สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 2 มีนาคม 2564
หมวดหมู่
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • วันที่ 2 มีนาคม 2564

เรื่อง

สถานการณ์โลก
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 114.9 ล้านราย มีจานวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจานวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจานวน 90.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 78.9)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 53,147 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก
อยู่ที่ 527,226 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านราย โดยมีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,563 ราย
ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 155 ของโลก
สถานการณ์อาเซียน
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,916 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วัน
ที่ผ่านมาอยู่ที่ 23 ราย และมีจานวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,199 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 302,580 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,828 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 844 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกาลังรักษาอยู่ 3 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ปรายงานเกี
บไวรั
สโคโรนา(COVID-19)
(COVID-19)ประจ
ประจาวัาวันนทีที่ ่ 92 กุมีมนภาพั
าคมน2564
สรุปสรุรายงานเกี
่ยวกั่ยวกั
บไวรั
สโคโรนา
ธ์ 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 26,073 ราย เสียชีวิตรวม 84 ราย (มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย) รักษาหายแล้ว
25,420 ราย (97.50%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 96 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 569 ราย
(ต่อ)

• ผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันที่ 2 มีนาคม 2564 จานวน 42 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 35 ราย มีรายละเอียดดังนี้ ตาก (4 ราย) นครปฐม (1 ราย) นนทบุรี (1 ราย)
ปทุมธานี (5 ราย) และสมุทรสาคร (24 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย สาธารณรัฐเซอร์เบีย 1 ราย และ
เยอรมนี 1 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก 4 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 14,557 ราย)

กราฟสรุปสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มอาเซียนและทั่วโลก

กราฟสรุปสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย

กราฟสรุปสถานการณ์ผู้เดินทางเข้าประเทศที่อยู่ในสถานที่กักกันรัฐ
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• วันที่ 2 มีนาคม 2564 วัคซีนโควิด-19 โดยคนไทยก้าวแรกในการพึ่งพาตัวเอง
ข้อมูล
• สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยวัคซีน
ทางวิชาการ

ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19
ให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยวัคซีน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาวัคซีน
ChulaCov19 โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม เป็นผู้อานวยการ
บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนดังกล่าว
ยังได้รับการสนับสนุนจากทุนศตวรรษที่สอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และเงินบริจาคจากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ กองทุนบริจาควิจัยวัคซีน สภากาชาดไทย
• วัคซีน ChulaCov19 เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่สร้างขึ้นจากชิ้นส่วนสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19
เมื่อฉีดเข้าร่างกายจะทาให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่เป็นส่วนปุม่ หนาม
ของไวรัส และกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันไว้ต่อสูก้ ับไวรัส
เมื่อสัมผัสเชื้อไวรัสหลังจากวัคซีนชนิด mRNA กระตุ้นร่างกาย
สร้างโปรตีนดังกล่าวแล้ว ชิ้นส่วน mRNA จะถูกสลายไปในเวลา
ไม่กี่วัน ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิดนีไ้ ด้รับการอนุมัตใิ ห้ใช้
ในภาวะฉุกเฉินแล้วในหลายประเทศ และมีการฉีดให้แก่ประชาชนแล้ว
กว่า 140 ล้านโดสทั่วโลก
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• ขณะนี้วัคซีน ChulaCov19 ผ่านการทดลองเข็มทีส่ องในลิง
ข้อมูล
ซึ่งพบว่าลิงสามารถสร้างภูมคิ ุ้มกันได้ในระดับสูงและมีสขุ ภาพดี
ทางวิชาการ
และจากผลทดสอบในหนูชนิดพิเศษทีต่ ิดเชื้อโควิด-19 ได้พบว่า
(ต่อ)

วัคซีน ChulaCov19 สามารถป้องกันหนูไม่ให้เจ็บป่วยจากโรค
ได้ 100% และยับยั้งเชื้อไม่ให้เข้ากระแสเลือดได้ 100% รวมทั้ง
สามารถลดจานวนเชื้อ ที่ใส่เข้าไปในจมูกของหนูทดลองและ
เชื้อในปอดลงไปได้มากกว่า 10,000,000 เท่า หลังจากนี้จะเข้าสู่
การทดลองในมนุษย์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครต่อไปประมาณปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี้
• ถึงแม้ความสาเร็จของวัคซีนโควิด-19 โดยคนไทยจะสาเร็จช้ากว่าผู้ผลิตวัคซีนจากต่างประเทศหลายราย
แต่ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ให้ความเห็นว่า การวิจัยครั้งนี้
เป็นก้าวสาคัญที่ไทยสามารถผลิตวัคซีนได้เองทุกขั้นตอน
ต่างจากในอดีตที่งานวิจัยมีเป้าหมายแค่เพื่อตีพิมพ์ แต่สาหรับ
งานวิจัยวัคซีนครั้งนี้ มีเป้าหมายขับเคลื่อนไปสู่การผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมด้วย

