
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ และ

ยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหมจ่ากเชือ้ไวรัสโควิด 19 จํานวน 106 ราย ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ี

ป่วยในประเทศไทย อยูท่ี่ 827 ราย และมีผู้ เสยีชีวิตเพ่ิม 3 ราย 

• ผู้ ป่วยใหม่ 11 รายมีความเก่ียวโยงกับกลุ่มผู้ติดเชือ้จากสถานบนัเทิงและสนามมวย 14 

รายเป็นผู้ สมัผัสใกล้ชิดกับผู้ ป่วยท่ีได้มีการรายงานไปก่อนหน้านีห้รือมีความเก่ียวโยง

กบัศาสนพิธีในมาเลเซยี 

• ผู้ ป่วย 30 รายมีความเก่ียวโยงกบัชาวตา่งชาติและชาวไทยท่ีเดินทางกลบัจากตา่งประเทศ 

หรือผู้ ท่ีทํางานกบันกัทอ่งเท่ียวจากตา่งประเทศ ผู้ ป่วยกลุม่นีย้งัรวมถึงพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบิน  

• ผู้ติดเชือ้ 4 รายเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสขุ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

• อีก 47 ราย กําลงัอยูใ่นระหวา่งสอบสวนโรค  

• ขณะนีก้ารกระจายตวัของผู้ติดเชือ้โควิด 19 เกิดขึน้เป็นวงกว้างในต่างจังหวดั กระทรวงสาธารณสขุขอให้ทุกคนท่ีเดินทางมาจาก

กรุงเทพมหานครรายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ีควบคุมโรคติดต่อท่ีได้รับมอบหมายในตําบลของตน ขอให้พักอยู่แต่ในบ้าน และรักษา

ระยะหา่งจากผู้ อ่ืน 1 เมตร 

• จากจํานวนผู้ ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ท่ีได้รับการยืนยนัทัง้หมด 827 รายในประเทศไทย มี 57 รายท่ีหายเป็นปกติแล้ว 766 รายกําลงั

รักษาตวัอยูใ่นสถานพยาบาล 4 รายเป็นผู้ ป่วยหนกั และมีผู้ เสยีชีวิต 4 ราย  

• จํานวนสะสมของผู้ ป่วยเฝา้ระวงัท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอยู่ท่ี 11,855 ราย นบัตัง้แต่ท่ีเร่ิมมีการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ

ไทย  ผู้ ป่วย 5,762 รายในจํานวนนีกํ้าลงัได้รับการวินิจฉยัหรือการรักษา โดยผู้ ป่วยในกลุม่นีย้งัรวมถึงบคุคลท่ีกําลงัได้รับการรักษาด้วย

อาการป่วยอ่ืน ๆ ซึง่ไมถื่อเป็นผู้ ต้องสงสยัวา่ติดเชือ้โควิด 19 อีกตอ่ไป 

• นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ประกาศว่าพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินจะมีผลบงัคบัใช้วนัพฤหัสบดี 

โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลงั  

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย วันที่ 24 มีนาคม 2563 

 ตัวเลขสรุปสถานการณ์ในประเทศ
ไทย – จาํนวนผู้ป่วยทัง้หมดและ
ผู้ป่วยใหม่ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 
จํานวนผู้ ป่วยท่ียืนยนัแล้ว 827 ราย (106 

รายใหม)่  

    ผู้ เสยีชีวิต 4 ราย ผู้ ป่วยหนกั 4 ราย 

    ผู้ ป่วยท่ีกําลงัรักษาตวัในโรงพยาบาล    

    766 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 24 มี.ค. 2563 

 



 

ข้อควรปฏิบัตแิละคาํแนะนําสาํหรับประชาชน 

ผู้ว่าราชการของกรุงเทพมหานคร ห้าจงัหวดัใกล้เคียง และจงัหวดัเชียงใหมไ่ด้กําหนดมาตรการเร่งดว่นเพ่ือให้แน่ใจวา่ประชาชนให้ความร่วมมือ

ในการรักษาระยะห่างทางสงัคม รวมไปถึงการปิดธุรกิจค้าปลีกประเภทต่าง ๆ จนถึงวนัท่ี 12 เมษายนเป็นอย่างน้อย และขอความร่วมมือจาก

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีดงักลา่วให้อยูแ่ต่ในท่ีพํานกัของตนเอง และจํากดัการติดตอ่ทางสงัคมทัง้หมด กระทรวงสาธารณสขุขอให้พนกังาน

ร้านค้าปลกีในกรุงเทพมหานครอยา่เพ่ิงเดินทางกลบัภมูิลาํเนาเพ่ือเป็นการปอ้งกนัการแพร่กระจายเชือ้ไวรัสสูค่รอบครัว คณะกรรมการโรคติดต่อ

แหง่ชาติได้ขอให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัทกุจงัหวดัจดัทําแผนปฏิบตัิการในการคดักรอง ค้นหาผู้ ป่วย และปอ้งกนัโรคในระดบัอําเภอและตําบล ขณะนี ้

เร่ิมมีการพบผู้ ป่วยในตา่งจงัหวดัแล้ว ดงันัน้การตรวจโรค การแยกผู้ ป่วยติดเชือ้ และการสืบหาผู้สมัผสัใกล้ชิดเพ่ือจํากดัการแพร่เชือ้ไวรัสจึงเป็น

มาตรการตอบสนองทางสาธารณสขุท่ีสําคญัยิ่งในขณะนี ้การปฏิบตัิตามมาตรการเหลา่นีแ้ละการรักษาระยะห่างทางสงัคมอย่างเคร่งครัดคือ

เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสดุในปัจจบุนัท่ีจะช่วยให้เราตอ่กรกบัการระบาดใหญ่นีไ้ด้ 

เพ่ือลดความเสีย่งของการติดเชือ้ไวรัสท่ีก่อให้เกิดโรคโควดิ 19 ให้ทําตามคาํแนะนําดงัตอ่ไปนี ้ 

• อยูใ่นบ้าน ออกจากบ้านเม่ือมีเหตุจาํเป็นเท่านัน้ (เช่น เพ่ือไปรับการรักษาพยาบาล หรือเพ่ือไปซือ้อาหาร) 

• รักษาระยะหา่งอยา่งน้อย 1 เมตรระหวา่งตนเองและบคุคลอ่ืนตลอดเวลา 

• ล้างมือบอ่ย ๆ โดยเฉพาะหลงัจากการสมัผสัโดยตรงกบัผู้ ป่วย หรือสิง่ท่ีอยูร่อบตวัผู้ ป่วย เจลแอลกอฮอล์สาํหรับล้างมือก็ใช้ได้ผล  

• อยา่สมัผสัดวงตา จมกู หรือปาก 

• หากไมส่บาย ให้สวมหน้ากากผ้าหรือกระดาษ แตอ่ยา่ใช้หน้ากาก N95 เน่ืองจากเป็นอปุกรณ์ท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดั และเป็นสิง่จําเป็นอยา่ง

ยิ่งตอ่บคุลากรด้านสาธารณสขุ 

• ผู้ ท่ีมีอาการควรปิดปากเมื่อไอหรือจามด้วยกระดาษทิชชหูรือผ้าแบบใช้แล้วทิง้ และล้างมือบอ่ย ๆ 

• อยา่จบัมือ สวมกอด ใช้อปุกรณ์รับประทานอาหารหรืออปุกรณ์ในการสบูบหุร่ีร่วมกบัผู้ อ่ืน 

• หลกีเลีย่งการสมัผสัใกล้ชิดกบับคุคลท่ีแสดงอาการใด ๆ ก็ตามของการป่วยด้วยโรคตดิเชือ้ทางเดินหายใจเฉียบพลนั 

• ทําความสะอาดพืน้ผิวในบ้านท่ีมกีารสมัผสับอ่ย ๆ ให้สะอาดอยูเ่สมอ   

 

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  
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• 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 

 

ส่ิงท่ี WHO กาํลังดาํเนินการในประเทศไทย ได้แก่ 

• ในวนัท่ี 27 มีนาคม เวลา 14.00 น. ตามเวลากรุงเทพมหานคร องค์การอนามยัโลกจะมีรายการทางเว็บไซต์หวัข้อ “ข้อมลูเชิงลกึดว่น

พิเศษจากอูฮ่ัน่” นําเสนอโดยแพทย์ชาวจีนระดบัอาวโุสสองทา่นท่ีมีประสบการณ์โดยตรงในการรับมือกบัการระบาดในอูฮ่ัน่ ซึง่จะมา

พดูคยุเก่ียวกบัการจดัการทางการแพทย์และโรงพยาบาล ขอให้แพทย์ระดบัผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และผู้ปฏิบตัิงานด้านสาธารณสขุชาว

ไทยทกุทา่นเข้าร่วมท่ี www.who.webex.com การประชมุ #492695827 

• 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 

http://sescimande.net/Self-Screening/?fbclid=IwAR2dT8d5DuHlnIXRdz9gHlaGT0ZiVlX71HodkxA95FYypsO3dLWIK2pDj-4
http://www.who.webex.com/
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


• 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

ของไวรัสโคโรนา) 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 

                                                           

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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