โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ข้ อมูลจากการแถลงข่าวภาคเที่ยงโดย ศบค.
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ขอมูลสำคัญ
•

•

•

•

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 188 รายจากโรคโควิด 19 ทำใหจำนวน
รวมของผูที่ปวยดวยโรคนี้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 11,450 ราย
ในผูปวยจำนวนนี้ รอยละ 72.4 (8,288 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.6 (69 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 27 (3,093 ราย) อยูในระหวางการรักษา
หรือการแยกตัว ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันนี้
ผูปวย 188 รายที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการ ประกอบดวยบุคคล 21 รายที่เดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมานี้ และไดรับการ
วินิจฉัยในสถานกักกันโรค อีก 13 รายเดินทางเขาประเทศผานพรมแดนทางบก
ผูปวย 188 รายใหมในวันนี้ ประกอบดวยผูปวยจาก “การติดเชื้อภายในประเทศ” 81 ราย ไดแก
 81 รายมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร (27
ราย) นครสวรรค (1 ราย) นนทบุรี (1 ราย) นราธิวาส (1 ราย) สมุทรปราการ (2 ราย) สมุทรสาคร (47 ราย) ชลบุรี (1 ราย) และระยอง (1 ราย)

• ที่เหลือ 73 รายที่มีการรายงานในวันนี้เปนแรงงานขามชาติ (53 ราย) และประชากรไทย (20 ราย) ทีม่ ีความเกี่ยวของกับเหตุการณในจังหวัด
สมุทรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผูส ัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดปทุมธานี (1 ราย) สมุทรสาคร (52 ราย) จันทบุรี (2 ราย)
ฉะเชิงเทรา (7 ราย) ชลบุรี (3 ราย) ระยอง (5 ราย) สมุทรปราการ (3 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูตดิ เชื้อกลุมนี้เพิ่มขึ้นเปน 3,260 ราย
• ในการระบาดระลอกใหม (ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564) มีการรายงานผูปวยยืนยันแลว 7,213 ราย ในจำนวนนี้
3,481 รายมาจากการติ ดเชื ้อ ภายในประเทศ 3, 260 รายพบจากการคน หาผู ป ว ยเชิง รุ ก และ 472 รายเป นบุค คลที ่เ ดิ นทางกลับจาก
ตางประเทศ ณ ปจจุบัน 4,348 รายหายดีแลว 2,856 รายกำลังรับการรักษาและ 9 รายเสียชีวิต
ผลการรักษาผู้ป่วยโควิด
(จํานวน 11,450 ราย)

ผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่และสะสมในประเทศไทย
ตามวันที่รายงาน
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ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 15 ม.ค. 2564

หายดี
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ความคืบหนาจาก ศบค.
•

•

•

สถานการณในจังหวัดตาก
ยอดผูปวยรวมในจังหวัดตากจากการระบาดระลอกใหมคือ 100 ราย เปนผูปวยนำเขา 81 ราย ปจจุบนั 67 รายอยูในระหวางการรักษา
มาตรการเพิ่มเติมในจังหวัดกาญจนบุรี
ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีประกาศปดโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดเมื่อวานนี้ เพื่อลดแรงจูงใจในการเดินทางขามจังหวัดของประชาชน
การขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติจากประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา
เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด 19 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติการขึ้นทะเบียนการจางงานแรงงานขามชาติจากประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาสำหรับการ
พำนักในประเทศไทยเปนเวลา 2 ป นายจางและแรงงานขามชาติสามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานไดตั้งแตวันนี้ถึง 13 กุมภาพันธ 2564 แรงงาน
ขามชาติจะตองไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ และตองทำประกันสุขภาพกอนยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.doe.go.th

คำอธิบาย : การตรวจเชื้อโควิด 19 โดยหองปฏิบตั ิการ (3) : การตรวจแอนติเจน
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอนติเจน โปรดอานที่ “คำอธิบาย” ของรายงานสถานการณฉบับวันที่ 13 มกราคม
•

การตรวจแอนติเจนสำหรับโควิด 19 (บางครั้งเรียกวาการตรวจแบบเร็ว หรือ
RDT) มักตองมีการกวาด หรือ สวอป ในจมูก / ลำคอ มีคาใชจา ยต่ำกวาการ
ตรวจหาเชื้อไวรัสแบบวิธีมาตรฐาน (PCR) และไมตองใชอุปกรณที่ซับซอน จึง
สามารถนำไปใชไดที่หองผูปวย ในชุมชน หรือแมแตในบานของคุณ

•

ปญหาหลักของการตรวจแอนติเจนคือไมแมนยำเทากับการตรวจหาเชื้อไวรัส
แบบ PCR ซึ่งหมายความวาบางครั้งผลตรวจอาจบงชี้วาบุคคลไมไดติดเชื้อทั้ง ๆ
ที่พวกเขาติดเชื้อโควิด 19 (ผลลบลวง) บางครั้งผลอาจบงชี้วาบุคคลติดเชื้อทั้ง ๆ
ที่ไมมีเชื้อโควิด 19 (ผลบวกลวง)

•

ขอดีอยางหนึ่งของการตรวจแอนติเจนคือการแสดงผลที่รวดเร็ว เชน หากพบ
ผูปวยติดเชื้อทางเดินหายใจโดย “ไมทราบสาเหตุ” จำนวนมากในเวลา
อันรวดเร็วในชุมชน ทีมสอบสวนโรคซึ่งเปนหนวยเคลื่อนที่เร็วจะสามารถใชการ
ตรวจนี้เพื่อยืนยันหรือตัดความเปนไปไดของการติดเชื้อโควิด 19 ไดอยางรวดเร็ว
แตหากเปนการสอบสวนโรคเพื่อการวินจิ ฉัย เจาหนาที่สอบสวนโรคจะสง
“ตัวอยางสำรอง” ไปทำการตรวจหาเชื้อไวรัสแบบ PCR อีกครั้งหนึ่งเสมอ ดังนั้น
แมวาผลการตรวจแบบเร็วจะตกหลนไปบาง แตการตรวจหาเชื้อไวรัสแบบ PCR
จะชวยใหพบผูติดเชื้อที่แทจริงได

•

ไมแนะนำอยางยิ่งใหประชาชนซื้อชุดตรวจประเภทนี้ดว ยตนเอง (เชน ผาน
อินเทอรเน็ต) และใชผลตรวจจากชุดตรวจนี้ประกอบการตัดสินใจวาจะไปพบ
แพทยหรือไม แตแนะนำใหประชาชนปรึกษาบุคลากรดานสุขภาพเสมอ หากคิด
วาอาจติดเชื้อโควิด 19

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจนแนวทาง
และความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวางขึ้น รวมถึงทำงาน
กับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาทีข่ องระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย

ลิงก์ มีประโยชน์

•
•
•

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื ้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีนี่
ติดตามความคืบหน้ าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกที่นี่
ติดตามตัวเลขทัว่ โลกล่าสุดและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกที่นี่

สํานักงานองค์ การอนามัยโลกประจําประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ประเทศไทย 11000
สื่อมวลชนสามารถส่งข้ อซักถามมาได้ ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int
ติดตามข้ อมูลและความคืบหน้ าล่ าสุด ได้ ท่ ี
www.who.int/thailand

@WHOThailand

WHOThailand

WHOThailand

