
 
 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวัน ท่ี  15 เมษายน  2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจาก

ห้องปฏิบตัิการ และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 30 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้จํานวน

รวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,643 ราย 

• เกือบร้อยละ 57 ของผู้ ป่วย (1,497 ราย) รักษาหายแล้ว ร้อยละ 1.5 (43 ราย) 

เสยีชีวิต และประมาณร้อยละ 41.5 (1,103 ราย) กําลงัอยูใ่นระหวา่งการรักษา 

• ในผู้ ป่วยรายใหม่ 2 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางกลบัจากต่างประเทศ เพ่ือลดการแพร่เชือ้

จากผู้ ป่วยนําเข้า ทุกคนท่ีเดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องถูกกักตัวใน

สถานท่ีท่ีรัฐบาลจดัไว้ 

• จํานวนของบคุลากรทางการแพทย์ท่ีติดเชือ้โควิด 19 อยู่ท่ี 102 ราย (ร้อยละ 4 ของ

จํานวนผู้ติดเชือ้ทัง้หมด) จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการใน

การลดการระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และระบบ

สาธารณสขุ 

• ผู้ ป่วยใหม ่19 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้รายงานไปแล้วและสว่นใหญ่เป็น

สมาชิกในครอบครัว สว่นผู้ ป่วยใหมอี่ก 2 รายติดเชือ้จากการอยูใ่นสถานท่ีแออดั 

• พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยนัผลโควิด 19 จากห้องปฏิบตัิการแล้วใน 68 จังหวดัจาก

ทัง้สิน้ 77 จังหวัดของประเทศไทย กรุงเทพมหานครพบผู้ ป่วยสูงสุด (1,328 ราย) 

ตามด้วยภเูก็ต (190 ราย) และนนทบรีุ (149 ราย)    

• สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขยายเวลาการห้ามอากาศยานขนสง่คน

จากต่างประเทศบินเข้าประเทศไทยไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ศึกษาข้อมลู

เพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.caat.or.th/th/archives/49587 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 สถานการณ์ในประเทศไทย 
ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 

ยืนยนัแล้ว 2,643 ราย (30 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 43 ราย (2 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 1,103 ราย 

บคุลากรทางการแพทย์ตดิเชือ้ 102 ราย 

รักษาหายแล้ว 1,497 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 15 เมษายน 2563 

 

จาํนวนผู้ป่วยโควดิ 19 ในไทย ตามวนัที่รายงาน 

สะสม ใหม ่ หายแล้ว เสียชีวิต 

จํา
นว

นผ
ู้ป่

วย
 

วนัที่รายงาน 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสขุ 15 เมษายน 2563 

ประเทศไทย: ผ้ป่วยโควิด 19 (ตัง้แต ่14 เม.ย. 2563) 

ตวัเลขตามรายงานของ

รัฐบาลไทย 14 เม ย  2563 

น้อยกวา่ 5 

ตัง้แต ่5-20 

ตัง้แต ่20-100 

มากกวา่ 100 

https://www.caat.or.th/th/archives/49587


ความคืบหน้าเร่ืองมาตรการจากกระทรวงสาธารณสุข 
แนวทางปฏิบัติในการปกป้องตนเองจากโรคโควิด 19 เม่ืออยู่ในที่แออัด 

• กรมอนามยัร่วมมือกบัผู้ เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัทําการประเมินสถานท่ี 'ท่ีมีความเสี่ยง' )ดัแออ( และวางแนวปฏิบตัิสําหรับชุมชน

แออดั สถานท่ีก่อสร้างและตลาด แนวปฏิบตัิและคําแนะนําท่ีเก่ียวข้องจะถกูนําไปแจกจ่ายให้กบัผู้ประกอบการและประชาชน กรม

อนามยัวางแผนท่ีจะพฒันาแผนท่ีออนไลน์เพ่ือแสดงตําแหนง่ของตลาดท่ีมีการจดัการตรงตามเกณฑ์สขุอนามยัท่ีดี 
 

การช่วยเหลือสาํหรับแรงานข้ามชาติ/ที่ไม่ใช่ชาวไทย  

• กระทรวงสาธารณสขุตระหนกัถึงความเปราะบางของแรงงานข้ามชาตท่ีิไม่ใช่ชาวไทยท่ียงัพํานกัอยูใ่นประเทศไทย นายจ้างควรจดัหา

สถานท่ีและอปุกรณ์เพ่ือสขุอนามยั และอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านสขุภาพท่ีจําเป็นแก่ลกูจ้าง กระทรวงฯ กําลงัวาง

แนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องในการปอ้งกนัโรคโควิด 19  

 

สาส์นสาํคัญจากองค์การอนามัยโลกเก่ียวกับการสวมหน้ากากในที่ชุมชน  
• หลกัการสาํคญัคือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุควรเป็นบคุคลกลุม่แรกท่ีได้รับหน้ากากทางการแพทย์และเคร่ืองช่วยหายใจ  

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

ด้านประสทิธิภาพอยา่งดี ณ ปัจบุนั ยงัไมม่ีหลกัฐานเพียงพอในการสนบัสนนุหรือคดัค้านการสวมหน้ากากประเภทนีใ้นสถานท่ีชมุชน 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  
 

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง

สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

ส่ือมวลชน 
• เว็บไซต์ บญัชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กขององค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยนําเสนอข้อมลูของทกุแง่มมุเก่ียวกบัการระบาดของโรค

ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างสมํ่าเสมอ สื่อมวลชนสามารถส่งคําถามโดยตรงมาได้ ท่ี  sethawebmaster@who.int และ 

kanpirom@who.int 

จํานวนผู้ ป่วยท่ีได้รับรายงานในแต่ละวนัในประเทศไทยกําลงัค่อย ๆ ลดลง แต่นัน่ไม่ได้

หมายความวา่เราจะสามารถละเลยมาตรการ เช่น การเว้นระยะระหวา่งบคุคล ได้ 

ตวัเลขผู้ ป่วยท่ีลดลงอาจเป็นผลโดยตรงจากการปฏิบตัิตามมาตรการตา่งๆ แตเ่รายงัคงต้อง

ปฏิบตัิตอ่ไปเพ่ือไมใ่ห้ยอดการติดเชือ้กลบัมาเพ่ิมสงูขึน้อีก 

 

น่ีคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งสปรินท์ที่เน้นความเร็วในระยะสัน้ ๆ 

สิ่งท่ีสําคญัคือเราต้องปฏิบตัิตามคําแนะนําด้านสขุภาพและมาตรการในการควบคมุไวรัส

อยา่งตอ่เน่ือง 

โปรดชมและแบ่งปันวิดีโอของเราเก่ียวกบัการเว้นระยะระหว่างบคุคล และโปรดเว้นระยะ

ระหวา่งตวัคณุและบคุคลอ่ืนอยา่งน้อย 1 เมตร 
  

 

 

http://www.who.int/thailand
https://www.twitter.com/WHOThailand
http://www.facebook.com/WHOThailand
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
https://www.youtube.com/watch?v=KTShkEUhf34


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

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

 

 

http://covid19.th-stat.com/en
http://www.who.int/thailand
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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