สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 15 มีนาคม 2564
หมวดหมู่
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • วันที่ 15 มีนาคม 2564

เรื่อง

สถานการณ์โลก
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 120 ล้านราย มีจานวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.6 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจานวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจานวน 96.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.5)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,896 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก
อยู่ที่ 547,234 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.3 ล้านราย โดยมีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26,514 ราย
ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก
สถานการณ์อาเซียน
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,147 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วัน
ที่ผ่านมาอยู่ที่ 16 ราย และมีจานวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,202 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 323,763 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,354 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,325 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48 ราย โดยกาลังรักษาอยู่ 6 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
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เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 27,005 ราย เสียชีวิตรวม 87 ราย (มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย) รักษาหายแล้ว
26,234 ราย (97.14%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 80 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 684 ราย
(ต่อ)
• ผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันที่ 15 มีนาคม 2564 จานวน 78 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย มีรายละเอียดดังนี้ ตาก (9 ราย) สมุทรสาคร (3 ราย)
กรุงเทพมหานคร (1 ราย) สมุทรปราการ (1 ราย) และสุพรรณบุรี (1 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine 4 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่
กรุงเทพมหานคร (2 ราย) ตาก (1 ราย) และอยู่ระหว่างการประสาน (1 ราย) มีรายละเอียดดังนี้
เมียนมา 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย โปแลนด์ 1 ราย และบาห์เรน 1 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก 59 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 15,024 ราย)

กราฟสรุปสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มอาเซียนและทั่วโลก

กราฟสรุปสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย

กราฟสรุปสถานการณ์ผู้เดินทางเข้าประเทศที่อยู่ในสถานที่กักกันรัฐ
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เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• วันที่ 15 มีนาคม 2564 “วช. หนุนถอดพันธุกรรมเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์”
ข้อมูล
• ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
ทางวิชาการ
ไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยลักษณะ
ทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ในประเทศไทย จากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ซึ่งนอกจากจะศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและการระบาดวิทยา
เชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19
ยังศึกษาการกลายพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสด้วย
• นักวิจัยได้ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและการระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทย
โดยเก็บตัวอย่างจากผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ
(state quarantine) ตั้งแต่การระบาดในระลอกแรกและการระบาด
ระลอกใหม่ ซึ่ง ศ.ดร.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวถึงการกลายพันธุ์ของ
เชื้อไวรัสว่าเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการจนมีมนุษย์
หลายเชื้อชาติที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน แต่เนื่องจากไวรัสมีจานวน
ตัวอย่างพันธุกรรมทีน่ ้อยกว่ามนุษย์หลายพันล้านตัวอย่าง และมีอายุสั้น
กว่ามาก ทาให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ง่าย
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สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• ศ.ดร.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวว่า “โคโรนาไวรัสมีหลายสายพันธุ์
ข้อมูล
แต่เดิมที่ทาให้เกิดไข้หวัดธรรมดาในเด็กก็เป็นไวรัสโคโรนา
ทางวิชาการ
ที่พบกันเป็นประจาอยู่แล้ว ต่อมาก็มีโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่
(ต่อ)

ที่เกิดจากการข้ามสายพันธุ์ เชื่อว่าข้ามจากสัตว์สู่คน จนมาถึง
ปี 2562 เกิดโรคอุบัติใหม่ คือโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติ
ที่ค่อนข้างรุนแรงในรอบ 100 ปี สิ่งที่ติดตามและกลัวมาก
คือการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม และได้มีการเปลี่ยนแปลง
กลายพันธุ์เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ เชื่อว่าเริ่มตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 แต่อังกฤษเริ่มสังเกต
เมื่อธันวาคม 2563”
• จากการศึกษาวิจัยทางพันธุกรรมและระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อโควิด-19 พบการเปลี่ยนแปลงของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนที่ตาแหน่ง 501 ซึ่งทาให้ไวรัสจับกับ
ผิวเซลล์ของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น ทาให้แพร่กระจายและระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ที่ระบาดไปทั่วโลก
ก่อนหน้านั้น แต่สายพันธุ์อังกฤษไม่มผี ลต่อระบบคุ้มกันหรือภูมติ ้านทาน เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ
จึงได้กลายเป็น Variants of Concern (VOC) วาระสาคัญของวงการแพทย์ทั่วโลกที่ตอ้ งให้การพิจารณาในทันที
• หลังจากนั้นพบการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ที่เป็นวาระสาคัญของวงการแพทย์ทั่วโลกอีก 2 สายพันธุ์
คือ สายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้เมื่อเดือนตุลาคม 2563 พบว่าไวรัสจับเซลล์ได้ดีขึ้น ติดเชื้อง่ายขึ้น
และอาจหนีภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพวัคซีนเนื่องจากพัฒนาโดยใช้ไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิม
อีกสายพันธุ์พบครั้งแรกที่บราซิลเมื่อเดือนธันวาคม 2563 พบว่าระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์จับไวรัสสายพันธุ์นี้
ได้น้อยลง
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สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• ศ.ดร.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวว่า “สาหรับประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ให้ถอดรหัสพันธุกรรมติดตาม
ข้อมูล
อยู่ตลอดเวลา ได้ถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยที่อยู่ในสถานกักกันที่เดินทางจากต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ
พันธุกรรมไปทีละเล็กทีละน้อย และไวรัสโควิด-19 คงไม่หมดไปจากโลกนี้อย่างแน่นอน เพราะขณะนี้มีผู้ป่วย
(ต่อ)

จากทุกประเทศทั่วโลกกว่า 100 ล้านคน การจะทาให้โรคนี้สงบลงได้ คือ ให้ทุกคนมีภมู ิตา้ นทาน เมื่อติดเชื้อ
ต้องไม่ก่อโรค หรือก่อโรคให้น้อยที่สุด ให้เป็นเพียงแค่ไข้หวัดธรรมดา ดังนั้น วัคซีนในปัจจุบันจึงมุ่งลด
ความรุนแรงของโรค”
• จากการติดตามพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ที่เข้ามาในประเทศไทย นักวิจัยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
สายพันธุ์กลายพันธุ์จากอังกฤษ แต่ได้ควบคุมอย่างรัดกุม และมีมาตรการที่เข้มงวดกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ตดิ เชื้อ
ไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษ เช่น การแยกกักกันโรค ระยะเวลาในการเฝ้าระวัง นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าการระบาด
ระลอกแรกในไทยมีเชื้อโควิด-19 ที่กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เฉพาะที่พบได้เฉพาะในไทย แต่จากการควบคุมที่ดี
มากทาให้ไม่พบเชื้อกลายพันธุ์ดงั กล่าวอีก
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สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• วันที่ 15 มีนาคม 2564 “ความก้าวหน้า การให้บริการวัคซีนโควิด-19”
ข้อมูล
• จานวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 13 จังหวัดมีจานวน 46,598 ราย พบว่า
ทางวิชาการ
- จังหวัดสมุทรสาคร เป้าหมาย 18,767 (ฉีด 53.5%)
(ต่อ)
- กรุงเทพมหานคร เป้าหมาย 4,545 ราย (ฉีด 13.5%)
- จังหวัดชลบุรี เป้าหมาย 2,359 ราย (ฉีด 100%)
- จังหวัดสมุทรปราการ เป้าหมาย 2,998 ราย (ฉีด 99.9%)
- จังหวัดนนทบุรี เป้าหมาย 2,905 ราย (ฉีด 96.8%)
- จังหวัดปทุมธานี เป้าหมาย 3,463 ราย (ฉีด 86.6%)
- จังหวัดนครปฐม เป้าหมาย 1,779 ราย (ฉีด 99.9%)
- จังหวัดราชบุรี เป้าหมาย 1,260 ราย (ฉีด 100%)
- จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย 1,760 ราย (ฉีด 100.1%)
- จังหวัดตาก เป้าหมาย 2,501 ราย (ฉีด 100%)
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป้าหมาย 1,260 ราย (ฉีด 100%)
- จังหวัดภูเก็ต เป้าหมาย 2,000 ราย (ฉีด 100%)
- จังหวัดสมุทรสงคราม ฉีดวัคซีน 1,000 ราย (ฉีด 100%)
• กลุ่มผู้ได้รับวัคซีน เรียงตามลาดับ
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. 29,300 ราย (62.88%)
- เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 10,029 ราย (21.52%)
- บุคคลที่มีโรคประจาตัว 1,989 ราย (4.27%)
- ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 5,280 ราย (11.33%)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2564
แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 15 มีนาคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
ข้อแนะนา • วันที่ 15 มีนาคม 2564 "ข้อแนะนาโควิด-19“
สาหรับ
ประชาชน

