
 
 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตักิาร 

และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 27 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วย

ด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,792 ราย 

• มากกวา่ร้อยละ 71 ของผู้ ป่วย (1,999 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 1.7 (47 ราย) เสยีชีวติ 

และเกือบร้อยละ 27 (746 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

• มีผู้ ป่วยเพียง 1 รายจากกลุม่ผู้ เดินทางกลบัจากนอกประเทศไทย อาจเป็นผลมาจาก

มาตรการควบคมุการเดินทางเข้าประเทศ 

• ผู้ ป่วยใหม ่16 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู้ ป่วยใหม ่2 ราย

ติดเชือ้จากการอยูใ่นสถานท่ีแออดั และอีก 8 รายอยูใ่นระหวา่งการสอบสวนโรค 

• พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยนัผลโควิด 19 จากห้องปฏิบตัิการแล้วใน 68 จังหวดัจาก

ทัง้สิน้ 77 จังหวดัของประเทศไทย และในช่วง 14 วนัท่ีผ่านมา ไม่มีรายงานการพบ

ผู้ ป่วยใหม่ใน 35 จังหวดั จาก 68 จังหวดัดงักล่าว กรุงเทพมหานครพบผู้ ป่วยสงูสดุ 

(1,440 ราย) ตามมาด้วยภเูก็ต (192 ราย) และนนทบรีุ (151 ราย)  

 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
ณ ปัจจบุนั เปา้หมายหลกัท่ีกระทรวงสาธารณสขุมุง่เน้น คือ 

• การค้นหาผู้ ป่วยอยา่งรวดเร็ว 

• การค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในกลุม่ผู้มีความเสีย่งสงู รวมถึงกลุม่แรงงานทกัษะตํ่า 

• การค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในพืน้ท่ีท่ีมีการระบาด เช่น กรุงเทพมหานครและภเูก็ต 

• เสริมสร้างการปอ้งกนัและควบคมุโรคในสถานพยาบาล เผยแพร่แนวทางและมาตรฐานตา่ง ๆ รวมไปถึงการคดักรองผู้ ป่วย การคดัแยก

ผู้ ป่วยท่ีจดุรับผู้ ป่วยทกุจดุ และบริหารจดัการกลุม่บคุลากรทางการแพทย์เพ่ือลดความเสีย่งในการติดเชือ้ข้ามกลุม่ 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 สถานการณ์ในประเทศไทย 
ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 

ยืนยนัแล้ว 2,792 ราย (27 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 47 ราย  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 746 ราย 

บคุลากรทางการแพทย์ตดิเชือ้ 103 ราย 

หายดีแล้ว 1,999 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 20 เมษายน 2563 

 

ประเทศไทย: ผู้ ป่วยโควิด 19 (ตัง้แต ่9 เม.ย. 2563) 

จํานวนผู้ ป่วย

 

จํานวนผู้ป่วยโควิด 19 

19 เม.ย. 2563 – รัฐบาลไทย 
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ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
การตรวจเชือ้ในห้องปฏิบตักิาร 

• ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์จนถึงวนัท่ี 17 เมษายน มีการตรวจตวัอยา่งไปแล้วทัง้สิน้ 142,589 สว่นใหญ่เป็นการตรวจโดยโรงพยาบาลเอกชน 

• ตัง้แตว่นัท่ี 4 – 17 เมษายน มกีารตรวจตวัอยา่งเฉลีย่ 3,300 ตวัอยา่งตอ่วนั ร้อยละของผลตรวจท่ีเป็นบวกอยูร่ะหวา่ง 1.41 – 3.82  

• กําลงัดาํเนินการวิจยัวิธีตรวจเชือ้จากนํา้ลาย เพ่ือลดความเสีย่งของการติดเชือ้ในบคุลากรทางการแพทย์จากการเก็บตวัอยา่งด้วยการ

ใช้ไม้สวอบในโพรงจมกู (Nasopharyngeal swabs) การวจิยันีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงสาธารณสขุ และได้รับความร่วมมือจาก

โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช 

จํานวนเตียงสาํหรับผู้ ป่วยหนกั (ICU) 

• ตัง้แตว่นัท่ี 17 เมษายน มเีตยีงผู้ป่วยหนกัท่ีพร้อมใช้งานในกรุงเทพและปริมณฑลทัง้สิน้ 132 หนว่ย เตียงเหลา่นีส้ามารถให้การดแูล

พิเศษแก่ผู้ ป่วยและมีเคร่ืองชว่ยหายใจ 

• ปัจจบุนั มีเตียงผู้ ป่วยหนกัวา่งอยู ่82 หนว่ย กระทรวงฯ กําลงัวางแผนในการเพ่ิมเตียงผู้ ป่วยหนกัในเขตกรุงเทพเป็น 288 หนว่ยภายใน

สิน้เดือนพฤษภาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนผู้ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย ตามวันท่ีมีการรายงาน 

หายแล้ว 

กําลงัรักษา เสียชีวิต 
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วนัที่รายงาน 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสขุ 20 เมษายน 2563 



คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 

 
 
 
การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

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 

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

 

#โควดิ19 และผู้พิการ 

 

 

 

#โควดิ19 และผู้พิการ 

 

 

 

ผู้พิการมีความเสี่ยงที่จะตดิเชือ้ไวรัสโคโร

นาสูงกว่าคนทั่วไปเพราะ 

รัฐบาลควรช่วยเหลือให้ผู้พิการ 

อุปสรรคในการเข้าถงึอุปกรณ์

ด้านสุขอนามัย 

 

 

 

จาํเป็นต้องสัมผัสสิ่งต่าง ๆ 

 

 

 

ความลาํบากในการเว้นระยะห่าง 

 

 

 

ความลาํบากในการเข้าถงึข้อมูล 

 

 

 

ไม่ถกูทิง้ไว้ข้างหลัง ในการรับมือ

กับไวรัสโคโรนา 

 

 

 
มีสิทธ์ิในการเข้าถงึบริการทางสุขภาพที่

จาํเป็นอย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น  

 

#ไวรัสโคโรนา 

 

 

 

#ไวรัสโคโรนา 
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