
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย28 เมษายน 2563

สถานการณ์ใน
ประเทศไทยใน 

24 ชั่วโมงที่ผ่านมายืนยันแล้ว
(7 รายใหม่)

2,938 
เสียชีวิต
(2 รายใหม่)

54
กำ�ลังรักษ�

 

232
บุคล�กรท�งก�ร
แพทย์ติดเชื้อ

101
ห�ยดีแล้ว
2,652 

ข้อมูลสำาคัญ
• ในวันที่ 28 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรค

จากห้องปฏิบัติการ และยืนยันการพบผู้ป่วยใหม่ 7 รายจากโรคโค

วิด 19 ทำาให้จำานวนรวมของผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ในประเทศไทย อยู่

ที่ 2,938 ราย

• มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วย (2,652 ราย) หายดีแล้ว ประมาณ

ร้อยละ 1.8 (54 ราย) เสียชีวิต และประมาณร้อยละ 8 (232 ราย) 

อยู่ในระหว่างการรักษา 

• ผู้ป่วยใหม่ 5 ราย (พบที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นครราชสีมา) 

เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รายงานไปแล้ว

• ผลการิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง

 26 เมษายน พบว่า

o ร้อยละ 11 ของผู้ป่วยมีอายุ 60 ปี หรือมากกว่า

o ปัจจัยเสี่ยงหลักที่พบในผู้ป่วยกลุ่มนี้คือการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา  

(ร้อยละ 24) เกี่ยวข้องกับสนามมวย (ร้อยละ 24) เป็นผู้สัมผัสกับ 

ผู้ป่วย (ร้อยละ 18)

o ยะลา ภูเก็ต ปัตตานี เป็นสามจังหวัดที่มีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดสำาหรับผู้

สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีและมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ต่อ 100,000 คน

o จำานวนของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า  

อยู่ที่ร้อยละ 6.4

o อัตราส่วนระหว่างผู้เสียชีวิตที่เป็นเพศชายและเพศหญิงอยู่ที่ 2.3:1

• สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศห้าม

อากาศยานพาณิชย์ระหว่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 

4 เมษายนถึง 31 พฤษภาคม

• คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ขยายเวลาพระราชกำาหนดภาวะฉุกเฉิน

จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม

• รัฐบาลได้จัดตั้งคณะทำางานเพื่อพิจาณาแนวทางในการคลาย

มาตรการ

• คำาสั่งการจะได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นช่วงๆ อย่างค่อยเป็นค่อย

ไป แต่ละช่วงจะกินเวลา 14 วัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและ

ประเมินผลได้

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข
 คำาแนะนำาจากกรมควบคุมโรคว่าด้วยการรับมือกับโรควิด 19 ในขั้น

ตอนต่อไปจะตั้งอยู่บนหลักคิดที่ว่าการกำาจัดโรคโควิด 19 ให้หมดไปนั้น

ทำาได้ยาก แต่การควบคุมการแพร่เชื้อนั้นเป็นไปได้ และระดับความเสี่ยง

ที่จะเกิดการระบาดใหม่นั้นสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการรักษาระยะ

ห่างระหว่างบุคคลของประชาชน

1. มาตรการด้านสาธารณสุขจะประกอบด้วย

• การเฝ้าระวังขั้นสูง – การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน ในกลุ่มผู้

ที่มีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยโรคปอดบวม และบุคลากรทางการ

แพทย์ที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

• การสืบสวนโรค – ค้นหาผู้ป่วย สืบหาผู้สัมผัส และกักโรค

• การจัดการผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิต – เช่น ผู้สูงอายุ

• การเตรียมพร้อมและการจัดการระบบรักษาและดูแล

• การดูแลสุขภาพจิต

• การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

2. ระบบจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินยังคงต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอด

เวลา โดยร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. ส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม 

โรคโควิด 19

4. ส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล

5. การเว้นระยะระหว่างบุคคลในพื้นที่สาธารณะ

มาตรการเพิ่มเติม

6. ยังต้องควบคุมการเดินทาง (ทั้งในและระหว่างประเทศ) ต่อไป

7. ยังต้องมีเคอร์ฟิวต่อไป



ขั้นตอน
ขั้นตอนเหล่านี้คืออะไร
คือหลักเกณฑ์ที่ประเทศใดๆ ก็ตามควรนำาไปใช้เพ่ือลดการระบาดของโรคโควิด 
19 ให้อยู่ในระดับที่ต่ำาและควบคุมได้

ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้ประเทศสามารถยกเลิกมาตรการต่างๆ ได้อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน เพ่ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมฟื้นกลับมาได้ในระดับหนึ่งไป
พร้อมๆ กับลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค 

สำ�คัญอย่�งไร
หลักเกณฑ์นี้ช่วยให้เราทราบว่า ก่อนที่เราจะสามารถออกจากมาตรการในปัจจุบัน 
เช่น การเว้นระยะระหว่างบุคคล และการปิดเมือง เราต้องทำาอะไรสำาเร็จก่อน

มาตรการรับมืออย่าง "ค่อยเป็นค่อยไปและมีกลยุทธ์" คือสิ่งจำาเป็น เพราะการ
แพร่กระจายของไวรัสและการระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เรายังไม่มีวัคซีนหรือยาตัวใหม่ในการป้องกันหรือรักษาโรคโควิด 19 มาตรการ
เว้นระยะระหว่างบุคคลและการจำากัดการเดินทาง คือวิธีที่ได้ผลในการชะลอการ
แพร่ของไวรัสโดยจำากัดการสัมผัสระหว่างบุคคล หากมาตรการเหล่านี้ถูกยกเลิก
ก่อนเวลาอันควรหรือรวดเร็วเกินไป อาจนำาไปสู่การพุ่งสูงของยอดผู้ป่วยโรคโค
วิด 19 อีกครั้ง

แต่ขั้นตอนเหล่านี้
ไม่สามารถนำามาใช้เป็นหลักประกันได้ว่า โรคโควิด 19 จะไม่กลับมา หรือเพ่ิม
ขึ้นอีก ตราบเท่าที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยา สังคมของเรายังคงหาพ้ืนที่กึ่งกลาง
ระหว่างความจำาเป็น และความยากลำาบากในการเว้นระยะระหว่างบุคคลเพ่ือ
ควบคุมโรคโควิด 19 และความจำาเป็นในการกลับมาทำากิจกรรมตามปกติ
ในชีวิตประจำาวัน เมื่อมีการนำาขั้นตอนเหล่านี้มาปฏิบัติแล้ว การตัดสินใจว่า
จะคลายมาตรการควบคุมเมื่อไหร่และในพ้ืนใด ควรขึ้นอยู่กับการประเมิน
สถานการณ์ของโรคตามเวลาจริง และมาตรการต่างๆ ควรถูกผ่อนคลาย
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและค่อยเป็นค่อยไป

“ทำ�ไมถึงเปิดเมืองทันทีไม่ได้”

การคาดเดาเกี่ยวกับการคลายมาตรการในการจำากัดการระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการบังคับใช้ใน
ขณะนี้กำาลังเป็นประเด็นร้อนในหน้าสื่อ สิ่งที่สำาคัญคือการยกเลิกมาตรการอย่างช้า ๆ และมีกลยุทธ์ 
ค่อย ๆ ลดระดับการควบคุมเพ่ือให้สามารถหลีกเลี่ยงการระบาดรอบใหม่ได้ 

“โรคโควิด 19 มีอัตราการแพร่ระบาดทีร่วดเร็ว แต่อัตราการลดลงกลับช้ากว่ามาก” ผู้อำานวยการ
ใหญ่ขององค์การอนามัยโลก ดร.เทดรอส อาดานอม เกเบรเยซุส กล่าวเตือน “เราต้องตระหนักว่า
มาตรการ เช่นการเว้นระยะระหว่างบุคคลนั้นช่วยชะลอความเร็วในการแพร่กระจายของไวรัสเท่านั้น
 แต่ไม่ได้กำาจัดไวรัสให้หมดไป”

แม้ว่าช่วงวิกฤตสูงสุดจะผ่านพ้นไปหรือจำานวนผู้ปวยจะลดต่ำาลง เราก็ยังไม่สามารถกลับไปเป็นปกติ
ได้ และต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของเราให้ตรงกับหลักฐานที่ค้นพบล่าสุดอยู่เสมอ “การตัดสินใจเกี่ยว
กับมาตรการเหล่านี้ควรคำานึงถึงสุขภาพของมนุษย์และพฤติกรรมของไวรัส” ดร.เทดรอส กล่าว “
การที่โลกเชื่อมต่อถึงกันย่อมหมายความว่าความเสี่ยงที่โรคจะกลับมาและเกิดการระบาดใหม่จะยัง
คงมีต่อไป เราต้องเตรียมการเพ่ือเข้าสู่ “วิถีชีวิตใหม่” ซึ่งหมายความว่าเราทุกคนต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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1 สามารถควบคุมการแพร่
เชื้อของไวรัสโคโรนาได้

องค์การอนามัยโลกได้
วางแนวทางสำาหรับหลัก
เกณฑ์ทั้งหกด้านที่ทุก
ประเทศควรบรรลุก่อน
ที่จะยกเลิกมาตรการ
ควบคุมโรค ดังนี้

ระบบสุขภาพของประเทศ
สามารถตรวจหา ตรวจเชื้อ 
แยกผู้ป่วย และรักษาผู้ป่วยและ
ติดตามหาผู้สัมผัสได้ทุกคน

2
ความเสี่ยงของจุดแพร่โรค
ต้องลดลงเหลือต่ำาที่สุด
ในพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง 
เช่น สถานพยาบาล

3
มีการใช้มาตรการป้องกัน
โรคในที่ทำางาน โรงเรียน 
และสถานที่สำาคัญอื่นๆ 4
มีการใช้มาตรการป้องกัน
โรคเพ่ือบริหารความเสี่ยง
จากผู้ป่วยนำาเข้า5
ชุมชนมีความรู้ มีส่วนร่วม 
และมีพลังในการปรับตัวเข้า
กับวิถีชีวิตใหม่6

ประการ

สำานักงานองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทย 
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงฯ อ�ค�ร 3 ชั้น 4 กระทรวงส�ธ�รณสุข  
นนทบุรี ประเทศไทย 11000

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที ่sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int

สำ�นักง�นองค์ก�รอน�มัยโลกประจำ�ประเทศไทย 
สำานักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข  
นนทบุรี ประเทศไทย 11000

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที ่sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int

• รายงานของสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ในภาษาไทยและอังกฤษ
• ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำาเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย
• ติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคำาแนะนำาทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก

ลิงก์มี
ประโยชน์

คำาแนะนำาสำาหรับประชาชน
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ก�รสนับสนุนจ�กองค์ก�รอน�มัยโลกในประเทศไทย

 องค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง

สม่ำาเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่

สำาคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

 องค์การอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงาน

สหประชาชาติในระดับที่กว้างขึ้น รวมถึงทำางานกับพันมิตรหลักและกระทรวง

สาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมูลและคำา

แนะนำาแก่เจ้าหน้าที่ของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย

ส่ือมวลชน

 เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊กขององค์การอนามัยโลกประจำา

ประเทศไทยนำาเสนอข้อมูลของทุกแง่มุมเกี่ยวกับการระบาดของโรคใน

ประเทศไทยและทั่วโลกอย่างสม่ำาเสมอ สื่อมวลชนสามารถส่งคำาถามโดยตรง

มาได้ที่ sethawebmaster@who.int และ kanpirom@who.int

สื่อทั่วโลกต่างกำาลังคาดการณ์อย่าง
คึกคักเกี่ยวกับกรอบเวลาในการผ่อน
คลายมาตรการต่าง ๆ การเปิดเมือง 
และการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง

อ่านคำาอธิบายสั้นๆ ของเราเพ่ือทำา 
ความเข้าใจว่าก่อนที่จะคลายมาตรการ
ต่างๆ ได้ เราจะต้องบรรลุหลักเกณฑ์
อะไรก่อน และทำาไมเราถึงไม่สามารถ
เปิดเมืองได้ทันที
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