
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวันท่ี 12 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ และ

ยืนยันการพบผู้ ป่วยใหม่ 11 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนี ้

ในประเทศไทย อยู่ท่ี 70 ราย 

• ผู้ ป่วยทัง้ 11 รายนีเ้ป็นชาวไทย มีอายุตัง้แต ่25 - 38 ปี โดยทัง้หมดคือสมาชิกของคณะ

บุคคล 15 คน ท่ีเข้าร่วมงานสังสรรค์ ณ สถานท่ีแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร บุคคลท่ีเหลอื

อีก 4 คนในคณะมีผลตรวจโรคเป็นลบ  

• ผู้ ป่วยรายแรกในคณะนีเ้ร่ิมไม่สบายและปรากฏอาการของโรคในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 

ก่อนท่ีจะออกไปพบปะกับเพื่อน ๆ ในอีกหลายวันให้หลัง ต่อมาในวันท่ี 4 มีนาคม เพื่อนบางคนเร่ิมปรากฏอาการ ซ่ึงนําไปสู่การตรวจ

โรคและพบว่าเพื่อนอีก 10 คนเป็นผู้ติดเชือ้โควิด 19 การสืบโรคท่ีขยายผลไปยังเพื่อนและสมาชิกครอบครัวอีก 70 คนของผู้ ป่วย ยังไม่

พบผู้ติดเชือ้เพิ่ม 

• กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าจะสามารถขยายความสามารถในการตรวจโควิด 19 ไปยังโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคทัง้หมดและ

โรงพยาบาลจังหวดับางสว่นได้ภายใน 2 สัปดาห์ 

• จากจํานวนผู้ ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ท่ีได้รับการยืนยันทัง้หมด 70 รายในขณะนี ้มี 33 รายท่ีหายเป็นปกติแล้ว 34 รายกําลังรักษาตวัอยู่

ในโรงพยาบาล เสียชีวิต 1 ราย และใน 70 รายนี ้เป็นผู้ ป่วยนําเข้า 41 ราย และเป็นผู้ ป่วยท่ีติดเชือ้จากในประเทศ 28 ราย สําหรับ

จํานวนท่ีเหลืออยู่ ยังไม่ทราบแหล่งรับเชือ้ท่ีแน่ชัด 

• จํานวนผู้ ป่วยเฝ้าระวังท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค อยู่ท่ี 1,447 ราย ผู้ ป่วยในกลุ่มนีย้ังรวมถึงผู้ ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัย และรักษาด้วย

อาการป่วยอ่ืน ๆ  ซ่ึงไม่ถือเป็นผู้ ต้องสงสัยว่าติดเชือ้โควดิ 19 อีกต่อไป 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย วันที่  12 มีนาคม 2563 

 ตัวเลขสรุปสถานการณ์ในประเทศ
ไทย – จํานวนผู้ป่วยทัง้หมดและ
ผู้ป่วยใหม่ใน 24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

 
จํานวนผู้ ป่วยท่ียืนยันแล้ว 70 ราย (11 

รายใหม่)  

    ผู้ เสียชีวิต 1 ราย  

    ผู้ ป่วยท่ีกําลังสอบสวน/รักษา 1,447 ราย 

 
โรคไวรัสติดเชือ้โคโรนา 2019 (โควิด 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 12 มี.ค. 2563 

 



การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563 ผู้ อํานวยการองค์การอนามัยโลกได้แถลงให้สถานะปัจจุบนัของโรคโควิด 19 เป็นภาวะการระบาดใหญ่ท่ัวโลก อย่างไร

ก็ตามการประกาศนีไ้ม่ได้ทําให้แนวทางขององค์การอนามัยโลกในการประเมินภัยคุกคามท่ีเกิดจากไวรัสนีเ้ปลี่ยนไป และการดาํเนินการของ

องค์การอนามัยโลกเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลไทยและประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกก็จะยังคงดําเนินต่อไป ยิ่งไปกว่านัน้ แม้จะมีการประกาศยกระดับให้

เหตุการณ์นีเ้ป็นการระบาดใหญ่ท่ัวโลก แนวทางการแก้ปัญหาท่ีทุกคนควรปฏิบตัิจะยังคงเป็นเช่นเดมิ น่ันคือ 

• หยุดการส่งต่อเชือ้และป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสนีโ้ดยการค้นหา กักตัว และรักษาผู้ ป่วยทุกราย และสืบหาผู้ ท่ีสัมผัสใกล้ชิดกับ

ผู้ ป่วย 

• สื่อสารอย่างสม่ําเสมอกับทุกภาคส่วน ให้ข้อมูลเก่ียวกับความเสีย่งและวธิปีกป้องตนเองจากเชือ้ไวรัส 

• เตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล ฝึกอบรมและปกป้องเจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานด้านการดูแลสุขภาพ 

การติดตามผู้สัมผัสคือขัน้ตอนท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งในการหยุดการส่งต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา หลังจากมีการยืนยันผู้ ป่วยโควิด 19 เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขจะต้องติดตามผู้สัมผัสและระบุตัวบุคคลท่ีมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ ป่วยตัง้แต่ท่ีผู้ ป่วยเร่ิมมีอาการ บุคคลท่ีมีการสัมผัสใกล้ชิดมักจะ

เป็นบุคคลท่ีอยู่ในระยะใกล้กับผู้ ป่วย และความใกล้ชิดนีจ้ะต้องเกิดขึน้ซํา้ ๆ เช่น สมาชิกครอบครัว นักโทษร่วมห้องขัง เพื่อนร่วมงานท่ีใช้พืน้ท่ี

สํานักงานเดียวกัน เพื่อนสนิท ผู้ดูแลสุขภาพ ซ่ึงต้องมีการเฝ้าระวังกลุ่มคนเหล่านีทั้ง้หมดทุกวนัเป็นเวลา 14 วัน หากผู้สัมผสัใกล้ชิดมีอาการป่วย 

การติดตามผู้สัมผสัจะช่วยให้ม่ันใจได้ว่าเจ้าหน้าท่ีจะสามารถระบุผู้ติดเชือ้ได้อย่างรวดเร็ว และทําการกักตวั เพื่อไม่ให้ผู้ติดเชือ้สามารถสง่ต่อไวรัส

ไปยังผู้ อ่ืน การปฏิบตัิเช่นนีจ้ะสามารถยตุิการส่งผา่นเชือ้จากคนสู่คนได้ 

 

ข้อควรปฏิบัติและคาํแนะนําสาํหรับประชาชน 
หลักการพืน้ฐานในการลดความเสีย่งท่ัวไปของการตดิเชือ้ทางเดินหายใจเฉียบพลนั รวมถึงเชือ้ไวรัสท่ีก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ได้แก่ 

• หลีกเลี่ยงการสัมผสัใกล้ชิดกับผู้ ท่ีป่วยด้วยอาการติดเชือ้ทางเดินหายใจเฉียบพลนั 

• ล้างมือบอ่ย ๆ โดยเฉพาะหลังจากการสัมผัสโดยตรงกับผู้ ป่วย หรือสิ่งท่ีอยู่รอบตัวผู้ ป่วย 

• หลีกเลี่ยงการสัมผสักับสตัว์ในฟาร์มหรือสัตว์ป่าโดยไม่มีการป้องกัน 

• ผู้ ท่ีมีอาการติดเชือ้ทางเดินหายใจเฉียบพลนัควรไออย่างถกูวธิี (รักษาระยะห่างเม่ือไอ เม่ือไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกด้วยทิชชูหรือ

ผ้าแบบใช้แล้วทิง้ และล้างมือ) 

• สําหรับสถานพยาบาล ให้ยกระดับมาตรฐานของข้อปฏิบตัิในการป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในแผนก

ฉุกเฉิน 

คําแนะนําใหม่จาก WHO เก่ียวกับการตกค้างของไวรัส SARS-CoV-2 บนพืน้ผิวต่าง ๆ  และการทําความสะอาดในสถานท่ีต่าง ๆ  สามารถดูได้ 

ท่ีน่ี 

 

WHO ไม่แนะนําให้ใช้มาตรการด้านสุขภาพใด ๆ  เป็นพิเศษกับนักเดินทาง ในกรณีท่ีมีอาการท่ีสือ่ถึงปัญหาทางเดินหายใจทัง้ในระหวา่งหรือ

หลังจากการเดินทาง ผู้ เดินทางควรไปพบแพทยแ์ละแจกแจงประวตัิการเดนิทางกับผู้ให้บริการด้านสขุภาพ 

 
 
สื่อมวลชน 

• องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยได้รับคําถามจากสือ่มวลชนอย่างตอ่เน่ืองเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรค และได้นําเสนอเนือ้หา

ท่ี เ ก่ี ย วข้ อง อย่างสม่ํ าเ สม อทาง เว็บไ ซ ต์ ต่ อสาธ ารณช นแ ละ ภา คส่วน อ่ืน  ๆ  สื่ อม ว ล ช น สาม าร ถส่งคํ าถามมาได้ท่ี 

sethawebmaster@who.int และ  risleyp@who.int 

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
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• บญัชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กของ องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย เป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับ

สุขอนามัยและการป้องกันตนเอง เช่น ควรสวมหน้ากากอย่างไรและเม่ือไหร่ ตลอดจนแนวทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องจาก WHO และ

เนือ้หาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวโยงกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ในประเทศไทยและท่ัวโลก 

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ องค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับโรคระบาดครัง้นี ้ประกอบด้วย 

• จํากัดการแพร่เชือ้จากคนสู่คน รวมถึงลดการติดเชือ้ทุติยภูมิในกลุ่มบุคคลท่ีสัมผัสใกล้ชิดกันและผู้ปฏิบตัิงานด้านสุขภาพ ป้องกันการ

ลุกลามของการแพร่เชือ้ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ทัง้ในและนอกประเทศไทย0

i  

• ระบุ แยก และดูแลผู้ ป่วยในระยะเร่ิมต้น รวมถึงให้การดแูลท่ีดีท่ีสดุสําหรับผู้ ป่วยท่ีติดเชือ้ 

• ให้ความกระจ่างในประเด็นท่ียงัคลุมเครือ เช่น ความรุนแรงของโรคตอ่ผู้ ป่วย ขอบเขตของการแพร่เชือ้และการติดเชือ้ แนวทางต่าง ๆ  ใน

การรักษา และเร่งพัฒนาการวินิจฉัย การรักษา และวคัซีน 

• สื่อสารไปยังชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญและเหตุการณ์ต่าง ๆ  และโต้แย้งข้อมูลท่ีผิด และ 

• ลดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจให้เหลือน้อยท่ีสุดผ่านการร่วมมือกับหลายภาคสว่น 

 

 

การเตรียมความพร้อมและการรับมือ 
ส่ิงท่ีประเทศไทยกําลังดําเนินการ ได้แก่ 

• ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการตรวจหาผู้ติดเชือ้ ประเมินความเสี่ยง สอบสวนโรค การวินิจฉัยในห้องปฏิบตัิการ การบริหารทาง

การแพทย์ การควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ และการสื่อสารเร่ืองความเสี่ยง 

• เม่ือเร็ว ๆ นี ้ประเทศไทยได้ปรับปรุงแผนความพร้อมแห่งชาติในการรับมือโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ (กําลังรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

• สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ ด้วยการสนับสนุนจาก WHO ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศอ่ืน ๆ  ในการตรวจสอบตัวอย่างตามท่ีมี

การร้องขอ 

• กระทรวงสาธารณสุขกําลงัทําแบบจําลองกับสํานักงานการวจัิยแห่งชาตเิพื่อคาดการณ์สถานการณ์และผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้ในขณะท่ีการ

ระบาดกําลังกําลังดาํเนินไปในประเทศไทย 

• ผู้ ท่ีเดินทางมายังประเทศไทยโดยท่ีก่อนหน้านีไ้ด้เดินทางไปยังพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ จะได้รับข้อมูลจากกระทรวงสาธาณสุขทันทีท่ี

มาถึงประเทศไทยเก่ียวกับวิธีรายงานอาการป่วยการต่าง ๆ  ต่อกรมควบคุมโรคผ่านสายด่วน 1422 

• กระทรวงสาธารณสขุยังได้แนะนําให้ใช้เคร่ืองมือออนไลน์สําหรับการรายงานด้วยตนเอง ซ่ึงมีให้บริการทัง้ในภาษาไทย อังกฤษ และจีน 

สามารถเข้าถึงได้ ท่ีน่ี 

 

ส่ิงท่ี WHO กําลังดําเนินการในประเทศไทย ได้แก่ 

• องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่างสม่ําเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ แบง่ปันข้อมูลกับรัฐบาล 

พัฒนาการท่ีสําคัญอ่ืน ๆ  ตลอดจนแนวทางและการปรับปรุงต่างๆ 

• WHO ยังสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกว้างขึน้ และให้ข้อมูลและคําแนะนําท่ีเก่ียวข้องกับ

เจ้าหน้าท่ีในเครือข่ายของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

ลิงก์ท่ีมีประโยชน์ 
• หากต้องการติดตามการรับมือกับโรคของ WHO ในประเทศไทย ให้ไปท่ีเว็บไซต์ของ องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 

https://www.twitter.com/WHOThailand
http://www.facebook.com/WHOThailand
http://sescimande.net/Self-Screening/?fbclid=IwAR2dT8d5DuHlnIXRdz9gHlaGT0ZiVlX71HodkxA95FYypsO3dLWIK2pDj-4


www.who.int/Thailand  

• หากต้องการติดตามตัวเลขท่ัวโลกล่าสุดและคําแนะนําทางวิชาการเก่ียวกับการระบาด และการดูแลตนเอง ให้ไปท่ีเว็บไซต์ของ

สํานักงานใหญ่ WHO ท่ี www.who.int ซ่ึงจะเผยแพร่รายงานสถานการณ์ระดับโลกประจําวัน และการช่วยเหลือทางวชิาการจาก WHO 

ท่ัวโลกต่อการรับมือโควิด 19 ด้วย 

• กฎอนามัยระหว่างประเทศ สามารถดไูด้ ท่ีน่ี 

• สําหรับข้อมูลล่าสุดเก่ียวกับการรับมือโรคระบาดของรัฐบาลไทย ให้ไปท่ี หน้าเพจ* ของโควิด 19 ในเว็บไซต์ของควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ของไทย 

• สายด่วนกรมควบคุมโรคคือ 1422 (สําหรับโทรจากภายในประเทศไทย) 

• พระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2558) สามารถเข้าถึงได้ ท่ีน่ี 

• สําหรับการติดตามจํานวนผู้ ป่วย โควิด 19 ท่ัวโลกอย่างครอบคลุม ให้ไปท่ี Centre for Systems Science and Engineering (CSSE) 

จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins มีเอกสารเป็น ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย 

• งานวิจัยระดับโลกต่างๆ ท่ีเก่ียวกับโควิด 19 

• The Global Health Network – Coronavirus Outbreak Knowledge Hub (เครือข่ายสุขภาพระดับโลก – ศูนย์ข้อมูลเร่ืองการระบาด

ของไวรัสโรโรนา) เป็นพืน้ท่ีในเว็บไซต์ของ The Global Health Network ท่ีทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางข้อมูลและคําแนะนําเก่ียวกับ โควิด 

19 (หมายเหตุ: WHO ไม่รับผิดชอบต่อเนือ้หาในเว็บไซต์ภายนอกองค์การ) 

 

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อซักถามเก่ียวกับการรับมือของ องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย ต่อการระบาดของเชือ้ โควิด 19 

หรือเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานของเรา โปรดติดต่อ sethawebmaster@who.int หรือเย่ียมชม www.who.int/Thailand และ

ติดตามเราได้ท่ีทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก 

i  เป้าหมายนีจ้ะบรรลุได้ด้วยการบูรณาการมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น การระบุการติดเชือ้ทีร่วดเร็ว การวินิจฉยัและการจดัการผู้ป่วย การระบุและการติดตามความ

เชือ่มโยงของผู้ป่วย การป้องกนัและควบคุมการติดเชือ้ในสถานพยาบาล การดําเนินการตามมาตรการด้านสุขภาพสําหรับนกัท่องเทีย่ว การสร้างจิตสํานึกของประชากร 

และการสือ่สารความเสีย่ง 

                                                                 

http://www.who.int/Thailand
http://www.who.int/
https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php
https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf/files/001_2gcd.pdf
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://mophgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/210413ebb5ff49bb8914808af6473322
https://coronavirus.tghn.org/
mailto:sethawebmaster@who.int
http://www.who.int/Thailand
http://www.twitter.com/WHOThailand
http://www.facebook.com/WHOThailand
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