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ข้อมูลสําคัญ 6 

• เมื$อวนัที$ 30 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตักิาร และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม ่7 รายจากโรคโควดิ 19 7 
ทําให้จํานวนรวมของผู้ ที$ป่วยด้วยโรคนี Tในประเทศไทย อยูที่$ 2,954 ราย 8 

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี T กวา่ร้อยละ 90 (2,687 ราย) หายดีแล้ว ประมาณร้อยละ 1.8 (54 ราย) เสียชีวิต และประมาณร้อยละ 7 (213 ราย) อยูใ่น9 
ระหวา่งการรักษา  10 

• ไมมี่รายงานผู้ เสยีชีวิตในวนันี T  11 
• ไมมี่รายงานการพบผู้ ป่วยจากระบบเฝา้ระวงั และในกลุม่บคุลากรทางการแพทย์  12 
• ผู้ ป่วย 4 รายพบที$จงัหวดัภเูก็ต และจงัหวดักระบี$ จากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในชมุชน 13 
• ผู้ ป่วย 3 รายอยูใ่นกลุม่ผู้ เดนิทางกลบัจากตา่งประเทศ และกําลงักกัโรคอยูใ่นสถานที$ที$รัฐจดัให้ 14 
• ผู้ ป่วยใหม ่10 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยที$ได้รายงานไปแล้ว ผู้ ป่วยใหม ่2 รายตดิเชื Tอจากการอยูใ่นสถานที$แออดั 15 
• จนถงึปัจจบุนั พบผู้ ป่วยที$ได้รับการยืนยนัผลโควิด 19 จากห้องปฏิบตักิารแล้วใน 68 จงัหวดัจากทั Tงสิ Tน 77 จงัหวดัของประเทศไทย และ16 

ในชว่ง 28 วนัที$ผา่นมา ไมมี่รายงานการพบผู้ ป่วยใหมใ่น 23 จงัหวดั จาก 68 จงัหวดัดงักลา่ว  17 
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 20 

ความคืบหน้าจากรัฐบาลไทย 21 

• รัฐบาลขยายเวลาพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินจาก 30 เมษายน ไปจนถงึ 31 พฤษภาคม 2563 เนื$องจาก22 
จํานวนผู้ ป่วยในประเทศไทยลดลงอยูใ่นระดบัเลขหลกัเดียวอยา่งตอ่เนื$อง รัฐบาลจะผอ่นคลายมาตรการบางอยา่งแตจ่ะยงัคงมาตรการ23 
บางอยา่งไว้เพื$อลดการแพร่เชื Tอ 24 

• แนวทางในการผอ่นคลายมาตรการจะพิจารณาจากปัจจยัด้านสาธารณสขุ แตข่ณะดียวกนัก็จะคํานงึถงึปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคม 25 
• การรักษาความสะอาดของพื Tนผิว การสวมหน้ากาก การล้างมือ และการเว้นระยะปลอดภยั 1 เมตรจากบคุคลอื$นเมื$ออยูใ่นที$สาธารณะยงัคง26 

เป็นสิ$งสาํคญัอยา่งยิ$ง 27 

โรคติดเชื *อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

54 
เสียชีวิต 

(0 รายใหม่) 

213 
กําลังรักษา 

103 
บุคลากรทาง

การแพทย์ติดเช้ือ 

2,687 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

(7 รายใหม่) 

2,954 

30 เมษายน 2563 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย 

จาํนวนผู้ป่วยโควดิ 19 ในประเทศไทย ตามวันที>รายงาน 

หายแล้ว กําลงัรักษา เสียชีวิต 
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ทีBมา: กระทรวงสาธารณสขุ 30 เมษายน 2563 



มาตรการใดบ้างที่จะบังคับใช้จนถึง 31 พฤษภาคม  28 
ในประเทศ 29 
• เคอร์ฟิวระหวา่ง 22:00 – 04:00 น. 30 
• หลกีเลีBยงการเดนิทางข้ามจงัหวดั อนญุาตให้มีการบนิในประเทศได้แตต้่องปฏิบตัติามมาตรฐาน/ข้อกําหนด  31 
ระหว่างประเทศ 32 
• ควบคมุการเดนิทางเข้าประเทศไทยทกุรูปแบบ (ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ) และทกุคนทีBเดนิทางเข้าประเทศจะต้องถกูกกัโรคในสถานทีBทีBรัฐจดัให้ 33 
• ควบคมุเทีBยวบนิพาณิชย์ระหวา่งประเทศทัง̂หมด ยกเว้นเทีBยวบนิทีBมีวตัถปุระสงค์บางประการ เชน่ การขนสง่สนิค้าและการรับคนไทยในตา่งแดนกลบัประเทศ 34 
• บคุคลข้ามชาตทีิBเข้าประเทศไทยผา่นพรมแดนจะต้องกกัโรคเป็นเวลา 14 วนั 35 
การลดปัจจัยเส่ียง 36 
• ห้ามขายเครืBองดืBมแอลกอฮอล์ 37 
• ห้ามรวมกลุม่ขนาดใหญ่ 38 
• ประชากรร้อยละ 50 ควรทํางานจากทีBบ้าน 39 
 40 

คําแนะนําสําหรับประชาชน 41 

 42 

การสนบัสนนุจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย 43 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอยา่งสมํ=าเสมอผา่นกระทรวงสาธารณสขุ เพื=อแบง่ปันข้อมลูเกี=ยวกบัพฒันาการที=สําคญั ตลอดจนแนวทางและความ44 
คืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัที=กว้างขึ Qน รวมถงึทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง สาธารณสขุเพื=อ45 
ช่วยเหลือกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าที=ของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 46 

สื$อมวลชน 47 

เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊กขององค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยนําเสนอข้อมลูของทกุแงม่มุเกี=ยวกบัการระบาดของโรคในประเทศไทยและทั=วโลกอยา่งสมํ=าเสมอ สื=อมวลชนสามารถ48 
สง่คําถามโดยตรง มาได้ที= sethawebmaster@who.int และ kanpirom@who.int  49 

• รายงานของสถานการณ์โรคติดเชื 5อโควิด 89 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีนีG  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํGาาเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกทีGนีG 

• ติดตามตวัเลขทัGวโลกล่าสุดและคําาแนะนําาทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โรดคลิกทีGนีG 

USEFUL 
LINKS 

สํานกังานองค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทย  
 

สํานักงานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน̂ 4 กระทรวงสาธารณสุข  
นนทบุรี ประเทศไทย 11000 
สืBอมวลชนสามารถส่งข้อซกัถามมาได้ทีB sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

หากคุณมีความเสีOยงสูงทีOจะป่วยรุนแรงจากโรคโควดิ 19  
ให้ปกป้องตนเองดังนี U 

• ล้างมือบอ่ย ๆ  
• ทําความสะอาดและฆา่เชื Tอพื Tนผิวและวตัถทีุ$สมัผสับอ่ย 
• หลกีเลี$ยงการสมัผสัดวงตา จมกู และปาก 
• รักษาระยะหา่ง 1 เมตรจากบคุคลอื$น และหลกีเลี$ยงการอยูใ่น

สถานที$แออดั 
• หลกีเลี$ยงการสมัผสัใกล้ชิดกบัใครก็ตามที$มีไข้ หรือไอ 
• ดําเนินกิจวตัรที$ดีตอ่สขุภาพ เชน่ ออกกําลงักายทกุวนั และ

รับประทานอาหารที$มีประโยชน์ 

องค์การอนามยัโลก 
ภาคพื 2นแปซิฟิกตะวนัตก 


