
 
 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวันท่ี 16 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ 

และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 29 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วย

โรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,672 ราย 

• มากกวา่ร้อยละ 59 ของผู้ ป่วย (1,593 ราย) รักษาหายแล้ว ร้อยละ 1.7 (46 ราย) เสยีชีวิต 

และประมาณร้อยละ 40 (1,077 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

• ในผู้ ป่วยรายใหม่ 2 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางกลบัจากต่างประเทศ เพ่ือลดการแพร่เชือ้จาก

ผู้ ป่วยนําเข้า ทกุคนท่ีเดินทางกลบัมาจากตา่งประเทศจะต้องถกูกกัตวัในสถานท่ีท่ีรัฐบาลจดัไว้ 

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

ทางการแพทย์และระบบสาธารณสขุ จําเป็นอยา่งยิ่งท่ีทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการในการลดการระบาดของโรคโควิด 19  

• ผู้ ป่วยใหม ่14 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู้ ป่วยใหม ่3 รายติดเชือ้จากการอยูใ่นสถานท่ีแออดั อีก 10 รายอยู่

ในระหวา่งการสอบสวนโรค 

• พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยนัผลโควิด 19 จากห้องปฏิบตัิการแล้วใน 68 จังหวดัจากทัง้สิน้ 77 จังหวดัของประเทศไทย และในช่วง 14 

วนัท่ีผา่นมา ไมม่ีรายงานการพบผู้ ป่วยใหมใ่น 25 จงัหวดั 

• กรุงเทพมหานครมีตวัเลขผู้ ป่วยสงูสดุ (1,349 ราย) ตามมาด้วยจงัหวดัภเูก็ต (191 ราย) และนนทบรีุ (148 ราย) 

• สํานกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขยายเวลาการห้ามอากาศยานขนสง่คนจากต่างประเทศบินเข้าประเทศไทยจนถึงวนัท่ี 30 

เมษายน 2563 ศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.caat.or.th/th/archives/49587 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 สถานการณ์ในประเทศไทย 
ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 

ยืนยนัแล้ว 2,672 ราย (29 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 46 ราย (3 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 1,077 ราย 

บคุลากรทางการแพทย์ตดิเชือ้ 102 ราย 

รักษาหายแล้ว 1,593 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 16 เมษายน 2563 

 

จาํนวนผู้ป่วยสะสมและผู้ป่วยใหม่จากโรคโควดิ 19 ในประเทศไทย ตามวันที่รายงาน 
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https://www.caat.or.th/th/archives/49587


ความคืบหน้าเร่ืองมาตรการจากกระทรวงสาธารณสุข 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องตนเองจากโรคโควิด 19 เม่ืออยู่ในที่แออัด 

• กรมอนามยัร่วมมือกับผู้ เช่ียวชาญด้านวิชาการได้ประเมินสถานท่ี 'ท่ีมีความเสี่ยง' (แออดั) และวางแนวปฏิบตัิสําหรับชุมชนแออดั 

สถานท่ีก่อสร้างและตลาด แนวปฏิบตัิและคําแนะนําท่ีเก่ียวข้องได้ถกูนําไปแจกจ่ายให้กบัผู้ประกอบการและประชาชน อนามยัวางแผน

ท่ีจะพฒันาแผนท่ีออนไลน์เพ่ือแสดงตําแหนง่ของตลาดท่ีมีการจดัการตรงตามเกณฑ์สขุอนามยัท่ีด ี
 
การช่วยเหลือสาํหรับผู้ทุพลภาพ  

• กระทรวงสาธารณสขุได้เผยแพร่ข้อมลูโรคโควิด 19 ด้วยสญัลกัษณ์และตวัอกัษรเบรลล์ 

• แจกจ่ายยาผา่นระบบไปรษณีย์และให้บริการทางการแพทย์ทางไกล 

• ทํางานอยา่งใกล้ชิดกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่านในการแจกจ่ายอปุกรณ์ช่วยเหลอืและปอ้งกนัโรค 

• ตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน ผู้ทพุลภาพท่ีลงทะเบียนจะได้รับเงินช่วยเหลอื 1,000 บาท 

 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  
 

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง

สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

ส่ือมวลชน 
• เว็บไซต์ บญัชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กขององค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยนําเสนอข้อมลูของทกุแง่มมุเก่ียวกบัการระบาดของโรค

ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างสมํ่าเสมอ สื่อมวลชนสามารถส่งคําถามโดยตรงมาได้ ท่ี  sethawebmaster@who.int และ 

kanpirom@who.int 

 
 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 
 

เราต้องคํานงึถึงผู้ พิการมากเป็นพิเศษในช่วงการระบาดของโรคโค

วิด 19 

และต้องมีการจดัการเพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้ ท่ีมีความพิการจะสามารถ

เข้าถึงบริการทางสุขภาพ นํา้ และสุขอนามัย และข้อมูลด้าน

สาธารณสขุท่ีต้องการได้เสมอ  

  
 

 

#โควดิ19 และความทุพลภาพ 

ช่วยเหลือผู้พกิารโดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ในการรับเชือ้ไวรัสโคโรนาอย่างจริงจัง 

แม้ว่าคุณไม่ใช่กลุ่มเส่ียงที่จะมีอาการป่วย

รุนแรง แต่คุณสามารถแพร่เชือ้ไวรัสไปสู่บุคคล

ที่อยู่ในกลุ่มเส่ียงได้ 

ปฏิบัติตาม มาตรการปกป้องตนเองขัน้พืน้ฐาน

ขององค์การอนามัยตลอดเวลา ในข่วงโรคโค

วิด 19 แพร่ระบาด  

#ไวรัสโคโรนา 

http://www.who.int/thailand
https://www.twitter.com/WHOThailand
http://www.facebook.com/WHOThailand
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int


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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