
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 153 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 143 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 

24,714 ราย มีผูเสียชีวิต 2 รายในวันน้ี 

• ในจำนวนนี้ รอยละ 92.6 (22,883 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (82 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 7.1 (1,749 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว 

(1,112 รายอยูในโรงพยาบาล และ 637 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวย 143 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 11 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 64 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังและมีความเก่ียวของกับความเสีย่งจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานท่ีแออัด หรือสัมผัสกับ

ผูติดเช้ือ ประกอบดวยจังหวัดสมุทรสาคร (ชาวไทย 27 ราย ชาวเมียนมา 25 ราย และชาวกัมพูชา 1 ราย) สมุทรสงคราม (ชาวไทย 

1 ราย) นครปฐม (ชาวไทย 8 ราย) และชลบุรี (ชาวออสเตรีย 1 ราย ชาวจีน 1 ราย)   

o 68 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร (1 ราย) จังหวัดเพชรบุรี (1 ราย) ปทุมธานี (50 ราย) และ

สมุทรสาคร (16 ราย) 

• ยอดผูปวยยืนยันเพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสำคัญในหลายจังหวัดเมื่อเทียบกับสัปดาหกอน ๆ  

• ในการระบาดระลอกใหมนี้ (ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ 15 กุมภาพันธ 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 20,477 ราย 

โดย 5,614 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 13,990 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 873 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศและตรวจพบผานระบบคัดกรองในสถานกักกันโรค ณ ปจจุบัน ผูปวย 18,706 รายหายดีแลว 1,749 รายกำลัง

รักษาตัว และ 22 รายเสียชีวิต  

• พบผูปวยยืนยันจากการระบาดระลอกใหมแลวใน 63 จังหวัดของประเทศไทย 
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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.  
ผูปวยโควิด 19 สายพันธุ “แอฟริกาใต” รายแรกในประเทศไทย 

• เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2564 มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 

สายพันธุ แอฟริกาใตเปนครั ้งแรกในประเทศไทย ผู ปวยเปน

ชายไทย อาย ุ41 ป ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศแทนซาเนีย โดย

ในชวง 2 เดือนท่ีพำนักอยูในแทนซาเนียไดรวมงานสังสรรคท่ี

ตนเองและแขกในงานไมไดสวมหนากาก พบผลตรวจเชื ้อเปน

บวกขณะท่ีเขาพักในสถานกักกันโรคของรัฐ 

กลุมผูติดเชื้อในจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวของกับตลาดพรพัฒน 

• ตั้งแตวันท่ี 9 - 13 กุมภาพันธ 2564 พบผูติดเชื้อ 174 รายจาก

การคนหาผูปวยเชิงรุก ผูปวยรายแรกทำงานบริเวณกลางตลาด 

• แมวาตลาดจะมีลักษณะเปดโลง แตการระบายอากาศไมเพียงพอ 

โดยเฉพาะในชวงเที่ยงวันที่อุณหภูมิเพิ่มสูง ทำใหผูขายบางราย

ถอดหนากากออก 
 

 

คำอธิบาย : การกลายพันธุของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 และผลกระทบตอระบบ

สาธารณสุขและประสิทธิภาพของวัคซีน 
    

แมจะยังไมกลายพันธุ ไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ก็นำมาซึ่งความทาทายที่สำคัญตอหนวยงานดานสาธารณสุข โรงพยาบาล องคกรธุรกิจและ

รัฐบาลอยูแลว เพราะไวรัสแพรกระจายผานละอองนำ้จากทางเดินหายใจเปนหลัก และผูที่มีอาการเพียงเล็กนอยหรือไมแสดงอาการเลยก็สามารถ

แพรเช้ือไวรัสได ไวรัสแพรกระจายอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในอาคารท่ีนำอากาศเดิมมาหมุนเวียน และผูคนอยูใกลกัน เมื่อเช้ือกระจาย

เขาไปในชุมชนมากข้ึน จำนวนผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงก็เพ่ิมข้ึน ทำใหระบบสุขภาพรับมือไมไหว และนำไปสูยอดผูเสียชีวิตท่ีสูง  

 

ไวรัสบางสายพันธุ เชน “สายพันธุสหราชอาณาจักร” สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการกระจายเช้ือได ในเดือนธันวาคม 2563 ไวรัสดังกลาวกาว

นำไวรัสรุนกอนและทำใหจำนวนผูติดเช้ือเพ่ิมสูง สงผลใหโรงพยาบาลและแผนกผูปวยหนักเต็มไปดวยผูปวยโควิด 19 การท่ีไวรัสสามารถแพรเช้ือได

งายขึ้นหมายความวาการใชมาตรการดานสุขภาพและสังคมยิ่งตองรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้นเพื่อใหสามารถหยุดการแพรระบาดได ไวรัสบาง

สายพันธุทำใหการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันของมนุษยเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจหมายความวาภูมิคุมกันท่ีรางกายสรางข้ึนตามธรรมชาติจากการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 สายพันธุกอนหนาน้ี ไมสามารถปกปองรางกายไดอีกตอไป ทำใหเกิดการติดเชื้อซ้ำ ในทำนองเดียวกัน ไวรัสท่ี

กลายพันธุยังสงผลลบตอประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด 19 เชน ความสามารถในการตานไวรัสสายพันธุ “แอฟริกาใต” ของวัคซีนโควิด 19 บางตัว

ลดลงอยางมาก นักวิทยาศาสตรเรียกปรากฏการณนี้วาเปนการกลายพันธุเพื่อหลบหนี เพราะไวรัสมีความสามารถในการหลบเลี่ยงการตอบสนอง

ทางภูมิคุมกันของเรา ซึ่งหมายความวาวัคซีนโควิด 19 จะตองไดรับการปรับปรุงเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของไวรัส ประเด็นสุดทาย ไวรัสบาง

ปกป้องตนเองจากโควดิ 19 ทกุคร้ังทีท่ำได้ ข้อปฏิบัติง่าย ๆ 

เช่น การสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ืออยู่ใน

สถานที่ปดิ แออดั และอากาศไม่ระบาย สามารถลดความเสีย่ง

ในการแพร่กระจายของโควดิ 19 
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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 
 

สายพันธุอาจทำใหอาการของโรครุนแรงข้ึน เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศวาไวรัสสายพันธุสหราชอาณาจักรเพ่ิมความ

เสี่ยงของการตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต และเพ่ิมความกดดันใหกับระบบสุขภาพ 

 

การติดเช้ือใหมแตละครั้งเพ่ิมโอกาสในการกลายพันธุใหกับไวรัส และเมือ่ประชาชนจำนวนมากข้ึนไดรบัวัคซีน ไวรัสอาจกลายพันธุอีกเพ่ือตอบสนอง

ตอ “ความกดดัน” ทางภูมิคุมกันท่ีเกิดข้ึน ท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ีหมายความวาการเฝาระวังการกลายพันธุของไวรัสในทุกประเทศท่ัวโลกมีความสำคัญ

มาก และการใชมาตรการดานสุขภาพและสังคมอยางเขมงวดจะยังคงถือเปนสิ่งจำเปนตอไปในระยะน้ี 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

 องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวาง

ขึ ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของ

สหประชาชาติในประเทศไทย
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