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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 30 มีนาคม 2565

www.who.int/thailand @WHO Thailand WHO Thailand WHO Thailand

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 229

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 25,262 (24,759) ราย 2% ผูเสียชีวิต 78 (83) ราย 5%

หายดีแลว 24,148 (22,511) ราย 7% ยอดรับวัคซีน 201,857 (175,333) เข็ม      15%

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 3,600,787 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 25,045 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 24 ถึง 30 มีนาคม 2565 (เปรียบเทียบกับสัปดาหกอนหนา) 

ประเด็นสื่อสารหลัก

│การระบาดในระดับชุมชนยังคงเกิดขึ้นเปนวงกวางทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│
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บทวิเคราะหสถานการณ
• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูตดิเชือ้โควิด 19 รายใหมในระดับชุมชน (ผลตรวจเชื้อดวยวิธี PCR เปนบวก) เพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 2 ใน 7 วันที่ผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน 

แมวายอดผูติดเชื้อรายวันจะเร่ิมคงที่ในระดับหนึ่ง แตถือวายังอยูในระดับที่สูงมาก นอกจากนี้ ในผูที่มีผลตรวจ ATK เปนบวก ไมใชวาทุกคนที่ทําการยืนยันผลตรวจอีก

คร้ังดวยวิธี PCR ยอดเฉลี่ยรายวันของผูที่เปนไปไดวาติดเชื้อจากการตรวจดวยชุดตรวจ ATK ใน 7 วันที่ผานมา (21,498) เพ่ิมขึ้นรอยละ 6 เม่ือเทียบกับสัปดาหกอน 

(20,304) และยังคงอยูในระดับที่สงูมาก

• กรุงเทพมหานครยังคงรายงานยอดผูติดเชื้อรายวันสูงสดุอยางตอเนือ่ง ตัวเลขเฉลี่ยรายวันในสัปดาหที่ผานมา (3,370) สูงกวาสัปดาหกอนหนารอยละ 4 (3,231) 

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 “ที่ยังมีเชื้อ” ทั้งหมด (246,703) ใน 7 วันที่ผานมาเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 เม่ือเทียบกับสัปดาหกอน มีผูปวยมากขึ้นที่เขารับการดูแลในโฮสป

เทล ศูนยแยกกักโรคในชมุชน และบาน ยอดการครองเตียงเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 ในโรงพยาบาลของสัปดาหที่แลว (63,122) สูงกวายอดของสัปดาหกอนหนา 

(67,278) ที่รอยละ 6 

• ยอดผูเสียชีวิตเฉลี่ยรายวันอยูที่ 78 รายในสัปดาหที่ผานมา เทียบกับ 83 รายในสัปดาหกอนหนา (ลดลงรอยละ 5)

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 ใน 7 วันที่ผานมา (1,665) เพ่ิมขึ้นรอยละ 16 จากสัปดาหกอน (1,440) ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ

ใน 7 วันที่ผานมา (649) ก็เพ่ิมขึ้นเชนกันที่รอยละ 24 จากยอดเฉลี่ยของสปัดาหกอน (522) 

• ยอดผูติดเชื้อโควิด 19 รายใหมที่เพ่ิมขึ้นในชวงนี้สงผลใหยอดของผูปวยหนักและผูปวยที่ตองใชเคร่ืองชวยหายใจในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสาํคัญ ถึงกระนั้นยอด

ผูปวยหนักก็ยังต่ํากวาตัวเลขในเดอืนกรกฎาคม/สิงหาคม 2564 อยูมาก และระบบสุขภาพยังมีศกัยภาพในการรองรับผูปวย

• แมวายอดผูติดเชื้อในประเทศไทยจะไมเพ่ิมสูงเหมือนในประเทศอืน่ แตการที่นโยบายไมบังคับใหยืนยันผลตรวจเชื้อดวยวิธี PCR และการใชชุดแอนติเจนแบบเร็วอยาง

แพรหลาย (รวมถึงชุดตรวจที่มีจําหนายทั่วไปซึ่งอาจไมมีการรายงานผลตรวจ) ก็ทําใหการติดตามสถานการณอยางแมนยาํเปนไปไดยาก

• อัตราการรับวัคซีนตานโควิด 19 ที่เพ่ิมขึ้นในประเทศไทยชวยลดระดับของการปวยรุนแรงและการเสยีชีวิตที่เกิดจากเชื้อโควิด 19 สายพันธุตาง ๆ ที่กําลังระบาดไดมาก 

อัตราการรับวัคซีนที่สูงในประชากรยังชวยลดการแพรกระจายเชือ้โควิด 19 ไดดวย ทั้งนี้อัตราการฉีดวัคซีนยังคงต่ําในบางจังหวัดและในกลุมเสี่ยงที่สาํคัญบางกลุม
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห (29 มีนาคม 2565)

481,756,671 ยอดรวมผูติดเชื้อ

1,342,231 ผูติดเช้ือใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

https://covid19.who.int/

6,127,981 ยอดรวมผูเสียชีวิต

2,841 ผูเสียชีวิตรายใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

11,054,362,790 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีด

5,033,637,141 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 เข็ม

4,487,188,658 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ผูติดเชื้อรายใหมลดลงรอยละ 14

ผูเสียชีวิตรายใหมเพ่ิมขึน้รอยละ 116

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ยุโรป

เมดิเตอเรเนียนตะวันออก

แอฟริกา

แปซิฟกตะวันตก

ผูเสียชีวิต

ภาพที่ 1. ยอดผูติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาหแบงตามภมูิภาคขององคการอนามัยโลก และยอดผูเสียชีวิตทั่วโลก 

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565**

ผูเ
สีย

ชีว
ิต

ผูต
ิดเ

ชื้อ

วันเริ่มตนของสัปดาหที่รายงาน

ระหวางวันที่ 21-27 มีนาคม 2565 ยอดผูติดเช้ือรายใหม

กลับมาลดลงอีกคร้ังรอยละ 14 เม่ือเทียบกับสัปดาหกอน

หนา

ยอดผูเสียชีวิตรายใหมรายสัปดาหเพิ่มข้ึนรอยละ 43

อาจเปนผลมาจากการเปล่ียนนยิามการเสียชีวิตจากโค

วิด 19 ในบางประเทศในภูมิภาคอเมริกา (ชิลีและ

สหรัฐอเมริกา) และการปรับยอดการรายงานยอนหลงัของ

ประเทศอินเดียและประเทศภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต 

https://covid19.who.int/
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ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

ยอ
ดส

ะส
ม

ยอ
ดร

าย
วนั

ระลอก 2

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 1

ยอดผูติด

เช้ือรวม

ยอดเฉล่ีย

7 วัน

ยอดผูเสียชีวิต

รวม

ยอดเฉล่ีย 

7 วัน

3,600,787  25,262 25,045 78

ยอดผูติดเช้ือรายใหมในชุมชน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 1

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 2

55,409,317* 50,275,055*

ระลอก 5

โอมิครอน
ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 3

23,387,197*

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 30 มี.ค. 2565

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 29 มี.ค. 2565

รายใหม สะสม
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ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)

ยอดรายวันของผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย ต้ังแตเดือนเมษายน 2564

ยอดผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 5 ในสัปดาหที่ผานมา

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ถงึ 30 มี.ค. 2565
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ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)
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ผูปวยหนัก ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ*เปรียบเทียบกับสัปดาห์ท่ีแล้ว

ผูปวยหนัก

ยอดปจจุบัน: 1,727

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 1,665

ยอดเพ่ิมข้ึนในชวง 7 วัน: 

รอยละ 16%*

ผูปวยหนักและผูปวยใช

เคร่ืองชวยหายใจ มียอดเพ่ิมขึ้น

รอยละ 16 และ 24 ตามลําดับ 

ในชวง 7 วันที่ผานมา

ยอดรายวันของผูปวยหนักจากโควิด 19
ยอ

ดร
าย

วัน

ผูปวยหนัก
ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขถงึ 30 มี.ค. 2565

ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ
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ยอดผูปวยหนักและผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจตั้งแต 1 ม.ค. 2565

Severe cases Ventilated casesผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ
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อัตราการครองเตียงโดยผูปวยโควิดในประเทศไทย (เฉลี่ย 7 วัน) และยอดผูปวยหนัก

การครองเตียง และการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน ผูปวยหนัก

• อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลกําลังเพ่ิมขึน้

• หมายเหตุ – ตัวเลขเหลานี้ไมรวมผูที่อยูในโฮสปเทล 

หรือแยกกักโรคในชมุชนหรือที่บาน

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 30 มี.ค. 2565

ผูปวยหนักการครองเตียงและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน
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ยอดผูติดเช้ือในชุมชน ยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดในชุมชน

COVID-19 Update 30/03/202211

ผูติดเชื้อรายวันของสัปดาหที่แลวในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น
รอยละ 4 เม่ือเทียบกับสัปดาหกอนหนา

ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานครตอยอดผูติดเชื้อในชุมชนทั้งหมด

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขถึง 27 มี.ค. 2565

ยอดผูติดเช้ือในชุมชน ยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดในชุมชน -- ยอดใน

กรุงเทพนอยกวา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ระลอก 4 

เดลตา

ระลอก 

3 อัลฟา
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• อัตราผูติดเชื้อรายใหมแปรผันต้ังแต 8 ถึง 1,799 รายตอประชากรหนึ่ง
ลานคน ยอดผูติดเชื้อใหมโดยเฉล่ียคือ 363 รายตอประชากรลานคน
จังหวัดที่มียอดสูงอยูในภาคกลางและภาคใตเปนสวนใหญ

• รายงานอัตราเฉล่ียของผูติดเชื้อรายใหมสูงสุดมาจากจังหวัด
สมุทรสงคราม พบผูปวย 1,799 รายตอประชากรหนึ่งลานคน

• จังหวัดที่รายงานยอดผูติดเชื้อตํ่า (100 รายหรือตํ่ากวาตอประชากร
หนึ่งลานคน) ไดแก ชัยนาท เชียงราย ลําพูน และพิจิตร

แผนที่ผูปวยรายใหมตอประชากรลานคน
แยกตามจังหวัด

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดผูเสียชีวิตรายใหมตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด

• ยอดเฉล่ียของผูเสียชีวิตในทั้ง 77 จังหวัด อยูในชวง 0 ถึง 6.2 ราย
ตอประชากรหนึ่งลานคน ยอดเฉล่ียทั้งประเทศอยูที่ 1.2 รายตอ
ประชากรหนึ่งลานคน 

5 จังหวัดไมมีการรายงานผูเสียชีวิตรายใหมในสัปดาหที่ผานมา

• จังหวัดตราดรายงานยอดเฉล่ียรายสัปดาหของผูเสียชีวิตตอ
ประชากรหนึ่งลานคนสูงสุดในสัปดาหที่ผานมา

• จังหวัดระนองและสตูลรายงานยอดผูเสียชีวิตตอหัวในระดับที่สูงใน
สัปดาหที่ผานมา

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดในชุมชน อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)

COVID-19 Update 30/03/202215

การเปลี่ยนแปลงของ “อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ” (TPR)*

• อัตราการพบผูติดเชื้อในระดบัประเทศสงูขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และขณะนี้อยูที่รอยละ 29.03

* อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ (TPR) คือรอยละของการตรวจ PCR ในหนึ่งวันที่พบผลเปนบวก

ยอดในชุมชน อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ถงึวันท่ี 29 มีนาคม 2565
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ยอดผูติดเช้ือในชุมชนจากการตรวจ PCR และจากการตรวจ ATK ยอดผูติดเช้ือในชุมชนจากการตรวจ PCR รอยละของ ATK ตอ PCR เฉลี่ย 7 วัน

COVID-19 Update 30/03/202216

ยอดผูติดเช้ือในชุมชนที่ไดรับการยืนยันจากการตรวจดวยวิธี PCR 
และยอดผูติดเช้ือที่ทราบผลจากการใชชุดตรวจแอนติเจน (ATK)

สัดสวนของผูที่เปนไปไดวาติดเช้ือจากการตรวจดวยชุดตรวจ ATK เมื่อ
เทียบกับยอดผูติดเช้ือยืนยันจากการตรวจดวยวิธี PCR ผันผวนสูงวันตอวัน

ยอดผูติดเช้ือในชุมชนจากการตรวจ PCR และจากการตรวจ ATK ยอดผูติดเช้ือในชุมชนจากการตรวจ PCR รอยละของ ATK ตอ PCR เฉลี่ย 7 วัน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ถงึวันท่ี 29 มีนาคม 2565
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COVID-19 Update 30/03/202218

ประชากรที่ไดรับ

เข็มที่ 1: 55,409,317

เข็มที่ 2: 50,275,055

เข็มที่ 3: 23,387,197

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวมเข็ม 1 ยอดรวมเข็ม 2 ยอดรวมเข็ม 3ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ถงึวันที ่28 มีนาคม 2565
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แผนที่แสดงความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอ
ประชากรหนึ่งลานคน แยกตามจังหวัด 

• จังหวัดที่ประชากรจํานวนมากขึ้นไดรับวัคซีนครบสองเข็มมีจํานวน
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลวเล็กนอย 

• ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่สูงที่สุดอยูที่กรุงเทพมหานครและ
จังหวัดรอบขาง รวมถึงจังหวัดที่เปนแหลงอุตสาหกรรมและการ
ทองเที่ยว 

• 28 จาก 77 จังหวัด มีความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 สูงกวา
รอยละ 70 

• ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่ตํ่าที่สุดอยูที่จังหวัดจังหวัดปตตานี
และนราธิวาสที่ชายแดนภาคใต
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ความครอบคลุมของการรับวัคซีนในประชากรเฉพาะกลุม

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขถงึ 27 มี.ค. 2565

*จาก ศบค. ถงึ 28 มี.ค. 2565

สีน้ําเงิน= เข็มที่ 1 สีเหลือง= เข็มที่ 2 
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กระตุนเข็ม 3 เข็ม 1 เข็ม 2 ระยะรอ เข็ม 3

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม 4 สัปดาห

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ไฟเซอร ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา ไฟเซอร

ไฟเซอร ไฟเซอร ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา ไฟเซอร ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ระยะรอ เข็ม 4

กระตุนเข็ม 4 ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา >4 เดือน แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม ไฟเซอร >4 เดือน ไฟเซอร

ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา >4 เดือน ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา ไฟเซอร >4 เดือน ไฟเซอร

หมายเหต:ุ สามารถใชวัคซีนไฟเซอรคร่ึงเข็มเปนเข็มกระตุนได ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแพทยและความประสงคของผูรับวัคซีน

- สามารถใหแอสตราเซเนกาแกผูท่ีรับ แอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา ท่ีไมตองการรับวัคซีน mRNA ได (ระยะรอมากกวา 6 เดือน)

- สามารถใหโมเดอรนาเปนเข็มกระตุนไดสําหรับวัคซีนทุกสูตรขางตน

- บุคคลท่ีเคยติดเช้ือโควิด 19 ควรไดรับวัคซีนหลังจากการติดเช้ือ 3 เดือน

Source: MoPH’s press briefing 21 March 2022

แนวทางจากกระทรวงสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนโควดิ 19 (สําหรับบุคคลอายุ 18 ปขึ้นไป)
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ข้อมูลจากการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข 21 มี.ค. 2565

กลุมอายุ วัคซีน ปริมาณยา ระยะรอ

5-6 ป ไฟเซอร 2 เข็ม ฝาสม (10 ไมโครกรัม / 0.2 มล.) 8 สัปดาห

6 – 11 ป

ไฟเซอร 2 เข็ม ฝาสม (10 ไมโครกรัม / 0.2 มล.) 8 สัปดาห

ชิโนแวค-ไฟเซอร
เข็ม 1 : ซิโนแวค 0.5 มล. / เข็ม

เข็ม 2 : ไฟเซอรฝาสม (10 ไมโครแกรม / 0.2 มล.)
4 สัปดาห

6 – 17 ป ซิโนแวค 2 เข็ม 0.5 มล. / เข็ม 4 สัปดาห*

12 -17 ป

ไฟเซอร 2 เข็ม ฝามวง (30 ไมโครกรัม / 0.3 มล.) 3-4 สัปดาห

ชิโนแวค-ไฟเซอร
เข็ม 1 : ซิโนแวค 0.5 มล. / เข็ม

เข็ม 2 : ไฟเซอรฝามวง (30 ไมโครแกรม / 0.3 มล.)
4 สัปดาห**

โครงการฉีดวัคซนีตา้นโควดิ 19 ใหแ้ก่เดก็และวัยรุ่น

* ควรไดรับเข็มกระตุนเปนไฟเซอร (ระยะรอ 4 เดือนหลังจากรับเข็มท่ี 2)

** ควรไดรับเข็มกระตุนเปนไฟเซอรหรือโมเดอรนา (ระยะรอ 4-6 เดือนหลังจากรับเข็มท่ี 2)

Presenter Notes
Presentation Notes
Paul CompletesUpdate from MoPH and CCSA sourcesOnly include publicly available informationReference: https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=12328 
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มาตรการปองกันโรคลาสุดสําหรับผูเดินทางเขาเมืองมีผลบังคับใช 1 เมษายน 2565

ต้ังแต 1 เมษายน 25652 นักเดินทางที่เขาประเทศไทยดวยระบบคัดกรองทุกระบบจะไมตองแสดงผลการตรวจเชื้อดวยวิธี RT-PCR ที่เปน

ลบกอนการเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมงอีกตอไป

การลงทะเบียนเขาเมือง

เอกสารการรับวัคซีน

การตรวจเช้ือโควิด 19 กอนเดินทาง

ประกันสุขภาพ
(ยกเวนพลเมืองไทย)

โรงแรมและขอบังคับการตรวจเช้ือ

ปจจุบัน
ทางทะเลทางอากาศ ทางบก

การเปล่ียนแปลงในวันที ่1 เม.ย. 2565

อยางนอย 20,000 ดอลลารสหรัฐ

ตองใชผลตรวจ RT-PCR

รับวัคซีนแลวอยางนอย 14 วันกอนเดนิทาง

นักเดินทางลงทะเบียนผาน Thailand Pass และใชแอปพลิเคชันหมอชนะหลังจากเขาประเทศ 

ผูประกอบการธุรกิจ โรงพยาบาล และหนวยงานอ่ืน ๆ ใหใชระบบ COSTE SHA

ลงทะเบียนดวยหนังสือรับรองการเดินทางเขาประเทศเพื่อ

เขาเมืองและใชแอปพลิเคชันหมอชนะหลังจากเขาเมือง

ไมตองใชผลตรวจ RT-PCR

หลักฐานการชําระคาท่ีพักประเภท AQ SHA++ จํานวน 1 คืน, การตรวจ RT-PCR ในวันท่ี 0-1,

และการตรวจ ATK ดวยตนเองในวันท่ี 5

การตรวจ RT-PCR ในวันท่ี 0-1 

ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไว และการ

ตรวจ ATK ดวยตนเองในวันท่ี 5
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เม่ือไวรัสเพ่ิมจํานวน สิ่งท่ีจะตามมาโดยปกติก็คือการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบทางพันธุกรรม

ของไวรัส การเปลี่ยนแปลงน้ันอาจเล็กนอยมาก เชน การกลายเฉพาะจุด (point mutation) อาจ

ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงคร้ังเดียวใน “คูเบส” และอาจไมสงผลอะไรเลย และจะตรวจพบได

ก็ตอเม่ือหองปฏิบัติการทําการไลลําดับจีโนมท้ังหมด อยางไรก็ตาม แมจะเปนการกลายเฉพาะ

จุดก็อาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญไดถาหากเกิดข้ึนในสวนท่ีสําคัญมากของจีโนม 

เชน อาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงผิวโปรตีนท่ีสําคัญของไวรัสท่ีเรียกวาแอนติเจน

เม่ือการเปลี่ยนแปลงเชนน้ีเกิดข้ึน หากมันไมทําใหไวรัสเสื่อมสภาพไปเสียกอน มันก็จะถูกสง

ตอเม่ือไวรัสทําการเพ่ิมจํานวน หากเกิดการกลายพันธุอีกและเร่ิมสะสมไปเร่ือย ๆ จีโนมของไวรัส

ก็คอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปเม่ือเวลาผานไป บางคร้ังเราเรียกการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีผิวโปรตีน

ของไวรัสวา “antigenic drift” (การกลายพันธุทีละนอยและเกิดข้ึนเปนประจําตลอดเวลาอยางชา 

ๆ) ปรากฏการณน้ีเปนสาเหตุใหเราตองรับวัคซีนชนิดใหมเพ่ือปองกันไขหวัดใหญทุกป

นอกจากน้ี ในระหวางการเพ่ิมจํานวน ไวรัสอาจแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมช้ินใหญระหวางกันและ

กัน หรือท่ีเรียกวา recombination (ไวรัสลูกผสม) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะน้ีคลายกับการ

กลายเฉพาะท่ีในแงท่ีวามันอาจสงผลเสียตอไวรัสหรือไมมีผลใด ๆ เลย แตหากมันสงผลดีตอไวรัส 

สายพันธุน้ีก็จะคงอยูตอไป และเน่ืองจากกระบวนการเกิดสายพันธุลูกผสมอาจสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงขนาดใหญในผิวโปรตีนของไวรัส นักวิทยาศาสตรจึงเรียกปรากฏการณน้ีวา 

“antigenic shift” (การกลายพันธุแบบฉับพลัน) ซ่ึงเกิดไดยากกวา แตอาจสงผลใหไวรัสมีหนาตา

ท่ีเปลี่ยนไปมากจนระบบภูมิคุมกันของเราจําไมได การกลายพันธุในลักษณะน้ีนําไปสูการระบาด

ของไขหวัดใหญในอดีต

คําอธิบาย: 
การกลายพันธุและสายพันธุลูกผสมของ

ไวรัส SARS-CoV-2

ถาม: ทําไมไวรัสจึงกลายพันธุและมารวมกันเปนสายพันธุลูกผสม และผลท่ีตามมาคืออะไร?
ตอบ: เมื่อไวรัสเพิ่มจํานวน สิ่งที่จะตามมาโดยปกติก็คือการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบทางพันธุกรรมของไวรัส โดยทั่วไปมักจะเปนการเปลี่ยนแปลง

เล็กนอย แตถาไวรัสสองชนิดแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมในระดับที่ใหญขึ้น ก็อาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น ซึ่งอาจสงผลเสียตอไวรัสหรือไม

มีผลกระทบอะไรเลยก็ได แตหากมันสงผลดีตอไวรัส สายพันธุน้ัน ๆ ก็จะคงอยูตอไป และผลกระทบท่ีจะเกิดกับเราก็อยูที่วาการแพรเชื้อและระดับความ

รุนแรงของการปวยจะเปลี่ยนไปดวยมากนอยแคไหน
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ผลท่ีตามมาของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีข้ึนอยูกับวามันทําใหการแพรเช้ือและความรุนแรงของการ

ปวยเปลี่ยนไปมากแคไหน การกลายพันธุท่ีประสบความสําเร็จสวนใหญเปนเพราะไวรัสมี

ความสามารถในการแพรเช้ือท่ีดีข้ึน สายพันธุใหมจึงสามารถ “แขงชนะสายพันธุกอนหนา” ได เชน 

ใน 6 เดือนท่ีผานมา การระบาดของสายพันธุท่ีนากังวลอันประกอบดวย อัลฟา เบตา และแกมมา 

ลดลงอยางมีนัยสําคัญ และใน 90 วันท่ีผานมา มีรายงานการติดเช้ือจากสายพันธุเหลาน้ีนอยมาก 

ในทํานองเดียวกันสายพันธุโอมิครอนก็กําลังเขามาแทนท่ีเดลตาอยางตอเน่ือง

ไวรัสสายพันธุใหมจะสงผลตอระดับการเจ็บปวยหรือไมน้ันเปนเร่ืองท่ียากจะคาดเดา แมวาเรา

อาจจะพอหาขอมูลสําคัญจากตัวบงช้ีทางพันธุกรรมท่ีปรากฏอยูไดบาง อยางไรก็ตาม 

ประวัติศาสตรไดแสดงใหเห็นวาเม่ือเวลาผานไป ไวรัสสายพันธุใหมมักจะกลายเปนสายพันธุท่ีมี

ความสามารถในการกอโรคต่ําลง

คลิกท่ีภาพเพ่ือชม ดร.มาเรีย แวน เคอรโคฟ 

หัวหนาฝายเทคนิคดานโควิด 19 ของ

องคการอนามัยโลก กลาวถึงระบบเฝาระวัง

เพ่ือติดตามการกลายพันธุของไวรัสท่ีทําให

เกิดสายพันธุใหม
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ลิงกมีประโยชน
• รายงานสถานการณโรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและ

อังกฤษ โปรดคลิก

• ติดตามความคืบหนาอยางสมํ่าเสมอจากองคการอนามัยโลกในประเทศ

ไทย โปรดคลิก

• ติดตามตัวเลขทั่วโลกลาสุดและคาํแนะนําทางวิชาการจากองคการอนามัย

โลก โปรดคลิก

สํานักงานองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข 

นนทบุรี ประเทศไทย 11000  sethawebmaster@who.int 

วาคุณจะรูสึกสบายดีและไมคิดวามีเชื้อ #ไวรัสโคโรนา 

คุณก็ยังตองไอจามใสขอพับแขนดานในเพื่อปองกันการ

แพรกระจายของ #โควิด19

#StaySafe

ความปรกติใหม

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
mailto:sethawebmaster@who.int
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