
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค.  
 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 
 

• เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม ่157 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 10,991 ราย  
• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ร้อยละ 63.2 (6,943 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.6 (67 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 36.2 (3,981 ราย) อยู่ในระหว่างการ

รักษาหรือการแยกตวั  ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวิตในวนันี ้
• ผู้ ป่วย 157 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการ ประกอบด้วยบคุคล 4 รายท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการ

วินิจฉยัในสถานกกักนัโรค อีก 21 รายเดินทางเข้าประเทศผา่นพรมแดนทางบก0

1 

• ผู้ ป่วย 157 รายใหมย่งัประกอบด้วย  

 90 รายติดเชือ้จาก “การติดเชือ้ภายในประเทศ” (มีความเก่ียวข้องกบัความเสี่ยงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั 

หรือสมัผสักบัผู้ติดเชือ้) ประกอบด้วย เชียงใหม ่(2 ราย) เพชรบรีุ (4 ราย) กรุงเทพมหานคร (24 ราย) นนทบรีุ (2 ราย) ปทมุธานี (2 

ราย) สมทุรปราการ (15 ราย) ชลบรีุ (9 ราย) สมทุรสงคราม (1 ราย) สมทุรสาคร (25 ราย) อ่างทอง (3 ราย) พิษณโุลก (1 ราย) 

ตรัง (1 ราย) และหนองคาย (1 ราย) 
 42 รายเป็นแรงงานข้ามชาติ (19 ราย) และประชากรไทย (23 ราย) ท่ีมีความเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในจงัหวดัสมุทรสาคร และ

ตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัปทมุธานี (13 ราย) สมทุรสาคร (10 ราย) ระยอง (12 ราย) 

ชลบรีุ (5 ราย) สมทุรปราการ (2 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้กลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 3,006 ราย 
• ขณะนีพ้บผู้ ติดเชือ้โควิด 19 จากการติดเชือ้ภายในประเทศแล้วใน 60 จังหวัด จังหวัดใหม่ท่ีพบผู้ติดเชือ้ (1 ราย) ในวันนีค้ือจังหวัด

พิษณโุลก 
• ในการระบาดระลอกใหม ่(ระหวา่งวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 ถึง 13 มกราคม 2564) มีการรายงานผู้ ป่วยยืนยนัแล้ว 6,754 ราย ในจํานวนนี ้

3,317 รายมาจากการติดเชือ้ภายในประเทศ 3,041 รายพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 369 รายเป็นบุคคลท่ีเดินทางกลบัจาก

ต่างประเทศ ณ ปัจจุบนั 3,003 รายหายดีแล้ว 2,240 รายพกัรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,511 รายพกัรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือ

สถานพยาบาลประเภทอ่ืน และ 7 รายเสยีชีวิต  

• ใน 60 จงัหวดัท่ีพบผู้ ป่วยท่ียงัมีเชือ้อยูน่ัน้ 10 จงัหวดัมีการรายงานผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย 12 จงัหวดัมีการรายงานระหวา่ง 11 ถึง 50 ราย

สะสม และ 38 จงัหวดัมีการรายงานระหวา่ง 1 ถึง 10 รายสะสม ท่ีเหลืออีก 17 จงัหวดัยงัไมม่ีการรายงานผู้ ป่วยตัง้แตม่ีการระบาดระลอก

ใหม ่

• 10 จังหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย ได้แก่ สมุทรสาคร (3,391 ราย) ชลบุรี (620 ราย) ระยอง (541 ราย) กรุงเทพมหานคร (512 

ราย) สมทุรปราการ (298 ราย) จนัทบรีุ (212 ราย) นนทบรีุ (147 ราย) นครปฐม (75 ราย) อา่งทอง (84 ราย) และปทมุธานี (67 ราย) 

• การวเิคราะห์ผู้ ป่วยยืนยนั 4,048 รายท่ีรายงานระหวา่งวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 ถงึ 12 มกราคม 2564 พบวา่ 

 

 
 
                                                

1 ข้ามชายแดนจากประเทศเมียนมาท่ีจงัหวดัตาก (ชาวไทย 21 คน) 

13 มกราคม 2564 

67 
เสียชีวิต 

3,981 
กาํลังรักษา 

6,943 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

 

10,991 



 
 
 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคตดิเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีน่ี  

• ตดิตามความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิท่ีน่ี 

• ตดิตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิท่ีน่ี 

  

สาํนักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถสง่ข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
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ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 

ร้อยละ 44 พบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก ร้อยละ 3 พบจากการตรวจค้นแหลง่พนนั 

ร้อยละ 40 เป็นแรงงานข้ามชาต ิ ร้อยละ 2 เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ตดิเชือ้ 

ร้อยละ 40 สมัผสัเชือ้จากท่ีสาธารณะและตลาด ร้อยละ 1 สมัผสัเชือ้จากสนามชนไก ่

ร้อยละ 11 เป็นผู้สมัผสัของผู้ ป่วยยืนยนั น้อยกวา่ร้อยละ 1 สมัผสัเชือ้ในร้านอาหาร 

ร้อยละ 4 สมัผสัเชือ้ในสถานบนัเทิง น้อยกวา่ร้อยละ 1 สมัผสัเชือ้ในสถานท่ีแออดั 

 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• มาตรการช่วยเหลอื : เมื่อวานนีค้ณะรัฐมนตรีได้อนมุตัิมาตรการบรรเทาทกุข์จากโรคโควิด 19 ซึง่รวมถึงการแจกเงินสด 3,500 บาทตอ่เดือนเป็น

เวลา 2 เดือนสําหรับแรงงานนอกระบบ การขยายแผนการช่วยเหลือค่านํา้ค่าไฟแบบร่วมจ่ายระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคม และการให้

สนิเช่ือดอกเบีย้ตํ่าสาํหรับบคุคลทัว่ไป รวมทัง้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) และมาตรการอ่ืนๆ 

• วคัซีน : นายกรัฐมนตรีได้สัง่การให้สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่งดําเนินการจดทะเบียนวคัซีนโควิด 19 โดยเฉพาะวคัซีนของบริษัท 

AstraZeneca กระทรวงสาธารณสขุได้พฒันาแผนการฉีดวคัซีน โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัตามความเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ 

ผู้สงูอาย ุผู้ ท่ีมีโรคประจําตวั และผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีอตัราการแพร่เชือ้สงู 

 

คาํอธิบาย : การตรวจเชือ้โควดิ 19 โดยห้องปฏบัิตกิาร (2) 

วิธีการตรวจเชือ้โดยห้องปฏิบตักิารท่ีใช้บอ่ยท่ีสดุสาํหรับผู้ ท่ีติดเชือ้โควิด 19 จะเป็นการตรวจ 1. องค์ประกอบของเชือ้ไวรัสเอง หรือ 2. 

องค์ประกอบบางอยา่งของระบบภมูิคุ้มกนัของผู้ติดเชือ้ซึง่ตอบสนองตอ่เชือ้ไวรัส 

• การตรวจเชื้อไวรัสโควดิ 19   

สารพนัธุกรรมในเชือ้ไวรัสโควิด 19 มีช่ือเรียกวา่ RNA ซึ่งเชือ้ไวรัสโควิด 19 ท่ีแพร่อยู่ในผู้ติดเชือ้แตล่ะคนอาจมีลกัษณะปลีกยอ่ยท่ีแตกตา่ง

กนัเองเล็กน้อย แตจ่ะแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจาก RNA ของไวรัสชนิดอ่ืน ๆ เสมอ การตรวจหาเชือ้ไวรัสแบบวิธีมาตรฐาน (PCR) ใช้เพ่ือ

ตรวจหา RNA การเรียงตวัของโปรตนีเปลอืกหุ้มไวรัสโควิด 19 ก็มีลกัษณะแตกตา่งจากไวรัสอ่ืน ๆ โปรตีนเหลา่นีเ้ป็นโปรตีนเดียวกนักบัท่ีพบ

ในระบบภมูิคุ้มกันของเรา และเรียกว่าแอนติเจน และการตรวจประเภทท่ี 2 ท่ีใช้ในการตรวจหาเชือ้โควิด 19 โดยตรงก็คือการตรวจหา

แอนติเจน 

• การตรวจหาเชือ้โควิด 19 จากการตอบสนองของระบบภมิูคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัส 

ระบบภมูิคุ้มกนัของเราคอ่นข้างซบัซ้อน แตโ่ดยปกติหากเราป่วยด้วยการติดเชือ้ใด ๆ ระบบภมูิคุ้มกนัของเราจะทํางาน และหลงัจากนัน้ไม่ก่ี

วนั เราก็จะเร่ิมผลติโปรตีนท่ีเรียกวา่แอนติบอดี แอนติบอดีเหลา่นีทํ้างานร่วมกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของระบบภมูิคุ้มกนัเพ่ือตอ่สู้กบัเชือ้โรคท่ี

ทําให้เราไม่สบาย การตรวจประเภทท่ี 3 ท่ีใช้ในการวินิจฉัยการติดเชือ้โควิด 19 คือการตรวจหาแอนติบอดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงท่ีว่า

แอนติบอดีท่ีเราสร้างขึน้เพ่ือต่อสู้กบัไวรัสโควิด 19 ก็จะมีลกัษณะเฉพาะสําหรับไวรัสชนิดนี ้นอกจากนี ้ร่างกายของเรายงัผลิตแอนติบอดี

หลากหลายประเภท ชนิดแรกท่ีปรากฏเรียกวา่ IgM และจากนัน้ร่างกายก็จะผลติ IgG 
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 ลิงก์มีประโยชน์ 
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• ธรรมชาติของการเกดิโรคของโรคโควดิ 19 และการตอบสนองของระบบภมิูคุ้มกัน : เหตุใดการทําความเข้าใจการตรวจเชื้อโดย

ห้องปฏิบัตกิารจึงมีความสําคัญ  

เน่ืองจากสารพนัธกุรรม และโปรตีนเยื่อหุ้มผิว/แอนติเจนนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีมีอยูใ่นตวัไวรัสอยูแ่ล้ว ทัง้ 2 อยา่งนีจ้งึปรากฏขึน้ในเวลา

เดียวกนั และมีปริมาณเพ่ิมขึน้ควบคูก่นัไป และจะเร่ิมหายไปในเวลาเดียวกนั จงึหมายความวา่กวา่ท่ีปริมาณของทัง้ 2 องค์ประกอบจะมี

มากพอจนสามารถตรวจพบได้จะต้องใช้เวลา ดงันัน้การตรวจด้วยวิธี PCR และการตรวจแอนตเิจนจะไมส่ามารถพบการติดเชือ้ได้ในทนัทีท่ี

รับเชือ้ นอกจากนีเ้น่ืองจากระบบภมูิคุ้มกนัของเราจะต้องใช้เวลาสกัพกัก่อนท่ีจะเร่ิมตอ่สู้กบัเชือ้โรค ผลการตรวจแอนติบอดจีะเป็นบวกได้

ต้องรอเวลาสกัระยะหนึง่ ในระยะแรกของการตดิเชือ้ผลตรวจแอนติบอดจีงึมกัจะออกมาเป็นลบโดยปกต ิในขณะท่ีการตรวจแบบ PCR และ 

การตรวจแอนตเิจนสามารถให้ผลเป็นบวก นอกจากนีแ้ม้วา่ระดบัของแอนติบอดจีะลดลงเมื่อเวลาผา่นไป ผลตรวจแอนติบอดีจะยงัคงเป็น

บวกอยูอี่กนานหลงัจากท่ีไวรัสหมดไปแล้ว ดงันัน้แอนดิบอดีจงึบง่บอกของการ “ฟืน้ตวั” และยงัเป็นสญัญาณของการสร้างภมูคิุ้มกนั 

(ปอ้งกนัการตดิเชือ้ซํา้) สาํหรับไวรัสชนิดนัน้ๆ 

 

 
กราฟข้อมูลจาก ธนาคารโลก 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนบัสนนุรัฐบาลไทยผา่นกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ีสาํคญั 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติ

ในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมติรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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