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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับที่ 151 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 157 รายใหม ่ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 

23,903 ราย  

• ในจํานวนนี ้ร้อยละ 79.1 (18,914 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (80 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 20.5 (4,909 ราย) กําลงัรักษาหรือแยกกกั

ตวั มีผู้เสียชีวิต 1 รายในวันนี ้

• ในผู้ ป่วย 4,909 รายท่ีกําลงัรักษานัน้ ผู้ ป่วย 2,593 รายอยูใ่นโรงพยาบาล และ 2,316 รายอยูใ่นโรงพยาบาลสนาม 
• ผู้ ป่วย 157 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 8 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการวนิิจฉยัในสถานกกักนัโรค และอีก 5 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางมา

รับการรักษาท่ีประเทศไทย 

o 38 รายตรวจพบจากระบบเฝา้ระวงัโควิด 19 และมีความเก่ียวข้องกบัความเสีย่งจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั 

หรือสมัผัสกับผู้ ติดเชือ้ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (8 ราย) จังหวัดสมุทรสงคราม (1 ราย) มหาสารคาม (1 ราย) และ

สมทุรสาคร (28 ราย) ในจํานวนนี ้7 รายเป็นแรงานข้ามชาติ และ 31 รายเป็นชาวไทย  

o 106 รายเป็นแรงงานข้ามชาต ิ(69 ราย) และชาวไทย (37 ราย) ท่ีตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัสมทุรสงคราม (2 

ราย) สมทุรสาคร (104 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้กลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 13,545 ราย 

• หนึง่ในผู้ ป่วยรายใหมท่ี่มีการรายงานในวนันี ้คือทารกอาย ุ2 วนั ซึง่เป็นผู้ ป่วยอายนุ้อยท่ีสดุของประเทศไทยในขณะนี ้

• ในผู้ ป่วย 144 รายท่ีรับเชือ้ในประเทศไทย ร้อยละ 92 พบในจงัหวดัสมทุรสาคร ร้อยละ 6 ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 3 ในจงัหวดัอ่ืน ๆ  
• ในการระบาดระลอกใหม่นี ้(ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 10 กุมภาพนัธ์ 2564) มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 19,666 

ราย โดย 5,321 รายในจํานวนนีต้รวจพบผ่านระบบเฝา้ระวงั 13,545 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 800 รายตรวจพบใน

บคุคลท่ีเดินทางมาจากตา่งประเทศ ณ ปัจจบุนั ผู้ ป่วย 14,974 รายหายดีแล้ว 4,672 รายกําลงัรักษาตวั และ 20 รายเสยีชีวิต  

 

10 กุมภาพันธ์ 2564 

80 4,909 
กาํลังรักษา 

18,914 
(+548) 
หายดีแล้ว 

(+157) 
ยืนยันแล้ว 

 

23,903 
(+1) 

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.  
สถานการณ์ในจังหวดัสมุทรสาคร 

การค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกแบบเข้มข้นในโรงงานขนาดใหญ่ในจงัหวดัสมทุรสาครได้เสร็จสิน้ลงแล้ว ขณะนีท้างจงัหวดัและโรงพยาบาลรามาธิบด ี

กําลงัทําการตรวจภมูคิุ้มกนัให้กบับคุลากรของโรงงานเหลา่นี ้และจะนําผลท่ีได้ไปพฒันาเป็นกลยทุธ์ในการกลบัมาเปิดทําการ 

ผลการวิเคราะห์ผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาด 

• จากการวิเคราะห์ผู้ ป่วยยืนยนั 1,815 รายท่ีมคีวามเก่ียวข้องกบัตลาดใน 36 จงัหวดั พบวา่ 

o ผู้ ป่วยยืนยนัสว่นใหญ่เป็นผู้ขาย (ร้อยละ 90) สว่นน้อยเป็นลกูค้า (ร้อยละ 10) 

o สถานท่ีท่ีมีความเก่ียวข้องสว่นใหญ่เป็นตลาดสด (ร้อยละ 97) สว่นน้อยเป็นตลาดนดั (ร้อยละ 3) 

o ผู้ ป่วยยืนยนัสว่นใหญ่เป็นแรงงานชาวเมยีนมา (ร้อยละ 88) ท่ีทํางานในตลาดสด 

 

คาํอธิบาย : การกลายพนัธ์ุของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 และผลกระทบต่อ 

ระบบสาธารณสุขและประสิทธิภาพของวัคซีน 
    

วนันีเ้ราจะมาตอบคําถามกนัว่านกัวิทยาศาสตร์สามารถระบกุารกลายพนัธ์ุของไวรัสได้แบบแทบจะในทนัทีได้อย่างไร ก่อนอ่ืนเราต้องทราบ

ก่อนวา่ไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ประกอบด้วยสายอาร์เอ็นเอ (กรดไรโบนิวคลอิีก) เส้นยาวสายเดี่ยว ซึง่ภายในนัน้มีข้อมลูระดบัโมเลกลุท่ีเป็น 

“คําสัง่” หรือรหัสท่ีไวรัสใช้สัง่ให้เซลล์ของมนุษย์สร้างสําเนาของ

ไวรัส ภายในเส้นอาร์เอ็นเอมีนิวคลโีอไทด์หลายพนัคู ่และลาํดบัการ

เรียงตวัของคู่นิวคลีโอไทด์เหลา่นีค้ือสิ่งท่ีประกอบขึน้เป็นยีนส์และ

ทําให้ไวรัสมีลกัษณะทางโมเลกลุท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
 

ในขณะท่ีไวรัสสร้างสําเนาของตวัเองไปเร่ือย ๆ ลําดบัของนิวคลีโอ

ไทด์ก็อาจเปลีย่นไป (กลายพนัธุ์) การกลายพนัธุ์บางแบบอาจทําให้

ไวรัสเปลี่ยนวิธีในการทําให้คนติดเชือ้ หรือมีการตอบสนองต่อยา

และวัคซีนท่ีแตกต่างออกไป การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจ

ส่งผลกระทบท่ียิ่ งใหญ่ได้! ด้วยเหตุนีจ้ึง เป็นสิ่งสําคัญมากท่ี

นกัวิทยาศาสตร์จะต้องคอยจบัตาดรู่องรอยทางพนัธุกรรมของไวรัส

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้เทคโนโลยีในห้องปฏิบตัิการท่ีเรียกวา่ การ

ตรวจหาเชือ้ไวรัสแบบวิธีมาตรฐานตามเวลาจริง (RT-PCR) 
 

 

 

วิทยาศาสตร์ 5 นาที ตอนที ่2 เร่ือง  

“การกลายพนัธ์ุของไวรสัโคโรนา SARS-CoV-2 coronavirus”  

(บนัทึกเมื่อวนัที ่4 กนัยายน 2563) https://youtu.be/Rg6Tf5ZN5rQ 
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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 
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วิธีการนีช้่วยให้นกัวิทยาศาสตร์สามารถเปรียบเทียบลําดบัของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 สายพนัธ์ุตา่ง ๆ  ได้อย่างแมน่ยํา โดยใช้เคร่ืองจกัรท่ี

ซบัซ้อนเพ่ือเร่งกระบวนการ วิธีตรวจหาเชือ้แบบ RT-PCR ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบนิวคลีโอไทด์หลายพนัคู่ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ

ตรวจจบัการเปลีย่นแปลงของลาํดบันิวคลโีอไทด์ได้แม้จะเกิดขึน้เพียงจดุเดียว! และเน่ืองจากนกัวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ข้อมลูจากไวรัสหลายพนั

ชนิดประกอบกบัข้อมลูจากแพทย์และนกัระบาดวิทยาเป็นประจํา เราจึงสามารถติดตามการระบาดของโรคได้อยา่งใกล้ชิด และปรับเปลี่ยนกล

ยทุธ์การรับมือของเรา องค์การอนามยัโลกทํางานร่วมกบันกัวิทยาศาสตร์จากทัว่โลก เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ และแบง่ปันข้อมลูอนัมีคา่เหลา่นี ้

ในวนัพรุ่งนี ้เราจะมาพดูคยุเก่ียวกบัสายพนัธุ์ไวรัสท่ีสาํคญัท่ีสดุเทา่ท่ีเราค้นพบ ณ ปัจจบุนั 

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ได้ท่ี https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-

cov2-variants/en/  

 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

 องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพฒันาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดูแลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมูลและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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