
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับที่ 154 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 150 รายใหม ่ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 

25,111 ราย 

• ในจํานวนนี ้ร้อยละ 95.4 (23,946 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (82 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 4.3 (1,083 ราย) กําลงัรักษาหรือแยกกกัตวั 

(870 รายอยูใ่นโรงพยาบาล และ 213 รายอยูใ่นโรงพยาบาลสนาม) 

• ผู้ ป่วยยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 8 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไมน่านมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค 

o 38 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงัและมีความเก่ียวข้องกับความเสี่ยงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั หรือ

สมัผสักบัผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วยจงัหวดัสมทุรสาคร (ชาวไทย 19 ราย ชาวเมียนมา 7 ราย) กรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 5 ราย) 

ปทุมธานี (ชาวเมียนมา 3 ราย) มหาสารคาม (ชาวไทย 1 ราย) อยุธยา (ชาวเมียนมา 1 ราย) ตาก (ชาวไทย 1 ราย) และ

นครปฐม (ชาวไทย 1 ราย)   

o 104 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัปทมุธานี (ชาวไทย 17 ราย ชาวเมียนมา 24 ราย ชาวลาว 1 ราย) และ

สมทุรสาคร (ชาวไทย 2 ราย ชาวเมียนมา 60 ราย) 

• ในผู้ ป่วย 142 รายท่ีพบในประเทศไทย ร้อยละ 62 พบในจงัหวดัสมทุรสาคร ร้อยละ 4 ในกรุงเทพมหานคร และร้อยละ 35 ในจงัหวดัอ่ืน ๆ  
• ในการระบาดระลอกใหม่นี ้(ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 18 กุมภาพนัธ์ 2564) มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 20,874 

ราย โดย 5,727 รายในจํานวนนีต้รวจพบผ่านระบบเฝา้ระวงั 14,256 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 891 รายตรวจพบใน

บคุคลท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศและตรวจพบผ่านระบบคดักรองในสถานกกักนัโรค ณ ปัจจุบนั ผู้ ป่วย 19,769 รายหายดีแล้ว 1,083 

รายกําลงัรักษาตวั และ 22 รายเสยีชีวิต  
• พบผู้ ป่วยยืนยนัจากการระบาดระลอกใหมแ่ล้วใน 63 จงัหวดัของประเทศไทย 

 

18 กุมภาพันธ์ 2564 

82 1,083 
กาํลังรักษา 

23,946 
(+249) 
หายดีแล้ว 

(+150) 
ยืนยันแล้ว 

 

25,111 
(+0) 

เสียชีวิต 

 

 



 
 
 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 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 
ความคืบหน้าจาก ศบค.  
สถานการณ์ในจังหวัดปทุมธานี 

• มีการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในตลาด 3 แหง่ในจงัหวดัปทมุธานี (ตลาดพรพฒัน์ ตลาดสชุาติ และตลาดรังสติ) และชมุชนโดยรอบ 

• พบผู้ ป่วยท่ีมีความเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ติดเชือ้ในจงัหวดัปทมุธานีใน 9 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครนายก (7 ราย) กรุงเทพมหานคร (4 ราย) 

เพชรบรีุ (4 ราย) สมทุรปราการ (3 ราย) สระบรีุ (3 ราย) อยธุยา (2 ราย) อา่งทอง (2 ราย) นครราชสมีา (1 ราย) และนนทบรีุ (1 ราย) 

วัคซีน 

• คณะกรรมการเฉพาะกิจ ศบค. จะยื่นแผนการฉีดวคัซีนโควิด 19 ตอ่ ศบค. เพ่ือขอรับการอนมุตัิในเร็ว ๆ นี ้

• โครงการฉีดวคัซีนโควิด 19 ของประเทศไทยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ “ประชาชนทกุคน” ในประเทศไทยสามารถเข้าถงึวคัซีนท่ีปลอดภยัและ

มีประสทิธิภาพ ทัง้นีร้วมถึงบคุคลท่ีไมไ่ด้ถือสญัชาติไทยแตพํ่านกัอยูใ่นประเทศไทย และแรงงานข้ามชาติด้วย 

 

คําอธิบาย : การกลายพันธ์ุของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 และผลกระทบต่อ

ระบบสาธารณสุขและประสิทธิภาพของวัคซีน 
การฉีดวคัซีนควบคู่กบัมาตรการด้านสาธารณสขุและสงัคมคือเคร่ืองมือหลกัของเราใน

การหยุดยัง้วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 และเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งถือเป็น

ความสําเร็จอันน่าทึ่งของมนุษย์ก็ช่วยให้เราสามารถพัฒนาวัคซีนท่ีปลอดภัยและมี

ประสทิธิภาพได้ภายในเวลาราว 1 ปี แตถ่ึงกระนัน้ ขณะท่ีประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลกกําลงัเร่ง

ฉีดวคัซีนให้กบัประชากรของตน การกลายพนัธุ์ของไวรัสท่ีเกิดขึน้คือปัจจยัสาํคญัและน่า

กงัวลท่ีจะมาลดประสทิธิภาพของวคัซีนโควิด 19  
 

สิง่ท่ีนกัวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมากท่ีสดุคือการกลายพนัธุ์ของยีนท่ีทําหน้าท่ีปอ้นรหสั

ให้กับโปรตีนหนามของไวรัสโคโรนา และมีบทบาทสําคัญในการพาไวรัสเข้าสู่เซลล์ 

เป้าหมายของวัคซีนคือการจัดการกับโปรตีนตัวนีซ้ึ่งมีอิทธิพลต่อภูมิคุ้ มกันและ

ประสิทธิภาพของวคัซีน สิ่งท่ีสําคญัไม่แพ้กนัคือการทําความเข้าใจว่าประสิทธิภาพของ

วคัซีนนัน้จะวดัจากความสามารถในการป้องกนั “อาการของโรค” ในระดบัต่าง ๆ ตัง้แต่

การเจ็บป่วยเล็กน้อย  ไปจนถึงการเจ็บป่วยขัน้ รุนแรงท่ีต้องเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาล และการเสียชีวิต ประสิทธิภาพของวคัซีนจะแตกต่างกันไปตามอายุและ

สขุภาพของผู้ ท่ีได้รับวคัซีน โดยทัว่ไปวคัซีนจะได้ผลน้อยในผู้สงูอาย ุ
 

เมื่อเร็ว ๆ นีไ้ด้มีการเผยแพร่ข้อมลูจากการทดลองวคัซีนในประเทศแอฟริกาใต้หลงัจากท่ีไวรัสได้กลายพนัธุ์ พบว่าประสิทธิภาพของไวรัสลดลง

อยา่งมีนยัสาํคญั เป็นผลให้ประเทศแอฟริกาใต้ประกาศหยดุฉีดวคัซีน AstraZeneca การวิเคราะห์ผลการทดลองพบวา่วคัซีนไมส่ามารถปกปอ้ง

ผู้ รับวคัซีนจากอาการเจ็บป่วยเลก็น้อยถึงปานกลางได้ วคัซีน Novavax มีประสทิธิภาพร้อยละ 89 ในการทดลองในประเทศสหราชอาณาจกัร  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qz9QPV

Rw034&feature=youtu.be 

ชมคลิปวิดีโอสัน้ ๆ นีเ้พือ่ทําความเข้าใจ

ความสําคญัของวคัซีนในการต่อสูก้บัโรค 
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 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 
 

 

 

แต่ตัวเลขลดเหลือเพียงร้อยละ 60 ในประเทศแอฟริกาใต้ท่ีผู้ ป่วยโควิดกว่า 9 ใน 10 รายได้รับเชือ้จากไวรัสกลายพันธุ์ วัคซีน Johnson & 

Johnson มีประสทิธิภาพท่ีร้อยละ 72 ในประเทศสหรัฐอเมริกา แตร้่อยละ 57 ในแอฟริกาใต้ 
 

เราสามารถปรับปรุงวัคซีนโควิด 19 ให้สามารถต้านไวรัสที่กลายพันธ์ุได้หรือไม่ 

คําตอบคือ สามารถทําได้ และกําลงัดําเนินการอยู ่แม้ว่าจะเป็นเร่ืองท้าทายแต่การปรับปรุงวคัซีนให้รับมือกบัไวรัสสายพนัธุ์ใหม่นัน้ทําได้ง่าย

และเร็วกว่าการทําวคัซีนขึน้มาใหม่ ตวัอย่างเช่น AstraZeneca กําลงัวางแผนท่ีจะเปิดตวัวคัซีนโควิด 19 ท่ีปรับปรุงแล้วในช่วงคร่ึงปีหลงั ซึ่ง

สามารถใช้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นได้ ความท้าทายท่ีสาํคญัคือการติดตามการกลายพนัธุ์ของไวรัสให้ทนัเน่ืองจากเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วและมี

แนวโน้มวา่จะมีสายพนัธุ์ใหมเ่กิดขึน้อีก ถึงกระนัน้ภาพรวมของการฉีดวคัซีนก็ยงัคอ่นข้างเป็นบวก วคัซีนโควิด 19 ของบริษัทตา่ง ๆ จะได้รับการ

อนมุตัิในไมช้่า และในแตล่ะวนั ผู้คนนบัหลายล้านคนทัว่โลกก็กําลงัได้รับการฉีดวคัซีน 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพฒันาการท่ีสําคญั 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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USEFUL 
LINKS 

• The Thailand COVID19 situation report is available in Thai and English, please visit. 
• For regular updates on WHO’s response in Thailand, please visit. 
• For global figures and technical advice from WHO, please visit. 

World Health Organization Country Office for Thailand 
4th Fl., Permanent Secretary Bldg.3 Ministry of Public Health, 
Nonthaburi Thailand, 11000 

Media queries sethawebmaster@who.int and kanpirom@who.int 

WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

For latest updates and resources, please visit: 
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