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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับที่ 152 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 201 รายใหม่ ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้

เป็น 24,104 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี ้

• ในจํานวนนี ้ร้อยละ 82 (19,799 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (80 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 17.5 (4,225 ราย) กําลงัรักษาหรือแยกกกัตวั 

ในผู้ ป่วย 4,225 รายท่ีกําลงัรักษานัน้ ผู้ ป่วย 2,694 รายอยูใ่นโรงพยาบาล และ 1,531 รายอยูใ่นโรงพยาบาลสนาม 

• ผู้ ป่วย 201 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 16 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไมน่านมานี ้และได้รับการวนิิจฉยัในสถานกกักนัโรค 

o 96 รายตรวจพบจากระบบเฝา้ระวงัโควิด 19 และมีความเก่ียวข้องกบัความเสีย่งจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั 

หรือสมัผสักบัผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (16 ราย) จงัหวดัสมทุรสาคร (56 ราย) ตาก (23 ราย) และ นนทบรีุ (1 

ราย) ในจํานวนนี ้54 รายเป็นแรงานข้ามชาติ และ 42 รายเป็นชาวไทย  

o 89 รายเป็นแรงงานข้ามชาติ (76 ราย) และชาวไทย (13 ราย) ท่ีตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร (1 ราย)

จงัหวดัตาก (14 ราย) ระยอง (1 ราย) และสมทุรสาคร (73 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้กลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 13,634 ราย 

• ในผู้ ป่วย 185 รายท่ีรับเชือ้ในประเทศไทย ร้อยละ 70 พบในจงัหวดัสมทุรสาคร ร้อยละ 9 ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 21 ในจงัหวดัอ่ืน ๆ  
• ในการระบาดระลอกใหม่นี ้(ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 11 กุมภาพนัธ์ 2564) มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 19,867 

ราย โดย 5,417 รายในจํานวนนีต้รวจพบผ่านระบบเฝา้ระวงั 13,634 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 816 รายตรวจพบใน

บคุคลท่ีเดินทางมาจากตา่งประเทศ ณ ปัจจบุนั ผู้ ป่วย 15,859 รายหายดีแล้ว 3,988 รายกําลงัรักษาตวั และ 20 รายเสยีชีวิต  
• พบผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการระบาดในประเทศในช่วงการระบาดระลอกใหม่แล้วใน 63 จงัหวดัของประเทศไทย ในวนันีไ้ม่พบผู้ ป่วยใน

จงัหวดัใหม ่
• 12 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 รายในการระบาดระลอกใหม ่ได้แก่ สมทุรสาคร  (15,316 ราย) กรุงเทพมหานคร (896 ราย) ชลบรีุ 

(649 ราย) ระยอง (581 ราย) สมทุรปราการ (361 ราย) จนัทบรีุ (221 ราย) นนทบรีุ (169 ราย) อ่างทอง (113 ราย) ปทมุธานี (91 ราย) 

นครปฐม (79 ราย) ตาก (77 ราย) และสมทุรสงคราม (67 ราย)  
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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 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

ความคืบหน้าจาก ศบค.  
• ณ วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564 ประชาชน 59,845 คนในกรุงเทพมหานครได้รับการคดักรองโรคผา่นการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก  

o 2 เขตยงัไม่เคยรายงานการพบผู้ ป่วยเลย (เขตสะพานสงูและสมัพนัธวงศ์) ส่วน 6 เขตมีการรายงานผู้ ป่วยใน 2 วนัท่ีผ่านมา 

ได้แก่ (เขตภาษีเจริญ บางแค บางบอน คลองเตย สาทร และปทมุวนั) 

o ผู้ ป่วยยืนยนั 14 ราย มีความเช่ือมโยงกับการติดเชือ้ของบุคลากรของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในเขตปทุมวนั ขณะนีกํ้าลงั

ดําเนินการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในชมุชนโดยรอบ  

• วคัซีน 

o ในปัจจบุนั ผู้ผลติวคัซีน 3 รายได้ยื่นขออนมุตัิการใช้วคัซนัโควิด 19 เป็นกรณีฉกุเฉินจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทย 

ทัง้ 3 บริษัท คือ Astra-Zeneca (ได้รับการอนมุตัิแล้ว) Sinovac (อยูร่ะหวา่งดําเนินการ) Johnson & Johnson (กําลงัยื่นเร่ือง)  

o การอนมุตัิการใช้วคัซีนโควิด 19 เป็นกรณีฉกุเฉินในประเทศไทยจะมีระยะเวลา 1 ปี และจะต้องมีการติดตามและประเมินผล

หลงัการฉีดวคัซีน 
 

คําอธิบาย : การกลายพันธ์ุของ

ไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 และ

ผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข

และประสิทธิภาพของวัคซีน 
    

ในบทความท่ีสาม เราจะมุง่เน้นไปท่ี 2 สายพนัธุ์สาํคญั

ของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 เร่ิมต้นด้วยไวรัสท่ีมกั

เรียกกันว่า “สายพันธุ์สหราชอาณาจักร” เน่ืองจากมี

การรายงานครัง้แรกโดยหน่วยงานสาธารณสขุในเขต

ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เมื่อวันท่ี 14 

ธันวาคม สหราชอาณาจักรเองนัน้ได้ทําการศึกษา

ลําดับไวรัสทัง้หมดในกลุ่มโคโรนา SARS-CoV-2 ไป

แล้วประมาณร้อยละ 5-10 เพ่ือตรวจสอบการกลาย

พันธุ์  ไวรัสสายพันธุ์ นีถู้กค้นพบระหว่างการสอบสวน

โรคหลงัจากจํานวนผู้ติดเชือ้โควิด 19 ในเขตตะวนัออก

เฉียงใต้ขององักฤษเพ่ิมสงูอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด 

ไว รัสสายพันธุ์ นี ม้ าจาก ไว รัสวง ศ์  SARS-CoV-2 

20B/GR (สายท่ีนกัวิทยาศาสตร์เรียกวา่ B.1.1.7) และ

มีการกลายพนัธุ์ 14 แหง่ หลกัฐานมากมายบง่ชีว้า่สาย

พนัธุ์นีแ้พร่กระจายง่ายกวา่สายพนัธุ์เดิมประมาณร้อย

การกลายพันธ์ุของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 : สายพันธ์ุที่สาํคัญในปัจจุบัน 

8 กมุภาพนัธ์ 2564 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

การกลายพนัธ์ุของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 เกิดขึน้ทัว่โลก ไวรัสจะมีการเปล่ียนแปลงเสมอผ่านการ

กลายพนัธ์ุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสอาร์เอ็นเอ เช่น ไวรัสโคโรนา และถึงแม้วา่การกลายพนัธ์ุสว่นใหญ่จะ

ไม่ก่อผลกระทบท่ีสําคญั แตบ่างครัง้ก็สามารถทําให้ไวรัสมีข้อได้เปรียบบางประการ เช่น การกระจายเชือ้

ท่ีง่ายขึน้ การกลายพนัธุ์ในลกัษณะนีคื้อสิง่ท่ีน่ากงัวล และต้องได้รับการเฝา้ระวงัอยา่งใกล้ชิด 

ชื่อ : VOC 202012/01 

สาย : B.1.1.7 

พบครัง้แรก : ก.ย. 2563 

ประเทศที่พบ : สหราชอาณาจกัร 

พบครัง้แรกในสหภาพยุโรป : 9 

พ.ย. 2563 

ข้อกังวล : ติดเชือ้ง่ายขึน้และ

อาการอาจรุนแรงขึน้ 

 

ชื่อ : 501 Y.V2 

สาย : B.1.351 

พบครัง้แรก : ต.ค. 2563 

ประเทศที่พบ : แอฟริกาใต้ 

พบครัง้แรกในสหภาพยุโรป : 

28 ธ.ค. 2563 

ข้อกังวล : ติดเชือ้ง่ายขึน้และอาจ

ลดประสทิธิภาพของวคัซีน 

ชื่อ : P.1 

สาย : P.1 

พบครัง้แรก : ธ.ค. 2563 

ประเทศที่พบ : บราซิล 

พบครัง้แรกในสหภาพยุโรป : 

12 ม.ค. 2564 

ข้อกังวล : ติดเชือ้ง่ายขึน้และอาจ

ลดประสทิธิภาพของวคัซีน 
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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 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

ละ 50 และนบัตัง้แต่ท่ีมีรายงานครัง้แรก ไวรัสสายพนัธุ์นีก็้ได้แพร่กระจายไปทัว่สหราชอาณาจกัรอยา่งรวดเร็ว และเป็นสาเหตขุองการติดเชือ้

กวา่ร้อยละ 90 ในประเทศ และยงัถกูพบในอีก 86 ประเทศ รวมถึงประเทศเวียดนามและมาเลเซีย  

 

สายพนัธุ์ ท่ี 2 ถกูพบครัง้แรกในประเทศแอฟริกาใต้ในเดือนตลุาคม 2563 นกัวิทยาศาสตร์เรียกว่า 501Y.V2 และสื่อมกัจะเรียกว่า “สายพนัธุ์

แอฟริกาใต้” สายพนัธุ์นีม้ีการกลายพนัธุ์ 8 แห่งในยีนของโปรตีนหนามท่ีทําหน้าท่ีช่วยให้ไวรัสเกาะติดเซลล์ของมนุษย์ การกลายพนัธุ์ของ

โปรตีนหนามสามารถทําให้การตอบสนองทางภมูิคุ้มกนัของเราเปลีย่นไป และมีผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพของวคัซีน ภายในไมก่ี่สปัดาห์ สาย

พนัธุ์นีไ้ด้กลายเป็นสายพนัธุ์หลกัในหลายพืน้ท่ีของประเทศแอฟริกาใต้ และคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของไวรัสท่ีพบในพืน้ท่ี สายพนัธุ์นีย้งัถกู

พบในอีก 41 ประเทศ ทําให้บางประเทศปิดรับนกัเดินทางจากประเทศแอฟริกาใต้ ในบทความวนัพรุ่งนี ้เราจะมาพดูคยุเก่ียวกบัผลกระทบด้าน

สาธารณสขุของไวรัสทัง้ 2 สายพนัธุ์นี ้

 

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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