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ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 150 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 189 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 

23,746 ราย  

• ในจำนวนน้ี รอยละ 77.3 (18,366 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (79 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 22.3 (5,301 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว 

ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันนี้ 

• ในผูปวย 5,301 รายท่ีกำลังรักษาน้ัน ผูปวย 2,589 รายอยูในโรงพยาบาล และ 2,712 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม 

• ผูปวย 189 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 10 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 123 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังโควิด 19 และมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด 

หรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร (9 ราย) จังหวัดสมุทรสงคราม (2 ราย) เพชรบุรี (3 ราย) และสมุทรสาคร 

(109 ราย) ในจำนวนน้ี 79 รายเปนแรงานขามชาติ และ 43 รายเปนชาวไทย อีก 1 รายเปนบุคคลไมทราบสัญชาติ  

o 56 รายเปนแรงงานขามชาติ (27 ราย) และชาวไทย (29 ราย) ที่ตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดนนทบุรี (2 ราย)

สมุทรสาคร (50 ราย) สมุทรสงคราม (4 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 13,439 ราย 

• ในผูปวย 179 รายท่ีรับเช้ือในประเทศไทย รอยละ 89 พบในจังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 5 ในกรุงเทพมหานคร รอยละ 6 ในจังหวัดอ่ืน ๆ  

• ในการระบาดระลอกใหมนี้ (ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ 9 กุมภาพันธ 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 19,509 ราย 

โดย 5,283 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 13,439 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 787 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศ ณ ปจจุบัน ผูปวย 14,426 รายหายดีแลว 5,064 รายกำลังรักษาตัว และ 19 รายเสียชีวิต  

• พบผูติดเช้ือโควิด 19 จากการระบาดในประเทศในชวงการระบาดระลอกใหมแลวใน 63 จังหวัดของประเทศไทย 

• 11 จังหวัดที่มียอดผูปวยสะสมเกิน 50 รายในการระบาดระลอกใหม ไดแก สมุทรสาคร  (15,054 ราย) กรุงเทพมหานคร (872 ราย) ชลบุรี 

(649 ราย) ระยอง (580 ราย) สมุทรปราการ (361 ราย) จันทบุรี (221 ราย) นนทบุรี (166 ราย) อางทอง (113 ราย) ปทุมธานี (91 ราย) 

นครปฐม (79 ราย) และสมุทรสงคราม (64 ราย)  
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตัวเลขท่ัวโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สำนักงานองคก์ารอนามัยโลกประจำประเทศไทย  

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ช้ัน 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 

ความคืบหนาจาก ศบค.  
สถานการณในจังหวัดสมุทรสาคร 

• ผูปวยรายใหมสวนใหญท่ีมีการรายงานในชวงน้ีตรวจพบจากระบบเฝาระวัง และมีความเก่ียวของกับตลาดและการติดเช้ือในจังหวัด

ใกลเคียง ดานตรวจ 11 แหงในจังหวัดสมุทรสาครยังคงดำเนินการอยูอยางตอเน่ืองในสัปดาหท่ีผานมา และไดทำการคดักรองผู

เดินทางราว 13,000 - 21,000 คนตอวัน 

สถานการณในจังหวัดสมุทรสงคราม 

• ผูปวยรายใหมท่ีมีการรายงานในชวงน้ีในจังหวัดสมุทรสงครามไมไดมาจากกลุมผูปวยใหม แตมีความเก่ียวของกับกลุมผูปวยในจังหวัด

สมุทรสาคร ผูปวยยืนยันรายแรก (index case) คือผูขายเน้ือหมูท่ีเดินทางไปกลับทุกวันระหวางบานของตนในจังหวัดสมุทรสงคราม

และตลาดในจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากน้ียังพบวามีการตดิเช้ือเพ่ิมเติมภายในสมาชิกครอบครัวดวย 

การยกเลิกงานเฉลิมฉลองและบริการตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

• กรุงเทพมหานครประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจัดข้ึนเปนประจำทุกปท่ีถนนเยาวราช  

• ยกเลิกบริการจดทะเบียนสมรสท่ีสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครท้ัง 50 เขต ในวันวาเลนไทนปน้ี 

 

คำอธิบาย : ไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 กลายพันธุไดอยางไรและทำไม 

   ไวรัสทุกชนิดจะสามารถเพ่ิมจำนวนไดก็ตอเมื่อพวกมัน 

เขาไปใช “กลไก” ที่พบภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต เพื่อที่จะ

ทำเชนนี้ได ไวรัสจะตองเขาไปอาศัยอยูในเซลลของมนุษย 

(หรือสัตว) เสียกอน ท่ีผิวของเช้ือไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 

จะมีโปรตีน “หนาม” ชนิดพิเศษไวทำหนาท่ีจับเขากับตัวรับ

ที่เรียกวา ACE2 ซึ ่งมีอยู มากมายบนผิวของเซลลมนุษย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเซลลในทางเดินหายใจของเรา การจับกับ

ระหวางโปรตีนและตัวรับน้ีจะชวยใหไวรสัเดนิทางเขาสูเซลล

ของมนุษยได และใชรหัสพันธุกรรม (RNA) ของมันสั ่งให

เซลล ของเราผล ิตสำเนาของไวร ัสออกมาจำนวนมาก 

กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นนับลานครั้งในทุกครั้งที่เกิดการติด

เชื ้อ อยางไรก็ตาม กระบวนการทำสำเนาไวรัสนั ้นไมได

สมบูรณแบบเสมอไป บางครั้งก็เกิดขอผิดพลาด (การกลาย

พันธุ) การกลายพันธุสวนใหญสามารถเปนอันตรายตอตัว

ไวรัสเอง (ตำหนิ) หรืออาจไมมีผลกระทบใด ๆ เลยก็ได แต

ในบางครั้งการกลายพันธุจะทำใหไวรัสเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งนำไปสูการแพรเช้ือท่ีงายข้ึน หรือทำใหระบบภูมิคุมกันของเราตอบสนองตอเช้ือไวรัสเปลี่ยนไป การติดเช้ือใหมแตละครั้งเปดโอกาสใหไวรัสกลาย

พันธุ  และหากการกลายพันธุนั ้นชวยใหไวรัสเขาสู เซลลและเพิ่มจำนวนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไวรัส “สายพันธุ ใหม” นั ้นก็จะเริ่ม
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• รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีน่ี  
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ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

แพรกระจายและในที่สุดก็เอาชนะไวรัสสายพันธุกอนหนาได กระบวนการนี้มีความสำคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะกับการระบาดของไวรัสชนิดใหมท่ี

มนุษยไมเคยสัมผัสมากอน ในชวงน้ีเราไดเห็นการกลายพันธุของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ท่ีถูกพบครั้งแรกในประเทศสหราชอาณาจักรและ

แอฟริกาใต และไดแพรกระจายไปยังประเทศอ่ืน ๆ อยางรวดเร็ว 
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

 องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวาง

ขึ ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของ

สหประชาชาติในประเทศไทย
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