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ข้ อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) เริ่ มมีการรายงานผูป้ ่ วยจากเมืองอู่
ฮัน่ ประเทศจีน ตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 โดยพบว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่น่าจะรับเชื้อมาจากตลาด
ค้าอาหารทะเลแห่งหนึ่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนานี้ พบว่า 96.2% มีความ
คล้ายคลึงกับเชื้อในค้างคาว จึงเชื่อว่าต้นกาเนิดของเชื้อนี้ น่าจะมาจากค้างคาว แต่ยงั ไม่ทราบว่าสัตว์ชนิด
ใดเป็ นตัวเชื่อมจากค้างคาวมายังคน ต่อมาไวรัสมีการปรับตัวให้สามารถแพร่ เชื้อจากคนสู่ คน หลังจากนั้น
การแพร่ ระบาดได้แพร่ หลายเป็ นวงกว้างไปในหลายประเทศ และ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ โควิด 19 เป็ นภาวะฉุกเฉิ นระหว่างประเทศ ( Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) ในวันที่
31 มกราคม พ.ศ.2563 และต่อมาประกาศเป็ นภาวะที่มีการระบาดไปทัว่ โลก ( pandemic coronavirus) ใน
วันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยข้อมูลล่าสุ ด นับตั้งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึง 7 เมษายน พ.ศ.2563 มีการ
ระบาดทัว่ โลก 1,279,722 ราย เสี ยชีวิต 72,614 ราย ประเทศที่มีการระบาดดังในภาพที่ 1

ภาพที่ 1: สถานการณ์การระบาดโควิด-19ทัว่ โลก
(https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases)

การระบาดในช่วงแรกที่ประเทศจีน ได้มีมาตรการต่างๆออกมา จนในที่สุด จีนสามารถควบคุมการระบาด
ได้ ( ภาพที่ 2) แต่การแพร่ ระบาดได้เข้าสู่ ภูมิภาคต่างๆทัว่ โลก โดยสถานการณ์ปัจจุบนั ณ วันที่ 7 เมษายน
พ.ศ.2563 พื้นที่ที่มีการระบาดหนักคือโซนยุโรป และ สหรัฐอเมริ กา ( ภาพที่ 3)

ภาพที่ 2: สถานการณ์การระบาดโควิด-19ในประเทศจีนและมาตรการการควบคุมโรค

ภาพที่ 3: เปรี ยบเทียบสถานการณ์การระบาดโควิด-19

จากรายงานผูเ้ ชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญจากหลายประเทศ ที่สรุ ปข้อมูลการ
ระบาดเบื้องต้นที่เมืองอู่ฮนั่ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ซึ่งในขณะนั้นมีผปู ้ ่ วยยืนยัน
ประมาณ 55,924 ราย พบว่าค่ามัธยฐานของอายุผปู ้ ่ วย คือ 51 ปี ( ช่วงอายุ 2 วัน – 100 ปี ) โดยส่วนใหญ่ อยู่
ในช่วงอายุ 30 – 69 ปี เพศชาย: หญิง ในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน โดยพบว่าผูป้ ่ วยส่วนใหญ่น่าจะรับเชื้อมา
จากตลาดค้าอาหารทะเลแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามพบว่าการแพร่ เชื้อสู่ คนในครอบครัวเป็ นอีกประเด็นที่
สาคัญ โดยพบอัตราการแพร่ เชื้อ (secondary attack rate) ประมาณร้อยละ 3-10 มีการประเมิน ค่า
ความสามารถในการแพร่ กระจายเชื้อ ( Reproductive number, R0) อยูท่ ี่ประมาณ 2 – 2.5 โดยทางแพร่ เชื้อ
หลักสู่ผสู ้ ัมผัสใกล้ชิดคือทางละอองฝอย ( droplets) และการสัมผัสสิ่ งแวดล้อมที่มีเชื้อปนเปื้ อนอยูบ่ นพื้นผิว
( fomites) อาการของผูป้ ่ วยพบได้ต้ งั แต่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 มีอาการน้อย ไปจนถึงอาการรุ นแรง
อาจมีปอดอักเสบร่ วมด้วยประมาณร้อยละ 13.8 และเสี ยชีวิตประมาณร้อยละ 3.8 โดยผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงสูง
ที่จะมีอาการรุ นแรง ได้แก่ ผูท้ ี่อายุ มากกว่า 60 ปี และผูท้ ี่มีโรคประจาตัวได้แก่ ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคปอดเรื้ อรัง และโรคมะเร็ ง สาหรับกลุ่มที่อายุ น้อยกว่า 18 ปี พบเพียงร้อยละ 2.4
ของรายงานผูป้ ่ วยทั้งหมด โดยในผูป้ ่ วยเด็กพบว่าส่ วนใหญ่รับเชื้อมาจากคนป่ วยในครอบครัวเป็ นสาคัญ
และผูป้ ่ วยเด็กส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง โดยมีเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้นที่อาการรุ นแรง
ประเทศไทยได้เริ่ มมีระบบการเฝ้าระวังและคัดกรองผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงที่อาจติดเชื้อโควิด-19
ตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 และมีประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นโรคติดต่ออันตราย ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.
2563 ประเทศไทยพบผูป้ ่ วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม (Patient Under Investigation, PUI)โควิด-19 จานวน
27,049 ราย เป็ นผูป้ ่ วยยืนยันโควิด-19 2,258 ราย ใน 67 จังหวัด เสี ยชีวิต 27 ราย ( ร้อยละ 1.2) ในจานวน
ผูป้ ่ วยยืนยันนี้ พบอัตราส่วน เพศหญิง: เพศชาย = 1: 1.3 ต่างชาติ: คนไทย = 1: 5.77 ช่วงอายุต้ งั แต่ 1
เดือน – 86 ปี อายุเฉลี่ย 37 ปี ช่วงอายุที่มีผปู ้ ่ วยสูงสุดคือ 20 – 29 ปี ( ร้อยละ 24) รองลงมาคือ ช่วงอายุ
30-39 ( ร้อยละ 23), 40-49 ( ร้อยละ 18), 50-59 ( ร้อยละ 13), 60-69 ( ร้อยละ 7), มากกว่า 70 ( ร้อยละ 3.2),
10-19 ( ร้อยละ 2.6) และ น้อยกว่า 10 ปี ( ร้อยละ1.0) ตามลาดับ พบว่า ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ ( ร้อยละ 96) ไม่มี
โรคประจาตัว ผูป้ ่ วยส่วนน้อยที่พบโรคประจาตัวนั้น ส่วนใหญ่ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้
เบาหวาน หอบหื ด หัวใจโต ไขมันในเลือดสูง เป็ นต้น สาหรับผูป้ ่ วยเด็ก อายุนอ้ ยกว่า 10 ปี ที่ติดเชื้อโควิด19 ที่มีรายงานในประเทศไทยที่พบในขณะนี้น้ นั พบประมาณ ร้อยละ 1 ของจานวนผูป้ ่ วยทั้งหมด อายุเฉลี่ย
5.5 ปี เป็ นเด็กหญิง: เด็กชาย = 1.4: 1 เด็กต่างชาติ: เด็กไทย = 1: 6.3 การระบาดในช่วงแรกๆ ใน
ประเทศไทยคือช่วงมกราคม พ.ศ.2563 ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย แต่
ระยะต่อมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เริ่ มพบผูป้ ่ วยคนไทยมากขึ้น โดยมีประวัติเสี่ ยงเชื่อมโยงกับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ หรื อเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เป็ นช่วงที่เริ่ มมี
การพบผูป้ ่ วยคนไทยมากขึ้น ขยายวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะการแพร่ สู่คนในครอบครัว อย่างไรก็ตามการ

ระบาดเริ่ มก้าวกระโดด หลังจากมีเหตุการณ์การระบาดจากสนามมวย ( เริ่ มการระบาดตั้งแต่ 11 มีนาคม พ.ศ.
2563) และแหล่งบันเทิง และการระบาดเริ่ มกระจายจากกรุ งเทพและปริ มณฑลไปยังต่างจังหวัด โดยเฉพาะ
ตั้งแต่หลัง 15 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็ นต้นมา โดยข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 จังหวัดที่มีอตั ราป่ วยต่อ
ประชากรแสนคนสูงสุ ด 10 อันดับแรก คือ ภูเก็ต กรุ งเทพ ยะลา นนทบุรี สมุทรปราการ ปัตตานี สตูล
ชลบุรี กระบี่ และ สงขลา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ่ วยยืนยัน 1,875 ราย ( วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563) อาจแบ่งกลุ่มผูป้ ่ วย
ตามกลุ่มเสี่ ยง เรี ยงตามลาดับดังนี้ สัมผัสใกล้ชิดผูป้ ่ วยยืนยัน (ร้อยละ 38), เดินทางจากต่างประเทศ (ร้อยละ
22), อาชีพเสี่ ยงที่ตอ้ งเกี่ยวข้องหรื อสัมผัสนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 13), ไปยังสถานที่ที่มีการระบาด ได้แก่
สนามมวย (ร้อยละ 12) และสถานบันเทิง (ร้อยละ 10), บุคลากรทางการแพทย์ (ร้อยละ 3) และอีกส่วนหนึ่ง
ยังรอการสอบสวนหาแหล่งที่มาของเชิ้อ (ร้อยละ 2) ดังนั้นมาตรการการเฝ้าระวังผูป้ ่ วยที่มีอาการเข้าได้ตาม
นิยามโควิด-19 หรื อ PUI นั้น จึงมุ่งเน้นในกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ ยงดังกล่าว ซึ่งสถานที่ที่มีการระบาด ที่เป็ น
ปัจจัยเสี่ ยงนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ซึ่งจะต้องมีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
หลังจากที่ภาครัฐ มีมาตรการออกมาเพื่อควบคุมการระบาด และการทา social distancing อย่างไรก็ตามปัจจัย
เสี่ ยงที่สาคัญและต้องมีการเฝ้าระวังและคงไว้ซ่ ึงมาตรการการป้องกันการแพร่ เชื้ออย่างเข้มข้น ได้แก่ 1. การ
คัดกรองผูเ้ ดินทางมาจากต่างประเทศ 2. อาชีพเสี่ ยงที่ตอ้ งเกี่ยวข้องหรื อสัมผัสนักท่องเที่ยว และ 3. บุคคลใน
ครอบครัวของผูป้ ่ วยยืนยันโควิด-19 และ 4. บุคลากรทางการแพทย์
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