
 
 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวนัท่ี 17 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตักิาร 

และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 28 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วย

ด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,700 ราย 

• มากกว่าร้อยละ 62 ของผู้ ป่วย (1,689 ราย) รักษาหายแล้ว ร้อยละ 1.7 (47 ราย) 

เสยีชีวิต และเกือบร้อยละ 36 (964 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

• ไม่พบผู้ ป่วยใหม่จากผู้ ท่ีเดินทางกลบัจากต่างประเทศ อาจเป็นผลมาจากมาตรการ

ควบคมุการเดินทางเข้าประเทศ 

• ผู้ ป่วยใหม ่16 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู้ ป่วยใหม ่5 ราย

ติดเชือ้จากการอยูใ่นสถานท่ีแออดัหรือต้องทํางานกบัคนหมูม่าก 

• พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยนัผลโควิด 19 จากห้องปฏิบตัิการแล้วใน 68 จังหวดัจาก

ทัง้สิน้ 77 จงัหวดัของประเทศไทย และในช่วง 14 วนัท่ีผ่านมา ไม่มีรายงานการพบ

ผู้ ป่วยใหมใ่น 27 จงัหวดั กรุงเทพมหานครมีตวัเลขผู้ ป่วยสงูสดุ (1,371 ราย) ตามมา

ด้วยจงัหวดัภเูก็ต (192 ราย) และนนทบรีุ (148 ราย) 

• จํานวนของบคุลากรทางการแพทย์ท่ีติดเชือ้โควิด 19 อยู่ท่ี 102 ราย (ร้อยละ 4 ของ

จํานวนผู้ติดเชือ้ทัง้หมด) จากจํานวนบคุลากร 38 รายท่ีติดเชือ้ในช่วงสองสปัดาห์ท่ี

ผ่านมา มี 28 ราย (ร้อยละ 74) ท่ีให้การรักษาพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ ป่วย อีก 6 ราย 

(ร้อยละ 16) เป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบับคุลากรท่ีติดเชือ้ ณ ท่ีทํางาน และ 1 ราย (ร้อย

ละ 2) เป็นผู้ คัดกรองผู้ ป่วย อีก 3 ราย ยงัไม่ระบุสาเหตุการรับเชือ้ อัตราส่วนของ

บคุลากรทางการแพทย์ท่ีติดเชือ้คือ หญิง 2.54 คน ตอ่ ชาย 1 คน  

• ข้อมลูการเสยีชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีดงัตอ่ไปนี ้

o อตัราการเสยีชีวิตแบง่ตามเพศ : ชายร้อยละ 2.7 และหญิงร้อยละ 0.7 

o อตัราการเสยีชีวิตแบง่ตามกลุม่อาย:ุ 

 0-9 ร้อยละ 0.0 

 10-19 ร้อยละ 0.0 

 20-29 ร้อยละ 0.2 

 30-39 ร้อยละ 0.6 

 40-49 ร้อยละ 1.9 

 50-59 ร้อยละ 4.0 

 60-69 ร้อยละ 3.7 

 >70 ร้อยละ 12.1 

o ภาวะร่วมท่ีพบในผู้ เสยีชีวติจากโรคโควิด 19 ได้แก่ เบาหวาน (ร้อยละ 41) ความดนัโลหิตสงู (ร้อยละ 36) ไขมนัในเลอืดสงู (ร้อยละ 

18) โรคหวัใจ (ร้อยละ 14) โรคไต (ร้อยละ 9) โรคอ้วน (ร้อยละ 7) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 14) 

 

 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 สถานการณ์ในประเทศไทย 
ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 

ยืนยนัแล้ว 2,700 ราย (28 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 47 ราย (1 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 964 ราย 

บคุลากรทางการแพทย์ตดิเชือ้ 102 ราย 

รักษาหาย 1,689 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 17 เมษายน 2563 

 



 
 

ไขข้อสงสัยว่าด้วยโรคโควดิ 19 และโรคไม่ตดิต่ออ่ืน ๆ 

ผู้ ท่ีมีอาการของโรคไมต่ดิตอ่อยูก่อ่นแล้วมีความเสีย่งท่ีจะป่วยรุนแรงมากเมื่อติด

เชือ้ไวรัส โรคไมต่ิดตอ่เหลา่นี ้ประกอบด้วย โรคหวัใจและหลอดเลอืด (เช่น ความ

ดนัโลหิตสงู ผู้ ท่ีเคยป่วยหรือมีความเสีย่งตอ่อาการหวัใจวายหรือโรคหลอดเลอืด

สมอง) โรคทางเดินหายใจเรือ้รัง (เช่น โรคหลอดลมอดุกัน้เรือ้รัง) โรคเบาหวาน 

โรคมะเร็ง หรือโรคไตเรือ้รัง 
 
หากคณุมอีาการเหลา่นีอ้ยูก่่อนแล้ว 
• ทานยาตอ่ไปและทําตามคาํแนะนําทางการแพทย์ 
• งดการออกไปข้างนอก เว้นแตม่ีความจําเป็น เช่น เพ่ือไปรับการ

รักษาพยาบาล 
• รักษาระยะหา่งจากผู้ อ่ืน 
• ล้างมือบอ่ย ๆ ด้วยสบูแ่ละนํา้ 

• หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตาและจมกู 
• รักษาสขุภาพ โดยการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ออกกําลงักาย เลกิสบูบหุร่ี หลกีเลีย่งแอลกอฮอล์ นอนหลบัให้เพียงพอ และดแูล

สขุภาพจิต 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  
 

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง

สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

วนัที่รายงาน 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสขุ 17 เมษายน 2563 

คุณอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคโควดิ 19 หากคุณ

ป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อ หรือมีอาการดังต่อไปนีอ้ยู่

ก่อนแล้ว 

ความดันโลหติสูง เบาหวาน โรคหวัใจ 

หัวใจวายหรือโรค

หลอดเลือดสมอง 
โรคทางเดนิ

หายใจเรือ้รัง 
มะเร็ง 

#ไวรัสโคโรนา  #โควิด19 องค์การอนามัยโลก 
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จาํนวนผู้ป่วยโควดิ 19   ในประเทศไทย ตามวันที่รายงาน 

เสียชีวิต 

ผู้ ป่วยรวม หายแล้ว 



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