
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 155 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 89 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 

25,504 ราย ไมมีผูเสียชีวิตในวันนี้ 

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุยัน รอยละ 95.5 (24,361 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (83 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 4.2 (1,060 

ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว (736 รายอยูในโรงพยาบาล และ 324 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยันจากหองปฏิบัติการ 89 รายท่ีในวันน้ี ประกอบดวย 

o 16 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 59 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังและมีความเก่ียวของกับความเสีย่งจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานท่ีแออัด หรือสัมผัสกับ

ผูติดเชื้อ ประกอบดวยจังหวัดสมุทรสาคร (ชาวไทย 19 ราย ชาวเมียนมา 12 ราย) ตาก (ชาวไทย 4 ราย ชาวเมียนมา 7 ราย) 

ปทุมธานี (ชาวไทย 9 ราย) นครปฐม (ชาวไทย 6 ราย) อยุธยา (ชาวไทย 1 ราย) และอางทอง (ชาวไทย 1 ราย) 

o 14 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร (ชาวเมียนมา 2 ราย) ปทุมธานี (ชาวไทย 7 ราย ชาวเมียนมา 2 

ราย) นนทบุรี (ชาวกัมพูชา 1 ราย) และตาก (ชาวเมียนมา 2 ราย) ทำใหยอดผูปวยในกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 14,407 ราย 

• ในผูปวย 73 รายท่ีพบในประเทศไทย รอยละ 42 พบในจังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 0 ในกรุงเทพมหานคร และรอยละ 58 ในจังหวัดอ่ืน ๆ  

• ในการระบาดระลอกใหมนี้ (ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ 22 กุมภาพันธ 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 21,267 ราย 

โดย 5,922 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 14,407 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 938 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศและตรวจพบผานระบบคัดกรองในสถานกักกันโรค ณ ปจจุบัน ผูปวย 20,184 รายหายดีแลว 1,060 รายกำลัง

รักษาตัว และ 23 รายเสียชีวิต  

• พบผูปวยยืนยันจากการระบาดระลอกใหมแลวใน 63 จังหวัดของประเทศไทย 

• 12 จังหวัดที่มียอดผูปวยสะสมเกิน 50 รายในการระบาดระลอกใหม ไดแก สมุทรสาคร  (15,953 ราย) กรุงเทพมหานคร (950 ราย) ชลบุรี 

(653 ราย) ระยอง (584 ราย) ปทุมธานี (519 ราย) สมุทรปราการ (365 ราย) จันทบุรี (221 ราย) นนทบุรี (174 ราย) อางทอง (121 ราย) 

นครปฐม (109 ราย) และสมุทรสงคราม (70 ราย)  

 
 

22 กุมภาพันธ์ 2564 
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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.  
สถานการณในจังหวัดปทุมธาน ี

• มีการคนหาผู ปวยเชิงรุกในตลาดสด 8 แหงในจังหวัด

ปทุมธานี และสถานีขนสง 1 แหง ระหวางวันที่ 9 – 22 

กุมภาพันธ ในประชาชนจำนวน 13, 293 รายที่ไดรับการ

ตรวจหาเชื้อ มี 422 ราย (รอยละ 3.2) ที่พบผลตรวจเปน

บวก ผูติดเช้ือสวนใหญถูกพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกท่ี

ตลาดพรพัฒน 

วัคซีน 

• วัคซีนโควิด 19 ชุดแรกจะมาถึงประเทศไทยในวันที่ 24 

กุมภาพันธ 

การกักกันโรคในสนามกอลฟ 

• นักทองเที ่ยวกลุมแรก 41 คน จากประเทศเกาหลีใตท่ี

เดินทางมาเลนกอลฟ ไดมาถึงประเทศไทยแลวเมื่อวันท่ี 

18 กุมภาพันธ และอยูระหวางการกักกันโรคท่ีสนามกอลฟ

อาทิตยา กอลฟ แอนด รีสอรท นักทองเท่ียวจะตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑของกรมควบคุมโรคอยางเครงครัด เชน เขา

รับการตรวจเชื้อโดยใชไมปาย (swab test) ครั้งที่ 1 ใน

วันท่ี 0 และครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 5 - 7 หากผลตรวจครั้งท่ี 2 เปนลบ นักทองเที่ยวจะไดรับอนุญาตใหใชบริการจากสิ่งอำนวยความสะดวกของรี

สอรทไดอยางอิสระ 

ภาวะขอมูลระบาด (Infodemic) 

• เน่ืองจากเราไดรับขอมูลอยางมากมายอยูตลอดเวลาในทุก ๆ วัน องคการอนามัยโลกจึงแนะนำวิธีการท่ีจะชวยใหคุณสามารถหลบหลีกขอมูล

อันเปนเท็จจากภาวะขอมูลระบาด โดยกอนที่จะเชื่อหรือแบงปนขอความใด ๆ ควรตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูล อานเนื้อหาทั้งหมดใหจบ 

ตรวจสอบความนาเช่ือถือของผูเขียน และตรวจสอบขอเท็จจริงกับองคกรตรวจสอบขอมูลท่ีเช่ือถือได 

 

คำอธิบาย : การกลายพันธุของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 และผลกระทบตอระบบ

สาธารณสุขและประสิทธิภาพของวัคซีน 
ในเอกสารชุดน้ี เราไดเรียนรูวาไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 สามารถกลายพันธุไดระหวางกระบวนการสรางสำเนาไวรัสภายในเซลลของมนุษยบางครั้ง

ก็เกิดเปนสายพันธุใหมท่ีทำใหการแพรระบาดเปนไปอยางรวดเร็วข้ึน และทำใหการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันของเรา รวมถึงวัคซีนท่ีมีตอโรคน้ัน

เปลี่ยนไป การทำความเขาใจภัยคุกคามน้ีคือกาวแรกท่ีสำคัญยิ่ง แตเราจะจัดการกับปญหาน้ีไดอยางไร  
 

สิ่งสำคัญประการแรกคือตองเขาใจวาการติดเชื้อใหมแตละครั้งคือการเพิ่มโอกาสในการกลายพันธุนับลานครั้งใหกับไวรัส นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราตอง

พยายามทุกวิถีทางอยางตอเนื่องเพื่อหยุดการแพรเชื้อ โดยปฏิบัตติามมาตรการดานสาธารณสุขและสังคม เชน การเวนระยะหาง การสวมหนากาก 

ขอ้มูลในปริมาณทีม่ากเกินไปเก่ียวกบัปัญหาใด ๆ (ภาวะข้อมูลระบาด) 

สามารถส่งผลเสียต่อชีวิตของเราได ้นีคื่อส่ิงทีค่ณุสามารถทําไดเ้พือ่บรรเทา

อนัตรายของภาวะข้อมูลระบาด 
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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 
 

และการรักษาสุขอนามัย ประการท่ีสองเราตองฉีดวัคซีนใหกับประชากรวัยผูใหญทุกคนท่ัวโลกอยางเรงดวน โดยเริ่มจากบุคลากรทางการแพทยและ

ผูท่ีเสี่ยงตอการปวยรุนแรง ตราบใดท่ียังมกีลุมประเทศหรือภูมิภาคท่ียังไมไดรับการฉีดวัคซีน ไวรัสก็จะยังคงเปนภัยคุกคามตอทุกคน ประกายสุดทาย 

เราตองจับตาดูการกลายพันธุของไวรัสอยางใกลชิดผานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาและทางหองปฏิบัติการท่ัวโลก องคการอนามัยโลกไดรวมมือกับ

หนวยงานสาธารณสุขระดับชาติและมหาวิทยาลัยในภารกิจเฝาระวังเชิงไวรัสวิทยาเพ่ือตรวจหาการกลายพันธุ ทำการประเมินความเสี่ยง เผยแพรขอ

คนพบตาง ๆ และปรับกลยุทธการควบคุมโรคตามความจำเปน วิธีหนึ่งท่ีองคการอนามัยโลกใชเพื่อทำใหภารกิจเหลาน้ีสำเร็จ คือการสนับสนุน

ฐานขอมูลออนไลนสำหรับการจัดเก็บและแบงปนขอมูลลำดับจีโนม (อานเพ่ิมเติมท่ีน่ี) เพ่ือใหผูเช่ียวชาญท่ัวโลกสามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลได

อยางงายดาย สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไดวิเคราะหจีโนมของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 รวมถึงการติดเชื้อท่ีพบในสถานกักกนัโรค

ท้ังของรัฐและเอกชน และแบงปนขอมูลเหลาน้ีผานฐานขอมูลสาธารณะ 
 

มีแนวโนมวาเราคงจะยังไดเห็นการกลายพันธุของไวรัสเรื่อย ๆ จนกวาประชากรสวนใหญของโลกจะไดรับวัคซีน ทางแกปญหาที่ดีที่สุดในการยุติ

ภาวะระบาดใหญน้ีคือการปฏิบัตติามมาตรการดานสาธารณสขุ การเวนระยะหาง การฉีดวัคซีนท่ัวโลก และการเฝาระวังการกลายพันธุของไวรัสอยาง

ใกลชิด 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย
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