแหง่ปลิวว่อน ท าใหมี้
ผู้ได้รับบาดเจบ็แล้วอย่างน้อย 5 ราย การมาของ
พายุหว่ามก๋อ ท าใหเ้วียดนามต้องอพยพ
ประชาชนเกือบ 6.5 แสนคนไปยังพืน้ที่สูง หว่า
มก๋อ เป็นพายุลูกที่ 5 ที่เคล่ือนตัวเข้าสู่เวียดนาม
ในช่วง 6 สัปดาหท์ี่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้พวก
เขาต้องเผชิญกับเหตุน า้ทว่มและดินถล่มอย่าง
รุนแรง จนใหมี้ผู้เสียชีวิตถึง 159 ศพ บาดเจบ็
จ านวนมาก และยังมีผู้สูญหายอีก 70 ราย 
นอกจากนี้บา้นเรือนยังเสียหายมากกว่า 4 แสน
หลังอีกด้วย

Vietnam
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13-11-2020 Indonesia has signed $1.5 billion loan deal with 

Australia's government to be used to help 
combat the coronavirus pandemic in the 
Southeast Asian country, Indonesia's finance 
minister Sri Mulyani Indrawati said on Thursday 
(Nov 12)."Everybody, all parts of society, are 
hurt by this COVID-19 outbreak and the role of 
fiscal policy together with other instruments, like 
monetary policy, is very critical during this 
difficult time," Sri Mulyani told a streamed news 
conference.

ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐมนตรีการ
คลังประเทศอินโดนีเซยี กล่าวว่า รัฐบาล
จาการต์าลงนามในข้อตกลงกับออสเตรเลีย โดย
เป็นค่าช่วยเหลือทางการเงินมูลค่า  1,500 ล้าน
ดอลลารอ์อสเตรเลีย เพือ่ใช้เป็นทุนเพิม่เติม
ส าหรับด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเร่ืองการ
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่
ภายในประเทศ

Indonesia



Date News ข่าว Country Remark
12-11-2020 Vanuatu has recorded its first official case of 

Covid-19.The Director of Public Health,, said the 
infected man had flown to Vanuatu from the 
United States via Auckland.A statement on the 
Vanuatu Ministry of Health's website says the 
man "was asymptomatic (not sick) and was 
detected in quarantine during routine day 5 
testing".

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศวานูอาตู ซึง่
ตัง้อยู่ในมหาสมุทรแปซฟิิกตอนใต้ ยืนยันพบผู้ติด
เชือ้โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่รายแรก เป็น
พลเมืองอายุ 23 ปี ซึง่เดินทางกลับจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา  และเปล่ียนเคร่ืองที่ทา่อากาศยาน
ออกแลนด ์ในประเทศนิวซแีลนดใ์นวันท ี 4 พ.ย.
 ที่ผ่านมา  ต่อมาพบว่าติดเชือ้เม่ือวันที่  10  พ.ย.
 ซึง่เข้าสู่สัปดาหท์ี่ 2 ของการเฝ้าระวังในสถานกัก
ตัวของสหรัฐอเมริกา ทัง้นี้ผู้ติดเชือ้ยังไม่แสดง
อาการ

Vanuatu
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12-11-2020 Reuters, The Philippine authorities have ordered 

thousands of residents in eastern coastal 
communities to evacuate ahead of the landfall 
of Typhoon Vamco on Wednesday, only weeks 
after the country was battered by the strongest 
cyclone so far this year.Vamco, which carries 
sustained winds of 125 kph (78 mph) and gusts 
of up to 155 kph, is the 21st tropical storm to hit 
the Philippines this year.

ส านักข่าวรอยเตอร ์รายงานทางการฟิลิปปินส ์ส่ัง
อพยพประชาชนหลายพันคนที่อยู่อาศัยอยู่
บริเวณชายฝ่ังตะวันออกอพยพหนีก่อนที่พายุ
หว่ามก๋อ (Vamco) ซึง่เพิม่ระดับความรุนแรงจาก
พายุโซนร้อน เป็นพายุไต้ฝุ่น และก าลังมุ่งหน้า
ด้วยความเร็วใกล้ศูนยก์ลางพายุถึง 125 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง  เตรียมขึน้ฝ่ังประเทศฟิลิปปินสเ์ม่ือ
วันที่  11 พ.ย.  ที่ผ่านมา

Philippines

10-11-2020 Myanmar has over taken Indonesia and the 
Philippines in the total number of COVID-19 
cases. On Nov 09 ,The total confirmed  case 
are now 61,337 the rcoveried case are 45,756 
and the death case are 1,420. Myanmar 
become the country with the third highest 
number of COVID-19 case in ASEAN region 
after Indonesia and the Philippines. 

ประเทศเมียนมา รายงานสถิติผู้ป่วยโรคโควิท-19
สะสมเม่ิอวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา สถิติผู้ป่วยสะสม
อยู่ที่ 61,337 ราย ขณะที่สถิติสะสมของผู้ป่วย
รักษาหายแล้วอย่างน้อย 45,756 ราย และสถิติ
ผู้เสียชีวิตสะสม 1,420 ราย  โดยประเทศเมียนมา
 มีสถิติผู้ป่วยโรคโควิท-19 สะสมมากที่สุดเป็น
อันดับ3  รองจากประเทศอินโดนีเซยีและ
ประเทศฟิลิปปินส์

Myanmar
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09-11-2020 Malaysia , Education Minister Dr Radzi Jidin 

said the decision to close schools earlier was 
taken following the implementation of the 
conditional movement control order (CMCO) in 
all states in the peninsula, except Kelantan, 
Pahang and Perlis, which will be effective from 
Monday until Dec 6. The move is taken to 
assist efforts by the government to break the 
chain of COVID-19 infection.

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซยี 
แถลงการณใ์หโ้รงเรียนทุกแหง่ในประเทศ ยกเว้น
โรงเรียนในรัฐกลันตัน รัฐปะหงั และรัฐปะลิส  
หยุดการเรียนการสอนตัง้แต่วันจนัทรท์ี่ผ่านมา
จนถึงวันที่ 6 ธ.ค. เพือ่ใหส้อดคล้องกับการ
ยกระดับมาตรการการควบคุมการสังคมครั้งใหม่ 
(CMCO) เพือ่ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโค
วิท 19 ในประเทศมาเลเซยี

Malaysia

08-11-2020 President-elect Joe Biden is planning to quickly 
sign a series of executive orders after being 
sworn into office on Jan. 20, immediately 
forecasting that the country’s politics have 
shifted and that his presidency will be guided by 
radically different priorities.He will reverse 
President Trump’s withdrawal from the World 
Health Organization (WHO) and He will rejoin 
the Paris climate accords.

นาย โจ เบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐคน
ใหม่มีแผนใช้อ านาจแก้ไขนโยบายของ
ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ทนัททีี่เข้ารับ
ต าแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐ ในวันที่ 20 ม.ค.
2021 นโยบายหลักๆ ที่เขาต้องการแก้ไข เช่น 
การยื่นเอกสารสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกองคก์าร
อนามัยโลก และ การกลับเข้าร่วมข้อตกลงปารีส 
หลังจากที่ ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ได้ยื่น
ใบลาออกของประเทศสหรัฐอเมริกาจาก2 
นโยบายดังกล่าว

USA
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06-11-2020 Alberta public health and agriculture officials are 

investigating after the first case in Canada of a 
rare swine flu variant was detected last month 
in a central Alberta patient.The case is only the 
27th in the world since 2005, Chief Medical 
Officer of Health said  "A confirmed case of 
variant Influenza A (H1N2)  has been detected 
in central Alberta .The virus was detected in mid-
October when a patient with influenza-like 
symptoms sought medical treatment at a 
hospital emergency department.

ทางการแคนาดา ยืนยันการพบผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุเ์อ (influenza A)  ชนิดเอสวันเอ็นทู
ในอัลเบอรต์า  ส านักสาธารณสุขรายงานว่า 
ไวรัสดังกล่าว ถูกตรวจพบเม่ือกลางเดือนตุลาคม
ทผี่านมา ผู้ป่วยรายนี้นับเป็นรายที่ 27 ของโลก 
นับตัง้แต่ปี 2005

Canada
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06-11-2020 China has barred non-Chinese travellers from 

Britain, France, Belgium, the Philippines and 
India, imposing some of the most stringent entry 
curbs of any country as coronavirus cases 
surge around the world. Futhermore, England 
started a month-long lockdown on Thursday. 
Britain’s virus death toll is the highest in Europe, 
and it is grappling with more than 20,000 new 
cases a day.

รัฐบาลจนีมีค าส่ังหา้มเดินทางเข้าประเทศส าหรับ
นักเดินทางจากประเทศอังกฤษ เบลเยี่ยม 
ฟิลิปปินส ์และอินเดีย อันเน่ืองมาจาก
สถานการณโ์รคระบาดโควิท-19 ในขณะนี้ 
เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ มีการควบคุมการ
เข้าออกประเทศอย่างเข้มงวด

China  , England

05-11-2020 Rescue teams in the Turkish port city of Izmir 
are continuing to search for survivors of Friday's 
powerful earthquake, as officials more than 100 
people had been rescured. 98deaths have been 
confirmed in Turkey, while the earthquake had 
been countinued to Athen , Greece. 

รายงานแผ่นดินไหวความคืบหน้าแผ่นดินไหว
รุนแรงนอกชายฝ่ังจงัหวัดอิซมีร ์ทางตะวันตกของ
ประเทศตรุกี  มีตัวเลขยืนยืนจ านวนผู้เสียชีวิต
จ านวน62 ราย  รวมไปถึง 100 รายได้รับการ
ช่วยเหลือและ แผ่นดินไหวดังกล่าวได้ส่งผลถึง
เมืองหลวงของประเทศกรีซเช่นกัน

Turkey
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03-11-2020 NAKHON RATCHASIMA: Many villages in 

Wang Nam Khiao district were hit by flash 
floods caused by run-off from the Thap Lan 
National Park following heavy rain in 
mountainous areas on Saturday night. Houses 
and roads linking the villages were reported 
flooded on Sunday morning.Rescue units with 
about 200 personnel rushed to help villagers 
take their belongings to higher grounds..

สถานการณน์ า้ทว่ม ในจงัหวัดนครราชสีมายังน่า
เป็นหว่ง โดยเฉพาะอ าเภอปักธงชัย น า้ทว่มมิด
หลังคาบา้น หน่วยบญัชาการทหารปักธงชัยได้น า
เรือยนตรม์าล าเลียงชาวบา้นสัญจรในเบือ้งต้น
กว่า 200 คน น า้ทว่มหนักท าใหถ้นนหลายเส้นซึง่
เช่ือมเข้าสู่หมู่บา้นถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

Thailand
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03-11-2020 The most powerful typhoon to hit the Philippines 

this year destroyed tens of thousands of homes 
and killed at least 16 people, officials said 
Monday, as communications to the worst-hit 
areas remained cut off. Catanduanes Island and 
nearby Albay province on the most populous 
island of Luzon bore the brunt of the typhoon 
which was packing maximum sustained wind 
speeds of 310 kilometres  per hour when it 
slammed into the east coast on Sunday.

 พายุไต้ฝุ่น “โคนี” ซึง่ถือว่าทรงอิทธิพลสุดส าหรับ
ฤดูมรสุมของฟิลิปปินส ์หลังซดัขึน้ฝ่ังเกาะลูซอน 
ที่ตัง้เมืองหลวงตัง้แต่วันอาทติยท์ี่ 1 พ.ย.ตาม
เวลาทอ้งถิ่น หอบก าลังเร็วลมสูงสุด 310 กม./ชม.
 และท าใหเ้กิดฝนเทกระหน ่าที่สร้างความ
เสียหายอย่างหนักก่อนอ่อนตัวลง เบือ้งต้นมี
ผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 16 ราย บาดเจบ็จ านวน
หน่ึง สูญหายอีก 3 คน คาดตัวเลขความสูญเสีย
อาจเพิม่ขึน้

Philippines
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02-11-2020   Typhoon Goni, which made landfall in the 

Philippines with intense winds early on Sunday 
morning, by the end of the day appeared to 
have spared the area in and around the capital 
Manila, with its 13 million residents.By late 
Sunday, Goni, which at one point was one of 
the most powerful storms ever recorded, had 
weakened to a tropical storm, It passed across 
the Luzon Island  and out to the South China 
Sea  in the Philippines. It was expected to 
reach Vietnam later this week.

ซุปเปอรไ์ต้ฝุ่น โคนี ซึง่ถือเป็นพายุรุนแรงที่สุด
แหง่ปีที่ถล่มฟิลิปปินส ์ได้สร้างความเสียหาย
อย่างหนักแก่บา้นเรือนของประชาชนในประเทศ
ฟิลิปปินสเ์ป็นจ านวนมาก ไต้ฝุ่นโคนีซึง่มีแรงลมที่
มากที่สุดนับตัง้แต่บนัทกึมา  ได้คล่ืนเข้าสู่เกาะลู
ซอน และเคล่ือนสู่ทะเลจนีใต้ คาดการว่าพายโซน
ร้อนลูกดังกล่าวจะเคล่ือนเข้าสู่ประเทศเวียดนาม
ตามล าดับ

Philippines
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01-11-2020 Prachin Buri province, the Verona at Tub Lan, a 

well-known hotel and tourist attraction on 
Highway 304 in tambon Bu Phram in Na Di 
district, was heavily flooded, futhermore,  Many 
villages in Wang Nam Khiao district, Nakorn 
ratchasima province  were hit by flash floods 
caused by run-off from the Thap Lan National 
Park following heavy rain in mountainous areas 
on Saturday night. founded 1 death 18 year old 
boy.

ฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมา ในพืน้ที่อุทยาน
แหง่ชาติเขาใหญ่และอุทยานแหง่ชาติทบัลาน อ.
นาดี จ.ปราจนีบุรี ท าใหเ้กิดน า้ป่าไหลหลากจาก
คลองล าพระยาธาร ไหลเข้าทว่มบา้นเรือนราษฎร
จ านวนหลายหลัง ในขณะเดียวกันน า้ได้เข้าทว่ม
จงัหวัดนครราชสีมาเช่นกัน มีรายงานว่าได้พบ
ผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กอายุ 18 ปี

Thailand

01-11-2020 Super typhoon barrelled into the southern part 
of the Philippines' main island of Luzon on 
Sunday (Nov 1), Bringing "catastrophic" violent 
winds and intense rains with two landfalls so 
far, the weather.T yphoon Goni is the world's 
strongest storm so far this year, gaining further 
strength with 225kmh sustained winds and 
gusts of up to 310kmh.

พายุไต้ฝุ่นก าลังแรง ‘โคนี’ (Goni) ซึง่ถือเป็นพายุ
ไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดในปีนี้ ขึน้ฝ่ังถล่ม
ฟิลิปปินสเ์ม่ือวันอาทติยท์ี่  1 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา 
ด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนยก์ลางพายุถึง 225 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และความเร็วลมกระโชกแรง
สูงถึง 310 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง

Philippines
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31-10-2020 Army commander-in-chief Gen Narongphan 

Jitkaewtae visited Mae Sot and Phop Phra 
districts of Tak Province. He inspected soldiers’ 
operations sealing off the border with Myanmar. 
He said that soldiers intensified their border 
patrols as COVID-19 was spreading fast in the 
neighboring country.

พล.อ.ณรงคพ์ันธ ์จติตแ์ก้วแท ้ผบ.ทบ.  ส่ังเฝ้า
ระวังพืน้ที่แนวประชิดติดกับฝ่ังพม่าตัง้แต่ จงัหวัด
ตาก ไปจนถึงจงัหวัด.เชียงราย พืน้ที่ติดต่อกับ
พม่าทัง้ทางบกและทางน า้ด้าน อันเน่ืองมาจาก
สถานการณ ์โควิด-19  ในประเทศเมียนมายังคง
อยู่ในภาวะวิกฤตอยู่และอาจส่งผลกระทบมาถึง
ประเทศไทยได้

Thailand

29-10-2020 Two people were reported killed and 26 others 
missing as Typhoon Molave hit in central of 
Vietnam on  (Oct 28), knocking down trees and 
tearing roofs off homes in some of the worst 
destruction seen in years. More than 200 of 
flights and closed schools and beaches ahead 
of the typhoon, which made landfall south of 
Danang packing winds of up to 145 kmh.

ไต้ฝุ่น ‘โมลาเบ’ เคล่ือนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนาม
เม่ือช่วงกลางวันวันพุธที่ 28 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา 
ท าใหมี้ผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ และมีผู้สูญหายอีก 26
 ราย  กระแสลมแรงท าใหต้้นไม้และเสาไฟ
จ านวนมากหกัโค่น สร้างความเสียหายรุนแรง
ที่สุดในรอบหลายปี ไต้ฝุ่นโมลาเบ ขึน้ฝ่ังที่เมือง
ดานัง มีความเร็วลมสูงสุด 145 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง
 ท าใหเ้ที่ยวบนิกว่า 200 เที่ยวถูกยกเลิก

Vietnam
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28-10-2020 Weather warning issued by the Meteorological 

Department on Tuesday. The Molave typhoon 
was centred in the middle part of the South 
China Sea, about 675 kilometres from Vietnam, 
packing wind speeds of up to 155km per hour. 
The typhoon would lose steam and turn into a 
tropical storm before passing over Vietnam into 
Thailand. 

กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า พายุ”โมลาเบ”มี
ศูนยก์ลางบริเวณประเทศเวียดนาม ได้อ่อนก าลัง
ลงจากพายุไต้ฝุ่น เป็นพายุโซนร้อนก าลังแรง คาด
ว่าจะเคล่ือนผ่านประเทศเวียดนาม ลาว และเข้า
สู่ภาคอีสานของประเทศไทยตามล าดับ

Thailand

26-10-2020 Typhoon Molave that occurred in 
Philippines.Packing maximum sustained winds 
of 130 kilometres per hour, Typhoon Molave 
made heavy rain ,flooding, toppled trees 
Damaged residental and Damaged farmland 
which occurred in the southern of the main 
island of Luzon before moving to the west of the 
country on the last Sunday.Moreover, 70,000 
had sought shelter in evacuation centers and 12 
fishermen had been still missing.

 Philippines
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26-10-2020  Health Director-general of Malaysia Tan Sri Dr 

Noor Hisham Abdullah reported the new1,240 
Covid-19 cases as of noon Monday (Oct 26), 
bringing the total infections in the country to 
27,805.Dr Noor Hisham also said that there 
were currently 9,744 active Covid-19 cases in 
the country.He  said 691 patients were 
discharged, bringing the total cumulative 
number to 17,825 and 236 death case.

อธิบดีกรมควบคุมโรคประเทศมาเลเซยีแถลงเม่ือ
วันจนัทรเ์ก่ียวกับสถิติโรคโควิค-19  ในรอบ24 
ช่ัวโมง  ยืนยันสถิติผู้ติดเชือ้สะสม 27,805 ราย 
เพิม่ขึน้ 1,240 ราย  ในขณะที่สถิติของผู้ป่วยที่ติด
เชือ้อยู่ที่ 9,744 ราย อธิบดีได้กล่าวเพิม่เติมว่า มี
ผู้ป่วยใหม่ที่หายแล้ว 691 ราย และจ านวนผู้ป่วย
ที่หายจากโรคทัง้หมด 17,825 รายและจ านวน
ผู้เสียชีวิตสะสมทัง้หมด 236 ราย

Malaysia
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26-10-2020 Xinjiang Uygur Autonomous Region, China  

China's northwestern region has reported 137 
new symptomatic coronavirus cases that is the 
highest daily number in last seven months. The 
total infection in the country were 85,810. 
Including 80,911 recovered case and 4,634 
death case. 

ทางการประเทศจนีรายงานว่า ได้มีการเร่งตรวจ
คัดกรองประชาชนในเขตปกครองตนเองซนิเจยีง
อุยกูร ์ทางภาคเหนือของประเทศ โดยพบจ านวน
ผู้ติดเชือ้จ านวน137 ราย แบบไม่แสดงอาการ ซึง่
เป็นสถิติที่สูงสุดนับตัง้แต่สถานการณแ์พร่ระบาด
ของโรคโควิท-19 (ตัง้แต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา) 
สถิติผู้ป่วยสะสมในประเทศอยู่ที่ 85,810 ราย 
ผู้ป่วยที่หายแล้ว 80,911 รายและผู้เสียชีวิต 4,634
 ราย

China
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25-10-2020  Myanmar ,Ministry of public health, reported 

new COVID-19 case up to 1,423 in 24 hours. 
Bringing  the total case is 43,788; 
futhermore,recoveried case is 23,708 and dead 
case is 1,066. The government of Myanmar 
have prepared for importing Remdesivir drug 
30,000 doses for COVID-19 treatment from 
USA.8,000 doses have been arrived and 7,000 
doses have already arrived by cargo plane from 
India. 10,000 doses will be arrived soon by the 
end of October 5,000 will be donated from 
many departments. 

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศเมียนมา
รายงานสถิติผู้ติดเชือ้โรคโควิท-19 รายใหม่ ใน
รอบ24 ช่ัวโมงที่ผ่านมา จ านวน 1,423 ราย เพิม่
จ านวนผู้ติดเชือ้สะสมอย่างน้อย 43,788 ราย 
รักษาหายแล้ว 23,708 ราย และ จ านวนผู้เสียชีวิต
 1,066 ราย   ทางการรัฐบาลเมียนมาได้น าเข้า
ยาเรมเดซเิวียร ์30,000 ชุดจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยยา 8,000 ชุด ได้มาถึงที่
ประเทศเมียนมาแล้ว และอีก7,000 ชุดเพิง่
เดินทางมาถึงผ่านการขนส่งทางเคร่ืองบนิจาก
ประเทศอินเดีย ส่วนอีก 10,000 จะเดินทางมาถึง
ภายในสิน้เดือนตุลาคม 5,000 ชุดที่เหลือ จะ
ได้รับจากการบริจาคจากหลายภาคส่วน

Myanmar
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23-10-2020 Saudel typhoon affect to China this week, has 

escalated into a severe tropical storm and is 
heading toward south China's island province of 
Hainan. It bring torrential downpours and strong 
winds to Hainan island from Friday to Sunday. 
The provincial government has launched a level 
4 emergency response in preparation for the 
storm.

ส านักอุตุนิยมวิทยามณฑลไหห่นาน หรือไหหล า 
ทางภาคใต้ของประเทศจนี แจง้เตือนประชาชน
ระวังอันตรายจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น โซเดล 
(Saudel) ที่ก าลังเคล่ือนตัวทางทศิตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศ ความรุนแรงของไต้ฝุ่นดังกล่าว
 จะท าใหเ้กิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงที่
เกาะไหห่นาน ตัง้แต่วันที่ 23 ถึง วันที่ 25 ต.ค.นี้  
ส านักงานจดัการสถานการณฉุ์กเฉินของมณฑล
ไหห่นาน ได้ยกระดับการเตรียมพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบตัิจากพายุไต้ฝุ่นโซเดล ขึน้เป็นระดับ 4

China

23-10-2020 A local coronavirus infection has been 
confirmed on Koh Samui ,Surat thani province 
.57-year-old French woman, who tested positive 
days after she completed a quarantine on 
arriving in Thailand. The woman was being 
treated for Covid-19 at the hospital and her 
husband and son were being monitored there.

หญิงวัย 57 ปี สัญชาติฝร่ังเศส ติดเชือ้โควิด-19 
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกาะสมุย  จงัหวัดสุ
ราษฎรธ์านี โดยเดินทางมาจากเมืองเดโมเกรส 
ฝร่ังเศส เข้ามาเมืองไทย เม่ือวันที่30 ก.ย.63 ที่
ผ่านมา เธอผ่านการกักตัว 14 วัน ที่สถานกักตัว
ทางเลือกของรัฐ (ASQ) และเข้าการรักษาจาก
การติดเชือ้ รวมไปถึงสามีและลูกของเธอได้รับ
การตรวจหาเชือ้เช่นกัน

Thailand
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21-10-2020 Severe floods and landslides triggered by 

weeks of heavy rains have killed at least 130 
people in central Vietnam and “swamped” five 
million, according to media reports and an aid 
agency.27 people are still missing  Moreover, 
180,000 homes have been submerged and the 
crops have been impacted.

ส านักงานจดัการสถานการณฉุ์กเฉินของมณฑล
ไหห่นาน ได้ยกระดับการเตรียมพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบตัิจากพายุไต้ฝุ่นโซเดล ขึน้เป็นระดับ 4 
โดยคาดว่าพายุโซเดลจะเคล่ือนตัวผ่านเกาะไห่
หนาน ในค า่วันเสารท์ี่ 24 ต.ค

Vietnam

20-10-2020 The first group of tourists arrived under 
Thailand’s new Special Tourist Visa(STV) . 41 
Chinese tourist from Shanghai had arrived on 
the evening of Monday and had been sent to 
state quarantine immediately for 14 days. After 
that they will stay in Thailand for 30 days.The 
second group will arrive on 26 October is 100 
chinese tourists from Guangzhou and the third 
group  will arrive on 28 October is the120 long 
visa type tourists from Shanghai.

นักทอ่งเที่ยวจนีกลุ่มแรกเดินทางถึงไทยแล้วเม่ือ
วันจนัทรท์ี่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึง่เดินทางมา
จากเมืองเซยีงไฮ ้ ประเทศจนี โดยเป็น
นักทอ่งเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ (Special 
Tourist Visa) หรือ STV เบือ้งต้นจะอยู่ประเทศ
ไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน แต่จะต้องผ่านการกัก
ตัวก่อน 14 วัน กลุ่มที่สองจะเดินทางมาถึงวันที่ 26
 ตุลาคมนี้ เป็นนักทอ่งเที่ยวประมาณ100 คนจาก
เมืองกวางเจา ประเทศจนี และวันที่ 28 ตุลาคม 
เป็นนักทอ่งเที่ยวจากเมืองเซยีงไฮ ้ ประเทศจนี ซึง่
เป็นนักทอ่งเที่ยวที่ถือวีซา่ประเภท long stay จาก
เมืองเซีย่งไฮ ้จ านวน 120 คน

Thailand
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20-10-2020 Authorities of Vietnam and the Philippines 
braced on Tuesday for a tropical storm that 
could bring flooding and landslides in both 
countries, as the death toll in Vietnam from 
weeks of adverse weather rose to 105 and 
dozens still missing. Rescue teams and disaster 
officials were on standby and prepared 
equipment in the Philippines, awaiting the arrival 
on the main island of Luzon.

ทางการเวียดนามและฟิลิปปินสเ์ตรียมรับมือพายุ
โซนร้อน  "โซเดล "ซึง่อาจท าใหเ้กิดน า้ทว่มและ
ดินถล่ม โดยทางการเวียดนามพบผู้เสียชีวิต 105 
ศพและผู้สูญหายนับ10 ราย เจา้หน้าที่กู้ภัยและ
สาธารณภัยของฟิลิปปินสเ์ตรียมความพร้อม
รับมือพายุดังกล่าว ซึง่จะขึน้ฝ่ังบนเกาะลูซอน

   Vietnam  
Philippines 

19-10-2020 Myanmar  found 1,150 new covid-19 infection 
on late Monday.The total COVID-19 case were 
36,025 on Monday and more new death case 
up to 42 .There were 880 death case in 
Myanmar.

เมียนมา รายงานการแพร่ระบาดยังน่าเป็น
หว่งยิดติดเชือ้พุง่ต่อเน่ือง โดยเม่ือวันที่ 19 ต.ค. 
พบผู้ติดเชือ้รายใหม่ 1,150 ราย ส่งผลใหย้อด
สะสมรวม 36,025 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิม่ 42 
ราย รวมทัง้หมด 880 ราย

             Myanamr
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19-10-2020 Ministry of Foreign Affairs of Thailand  were 

donated  1 millons face mask by Charoen 
Pokphand Group (CP all group). The objective 
of these project  is to provent COVID-19 
pandemic in Myanmar. According to cooperation 
between  Ministry of Foreign Affairs  and 
Ministry of public health , others affairs  for 
example, urgent medical supply prepared , 
Medical Cooperation between Thailand and 
Myanmar. 

กระทรวงการต่างประเทศรับมอบหน้ากาก
อนามัยจ านวน 1 ล้านชิน้จากบริษัทเครือเจริญ
โภคภัณฑ ์จ ากัด หรือ CP ALLโดยมีวัตถุประสงค ์
เพือ่ป้องกันและรับมือสถานการณโ์รคติดเชือ้
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์หม่ในประเทศเมียนมา  
รวมไปถึงตอกย า้ความร่วมมือระหว่างกระทรวง
ต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึง
องคก์รอ่ืนๆ ดังตัวอย่าง จดัหาอุปกรณก์ารแพทย์
แบบเร่งด่วน หรือ ความร่วมมือทางการแพทย์
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา

Thailand
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16-10-2020 Malaysia recorded 865 new COVID-19  case 

that reported  on Monday. The cumucumulative 
total to 21,363. Moreover 3 new deaths, were 
reported on Monday, Total death in Malaysia up 
to 190. There were also 455 recoveries 
recorded on Monday. A total of 13,717 people 
have recovered.

ทางการมาเลเซยี แถลงเม่ือวันจนัทรท์ี่ผ่านมาว่า 
พบผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หมเพิม่ขึน้ 865
 ราย ส่งผลใหส้ถิติผู้ติดเชือ้สะสมเป็น 21,363 คน 
รักษาหายแล้ว 13,717 คน  เพิม่ขึน้455 คน และ
เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 190 คน

Malaysia

15-10-2020 Kayah State , Myanmar reported  first COVID-
19 case on last Thursday, meaning every state 
and region in Myanmar has now detected 
coronavirus. First of COVID-19 case in Kayah 
State is the woman nurse who attended medical 
training at Yangon’s Ear, Nose and Throat 
Hospital for nine months and has tested positive 
for COVID-19 while she was being quarantined 
in the Kayah capital . 

โควิดระบาดทั่วทุกพืน้ที่ในเมียนมาร ์ , รัฐกะยา
ของเมือนมารย์ืนยันการพบผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา
สายพันธใ์หม่คนแรกในพืน้ที่  เทา่กับว่าตอนนี้ 
เชือ้โรคแพร่ระบาดครอบคลุมทัง้ 7 รัฐ และ 7 
ภูมิภาคในประเทศเป็นที่เรียบร้อย

Myanmar



Date News ข่าว Country Remark
14-10-2020 13 people have been killed and 12,376 others 

evacuated in Cambodia after tropical storm-
triggered rains caused floods in 19 of the 
kingdom's 25 cities and provinces, The floods 
have also inundated 47,923 houses and 
186,689 hectares of rice and other crops.

อุทกภัยคร่า "กัมพูชา" 13 ชีวิต  ส่ังอพยพ
ประชาชนนับหม่ืน , โฆษกทางการกัมพูชา เผยว่า
 พายุโซนร้อน ก่อใหเ้กิดอุทกภัยรุนแรงในเมือง
และจงัหวัด 19 แหง่ จากทัง้หมด 25 แหง่ทั่ว
ประเทศ ท าใหมี้ผู้เสียชีวิตแล้ว 13 ราย

cambodia

14-10-2020 Worldmeters reported the total COVID-19 case 
are now 38,423,691 and death case are now 
1,091,747. USA is the most highest number of 
COVID-19 case in the world , following the 
second place is India and the third place is 
Brazil. 

Worldmeters 

13-10-2020 To prevent futher spreading of the COVID-19 
infection, the National Security Council has 
agreed  to impose the lock down measure in 3 
city. Selangor, Kuala lumper, Putrasaya  have 
been locked down until October, 27.

Malaysia



Date News ข่าว Country Remark
12-10-2020 As on Wednesday, the eye of tropical strom 

Nanka  lay around Northern-Central of Vietnam 
with maximum speed of 100 kph.  Due to the 
impact of strom Nanka  northern and central 
localities should expect heavy rains and 
landslides. 

Vietnam

12-10-2020 The death toll from floods and landslides 
triggered by prolonged heavy rains in central 
vietnam has climbed to 29 as of Tuesday 
morning. 23 peoples had succumbed to 
floodwater , 3 peoples had lost their lives in 
boating accidents, with the remaining 3 peoples 
were killed by electric shock while cleaning their 
homes.

Vietnam

11-10-2020 More rain, from moderate to heavy, is expected 
to come across Cambodia for some more days, 
therefore the country will face continued flash 
floods.

Cambodia



Date News ข่าว Country Remark
10-10-2020 Health authorities track people who live in Tak 

province in contact with two Myanmar lorry 
drivers who were found to be infected with 
Covid-19. The cases were found during active 
testing in five districts bordering Myanmar 
conducted by Mae Sot Hospital and the 
Immigration Bureau.

Thailand

10-10-2020  Commissioner-General of the Royal Thai Police 
concern of COVID-19 situation in Thailand. 
Especially Thailand-Myanmar  Border. Any 
affiliate Department of Royal Thai police for 
example,  immigration office , Police Hospital 
prepare for second round Coronavirus Spread 
in Thailand  that coordinate with Department of 
Disease Control ' s COVID-19 protection 
measure.

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
10-10-2020 Iranian President Hassan Rouhani has 

introduced fines for violators as the country has 
made it mandatory to wear face masks in the 
Tehran city in an attempt to contain the 
resurgence of the Coronavirus. Resident of Iran 
who do not wear face mask , they risk a fine 
500,000 riyals  or 374.19 Thai Bahts.

Iran

09-10-2020 Reuters News reported that the second wave of 
coronavirus infections has been arrived in 
France and Germany. France, the new case 
coronavirus are more than 20,330. The total 
figure are now 691,977  moreover, Germany  
the new coronavirus case are 5,300 and the 
total figure are 121,638.

France, Germany 



Date News ข่าว Country Remark
09-10-2020 Hurricane has been occurred in Louisiana and 

Texas state, USA. "Delta Hurrican  with 130 
mph wind  hited in 2 states in USA bringing 
immediately floods , temporary electric shortage 
, etc wait for recovered. 

USA  

08-10-2020 The Government of Japan  will consider about 
international traveling allowance between Japan 
and 12 countries for example  Australia, New 
zealand, Thailand. Although the government 
prohibit all citizens travel abroad. The 
international traveling  agreement between 
Australia and Japan have been approved since 
yesterday. 

Japan

08-10-2020 AP News reported "Chan hom" typoon  reached 
near Japan .  The weather forecast announced  
the citizen prepared to be ware of heavy rain , 
floods especially in Tokyo city in this weekend. 

Japan



Date News ข่าว Country Remark
08-10-2020 WHO report that Coronavirus Vaccine will be 

ready to used on the end of 2020 thus  9 type 
of candiate vaccines are under development 
period. The Coronavirus Vaccine will been 
official released on the end of 2021. 

WHO

07-10-2020 Members of United States military's Joint Chiefs 
of Staff have gone into self-quarantine. After the 
Coast Guard's second-in-command tested 
positive for the novel Coronavirus. Following a 
top-level meeting at the Pentagon last week. 

USA  

06-10-2020 Government of Myanmar has prepared for 
national election on November 2020 and also 
prepared for pevention of COVID-19 outbreak 
measure . The total confirmed COVID-19 case 
are now 20,033   the recoveried case are 5,782 
and the death case are 471. 

Myanmar



Date News ข่าว Country Remark
06-10-2020 Government of Malaysia ready to lock down  

the area of country where the high number of 
COVID-19  patient  occurred . After founding 
691 new COVID-19 case that is the highest  
number of new COVID-19  case since January 
2020. 

Malaysia

05-10-2020  Prime minister of New zealand announced that 
the measure of protection COVID-19  will be 
relieved on this weekend. She believed that the 
second wave of COVID-19 spread is not existed 
in New zealand. The total case are now 1,855  
recoveried case are 1,790 and the death case 
are 25 .

New zealand

05-10-2020 The international news of France reported 
12,565 new COVID-19 case . Bringing the total 
case are now 619,190 and the death case are 
32,230 thus 30 percent of ICU beds fills with 
COVID-19 Patients. 

France 



Date News ข่าว Country Remark
01-10-2020  Department of disease control of Malaysia 

reported 432 new COVID-19 case .3 case are 
imported cases and 429 are community cases. 
The total COVID-19 case are 10,340 and death 
case are 137.

Malaysia

30-09-2020 Researcher in Thailand collected  7 species of 
bats size and morphological e.g. blood , saliva  
in Cha am , Petchaburi Province. The reason 
that they need to investigate the virus from the 
bat because they want to forbid and monitor  
COVID-19 spread and emerging disease or 
others disease  in Thailand.

Thailand

29-09-2020 Malaysia found new 260 COVID-19 case in the 
country. That is the second place highest rank 
new COVID-19 case since the first period of 
COVID-19 spread. The total confirmed case are 
now 11,484 and the death case are 136 .

Malaysia



Date News ข่าว Country Remark
27-09-2020 The total confirmed case in Republic of India 

are more than 6.1 millions  and death case are 
96,000 . The researcher found that 1 of 15 
citizen of India have antibody in their body. 
Bringing  the real total confirmed COVID-19 
case are more than 63.78 millions. 

India

26-09-2020  World metres Website  announced the total 
confirmed COVID-19 case of all contries  are 
now 33.5 millions  the total death case are 
1,006,868 and the recoveried case are 
24,893,480 . 

UN

25-09-2020 Prime Minister of the Republic of India, 
addressed the general debate of the 75th 
Session of the General Assembly of the UN. He 
said that India Ready to develop COVID-19 
vaccine and it will be released as soon as 
possible. 

India



Date News ข่าว Country Remark
23-09-2020 Myanmar ready to build more 7  COVID-19 

Quarantine camps for more than 10,000 
confirmed COVID-19 case . Citizens have been 
forced to stay in the city and all international 
flight has been suspened until the end of 
October. 

Myanmar

23-09-2020 The government of Myanmar confirmed the total 
confirmed COVID-19 case are now 8,515  the 
recoveried case are 2,381 and the death case 
are 155. Myanmar is the fifth place of higest 
total confirmed case in Southeast Asia after the 
Philippines Indonesia Singapore and Malaysia.

Myanmar

23-09-2020 First minister of India Suresh Angadi passed 
away on Wednesday after testing positive for 
Covid-19 becoming the first union minister to 
succumb to the viral disease. The total COVID-
19 case in India are now 5.7 millions and 
91,149 Death case. 

India



Date News ข่าว Country Remark
22-09-2020 The government of Indonesia reported 4,465 

new COVID-19 case and the total case are now 
more than 257,388. The total confirmed case is 
the second place which most number confirmed 
COVID-19 case in Southest asia.

Indonesia

22-09-2020 The army corps of Myanmar estimate the total 
COVID-19 case will increase more than 16,000 
in the end of September. If  every departments 
of country can not control the Coronavirus 
Pandemic spread. 

Myanmar

20-09-2020 Melbourne, Australia announced to relieve 
lockdown measure after found new COVID-19 
case  less than 35 case. All citizens of the city 
can go outside and make exercises outdoor. 
However, everyone should follow lockdown 
measure.

Australia



Date News ข่าว Country Remark
17-09-2020 The total confirmed case are now 5,541 and 

671 death case . The school have been closed 
and officers should work at home and all 
domestic flight have been suspened  until the 
end of September.

Myanmar

15-09-2020  Myanmar government announced Yangon 
citizen to stay at home. Everyone should work 
at home and school were already closed under 
lockdown period. The health ministry recorded 
new 671 COVID-19 case on Sunday. The total 
COVID-19 case are now 5,541 and 92 Death 
case.

Myanmar

15-09-2020  73 new confirmed case have been found on 17 
September which continuely incresed in 
everyday. The total confirmed case are now at 
least 3,894 that is the fourth place of higest total 
confirmed case in Southeast Asia after the 
Philippines Indonesia Singapore and Malaysia.

Myanmar



Date News ข่าว Country Remark
14-09-2020 32-year-old woman took her three children and 

two nurses across the border from Muse 
township , Myanmar to Ruili city, China . All 
resident of Ruili city were given COVID-19 test  
and 1,185 tested result as  negative, moreover 
Ruili  city will be put under lockdown for at least 
a week.

China

14-09-2020 Myanmar, 104 new COVID-19 case has been 
found in the country on 14 of September. The 
total confirmed COVID-19 case are 3,299 and 
32 death case.The government  will prepare to 
build field hospital where the COVID-19 patient 
stay as soon as possible.

Myanmar

13-09-2020 Philippines, The official total confirmed case are 
now 265,888  and  the new 249 recoveried 
case bringing the total 207,504 recoveried case 
. The death case 4,630. 

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
13-09-2020 The Health Ministry announced 3,141 new 

confirmed COVID-19 case on Monday. Bringing 
the total number of infection to 221,253 and 118 
peoples have died of the infection. Bringing the 
total death case to 8,841.

Indonesia

13-09-2020 Government of Myanmar announced All 
domestic flights have been suspened until 
1October and 29 Districts of Yangon city has 
been locked down.

Myanmar

12-09-2020 The ranking of total confirmed COVID-19 case 
by country in the world, Thailand is the 121 
place. The total confirmed case is 3,461 and 58 
death case. The first place is United States of 
America (USA) .

Thailand

12-09-2020 The total confirmed COVID-19 case jump to 
257,863 in Philippines with 4,935 new 
inflections. The number of recoveried case is 
187,116 and  Death case is 4,292.

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
11-09-2020 Myanmar, Yangon forbid the people travel out 

of the city until 3 October for relieaf the 
excessive COVID-19 spread thus, 29 districts of 
the city has been locked down.

Myanmar

10-09-2020 India found more than 100,000 new COVID-19 
case . The total confirmed case at least 
4,562,414 and  76,271 death case. These 
country is the second place which get the most 
infected of COVID-19. 

India

10-09-2020 Uzbekistan football player of Buriram United 
Team get infected of COVID-19 , The 
Department of Disease control said " he arrived 
in Thailand on 13 august then he stayed in 
state quarantine and found that he get infected 
COVID-19 again".

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
09-09-2020 The ministry of Public Health of Myanmar 

announced 1,889 confirmed COVID-19 case. 
The Spread of coronavirus continuously 
excessive increased in the country especially 
Yangon city. 

Myanmar

08-09-2020 The total new COVID-19 case 
extremelyincrease average 1,000  case per day 
thus, the governor of Jakarta announced to lock 
down the city again on 14 September.

indonesia

08-09-2020 Yangon ,Myanmar , The officer of president 
office has been get infected with COVID-19 . 
The man who get infected, was among the 197 
people who tested positive for coronavirus in 
the last 24 hours.

Myanmar

08-09-2020 The ministry of Public Health is worried about 
spread of COVID-19 in Myanmar as, the 
prediction that the virus could reach in Thai-
Myanmar border in the next two weeks.

Thailand 



Date News ข่าว Country Remark
05-09-2020

The total confirmed case are more than 1,500 
,therefore  the government announced to apply 
the COVID-19 prevented measure.

Myanmar

05-09-2020  Department of Disease Control of Malaysia 
reported 100 new COVID-19 case that is the 
highest  number of Malaysia new COVID-19 
case since June. The total case are now 9,559.  

Malaysia 

04-09-2020 Ministry of Public Health of Myanmar 
announced the total COVID-19 case more than 
1,200,futhermore the death case are 9 case and 
the recovered case are 359 case. 

Myanmar

03-09-2020 Melbourne,  Australia anti-lockdown of spread of 
COVID-19 . As, 200 protesters were arrested by 
police.  

Australia

03-09-2020 613  Thai citizens and foreigners go back from 
the oversea ,as 9 people get high temparature 
and they have been sent to the hospital 
immediately.

Thailand



Date News ข่าว Country Remark
02-09-2020   The total confirmed covid-19  more than 1,000 

case .The most case occurred in the Rakhine 
State and Mandalay city moreover, The 
gorverment extended COVID-19 prevent 
measures.    

Myanmar

02-09-2020 Thailand found 1 new covid-19  case that 
occurred in the country. The new confirmed 
case is the prisoner who has tested positive for 
the coronavirus and has been moved from the 
prison to a hospital run by the Corrections 
Department.

Thailand

02-09-2020 Military Doctor have been assigned  to treat 
COVID-19 patients in 9 hospitals which located 
in seoul. As, 267 new COVID-19 case and the 
total confirmed 20,449 case.

South korea

01-09-2020 Australia  reached into recession period  
because of the COVID-19 pandemic spread to 
all part of country ,thus  835,000 citizens 
unemployed. 

Australia



Date News ข่าว Country Remark
01-09-2020 Russia  confirmed 4,729 new COVID-19 case 

on Tuesday. Bringing the total case in the 
country 1,000,048. The total confirmed case is 
the fourth place highest number  after USA , 
Brazil , and India. 

Russia 

30-08-2020 Wuhan, china kindergarten school primary 
school and secondary school have reopened 
again after the relieve lock down period of 
COVID -19 pandemic (23 January to 3April. ) 

China

30-08-2020 President of Philippines announced to apply 
COVID-19 control measures in the country until 
the end of the month. Citizen of Philippines 
have to wear face mask or face shield when go 
outside or use public Transportation. 

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
27-08-2020  South Korea,  KCDC  (Korea Centers for 

Disease Control and Prevention) reported 
COVID-19 new case up to  more than 300 in 
one day. The total case are 19,400 and the 
death case are 321 . 

South Korea

27-08-2020 Malaysia  announced that restrictions in place to 
limit the spread of the coronavirus disease are 
to remain in place until December 31 moreover, 
the country has been forbid the tourists entering 
the country  until the end of the 2020 . 

Malaysia

26-08-2020 China , Local Coronavirus transmissions are 
near zero and People begin the normal life 
again, for example in Shanghai, restaurants and 
bars are crowded moreover, in Beijing, 
thousands of students are heading back to 
campus.

China



Date News ข่าว Country Remark
25-08-2020 Seoul, South Korea found new 28 COVID-19 

case who stay in apartment .The total new case 
are now 441 which are the highest case since 
the founding of the first period of Coronavirus 
epidemic in the country. 

South Korea

25-08-2020 Yangon, Myanmar reported 70 new COVID-19 
case that is the highest data on 26, August. The 
total confirmed case are more than 570. The 
government announced to lock down in many 
cities in Myanmar.

Myanmar

24-08-2020 Seoul Korea reported all school in the city has 
been suspended after found 43 new COVID-19 
case who are all school personnel. The total 
confirmed case are 17,945 and the death case 
are 397. 

South Korea



Date News ข่าว Country Remark
23-08-2020 Auckland , New Zealand  continue lock down 

until 30 August. The government also force the 
people wear mask in the public Transportation 
after found continually new COVID-19 case.

New Zealand

23-08-2020 New type of COVID-19 still speared in Seoul, 
South Korea. The Death case still at least 309 
per day. The total confirm case are 14,219 .

South Korea

22-08-2020 South Korea, the government will force more 
social distancing measure in all area of country 
thus, the total case are 17,399. 

South Korea

22-08-2020 Most of 80 percent of confirmed death case  is 
occurred in Victoria  state , Australia. The new 
case are about 200 per day. The total death 
case in the country are 24,781.

Australia



Date News ข่าว Country Remark
22-08-2020 Seoul, South Korea enhance COVID-19 

pandemic protection after found more than 300 
new COVID-19 case in 2 days. The total 
confirmed case are 17,002. 

South Korea

22-08-2020 Philippines reported 4,933 new COVID- 19 
case. The total confirmed case are 187,249 now 
moreover, the government warn people to wear 
mask and face shield in the mall and public 
transportation. 

Philippines

21-08-2020 China become the leader of COVID-19 vaccine 
although it not safety enough for using. There 
are consist of 9 type of vaccines which in the 
phase 3 of developing  before release to the 
public and the vaccine will be approved  in  next 
2 or 3 months. 

China



Date News ข่าว Country Remark
21-08-2020 Dr. Tedros Ghebreyesus General Director of 

WHO compared the coronavirus pandemic to 
the 1918 pandemic, which lasted two years, 
saying, "we hope to finish this pandemic before 
less than two years.

WHO

20-08-2020 Myanmar , Rakhine state has been lock down 
after find the local transmission COVID-19. The 
total of 22  new COVID-19 cases were 
reported, mostly returned from neighboring 
countries Bangladesh, Thailand and China.

Myanmar

20-08-2020 South Korea reported 288 new COVID-19 case. 
Most of new case has been found in Seoul; in 
addition, COVID-19 spreads quickly across 
Seoul following large scale outbreak in church. 

South Korea

20-08-2020 Vietnam reported total COVID-19 case are 
1,007. More than half of the total confirm case 
are linked to new outbreak last month in Da 
Nang. 

Vietnam



Date News ข่าว Country Remark
20-08-2020  India found 69,652 new COVID-19 case in 24 

hours. The total case are more than 2.8 million 
and the recovered case are 2 million case 
moreover, the death case are 53,866.

India

20-08-2020  Philippines found 4,650 COVID-19 case. The 
total case in country up to 173,477 and 111 
death case. As Manila and near province have 
been lockdown again for 15 days. 

Philippines

19-08-2020 South Korea confirm 297 new COVID-19 case. 
The total case are at least 16,058 which is the 
highest number since March 2020. All night 
club, restaurant, internet café have been 
suspended.

South Korea

19-08-2020 New Zealand reported 6 new COVID-19 case 
one of which is in managed isolation. Moreover, 
the government arrange 1,200 military staff to 
support Medical personnel in COVID-19 
situation. 

New Zealand



Date News ข่าว Country Remark
19-08-2020 Thailand found 2 new women COVID-19 case 

after they completed 14 days stay in State 
Quarantine camp. The first case was 34 year 
old woman who go back from United Arab 
Emirates and the second case was 35 year old 
woman who go back from United Arab Emirates. 

Thailand

18-08-2020 Victoria State, The total confirm case are 
17,238 and the death case are 334. The data is 
the lowest data since 18 July 2020.

Australia

17-08-2020 Seoul, South Korea has suspended all church 
and all entertainment Venue for more than 2 
weeks. After founding aggressive number case 
of COVID-19. The total confirm case are 15,761 
and the death case are 306. 

South Korea



Date News ข่าว Country Remark
17-08-2020 Seoul , South Korea  The total confirmed case 

are 15,761. The new case are 246. 11 of new 
case back from foreign countries and 235 case 
get transmitted in country.

South Korea

17-08-2020 Yangon, Myanmar total confirmed case are 375. 
The first locally transmitted COVID-19 case in 
country after nearly one month of only imported 
case. 

Myanmar

17-08-2020 Director –General Department of public Health 
of Malaysia warn people to be careful of COVID-
19 mutation. Every people should wear face 
mask, keep cleaning and keep social distancing. 

Malaysia

16-08-2020 Ministry of Interior of Philippines get transmit 
COVID-19   for second time .After found 
Coronavirus for 5 months.  The total confirmed 
case in Philippines are 164,474 and the death 
case are 2,681.

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
15-08-2020 Melbourne, Australia continued lock down until 

the aggressive COVID-19 situation. The New 
case are 279 and the confirmed case in 
Australia are 23,287. 

Australia

15-08-2020 New Zealand confirmed 13 new cases occurred 
in one day. 12 new cases in community, 1 case 
in Managed isolation. The total case are 1,662.

New Zealand

14-08-2020 Seoul, South Korea confirmed new COVID-19 
case are 166 cases. The new case affected 
from Foreign Countries. The total case more 
than 15,000 are active. 

South Korea

10-08-2020 Melbourne, Australia confirmed  new COVID-19 
case are 303 cases .The total case  16,517  are 
active. 

Australia

10-08-2020 Auckland, New Zealand are continued lock 
down for 12 days after founding group of people 
who get affected by COVID -19 . 

New Zealand



Date News ข่าว Country Remark
07-08-2020 Melbourne, Australia reported 322 new cases 

and the total confirm case at least 14,957 cases. 
Australia

05-08-2020  India found more than 2.15 million confirm 
COVID-19 cases and 43,500 Death cases.

India

04-08-2020 524   Thai citizens and foreigner went back 
from South Korea and Taiwan.  7 cases found 
that they have high temperature. 

South Korea

04-08-2020  The total COVID-19 confirm case in the 
Philippines are now 112,593 cases. The confirm 
cases 44,429 are active.

Philippines

03-08-2020 Vietnam confirmed the first COVID-19 Death 
case since last Friday. The confirmed case are 
652 cases. 

Vietnam

02-08-2020 Philippines announced to lock down again. All 
transportation and Domestic Flight have been 
suspended. 

Philippines



Date News ข่าว Country Remark
02-08-2020 India, More than 50,000 confirm cases continue 

occurred in 5 days. This rank is the third place 
in the world.

India

01-08-2020 Victoria State, Australia already warned in Crisis 
Situation because of Aggressive number of 
people who get affected by coronavirus.  671 
New cases and 7 Death cases in One day. 

Australia

01-08-2020 Hong Kong announce to use The AWE 
exhibition for temporary hospital where is 
located near the airport. The temporary hospital 
will be prepared for COVID-19 patient who not 
in emergency case.

Hong Kong

31-07-2020 Da Nang, Vietnam found The first Death 
Coronavirus case in city  furthermore ,  93 New 
cases occurred in Da Nang  after they have not 
found in 100 days. 

Vietnam



Date News ข่าว Country Remark
30-07-2020 Ministry  of Foreign Affairs of  Thailand  said   

Egypt Medicine take care  Thai resident in 
Egypt  After  they found new Thai coronavirus  
cases  and 290 Thai resident in Egypt want to 
go back Thailand.                                     

Thailand

30-07-2020 Tokyo  found  435  New Coronavirus  cases 
and  Tokyo provincial governor prepared to 
announce the approval of the council of Minister 
;  declared  on Emergency  situation in all areas  
 of Tokyo.  

Japan

30-07-2020 Melbourne, Australia announced to lock down 
again at least 6 weeks moreover people in city 
must wear the mask when they go outside 
home. 

Australia

29-07-2020 Da Nang, Vietnam   reported nine new cases of 
coronavirus cases.  Eight in Da Nang  and one 
in Hanoi.

Vietnam



Date News ข่าว Country Remark
29-07-2020 Japan Found more than 10000 new coronavirus 

cases.  The most case has been found in 
Tokyo at least 12238 cases. 

Japan

28-07-2020 India   Mumbai, more than half of residents 
living in Mumbai slums may have contracted 
coronavirus.

India

28-07-2020 Thailand  continue  Emergency  Decree  On 
Public Administration in Emergency Situation  
whereas the prime mister ,upon  the approval of 
the council of Minister ;  declared  on 
Emergency  situation in all areas  of kingdom of 
Thailand . Until 31 Aug 2020.

Thailand

28-07-2020 Vietnam has suspended all flights and public 
transport to and from Da Nang for 15 days from 
Tuesday after at least 15 cases of the novel 
coronavirus were detected in the city. 

Vietnam



Date News ข่าว Country Remark
27-07-2020 China reported 68 new coronavirus cases. It is 

so aggressive number until April. 
China

27-07-2020 Heavy rain occurred in Bangladesh   for 30 
years ago furthermore and The Coronavirus 
Pandemic spread for 4 months. People cannot 
gain income and get more shortage. 

Bangladesh

21-07-2020  China government found 61 Coronavirus 
Pandemic Patient. It is the highest number until 
April 2020 moreover, every Coronavirus 
Pandemic Patient get infect in China. 

China

21-07-2020 Victoria state, Australia Coronavirus Pandemic 
Patient more than 549 case in one day. The 
government said that they have to lock down as 
long as they can do and until the people will 
cooperate the government lock down policy.

Australia



Date News ข่าว Country Remark
People who fly to China have to bring the 
COVID-19 document. These rule for reduce the 
number of Coronavirus Pandemic Patients in 
China.

China

EU recovered deal on nearly 860 Billon Euro for 
Stimulate European Economics by Coronavirus 
Pandemic 

EU

Royal Thai Army  plan to welcome back 151  
Infantry -men  who joined Thai -American Army 
training in Hawaii , USA. Everyone should follow 
COVID-19 protection measure and Rules.

USA


