
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค.  
 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 287 รายจากโรคโควิด 

19 ทำใหจำนวนรวมของผูท่ีปวยดวยโรคนี้ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 10,834 ราย  

• ในผูปวยจำนวนนี้ รอยละ 62.1 (6,732 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.6 (67 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 37.2 (4,035 ราย) อยูใน

ระหวางการรักษาหรือการแยกตัว  ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันนี ้

• ผูปวย 287 รายที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการ ประกอบดวยบุคคล 9 รายท่ีพำนักในสถานกักกันโรคหลังจากเดิน

ทางเขาประเทศไทย 

• ผูปวย 287 รายใหมนี้ยังประกอบดวย 153 รายท่ีติดเชื้อจาก “การแพรเชื้อภายในประเทศ” ดังตอไปนี ้

 139 รายมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ 

ประกอบดวย สมุทรสาคร (51 ราย) สุพรรณบุรี (1 ราย) อางทอง (8 ราย) สิงหบุรี (2 ราย) กรุงเทพมหานคร (32 

ราย) สมุทรปราการ (10 ราย) ชลบุรี (8 ราย) ระยอง (7 ราย) เชียงใหม (2 ราย) ขอนแกน (1 ราย) ฉะเชิงเทรา (2 

ราย) ปทุมธาน ี(5 ราย) อยุธยา (3 ราย) รอยเอ็ด (1 ราย) และลพบุรี (6 ราย) 

 14 รายกำลังอยู ในระหวางสอบสวนและยืนยันโรค ระยอง (2 ราย) กรุงเทพมหานคร (1 ราย) ชลบุรี (9 ราย) 

สมุทรปราการ (2 ราย)  

• ท่ีเหลืออีก 125 รายท่ีมีการรายงานในวันนี้เปนแรงงานขามชาต ิ(121 ราย) และประชากรไทย (4 ราย)ท่ีตรวจพบจากการสืบ

หาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร ทำใหยอดสะสมของผูติดเชื้อกลุมนี้เพ่ิมข้ึนเปน 2,964 ราย 

• ขณะนี้พบผูติดเชื้อโควิด 19 จากการแพรเชื้อภายในประเทศแลวใน 59 จังหวัด จังหวัดใหมท่ีพบผูติดเชื้อ (1 ราย) ในวันนี้คือ

จังหวัดรอยเอ็ด 

• ระหวางวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึง 11 มกราคม 2564 (การระบาดระลอกใหม) มีการรายงานผูปวยยืนยันแลว 6,208 ราย 

มากกวาครึ่งหนึ่งอยูในจังหวัดสมุทรสาคร 

• ใน 50 จังหวัดท่ีพบผูปวยท่ียังมีเชื้ออยูนั้น 10 จังหวัดมีการรายงานผูปวยสะสมเกิน 50 ราย 12 จังหวัดมีการรายงานระหวาง 

11 ถึง 50 รายสะสม และ 37 จังหวัดมีการรายงานระหวาง 1 ถึง 10 รายสะสม 

• 10 จังหวัดที ่มียอดผู ปวยสะสมเกิน 50 ราย ไดแก สมุทรสาคร (3,356 ราย) ชลบุร ี (606 ราย) ระยอง (541 ราย) 

กรุงเทพมหานคร (488 ราย) สมุทรปราการ (281 ราย) จันทบุรี (212 ราย) นนทบรุี (145 ราย) นครปฐม (75 ราย) อางทอง 

(81 ราย) และปทุมธานี (52 ราย) 
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคืบหนาจาก ศบค. 
• แอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน 

 ยังคงแนะนำใหประชาชนดาวนโหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช และจะไมมีการคิดคาบริการการใชขอมูลทางอินเทอรเน็ต

สำหรับแอปพลิเคชันนี้เพ่ือลดภาระทางการเงินของผูใชงาน และเพ่ือสนับสนุนการทำงานของหนวยงานสาธารณสุขใน

การสืบหาผูสัมผัส 

 การสนับสนุนอ่ืน ๆ จากภาคเอกชน ไดแก การอัปเกรดอินเทอรเน็ตบรอดแบนดสำหรับผูใชบริการโดยไมมีคาใชจาย

เพ่ิมเติมเพ่ืออำนวยความสะดวกในการใชอินเทอรเน็ตสำหรับผูท่ีเรียนหรือทำงานจากท่ีบาน 

• การตรวจเชื้อโควิด 19 

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดเตือนใหประชาชนอยาซ้ือชุดตรวจโควิด 19 แบบเร็ว (rapid test) เนื่องจาก

ชุดตรวจนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจหาแอนติบอดี ไมใชเชื้อไวรัส 
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• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 
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คำอธิบาย : การตรวจเชื้อโควิด 19 โดยหองปฏิบัติการ 

• เหตุใดการตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยหองปฏิบัติการจึงสำคัญ  

บางครั้งผูเช่ียวชาญดานสุขภาพอาจมีความมั่นใจในการวินิจฉัยโรคโดยอาศัยการพิจารณาจากอาการของบุคคล การตรวจรางกาย และการตรวจ

อ่ืน ๆ เชน การเอ็กซเรยทรวงอก แตเน่ืองจากอาการของการติดเช้ือโควิด 19 น้ันอาจมีลักษณะคลายการติดเช้ือทางเดินหายใจอ่ืน ๆ วิธีเดียวท่ีจ

วินิจฉัยไดอยางถูกตองสมบูรณคือการตรวจเช้ือโดยหองปฏิบัติการ ผลตรวจเช้ือโดยหองปฏิบัติท่ีเปนบวกจะทำใหแพทยสามารถทำการตัดสนิใจท่ี

สำคัญเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การใชมาตรการเพื่อปองกันไมใหคุณแพรเชื้อไปยังผูอื่น ตลอดจนการตรวจสอบวาคุณติดเชื้อไดอยางไร หรือ

ความเปนไปไดท่ีคุณอาจสงตอเช้ือไปยังผูอ่ืนแลว ยิ่งไปกวาน้ัน การตรวจโดยหองปฏิบัติการคือวิธีเดียวท่ีจะชวยใหคุณทราบวาคุณติดเช้ือหรือไม 

ในกรณีท่ีคุณไมแสดงอาการใด ๆ เลย (ผูติดเช้ือท่ีไมแสดงอาการ) 

• เมื่อไหรถึงควรไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 

หากคุณมีอาการของการติดเชื้อโควิด 19 และอยูในกลุมเสี่ยง (กลุมอางอิง) คุณควรไปพบแพทย และเขารับการตรวจเชื้อในกรณท่ีีคุณเพิ่งกลับ

จากตางประเทศ หรือเปนผูสัมผัสของบุคคลอ่ืนท่ีติดเช้ือโควิด 19 คุณอาจถูกขอใหเขารับการตรวจเช้ือโควิด 19 ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ ‘การคนหา

ผูปวยเชิงรุก’ หากหนวยงานในพ้ืนท่ีมีความกังวลเก่ียวกับการแพรกระจายของเช้ือท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชนท่ีคุณอาศัยหรือทำงานอยู 

• ควรปฏิบัติตนอยางไรระหวางรอผลตรวจจากหองปฏิบัติการ 

หากคุณไมสบาย ไมวาจะดวยสาเหตุอะไร คุณอาจถูกขอใหพักท่ีโรงพยาบาลเพ่ือรับการรักษา คุณอาจตองเขารับการแยกตัวในสถานท่ีท่ีจัดไวให

ถาคุณไดรับการพิจารณาวามีความเสี่ยงสูงท่ีจะติดเช้ือโควิด หากคุณรูสึกสบายดีและไมไดรับการพิจารณาวามีความเสี่ยงสูง คุณอาจถูกขอความ

รวมมือใหแยกตัวท่ีบานจนกวาผลตรวจเช้ือจะออกมา 

• มีการตรวจเชื้อโดยหองปฏิบัติการรูปแบบใดบางสำหรับโรคโควิด 19 

มีการทดสอบในหองปฏิบัติการหลายประเภทท่ีนำมาใชในสถานการณตาง ๆ และใหขอมูลท่ีแตกตางกันออกไป เชน การทดสอบบางอยางจะชวย

ใหทราบวาขณะน้ีคุณกำลังมีเชื้อหรือไม ในขณะที่การทดสอบอื่น ๆ อาจชวยใหทราบวาคุณเคยติดเชื้อมากอนหรือไมในกรณีที่คุณไดรับเชื้อและ

หายดีแลว การทดสอบบางอยางก็ไมเพียงพอสำหรับการวินิจฉัยท่ีสมบูรณและเช่ือถือไดสำหรับผูท่ีเดินทางไปโรงพยาบาลเพราะไมสบาย แตอาจ

มีประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาเหตุระบาด 
 

ในอีก 3 วันขางหนา รายงานประจำวันของเราจะใหขอมูลเก่ียวกับการตรวจหาเช้ือในทางเดินหายใจ (PCR) การทดสอบแอนติเจน (Ag) และการ

ทดสอบแอนติบอดี (Ab) สำหรับโรคโควิด 19 
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี ่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติใน

ระดับท่ีกวางข้ึน รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย 
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