
 
 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวันท่ี 14 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจาก

ห้องปฏิบตัิการ และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 34 รายจากโรคโควิด 19 ทํา

ให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,613 ราย 

• มากกว่าร้อยละ 54 ของผู้ ป่วย (1,405 ราย) รักษาหายแล้ว ร้อยละ 1.5 

(41 ราย) เสียชีวิต และประมาณร้อยละ 45 (1,167 ราย) กําลังอยู่ใน

ระหวา่งการรักษา 

• ในผู้ ป่วยรายใหม่ 3 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางกลบัจากตา่งประเทศ เพ่ือลดการแพร่เชือ้ ทกุคนท่ีเดินทางมาจากตา่งประเทศจะต้องถกูกกัตวั

ในสถานท่ีท่ีรัฐบาลจดัไว้ 

• จํานวนของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีติดเชือ้โควิด 19 อยู่ท่ี 102 ราย (ร้อยละ 4 ของจํานวนผู้ติดเชือ้ทัง้หมด) เพ่ือปกป้องบุคลากร

ทางการแพทย์และระบบสาธารณสขุ จําเป็นอยา่งยิ่งท่ีทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการในการลดการระบาดของโรคโควิด 19 

• ผู้ ป่วยใหม่ 27 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้ยืนยนัไปแล้ว สว่นใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว ผู้ ป่วยใหม่อีก 2 รายติดเชือ้จาก

การไปสถานท่ีแออดั หรือจากการทํางานกบัคนหมูม่าก 

• พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยนัผลโควิด 19 จากห้องปฏิบตัิการแล้วใน 68 จงัหวดัจากทัง้สิน้ 77 จงัหวดัของประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

พบผู้ ป่วยสงูสดุ (1,311 ราย) ตามด้วยภเูก็ต (186 ราย) และนนทบรีุ (150 ราย)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 สถานการณ์ในประเทศไทย 
ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 

ยืนยนัแล้ว 2,613 ราย (34 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 41 ราย (1 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 1,167 ราย 

บคุลากรทางการแพทย์ตดิเชือ้ 102 ราย (3 รายใหม)่ 

รักษาหายแล้ว 1,405 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 14 เมษายน 2563 
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วนัท่ีมีการรายงาน 

ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสขุ 14 เม.ย. 2563 

ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยสะสมจากโรคโควดิ 19 ในประเทศไทย ตามวันที่มีการรายงาน 



ความคืบหน้าเร่ืองมาตรการจากกระทรวงสาธารณสุข 
ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการและการตรวจเชือ้ 

• ตัง้แตว่นัท่ี 13 เมษายน ห้องปฏิบตัิการทัง้หมด 93 แหง่ได้รับการอนมุตัิให้ตรวจเชือ้โควิด 19  
 กรุงเทพและปริมณฑล – 43 แหง่ (ของรัฐ 21 แหง่ และเอกชน 22 แหง่) 
 ตา่งจงัหวดั – 50 แหง่ (ของรัฐ 44 แหง่ และเอกชนรวมถึงโรงพยาบาล 6 แหง่)  

• ตัง้แต่วนัท่ี 10 เมษายน ได้มีการตรวจตวัอย่างเพ่ือหาเชือ้วิด 19 ไปแล้ว 100,498 ตวัอย่าง โดยระหว่างวนัท่ี 4-10 เมษายนอย่างเดียว 

ได้มีการตรวจประมาณ 16,490 ตวัอยา่ง 
 

เตียงผู้ป่วยและเคร่ืองช่วยหายใจในโรงพยาบาลของรัฐ  

• จํานวนเตียงในโรงพยาบาลของรัฐสาํหรับผู้ ป่วยโรคโควิด 19 คือ 4,820 เตียง ปัจจบุนัพร้อมให้บริการ 3,800 เตียง 

• มีเคร่ืองช่วยหายใจทัง้หมด 10,184 ยนิูตทัว่ประเทศ ในปัจจบุนัพร้อมให้บริการ 2,855 ยนิูต 
 
สาส์นสาํคัญจากองค์การอนามัยโลกเก่ียวกับการสวมหน้ากากในที่ชุมชน  

• หลกัการสาํคญัคือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุควรเป็นบคุคลกลุม่แรกท่ีได้รับหน้ากากทางการแพทย์และเคร่ืองช่วยหายใจ  

• การสวมหน้ากากทัว่ไป (ท่ีไมใ่ช่สาํหรับงานด้านการแพทย์) ท่ีทําจากวสัดอ่ืุน ๆ (เช่น ผ้าฝา้ย) เมื่ออยูใ่นท่ีชมุชน ยงัไมไ่ด้รับการประเมินดี 

ณ ปัจบุนั ยงัไมม่ีหลกัฐานเพียงพอในการสนบัสนนุหรือคดัค้านการสวมหน้ากากประเภทนีใ้นสถานท่ีชมุชน 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 

 
 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  
 

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง

สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

คนทกุวยัสามารถติดโรคโควิด 19 ได้ แตค่นบางกลุม่ เชน่ ผู้สงูอายุ

และผู้ ท่ีมีโรคประจําตัว อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าในการท่ีจะเกิด

อาการป่วยรุนแรง  

 

การปกป้องตนเองไมใ่ห้ติดโรคโควิด 19 จึงถือเป็นวิธีการสาํคญัใน

การปกปอ้งผู้ อ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุม่คนท่ีมีความเปราะบาง 

 

หากเพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณป่วย โปรดให้ความ

ช่วยเหลือพวกเขาในสิ่งท่ีเราสามารถทําได้ และติดต่อกันทาง

ออนไลน์หรือทางโทรศพัท์ 
  

 

 



ส่ือมวลชน 
• เว็บไซต์ บญัชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กขององค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยนําเสนอข้อมลูของทกุแง่มมุเก่ียวกบัการระบาดของโรค

ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างสมํ่าเสมอ สื่อมวลชนสามารถส่งคําถามโดยตรงมาได้ ท่ี  sethawebmaster@who.int และ 

kanpirom@who.int 

 
ลิงก์ที่มีประโยชน์ 

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

• ติดตามการรับมือขององค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดไปท่ี www.who.int/thailand  
• หากต้องการติดตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดไป ท่ีน่ี  

 

 

http://www.who.int/thailand
https://www.twitter.com/WHOThailand
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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