
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ และ

ยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม ่127 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนี ้

ในประเทศไทย อยูท่ี่ 1,651 ราย 

• ในผู้ ป่วยรายใหม่เหล่านี ้บางรายยังคงเป็นผู้ ท่ีมีความเก่ียวโยงกับกลุ่มผู้ ติดเชือ้ท่ีได้

รายงานไปแล้ว ผู้ ป่วยจํานวนมากเป็นผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าการ

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดเร่ืองการกกัตวัอย่างเคร่งครัดนัน้เป็นสิ่งสําคญั ผู้ ป่วย 47 รายเป็นผู้

สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี ้ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ประชาชนจําเป็นต้อง

ปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัโรคอยา่งจริงจงัมากขึน้ ได้แก่ การเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคคลในทกุสถานท่ี นอกจากนีย้งัคงพบผู้ ป่วยท่ี

ต้องทํางานกบัคนหมูม่ากด้วยเหตผุลทางหน้าท่ีการงาน ซึง่ทําให้เป็นไปได้วา่อาจต้องมีการบงัคบัใช้มาตรการท่ีเข้มข้นขึน้  

• พบผู้ ป่วยแล้วใน 60 จงัหวดัจากทัง้สิน้ 76 จงัหวดัของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย วันที่ 31 มีนาคม 2563 

 สถานการณ์ในประเทศไทย
จาํนวนผู้ป่วยทัง้หมดและผู้ป่วยใหม่

ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 
ยืนยนัแล้ว 1,651 ราย (127 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 10 ราย (1 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 1,299 ราย 

เป็นผู้ ป่วยหนกั 23 ราย 

หายดีแล้ว 342 ราย 
 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 31 มี.ค. 2563 

 



ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
• กระทรวงสาธารณสขุกําลงัขยายขีดความสามารถเพ่ิมเตมิในการรองรับผู้ ป่วยโควดิ 19 และกําลงัพฒันาแผนเพ่ือขยาย 'ขดี

ความสามารถระดบัสงู' นี ้

• ปัจจบุนั กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเตียงผู้ ป่วยพร้อมให้บริการมากกวา่ 1,000 เตียง และเตยีงสาํรอง 1,000 เตียงใน

สถานท่ีอ่ืน (โรงแรมและอ่ืน ๆ ) นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองชว่ยหายใจ 300 เคร่ืองตามท่ีได้รับแจ้งจากเครือขา่ยโรงพยาบาล 

• ในระดบัจงัหวดั มีเตยีงสาํรอง 10,000 เตียงและเคร่ืองชว่ยหายใจ 1,000 เคร่ือง 

 

• รัฐบาลกําลงับงัคบัใช้มาตรการเพ่ือให้แนใ่จวา่จะมียา เวชภณัฑ์ และอปุกรณ์ทางการแพทย์พร้อมใช้ 

• กระทรวงสาธารณสขุได้จดัสรรหน้ากากอนามยั 1.5 ล้านชิน้ให้กบัสถานบริการสขุภาพ รวมถงึสถานบริการท่ีอยูน่อกการ

ควบคมุของกระทรวง เพ่ือให้เพียงพอตอ่การใช้งานเป็นเวลา 1 เดอืน 

• จํานวนสนิค้าคงคลงัของหน้ากาก N95 ท่ีขึน้กบักระทรวงสาธารณสขุอาจไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการในปัจจบุนั และความ

ต้องการหน้ากากท่ีสงูมากทัว่โลกก็ทําให้การจดัซือ้หน้ากากเป็นเร่ืองยาก ด้วยเหตนีุจ้ึงได้กําลงัเร่งวจิยัเก่ียวกบัประสทิธิภาพ

ของการฉายรังส ีUVC ในการฆา่เชือ้โรคเพ่ือจะได้นําหน้ากาก N95 กลบัมาใช้ใหม ่

• องค์การเภสชักรรมได้จดัหายาฟาวิพิราเวยีร์ (Favipiravir) จํานวน 240,000 โดสจากประเทศญ่ีปุ่ น  (40,000 โดสได้สง่มอบ

แล้วในวนัท่ี 30 มีนาคม และอีก 200,000 โดสจะจดัสง่ในเดือนเมษายน) และ 100,000 โดสจากประเทศจีน ซึง่จะจดัสง่ใน

เดือนเมษายน 

 

• มีการปรับปรุงแนวทางการจดัการทางการแพทย์ โดยมปีระเด็นสาํคญัคือ 

• ผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการทัง้หมด (ทัง้ท่ีมีและไมม่ีอาการ) จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 2-7 

วนั ผู้ ป่วยท่ีไมม่อีาการ (หรืออาการทเุลาแล้ว) สามารถถกูสง่ตอ่ไปยงัสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้กําหนดไว้เพ่ือสงัเกตอาการจนครบ 14 

วนั 

• หลงัจากวนัท่ี 14 ผู้ ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาล แตต้่องปฏิบตัิตามสขุอนามยัทางเดินหายใจและรักษาระยะหา่งระหวา่ง

บคุคลอ่ืนเป็นเวลา 1 เดือน 

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 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
• องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดต่อกบัรัฐบาลไทยโดยตรงอยา่งสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูกบัรัฐบาล 

พฒันาการท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

• องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ และให้ข้อมลูและคําแนะนําท่ี

เก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าท่ีในเครือขา่ยของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

ส่ือมวลชน 
• เว็บไซต์ บญัชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กขององค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยนําเสนอข้อมลูของทกุแง่มมุเก่ียวกบัการระบาดของโรค

ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างสมํ่าเสมอ  สื่อมวลชนสามารถส่งคําถามโดยตรงมาได้ ท่ี  sethawebmaster@who.int และ 

kanpirom@who.int 

 

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 

19 (หมายเหต:ุ องค์การอนามยัโลกไม่รบัผิดชอบต่อเนือ้หาในเว็บไซต์ภายนอกองค์การ) 

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
http://www.who.int/thailand
https://www.twitter.com/WHOThailand
http://www.facebook.com/WHOThailand
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
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/
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