
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย24 เมษายน 2563

สถานการณ์ใน
ประเทศไทยใน 

24 ชั่วโมงที่ผ่านมายืนยันแล้ว
(13 รายใหม่)

2,854
เสียชีวิต
50

กำ�ลังรักษ�
 

314
บุคล�กรท�งก�ร
แพทย์ติดเชื้อ

101
ห�ยดีแล้ว
2,490 

ข้อมูลสำาคัญ
• ในวันที่ 24 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรค

จากห้องปฏิบัติการ และยืนยันการพบผู้ป่วยใหม่ 15 รายจากโรค

โควิด 19 ทำาให้จำานวนรวมของผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ในประเทศไทย

 อยู่ที่ 2,854 ราย

• ร้อยละ 87.2 ของผู้ป่วย (2,490 ราย) หายดีแล้ว ประมาณร้อยละ

 1.8 (50 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 11 (314 ราย) อยู่ในระหว่าง

การรักษา 

• มีผู้ป่วยเพียง 1 รายจากกลุ่มผู้เดินทางกลับจากนอกประเทศไทย 

อาจเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ

• ผู้ป่วยใหม่ 9 รายเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รายงานไปแล้ว

 ผู้ป่วยใหม่ 1 รายติดเชื้อจากการอยู่ในสถานที่แออัด และ 4 ราย

ตรวจพบจากมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้น (การค้นหาผู้ป่วยเชิง

รุก) ในจังหวัดยะลา

• พบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลโควิด 19 จากห้องปฏิบัติการแล้ว

ใน 68 จังหวัดจากทั้งสิ้น 77 จังหวัดของประเทศไทย และในช่วง

 14 วันที่ผ่านมา ไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยใหม่ใน 35 จังหวัดจาก

 68 จังหวัดดังกล่าว สามจังหวัดที่รายงานตัวเลขผู้ป่วยสูงสุดคือ

กรุงเทพมหานคร (1,457 ราย) ตามมาด้วยภูเก็ต (200 ราย) และ

นนทบุรี (152 ราย) มี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยเลย

จํานวนผูป่้วยโควดิ 19 ในประเทศไทย ตามวนัที่มีการรายงาน
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ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 24 เมษายน 2563

กําลังรักษา เสียชีวิต



สำ�นักง�นองค์ก�รอน�มัยโลกประจำ�ประเทศไทย 
สำานักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข  
นนทบุรี ประเทศไทย 11000

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

• รายงานของสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ในภาษาไทยและอังกฤษ
• ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำาเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย
• ติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคำาแนะนำาทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก

ลิงก์มี
ประโยชน์

คำาแนะนำาสำาหรับประชาชน

www.who.int/thailand WHOThailand @WHOThailand @WHOThailand

ก�รสนับสนุนจ�กองค์ก�รอน�มัยโลกในประเทศไทย

 องค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง

สม่ำาเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่

สำาคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

 องค์การอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงาน

สหประชาชาติในระดับที่กว้างขึ้น รวมถึงทำางานกับพันมิตรหลักและกระทรวง

สาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมูลและคำา

แนะนำาแก่เจ้าหน้าที่ของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย

ความคืบหน้าจากกระทรวง
สาธารณสุข
ก�รตรวจเชื้อในห้องปฏิบัติก�ร
• มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 123 แห่งที่ผ่านการรับรองให้ตรวจเชื้อโค

วิด 19 ได้ ในปัจจุบันสามารถตรวจตัวอย่างได้ 20,000 ตัวอย่างต่อ

วันโดยประมาณ (10,000 ในกรุงเทพมหานคร และอีก 10,000 ใน

ต่างจังหวัด) 

• กำาลังขยายขีดความสามารถในการตรวจเชื้อในห้องปฏิบัติการเพิ่ม

อีก 53 แห่ง คาดว่าภายในสิ้นเดือนเมษายน ทุกจังหวัดจะมีห้อง

ปฏิบัติการที่สามารถตรวจเชื้อโควิด 19 ได้

บริก�รจำ�เป็น–ก�รแพทย์ท�งไกล
• กระทรวงสาธารณสุขกำาลังดำาเนินการจัดตั้งระบบการแพทย์ทาง

ไกลเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด 19 ในสถานพยาบาล

• ในปัจจุบัน มีบริการนำาร่องโรงพยาบาล 27 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ใน

กรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ใกล้เคียง

• การศึกษาเบื้องต้นระบุว่าร้อยละ 30 ของผู้ป่วยสามารถรับการ

รักษาผ่านบริการการแพทย์ทางไกลได้ และใน 2 เดือนที่ผ่านมา มี

ผู้ป่วย 4,316 รายที่ได้รับการรักษาผ่านบริการนี้

• ในปัจจุบัน บริการการแพทย์ทางไกลจะจัดให้เฉพาะกับผู้ป่วยที่

สมัครใจ และมีภาวะป่วยเรื้อรังบางอย่าง เช่น โรคเบาหวาน และ

ความดันโลหิตสูง ฯลฯ

• บริการนี้ยังรวมถึงการให้คำาปรึกษาออนไลน์ทางวิดีโอ และการจัด

ส่งยาถึงที่บ้าน

• นอกจากค่าจัด ผู้ป่วยที่รับบริการการแพทย์ทางไกลไม่ต้องเสียค่า

ใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• กระทรวงสาธารณสุขกำาลังศึกษาเพื่อขยายบริการนี้ไปสู่ผู้ป่วยโรค 

อื่นๆ และโรงพยาบาลต่างๆ

ส่ือมวลชน

 เว็บไซต ์ทวิตเตอร ์และเฟซบุ๊กขององค์การอนามัยโลกประจำา

ประเทศไทยนำาเสนอข้อมูลของทุกแง่มุมเกี่ยวกับการระบาดของโรคใน

ประเทศไทยและทั่วโลกอย่างสม่ำาเสมอ สื่อมวลชนสามารถส่งคำาถามโดยตรง

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