สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
หมวดหมู่
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง

สถานการณ์โลก
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 111 ล้านราย มีจานวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจานวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจานวน 86.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 77.4)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 69,617 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก
อยู่ที่ 509,875 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.9 ล้านราย โดยมีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,315 ราย
ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 113 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก
สถานการณ์อาเซียน
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,735 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วัน
ที่ผ่านมาอยู่ที่ 22 ราย และมีจานวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,196 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 280,272 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,461 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 533 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกาลังรักษาอยู่ 4 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
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สถานการณ์ • ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 25,415 ราย เสียชีวิตรวม 83 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น) รักษาหายแล้ว
24,285 ราย (95.55%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 156 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,047 ราย
(ต่อ)

• ผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 92 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 48 ราย มีรายละเอียดดังนี้ สมุทรสาคร (33 ราย) กรุงเทพมหานคร (3 ราย)
ปทุมธานี (7 ราย) ชลบุรี (1 ราย) ขอนแก่น (1 ราย) และอ่างทอง (3 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 6 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่
กรุงเทพมหานคร (5 ราย) และสมุทรปราการ (1 ราย) มีรายละเอียดดังนี้ เยอรมนี 1 ราย
สหรัฐอเมริกา 1 ราย บราซิล 1 ราย เอธิโอเปีย 1 ราย คูเวต 1 ราย และโอมาน 1 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 38 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 14,393 ราย)

กราฟสรุปสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มอาเซียนและทั่วโลก

กราฟสรุปสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย

กราฟสรุปสถานการณ์ผู้เดินทางเข้าประเทศที่อยู่ในสถานที่กักกันรัฐ
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• วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
ข้อมูล
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นาเสนอข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกได้เกินกว่า 200 ล้านโดส
ทางวิชาการ
ในเวลา 2 เดือนนั้น มีการเก็บข้อมูลโดยละเอียดในมิตติ ่าง ๆ ทาให้ทราบผลการใช้งานในสถานการณ์จริง

พบว่า "ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของวัคซีน ดีกว่าที่คาด“
• การติดตามผลสาคัญเมื่อมีการใช้วัคซีนแล้วในประชากรจานวนมากกว่า 200 ล้านคน เป็นเวลากว่า 2 เดือน
สรุปข้อมูลการใช้งานจริงที่น่าสนใจได้ 6 ประเด็น ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของวัคซีนสามารถกระตุ้นภูมคิ ุ้มกันได้ดมี าก ผู้ที่ได้รับวัคซีนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้
ในระดับสูง ตรวจพบทั้งแอนติบอดี้และการตอบสนองภูมคิ ุ้มกันด้านเซลล์ เดิมตั้งความหวังว่าวัคซีนจะมี
ประสิทธิภาพ 60-70% ซึ่งก็น่าจะเพียงพอ แต่ผลจากที่ใช้จริงดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งวัคซีนจาก
ผู้ผลิตหลักแต่ละบริษัทนั้นให้ผลใกล้เคียงกัน
2. ประสิทธิผลของวัคซีน สามารถป้องกันการเกิดอาการและความรุนแรงจากการติดเชื้อได้ดมี าก
ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแม้ว่าได้รับเชื้อ โดยวัคซีนสามารถลดความรุนแรงของโรคและ
ลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมาก และเมื่อฉีดในประชากรจานวนเพียงพอในหลายประเทศได้ทาให้
จานวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง และจานวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจน
3. ความปลอดภัยของวัคซีน การติดตามผลการฉีดในคนจานวนมากพบว่า วัคซีนที่ใช้มีความ
ปลอดภัยสูง มีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย ผลข้างเคียงส่วนใหญ่ที่พบคือการเจ็บที่บริเวณฉีด ปวดศีรษะ
ครั่นเนื้อครั่นตัว หรืออ่อนเพลีย ซึ่งหายโดยเร็วในไม่กี่วัน และไม่พบผลข้างเคียงชนิดรุนแรง การแพ้วัคซีน
แบบอาการหนักนั้นพบน้อยมากเพียงไม่กรี่ ายและยังไม่มผี ู้เสียชีวิตจากผลข้างเคียงของวัคซีน
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4. วัคซีนสามารถกระตุน้ ภูมคิ ุ้มกันได้ค่อนข้างดีหลังการฉีดเข็มแรก หลังฉีดวัคซีนเข็มแรก จะเริ่มมีภูมิคุ้มกัน
ข้อมูล
ซึ่งอาจจะสูงเพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อได้แล้วในระดับหนึง่ รวมทั้งพบว่าการยืดเวลาการฉีด
ทางวิชาการ
เข็มที่สองออกไปทาให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันดีขึ้นด้วย ดังนั้นจึงอาจจะสามารถยืดระยะเวลา
(ต่อ)
ระหว่างการฉีดเข็มที่หนึ่งและเข็มที่สองได้ เป็นการลดภาระในการเร่งฉีดเข็มที่สอง ทาให้สามารถ
กระจายวัคซีนที่มีอยู่ไปฉีดให้ครอบคลุมประชากรจานวนมากขึ้น โดยแทนที่จะเร่งฉีดเข็มที่สองก็จะนา
วัคซีนนาไปฉีดเป็นเข็มที่หนึ่งให้กับคนทีย่ ังไม่ได้รบั วัคซีน จึงจะมีจานวนประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้วเพิ่ม
มากขึ้นอีก
5. ความคงทนของวัคซีนในช่วงต้นของการพัฒนาวัคซีน พยายามเก็บรักษาและขนส่งวัคซีนในตู้แช่
อุณหภูมิต่ามากเพื่อป้องกันการเสือ่ มสภาพของวัคซีน ต่อมาพบว่าสามารถเก็บและขนส่งวัคซีนได้
ในอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ ลดข้อจากัดในการขนส่งและการกระจายวัคซีนที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ ซึ่งจะทาให้
สามารถกระจายวัคซีนได้ในวงกว้างและเร่งฉีดได้จานวนมากขึ้น
6. วัคซีนได้ผลลดลงต่อเชื้อไวรัสโควิดบางสายพันธุ์เชื้อไวรัสโควิด-19
มีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง และมีข้อกังวลเรื่องผลการป้องกัน
ต่อเชื้อที่กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ โดยวัคซีนมีประสิทธิผลลดลง
ต่อเชื้อโควิด-19 บางสายพันธุ์โดยเฉพาะจากแอฟริกาใต้
จึงต้องเตรียมพัฒนาวัคซีนต่อเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ๆ ด้วย

