
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ และ

ยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม ่136 รายจากเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วย

ในประเทศไทย อยูท่ี่ 1,524 ราย 

• ผู้ ป่วยรายใหม่สว่นใหญ่มีความเก่ียวโยงกบักลุม่ผู้ติดเชือ้ท่ีได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี ้

ส่วนรายอ่ืน ๆ เป็นผู้ ท่ีเดินทางกลบัจากต่างประเทศหรือต้องทํางานกับผู้คนจํานวนมาก 

(เช่นในสปา โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า)  

• ผู้ ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61) เป็นเพศชาย อายุตัง้แต่ 20 - 49 ปี ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเพราะ

ผู้ ป่วยจํานวนมากมีความเก่ียวโยงกบัสนามมวย สถานบนัเทิง และพิธีแสวงบญุดาวะห์  

• มากกว่าคร่ึงหนึ่งของผู้ ป่วยหนกัทัง้ 23 ราย เป็นผู้มีอายเุกิน 60 ปีและมีโรคประจําตวั ผู้ ป่วยท่ีเสียชีวิตลา่สดุ 2 ราย เป็นชายอย ุ54 ปี

(จากจงัหวดัยะลา) และหญิงอาย ุ51 ปี (จากกรุงเทพมหานคร) ทัง้สองรายไมม่ีโรคประจําตวั และได้มาพบแพทย์ตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้น 

• โรคประจําตวัท่ีพบในผู้ ป่วยท่ีกําลงัได้รับการรักษาพยาบาลประกอบด้วยภาวะความดนัโลหิตสงู เบาหวาน โรคไต และมะเร็ง กระทรวง

สาธารณสขุขอให้ประชาชนในวยัหนุม่สาวท่ีเดินทางกลบัภมูิลาํเนาทําการกกัตนเองเพ่ือปกป้องผู้สงูอายท่ีุสขุภาพอ่อนแอ และกระตุ้น

เตือนให้ผู้สงูอายท่ีุมีอาการของระบบทางเดินหายใจและมีไข้สงูรีบพบแพทย์ทนัที 

• พบผู้ ป่วยแล้วใน 59 จงัหวดัจากทัง้สิน้ 76 จงัหวดัของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย วันที่ 30 มีนาคม 2563 

 สถานการณ์ในประเทศไทย
จาํนวนผู้ป่วยทัง้หมดและผู้ป่วยใหม่

ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 
ยืนยนัแล้ว 1,524 ราย (136 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 9 ราย (2 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 1,388 ราย 

เป็นผู้ ป่วยหนกั 23 ราย 

หายดีแล้ว 27 ราย 
 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 30 มี.ค. 2563 

 



บทวเิคราะห์สถานการณ์ 

สดัสว่นของผู้ ป่วยด้วยโรค COVID-19 ท่ีพบนอกกรุงเทพมหานครกําลงัเพ่ิมสงูขึน้ โดยคิดเป็นร้อยละ 77 ของจงัหวดัทัง้หมดในประเทศไทย ระบบ

สาธารณสขุระดบัภมูิภาคท่ีมีความแข็งแกร่ง รวมไปถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ของหน่วยเคลื่อนท่ีเร็วและอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน จะ

คอยทําหน้าท่ีระบผุู้ ป่วยท่ีต้องสงสยั แยกผู้ ป่วยดงักลา่วออกจากบคุคลอ่ืนอยา่งรวดเร็ว ให้การรักษา ติดตามและกกัตวัผู้สมัผสัใกล้ชิด การแยกผู้

ติดเชือ้ออกจากบคุคลคนอ่ืนอยา่งรวดเร็วจะช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายของไวรัส และเป็นวิธีการท่ีมีประสทิธิภาพในการป้องกนัโรคระบาด

ในประชากร เปา้หมายคือการยบัยัง้และควบคมุการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ให้ได้ในทกุจงัหวดัท่ีได้รับผลกระทบ 

ทกุคนมีบทบาทในการช่วยให้ประเทศบรรลเุปา้หมายนีโ้ดยให้พกัอยูแ่ตใ่นบ้าน รักษาระยะหา่งจากผู้ อ่ืน 1.5 เมตรเมื่อต้องออกไปข้างนอก ล้างมือ

บ่อย ๆ ด้วยสบู่และนํา้หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสมัผสัปากและจมกู และปฏิบตัิตามคําแนะนําเก่ียวกบัอนามยัทางเดินหายใจ 

(ไอใสข้่อศอกหรือใช้ทิชชแูละทิง้ในภาชนะท่ีปลอดภยั) ทกุคนท่ีเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยงัตา่งจงัหวดัใน 14 วนัท่ีผา่นมา และผู้ ท่ีมีอาการ

ของโรคโควิด 19 ควรแยกตวัออกจากผู้ อ่ืน สวมหน้ากาก และไปพบแพทย์ทนัที 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 

• ให้อยูแ่ตใ่นบ้าน ออกจากบ้านเม่ือมีเหตุจาํเป็นเท่านัน้ (เช่น เพ่ือไปรับการรักษาพยาบาล หรือเพ่ือไปซือ้อาหาร) 

• พยายามรักษาระยะหา่งอยา่งน้อย 1.5 เมตรระหวา่งตนเองและบคุคลอ่ืนตลอดเวลา 

• ล้างมือบอ่ย ๆ เจลแอลกอฮอล์สาํหรับล้างมือก็ใช้ได้ผล  

• อยา่สมัผสัดวงตา จมกู หรือปาก 

• หากไมส่บาย ให้สวมหน้ากาก แตอ่ยา่ใช้หน้ากาก N95 เน่ืองจากเป็นอปุกรณ์ท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดั และเป็นสิง่จําเป็นอยา่งยิง่ตอ่บคุลากร

ด้านสาธารณสขุ 

• ไอหรือจามใสข้่อศอกตวัเอง หรือใช้กระดาษทิชชสูะอาด และให้ทิง้ทิชชนูัน้ทนัที และล้างมือบอ่ย ๆ 

• อยา่จบัมือ สวมกอด ใช้อปุกรณ์รับประทานอาหารหรืออปุกรณ์ในการสบูบหุร่ีร่วมกบัผู้ อ่ืน 

• ทําความสะอาดพืน้ผิวในบ้านท่ีมกีารสมัผสับอ่ย ๆ ให้สะอาดอยูเ่สมอ สามารถอา่นคาํแนะนําเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิและการตกค้างของเชือ้

ไวรัสโรคซาร์สบนพืน้ผิวในสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ได้ ท่ีน่ี 

ส่ือมวลชน 
• องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยได้รับคําถามจากสือ่มวลชนอยา่งตอ่เน่ืองเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรค และได้นําเสนอเนือ้หา

ท่ีเก่ียวข้องอยา่งสมํ่าเสมอทางเวบ็ไซต์ ตอ่สาธารณชนและภาคสว่นอ่ืน ๆ สือ่มวลชนสามารถสง่คําถามมาได้ท่ี 

sethawebmaster@who.int และ kanpirom@who.int 

• บญัชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กขององค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทย เป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบั

สขุอนามยัและการป้องกนัตนเอง เช่น ควรสวมหน้ากากอยา่งไรและเมื่อไหร่ ตลอดจนแนวทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องจาก WHO และ

เนือ้หาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวโยงกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหมใ่นประเทศไทยและทัว่โลก 

 

เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 
• จํากดัการแพร่เชือ้ในประชาชน และบคุลากรด้านสาธารณสขุ 

• จดัเตรียมและฝึกอบรมการใช้อปุกรณ์ในสถานพยาบาลให้สามารถรับมือกบัผู้ ป่วยโควิด 19 จํานวนมาก 

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
mailto:%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
https://www.twitter.com/WHOThailand
http://www.facebook.com/WHOThailand


• ให้ความกระจ่างในประเด็นท่ียงัคลมุเครือ เช่น ความรุนแรงของโรคต่อผู้ ป่วย ขอบเขตของการแพร่เชือ้ การขบัเชือ้ แนวทางต่าง ๆ ใน

การรักษา และเร่งพฒันาการวินิจฉยั การรักษา และวคัซีน 

• สือ่สารไปยงัชมุชนเพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัความเสีย่งและข้อมลูเหตกุารณ์ตา่ง ๆ และโต้แย้งข้อมลูท่ีผิด และ 

• ลดผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกิจให้เหลอืน้อยท่ีสดุผา่นการร่วมมือกบัหลายภาคสว่น 

 

การเตรียมความพร้อมและการรับมือ 
ส่ิงท่ีประเทศไทยกาํลังดาํเนินการ ได้แก่ 

• ตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม หน้ากากอนามยัจํานวน 29 ล้านชิน้ได้ถกูแจกจ่ายไปยงัโรงพยาบาลทัว่ประเทศ 

• หน้ากากอนามยั N95 ทัง้หมด 183,910 ชิน้ ได้ถกูแจกจ่ายให้กบัผู้ ป่วยโรคโควิด 19  

• ระบบบริหารจดัการยาตามเวลาจริงได้ถกูนํามาใช้เพ่ือติดตามการกระจายและการใช้ยา จากการคาดการณ์ของกระทรวงสาธารณสขุ 

ไมพ่บการขาดแคลนยาสาํหรับผู้ ป่วยโควิด 19 

• มีเตียงผู้ ป่วย 1,600 เตียง พร้อมรักษาผู้ ป่วยทัว่ประเทศ 

• ประเทศไทยมีศกัยภาพสงูในการตรวจหาผู้ติดเชือ้ ประเมินความเสี่ยง สอบสวนโรค การวินิจฉัยในห้องปฏิบตัิการ การบริหารทาง

การแพทย์ การควบคมุและปอ้งกนัการติดเชือ้ และการสือ่สารเร่ืองความเสีย่ง 

• กระทรวงสาธารณสขุได้แนะนําให้ใช้เคร่ืองมือออนไลน์สําหรับการรายงานด้วยตนเอง ซึ่งมีให้บริการทัง้ในภาษาไทย องักฤษ และจีน 

สามารถเข้าถึงได้ ท่ีน่ี 

 

ส่ิงท่ีองค์การอนามัยโลกกาํลังดาํเนินการในประเทศไทย ได้แก่ 

• เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคมท่ีผา่นมา องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยได้จดัรายการทางเวบ็ไซต์โดยมแีพทย์ชาวจีนสองทา่นเป็นวทิยากร 

สามารถรับชมย้อนหลงัได้ท่ี https://www.youtube.com/watch?v=P8pwnUS_ecM&feature=youtu.be 

• องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดต่อกบัรัฐบาลไทยโดยตรงอยา่งสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูกบัรัฐบาล 

พฒันาการท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

• องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ และให้ข้อมลูและคําแนะนําท่ี

เก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าท่ีในเครือขา่ยของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

ลิงก์ที่มีประโยชน์ 

• สามารถอา่นรายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทยในภาษาไทยและองักฤษ ได้ท่ี http://covid19.th-stat.com/en 

• หากต้องการติดตามการรับมือขององค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดไปท่ี www.who.int/Thailand  

• หากต้องการติดตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดไป ท่ีน่ี  

• กฎอนามัยระหว่างประเทศ สามารถดไูด้ ท่ีน่ี 

• สายดว่นกรมควบคมุโรคคือ 1422 (สาํหรับโทรภายในประเทศ) 

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

• สําหรับการติดตามจํานวนผู้ ป่วยโควิด 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 ท่ีทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางข้อมลูและคําแนะนําเก่ียวกบัโควิด 

http://sescimande.net/Self-Screening/?fbclid=IwAR2dT8d5DuHlnIXRdz9gHlaGT0ZiVlX71HodkxA95FYypsO3dLWIK2pDj-4
https://www.youtube.com/watch?v=P8pwnUS_ecM&feature=youtu.be
http://covid19.th-stat.com/en
http://www.who.int/Thailand
http://%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88/
https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
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/


19 (หมายเหต:ุ องค์การอนามยัโลกไม่รบัผิดชอบต่อเนือ้หาในเว็บไซต์ภายนอกองค์การ) 

 

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อซักถามเกี่ยวกับการรับมือขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยต่อการระบาดของเชือ้ โควิด 19 

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

ติดตามเราได้ที่ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก 

mailto:sethawebmaster@who.int
http://www.who.int/Thailand
http://www.twitter.com/WHOThailand
http://www.facebook.com/WHOThailand
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