
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย22 เมษายน 2563

สถานการณ์ใน
ประเทศไทยใน 

24 ชั่วโมงที่ผ่านมายืนยันแล้ว
(15 รายใหม่)

2,826
เสียชีวิต 
(1 รายใหม่)

49
กำ�ลังรักษ�

 

425
บุคล�กรท�งก�ร
แพทย์ติดเชื้อ

101
ห�ยดีแล้ว 
(244 รายใหม่)

2,352

ข้อมูลสำาคัญ
• ในวันที่ 22 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรค

จากห้องปฏิบัติการ และยืนยันการพบผู้ป่วยใหม่ 15 รายจากโรค

โควิด 19 ทำาให้จำานวนรวมของผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ในประเทศไทย

 อยู่ที่ 2,826 ราย

• มากกว่าร้อยละ 83 ของผู้ป่วย (2,352 ราย) หายดีแล้ว ประมาณ

ร้อยละ 1.7 (49 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 15 (425 ราย) อยู่ใน

ระหว่างการรักษา 

• มีผู้ป่วยเพียง 1 รายจากกลุ่มผู้เดินทางกลับจากนอกประเทศไทย 

อาจเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ

• ผู้ป่วยใหม่ 10 รายเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รายงานไปแล้ว

 ผู้ป่วยใหม่ 4 รายติดเชื้อจากการอยู่ในสถานที่แออัด หรือทำางาน

กับคนหมู่มากหรือกับชาวต่างชาติ

• พบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลโควิด 19 จากห้องปฏิบัติการแล้วใน

 68 จังหวัดจากทั้งสิ้น 77 จังหวัดของประเทศไทย สามจังหวัดที่

รายงานตัวเลขผู้ป่วยสูงสุดคือกรุงเทพมหานคร (1,451 ราย) ตาม

มาด้วยภูเก็ต (193 ราย) และนนทบุรี (152 ราย) 

จํานวนผู้ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย ตามวันที่มีการรายงาน
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วันที่รายงาน

หายแล้ว กําลงัรักษา เสียชีวิต

c

ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสุข 22 เม.ย. 2563

ความคืบหน้าจากกระทรวง
สาธารณสุข
อุปกรณ์ทางการแพทย์ (หน้ากากอนามัย)

 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจำานวน

 41,566,850 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อภารกิจที่

เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ประกอบด้วย 

• กระทรวงสาธารณสุข 25,853,050 ชิ้น 

• กระทรวงมหาดไทย 15,535,800 ชิ้น

• กองทัพไทย 178,000 ชิ้น 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ (หน้ากาก N95)

 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน กระทรวงสาธารณสุขได้แจกจ่ายหน้ากาก 

N95 จำานวน 193,060 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

อุปรณ์ทางการแพทย์ (ชุด PPE)

 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน กระทรวงสาธารณสุขได้แจกจ่ายชุด PPE 

จำานวน 78,462 ชุดให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ



สำานักงานองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทย 
สำานักงานปลัดปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข  
นนทบุรี ประเทศไทย 11000

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที ่sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int

www.who.int/thailand WHOThailand

• รายงานของสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ในภาษาไทยและอังกฤษ
• ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำาเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย
• ติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคำาแนะนำาทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก

ลิงก์มี
ประโยชน์

การลดผลกระทบทางสังคม
สุขภาพจิต
 จากการสำารวจโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้

ตอบแบบสอบถามจำานวนมากโดยเฉพาะบุคลากรด้านสาธารณสุข มี

ความเครียดเพิ่มขึ้น 

 ความเครียดถือเป็นปฏิกิริยาตอบสนองปกติต่อสถานการณ์โควิด

 19 และอาจส่งผลกระทบต่อคนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันออกไป เช่น

 ประชาชนทั่วไปที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน บุคลากรด้านสาธารณสุข และผู้

ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

 กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความเครียดเข้า

รับคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาที่โรงพยาบาล หรือใช้บริการสายด่วน

สุขภาพจิต #1323

กรมสุขภาพจิตได้จัดบริการช่วยเหลือให้กับประชาชน ดังต่อไปนี้

• แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือชื่อ ‘Mental Health Check 

Up’ สำาหรับประเมินระดับความเครียดด้วยตนเอง

• ติดต่อประชาชนทั่วไปทางโทรศัพท์เพื่อประเมินระดับความเครียด

และให้ความช่วยเหลือ

• รายการเกี่ยวกับสุขภาพจิต ‘บ้าน-พลัง-ใจ’ ออกอากาศในวัน

อาทิตย์ (ทางช่อง ThaiPBS)

• คอนเสิร์ตออนไลน์ (จะมีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน เวลา 10.00-

18.00 น.)

• ให้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับประชาชน

คำาแนะนำาสำาหรับประชาชน

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย

 องค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง

สม่ำาเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่

สำาคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

 องค์การอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงาน

สหประชาชาติในระดับที่กว้างขึ้น รวมถึงทำางานกับพันมิตรหลักและกระทรวง

สาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมูลและคำา

แนะนำาแก่เจ้าหน้าที่สหประชาชาติในประเทศไทย

 การระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ยังคงเป็นเนื้อหาหลักและบางครั้งก็เป็น

เพียงเนื้อหาเดียวที่ได้รับการรายงานผ่านสื่อ จึงไม่แปลกหากเราจะรู้สึกอ่อนล้า

จากการถูกกระหน่ำาอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลทั่วโลก 

 เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะรู้สึกกังวลและเป็นห่วงเมื่อได้รับรู้ข่าวสารดัง

กล่าว

แต่ก็เป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะต้องจัดการกับปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่เรารับ

 ลองกำาหนดเวลาในการรับข่าวสารแค่เพียงหนึ่งหรือสองช่วงต่อวัน เพื่อ

ติดตามข้อมูลเรื่องการระบาดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ เช่น องค์การ

อนามัยโลก หรือหน่วยงานสุขภาพในท้องถิ่นของคุณ

 ขจัดความกลัวด้วยการศึกษาข้อเท็จจริง บทความชุด Mythbusters จาก

องค์การอนามัยโลกคือแหล่งข้อมูลที่ดีที่จะช่วยให้คุณแยกข้อเท็จจริงออกจาก

ข่าวลือได้

ส่ือมวลชน

 เว็บไซต์ บัญชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กขององค์การอนามัยโลกประจำา

ประเทศไทยนำาเสนอข้อมูลของทุกแง่มุมเกี่ยวกับการระบาดของโรคใน

ประเทศไทยและทั่วโลกอย่างสม่ำาเสมอ สื่อมวลชนสามารถส่งคำาถามโดยตรง

มาได้ที่ sethawebmaster@who.int และ kanpirom@who.int

	 จำ�กัดเวล�ในก�รติดต�มข้อมูลเรื่อง	 
#โควิด19	ในแต่ละวัน

	 ก�รรับข้อมูลจ�กสื่อเกี่ยวกับ	#ไวรัสโคโรน�	
ตลอดเวล�จะทำ�ให้คุณวิตกกังวลและ 
เศร้�หมองม�กขึ้น	#สุขภ�พจิต

@WHOThailand @WHOThailand
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