
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ และ

ยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 60 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนี ้

ในประเทศไทย อยูท่ี่ 272 ราย 

• ผู้ ป่วยใหม่ 12 รายมีความเก่ียวโยงกบักลุม่ผู้ติดเชือ้จากสถานบนัเทิง (ณ ตอนนีพ้บผู้ ป่วย

แล้ว 57 ราย) และ 14 รายมีความเก่ียวโยงกบักลุม่ผู้ติดเชือ้จากสนามมวย (ณ ตอนนีพ้บ

ผู้ ป่วยแล้ว 52 คน) ในผู้ ป่วยกลุ่มนีย้งัประกอบด้วยพนกังานเสิร์ฟ พนกังานฝ่ายบริหาร 

ผู้ชมและญาติ 

• ผู้ ป่วย 12 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยรายอ่ืนท่ีได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี ้ผู้ ป่วย 5 รายมีความเก่ียวโยงกบัการเข้าร่วมศาสน

พิธีท่ีประเทศมาเลเซีย ผู้ ป่วย 13 รายมีปฏิสมัพนัธ์กับนกัท่องเท่ียวต่างชาติเน่ืองจากการทํางาน และอีก 4 ราย กําลงัอยู่ในระหว่าง

สอบสวนโรค  

• จากจํานวนผู้ ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ท่ีได้รับการยืนยนัทัง้หมด 272 รายในประเทศไทย มี 42 รายท่ีหายเป็นปกติแล้ว 229 รายกําลงั

รักษาตวัอยูใ่นสถานพยาบาล และมีผู้ เสยีชีวิต 1 ราย  

• จํานวนสะสมของผู้ ป่วยเฝา้ระวงัท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอยูท่ี่ 8,157 ราย นบัตัง้แตท่ี่เร่ิมมีการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย  

ผู้ ป่วย 3,572 รายในจํานวนนีกํ้าลงัได้รับการวินิจฉัยหรือการรักษา โดยผู้ ป่วยในกลุ่มนีย้งัรวมถึงบุคคลท่ีกําลงัได้รับการรักษาด้วย

อาการป่วยอ่ืน ๆ ซึง่ไมถื่อเป็นผู้ ต้องสงสยัวา่ติดเชือ้โควิด 19 อีกตอ่ไป 

• ประเทศไทยแถลงว่าจะเข้าร่วมวิจัยในโครงการ Solidarity Trial ขององค์การอนามยัโลก ซึ่งเป็นการศึกษาวิจยัทางการแพทย์ระดบั

นานาชาติเพ่ือคิดค้นยารักษาสาํหรับโรคโควิด 19 โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของภารกิจเร่งดว่นระดบัโลกในการหายารักษาโรคโควิด 19 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย วันที่ 19 มีนาคม 2563 

 ตัวเลขสรุปสถานการณ์ในประเทศ
ไทย – จาํนวนผู้ป่วยทัง้หมดและ
ผู้ป่วยใหม่ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 
จํานวนผู้ ป่วยท่ียืนยนัแล้ว 272 ราย (60 

รายใหม)่  

    ผู้ เสยีชีวิต 1 ราย ผู้ ป่วยหนกั 3 ราย 

    ผู้ ป่วยท่ีกําลงัสอบสวน/รักษา 3,572 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 19 มี.ค. 2563 

 



ไขข้อสงสัยว่าด้วยการ “ลดความชันของเส้นโค้ง” 
 

วิธีหนึง่ในการนําเสนอข้อมลูเก่ียวกบัการระบาดของโรคคือการแสดงตวัเลขของผู้ตดิเชือ้ผา่นกราฟอยา่งตอ่เน่ือง 

 

เส้นโค้งของกราฟท่ีมีความชนัมากเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้อย่างสงูของตวัเลขผู้ ป่วยรายวนั ตามด้วยการลดลงของจํานวนผู้ ป่วยอย่างรวดเร็ว 

เส้นโค้งท่ีตํ่าลงเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้อย่างช้า ๆ ของจํานวนผู้ ป่วยรายวนั ตามด้วยการลดลงของจํานวนผู้ ป่วยอย่างช้า ๆ ถึงแม้ว่าเมื่อดใูน

ระยะยาวแล้ว เราจะพบวา่จํานวนผู้ติดเชือ้มคีวามใกล้เคียงกนั แตค่วามแตกตา่งอยูท่ี่จํานวนของผู้ติดเชือ้ท่ีตรวจพบในแตล่ะวนั 

 
น่ีเป็นประเด็นท่ีสาํคญัเพราะในทกุ ๆ ประเทศยอ่มมีจํานวนโรงพยาบาล พยาบาล และแพทย์ท่ีจํากดั การท่ีต้องรักษาผู้ ป่วยจํานวนมากในคราว

เดียวกนั (เส้นโค้งสแีดงด้านบน) อาจเกินกําลงัท่ีระบบสขุภาพจะสามารถรับมือได้ ยิ่งเส้นโค้งตํา่ลงเทา่ไหร่ แนวโน้มท่ีโรงพยาบาลจะสามารถให้

การรักษาเยียวยาแก่ผู้ ป่วยท่ีสมควรได้รับก็ยิ่งมีมากขึน้เทา่นัน้ (เส้นโค้งสฟีา้) เราสามารถลดความชนัของเส้นโค้งได้โดยการชะลอการแพร่เชือ้ของ

โรคโควิด 19 

 

จึงเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีทกุคนต้องตระหนกัวา่ เราทัง้หมดล้วนมีบทบาทในการชว่ยลดความชนัของเส้นโค้งได้ แพทย์มีหน้าท่ีระบแุละตรวจ

โรคให้กบัผู้ ป่วยท่ีเข้าขา่ยอยา่งเร็วท่ีสดุและแยกตวัผู้ ป่วยเพ่ือไมใ่ห้แพร่เชือ้แก่ผู้ อ่ืน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุของรัฐมีหน้าท่ีระบผุู้สมัผสัใกล้ชิดกบั

ผู้ ป่วย และดําเนินการกกัตวัเพ่ือจํากดัวงของการแพร่เชือ้ มาตรการเว้นระยะหา่งทางสงัคม เช่น การยกเลกิงานกีฬา คอนเสร์ิต และการรวมกลุม่

ขนาดใหญ่ก็สามารถช่วยลดการแพร่เชือ้ไวรัสได้ 

 

ประชาชนทัว่ไปก็สามารถสร้างการเปลีย่นแปลงท่ียิง่ใหญ่ได้เช่นกนั เราสามารถชว่ยเหลอืกนัและกนัให้ปลอดภยัจากเชือ้ไวรัสได้ด้วยการล้างมือ

ของตนเองอยา่งสมํา่เสมอ ไอจามอยา่งถกูวิธี (ไอใสก่ระดาษทิชช ูทิง้กระดาษทิชชใูนถงัขยะท่ีเหมาะสม และล้างมือ) รักษาระยะหา่งจากผู้ อ่ืน

อยา่งน้อย 1 เมตรเมื่อออกไปข้างนอก และหากรู้สกึไมส่บาย ให้อยูบ้่าน เพ่ือปกปอ้งตนเอง ครอบครัว ชมุชนและประเทศชาติ หากเราทกุคน

ปฏิบตัิเช่นนี ้เราจะสามรถควบคมุการระบาดครัง้นีไ้ด้ 

 

ข้อควรปฏิบัตแิละคาํแนะนําสาํหรับประชาชน 
หลกัการพืน้ฐานในการลดความเสีย่งทัว่ไปของการตดิเชือ้ทางเดินหายใจเฉียบพลนั รวมถึงเชือ้ไวรัสท่ีก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ได้แก ่

• หลกีเลีย่งการสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ท่ีป่วยด้วยอาการติดเชือ้ทางเดินหายใจเฉียบพลนั 

• ล้างมือบอ่ย ๆ โดยเฉพาะหลงัจากการสมัผสัโดยตรงกบัผู้ ป่วย หรือสิง่ท่ีอยูร่อบตวัผู้ ป่วย 

• หลกีเลีย่งการสมัผสักบัสตัว์ในฟาร์มหรือสตัว์ป่าโดยไมม่กีารปอ้งกนั 

• ผู้ ท่ีมีอาการติดเชือ้ทางเดินหายใจเฉียบพลนัควรไออยา่งถกูวิธี (รักษาระยะหา่งเมื่อไอ เมื่อไอหรือจามให้ปิดปากและจมกูด้วยทิชชหูรือ

ผ้าแบบใช้แล้วทิง้ และล้างมือ) 

• สาํหรับสถานพยาบาล ให้ยกระดบัมาตรฐานของข้อปฏิบตัิในการปอ้งกนัและควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในแผนก

ฉกุเฉิน 



คาํแนะนําใหม่จาก WHO เก่ียวกบัการตกค้างของไวรัส SARS-CoV-2 บนพืน้ผิวตา่ง ๆ และการทําความสะอาดในสถานท่ีตา่ง ๆ สามารถดไูด้ 

ท่ีน่ี 

 

WHO ไมแ่นะนําให้ใช้มาตรการด้านสขุภาพใด ๆ เป็นพิเศษกบันกัเดินทาง ในกรณีท่ีมีอาการท่ีสือ่ถึงปัญหาทางเดินหายใจทัง้ในระหวา่งหรือ

หลงัจากการเดินทาง ผู้ เดินทางควรไปพบแพทย์และแจกแจงประวตัิการเดินทางกบัผู้ให้บริการด้านสขุภาพ 

 
 
ส่ือมวลชน 

• องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยได้รับคําถามจากสือ่มวลชนอยา่งตอ่เน่ืองเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรค และได้นําเสนอเนือ้หา

ท่ี เ ก่ี ยว ข้องอย่า งสมํ่ า เสมอทาง เว็บไซ ต์  ต่อสาธารณชนและภาคส่วน อ่ืน  ๆ  สื่ อมวลชนสามารถส่งคํ าถามมาไ ด้ ท่ี  

sethawebmaster@who.int และ  risleyp@who.int 

• บญัชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กของ องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทย เป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับ

สขุอนามยัและการป้องกนัตนเอง เช่น ควรสวมหน้ากากอยา่งไรและเมื่อไหร่ ตลอดจนแนวทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องจาก WHO และ

เนือ้หาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวโยงกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหมใ่นประเทศไทยและทัว่โลก 

 

เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์ของ องค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 
เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ของ องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถรับมือกบัโรคระบาดครัง้นี ้ประกอบด้วย 

• จํากดัการแพร่เชือ้จากคนสูค่น รวมถึงลดการติดเชือ้ทตุิยภมูิในกลุม่บคุคลท่ีสมัผสัใกล้ชิดกนัและผู้ปฏิบตัิงานด้านสขุภาพ ป้องกนัการ

ลกุลามของการแพร่เชือ้ และปอ้งกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ทัง้ในและนอกประเทศไทย0

i  

• ระบ ุแยก และดแูลผู้ ป่วยในระยะเร่ิมต้น รวมถึงให้การดแูลท่ีดีท่ีสดุสาํหรับผู้ ป่วยท่ีติดเชือ้ 

• ให้ความกระจ่างในประเดน็ท่ียงัคลมุเครือ เช่น ความรุนแรงของโรคตอ่ผู้ ป่วย ขอบเขตของการแพร่เชือ้และการติดเชือ้ แนวทางตา่ง ๆ ใน

การรักษา และเร่งพฒันาการวินิจฉยั การรักษา และวคัซีน 

• สือ่สารไปยงัชมุชนเพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัความเสีย่งท่ีสาํคญัและเหตกุารณ์ตา่ง ๆ และโต้แย้งข้อมลูท่ีผิด และ 

• ลดผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกิจให้เหลอืน้อยท่ีสดุผา่นการร่วมมือกบัหลายภาคสว่น 

 

 

การเตรียมความพร้อมและการรับมือ 
ส่ิงท่ีประเทศไทยกาํลังดาํเนินการ ได้แก่ 

• ประเทศไทยมีศกัยภาพสงูในการตรวจหาผู้ติดเชือ้ ประเมินความเสี่ยง สอบสวนโรค การวินิจฉัยในห้องปฏิบตัิการ การบริหารทาง

การแพทย์ การควบคมุและปอ้งกนัการติดเชือ้ และการสือ่สารเร่ืองความเสีย่ง 

• เมื่อเร็ว ๆ นี ้ประเทศไทยได้ปรับปรุงแผนความพร้อมแหง่ชาติในการรับมือโรคระบาดไข้หวดัใหญ่ (กําลงัรอการอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรี 

• สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ ด้วยการสนบัสนนุจาก WHO ได้ให้ความช่วยเหลอืประเทศอ่ืน ๆ  ในการตรวจสอบตวัอยา่งตามท่ีมี

การร้องขอ 

• ผู้ ท่ีเดินทางมายงัประเทศไทยโดยท่ีก่อนหน้านีไ้ด้เดินทางไปยงัพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ จะได้รับข้อมูลจากกระทรวงสาธาณสขุทนัทีท่ี

มาถึงประเทศไทยเก่ียวกบัวิธีรายงานอาการป่วยการตา่ง ๆ ตอ่กรมควบคมุโรคผา่นสายดว่น 1422 

• กระทรวงสาธารณสขุยงัได้แนะนําให้ใช้เคร่ืองมือออนไลน์สาํหรับการรายงานด้วยตนเอง ซึง่มีให้บริการทัง้ในภาษาไทย องักฤษ และจีน 

สามารถเข้าถึงได้ ท่ีน่ี 

 

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
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mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:risleyp@who.int
https://www.twitter.com/WHOThailand
http://www.facebook.com/WHOThailand
http://sescimande.net/Self-Screening/?fbclid=IwAR2dT8d5DuHlnIXRdz9gHlaGT0ZiVlX71HodkxA95FYypsO3dLWIK2pDj-4


ส่ิงท่ี WHO กาํลังดาํเนินการในประเทศไทย ได้แก่ 

• องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดต่อกบัรัฐบาลไทยโดยตรงอยา่งสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูกบัรัฐบาล 

พฒันาการท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ ตลอดจนแนวทางและการปรับปรุงตา่งๆ 

• WHO ยงัสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ และให้ข้อมลูและคําแนะนําท่ีเก่ียวข้องกบั

เจ้าหน้าท่ีในเครือขา่ยของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

ลิงก์ที่มีประโยชน์ 
• หากต้องการติดตามการรับมือกับโรคของ WHO ในประเทศไทย ให้ไปท่ีเว็บไซต์ของ องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 

www.who.int/Thailand  

• หากต้องการติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคําแนะนําทางวิชาการเก่ียวกับการระบาด และการดูแลตนเอง ให้ไปท่ีเว็บไซต์ของ

สาํนกังานใหญ่ WHO ท่ี www.who.int ซึง่จะเผยแพร่รายงานสถานการณ์ระดบัโลกประจําวนั และการช่วยเหลอืทางวิชาการจาก WHO 

ทัว่โลกตอ่การรับมือโควิด 19 ด้วย 

• กฎอนามัยระหว่างประเทศ สามารถดไูด้ ท่ีน่ี 

• สําหรับข้อมูลล่าสุดเก่ียวกับการรับมือโรคระบาดของรัฐบาลไทย ให้ไปท่ี หน้าเพจ* ของโควิด 19 ในเว็บไซต์ของควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ของไทย 

• สายดว่นกรมควบคมุโรคคือ 1422 (สาํหรับโทรจากภายในประเทศไทย) 

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

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

จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins มีเอกสารเป็น ภาษาองักฤษ และ ภาษาไทย 

• งานวิจยัระดบัโลกตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัโควิด 19 

• The Global Health Network – Coronavirus Outbreak Knowledge Hub (เครือข่ายสขุภาพระดบัโลก – ศนูย์ข้อมลูเร่ืองการระบาด

ของไวรัสโรโรนา) เป็นพืน้ท่ีในเว็บไซต์ของ The Global Health Network ท่ีทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางข้อมลูและคําแนะนําเก่ียวกบั โควิด 

19 (หมายเหต:ุ WHO ไมรั่บผิดชอบตอ่เนือ้หาในเว็บไซต์ภายนอกองค์การ) 

 

สาํหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อซักถามเกี่ยวกบัการรับมือของ องค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย ต่อการระบาดของเชือ้ โควิด 19 

หรือเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานของเรา โปรดติดต่อ sethawebmaster@who.int หรือเยี่ยมชม www.who.int/Thailand และ

ติดตามเราได้ที่ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก 

i  เป้าหมายนีจ้ะบรรลไุด้ด้วยการบูรณาการมาตรการด้านสาธารณสขุ เช่น การระบกุารติดเชือ้ทีร่วดเร็ว การวินิจฉยัและการจดัการผู้ป่วย การระบแุละการติดตามความ

เชือ่มโยงของผู้ป่วย การป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้ในสถานพยาบาล การดําเนินการตามมาตรการด้านสขุภาพสําหรบันกัท่องเทีย่ว 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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