
 
 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวันท่ี 18 เมษายน  2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจาก

ห้องปฏิบตัิการ ยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 33 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้จํานวน

รวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,733 ราย 

• มากกวา่ร้อยละ 65 ของผู้ ป่วย (1,787 ราย) รักษาหายแล้ว ร้อยละ 1.7 (47 ราย) 

เสยีชีวิต และเกือบร้อยละ 33 (899 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

• มีผู้ ป่วยเพียง 4 ราย ท่ีเป็นผู้ เดินทางกลบัจากต่างประเทศ อาจเป็นผลมาจาก

มาตรการควบคมุการเดินทางเข้าประเทศ 

• ผู้ ป่วยใหม ่11 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้รายงานไปแล้ว ทัง้หมดอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ผู้ ป่วยใหม ่6 รายติดเชือ้จากการอยู่

ในสถานท่ีแออดัหรือต้องทํางานกบัคนหมูม่าก 

•  1 รายเป็นบคุลากรทางการแพทย์ ทําให้จํานวนของบคุลากรทางการแพทย์ท่ีติดเชือ้โควิด 19 อยู่ท่ี 103 ราย (ร้อยละ 4 ของจํานวนผู้

ติดเชือ้ทัง้หมด)  

• ปัจจยัเสีย่งของผู้ ป่วย 47 รายท่ีเสยีชีวิต ได้แก่ 

 9 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วย 

 9 รายเคยอยูใ่นสถานท่ีแออดั 

 7 รายมีความเสีย่งทางอาชีพ 

 7 รายเดินทางกลบัจากตา่งประเทศ (มาเลเซีย สหราชอาณาจกัร ปากีสถาน อินโดนีเซีย) 

 5 รายเคยไปสนามมวย 

 3 รายสมัผสัใกล้ชิดกบัชาวตา่งชาตหิรือเคยไปสถานพยาบาล 

 7 รายยงัไมท่ราบปัจจยัเสีย่ง 

• พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยนัผลโควิด 19 จากห้องปฏิบตัิการแล้วใน 68 จงัหวดัจากทัง้สิน้ 77 จงัหวดัของประเทศไทย กรุงเทพมหานครมี

ตวัเลขผู้ ป่วยสงูสดุ (1,401 ราย) ตามมาด้วยจงัหวดัภเูก็ต (192 ราย) และนนทบรีุ (150 ราย) 

• 29 จังหวดัไม่มีรายงานการพบผู้ ป่วยใหม่ในช่วง 14 วนัท่ีผ่านมา และมี 9 จังหวดัท่ียงัไม่พบผู้ติดเชือ้เลย ชีใ้ห้เห็นว่าการแพร่เชือ้ใน

เกือบคร่ึงหนึง่ของจงัหวดัทัง้หมด (38 จาก 77) อยูภ่ายใต้การควบคมุ 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 สถานการณ์ในประเทศไทย 
ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 

ยืนยนัแล้ว 2,733 ราย (33 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 47 ราย  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 899 ราย 

บคุลากรทางการแพทย์ตดิเชือ้ 103 ราย (1 รายใหม)่ 

รักษาหายแล้ว 1,787 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 18 เมษายน 2563 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
หน้ากากอนามัย 

• สถานพยาบาลในกระทรวงสาธารณสขุมีหน้ากากอนามยัในคลงัทัง้สิน้ 11,077,257 ชิน้ เพียงพอสาํหรับการใช้งาน 27 วนั 

• ในช่วงนี ้มีการแจกจา่ยหน้ากากอนามยัเฉลีย่ประมาณ 1.3 ล้านชิน้ตอ่วนั 

หน้ากาก N95 

• กระทรวงสาธารณสขุตัง้เปา้ในการจดัหาหน้ากาก N95 จํานวนห้าล้านชิน้สาํหรับบคุลากรทางการแพทย์ท่ีมีความเสีย่งสงูจากการรักษา

ผู้ ป่วยโควดิ 19 ความต้องการหน้ากากในช่วงนีอ้ยูท่ี่ประมาณ 35,100 ชิน้ตอ่วนั 

• ตัง้แตว่นัท่ี 17 เมษายน องค์การเภสชักรรมมีหน้ากาก N95 ในคลงั 87,830 ชิน้ และได้สัง่ซือ้เพ่ิมอีก 340,000 ชิน้ 

ชุด PPE 

• กระทรวงสาธารณสขุตัง้เปา้ในการจดัหาชดุ PPE จํานวนห้าล้านชดุ ความต้องการใช้งานในช่วงนีอ้ยูท่ี่ 35,100 ชดุตอ่วนั 

• ตัง้แตว่นัท่ี 17 เมษายน องค์การเภสชักรรมมีชดุกาวน์แบบคลมุทัง้ตวั 11,655 ชดุ และชดุกาวน์แบบแยกชิน้ 3,266 ชดุในคลงั และกําลงั

พฒันาความสามารถของการผลติในประเทศเพ่ือผลติชดุกาวน์แบบใช้ซํา้ได้  
 

 

 

 

 

 

วนัที่รายงาน 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสขุ 18 เมษายน 2563 
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จาํนวนผู้ป่วยโควิด 19   ในประเทศไทย ตามวันที่รายงาน 

ใหม ่ สะสม 

เปลี่ยนเกณฑ์

วินิจฉัยในห้องแล็บ 



คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  
 

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง

สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

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 ท่ี www.who.int/thailand  
• หากต้องการติดตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดไป ท่ีน่ี  

 

ในระหวา่งท่ีมกีารถกเถียงกนัเร่ืองการคลายมาตรการท่ีใช้ในการชะลอการแพร่เชือ้ของโรค

โควิด 19 สิง่สาํคญัท่ีเราต้องระลกึอยูเ่สมอก็คืออนัตรายยงัไมผ่า่นพ้นไป  
 

ในขณะท่ีเราเห็นความคืบหน้าในการลดจํานวนผู้ ป่วยใหม ่เราก็ยงัไมค่วรประมาท 
 

การปฏิบตัิตามคาํแนะนําขัน้พืน้ฐาน เช่น การล้างมือ การมีอนามยัเมื่อไอหรือจามและการ

รักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคล ยงัคงเป็นสิง่สาํคญัในขณะนี ้เช่นเดยีวกบัท่ีมคีวามสาํคญั

ในช่วงท่ีมกีารระบาดในระยะแรก ๆ  
 

โปรดอา่นและแบง่ปันโปสเตอร์ของเราเพ่ือปกปอ้งตวัคณุเองและผู้ อ่ืน 

http://www.who.int/thailand
https://www.twitter.com/WHOThailand
http://www.facebook.com/WHOThailand
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http://covid19.th-stat.com/en
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.un.org/pt/node/62505
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