
 

 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวนัท่ี 1 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ และ

ยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม ่120 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนี ้

ในประเทศไทย อยูท่ี่ 1,771 ราย 

• ในผู้ ป่วยรายใหมเ่หลา่นี ้มี 13 รายเป็นผู้ ท่ีมีความเก่ียวโยงกบักลุม่ผู้ติดเชือ้ท่ีได้รายงานไป

แล้ว ผู้ ป่วยจํานวนมากเป็นผู้ ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าการปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดเร่ืองการกักตัวอย่างเคร่งครัดนัน้เป็นสิ่งสําคัญ ผู้ ป่วย 38 รายเป็นผู้ สัมผัส

ใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี ้ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ประชาชนจําเป็นต้องปฏิบตัิ

ตามหลกัเว้นระยะห่างระหว่างบุคคคลในทุกสถานท่ีอย่างจริงจงัมากขึน้ นอกจากนีย้งัคงพบผู้ ป่วยท่ีต้องทํางานกบัคนหมู่มากด้วย

เหตผุลทางหน้าท่ีการงาน ซึง่ทําให้เป็นไปได้วา่อาจต้องมีการบงัคบัใช้มาตรการท่ีเข้มข้นขึน้  

• พบผู้ ป่วยแล้วใน 60 จงัหวดัจากทัง้สิน้ 76 จงัหวดัของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย วันที่ 1 เมษายน 2563 

 สถานการณ์ในประเทศไทย
จาํนวนผู้ป่วยทัง้หมดและผู้ป่วยใหม่

ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 
ยืนยนัแล้ว 1,771 ราย (120 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 12 ราย (2 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 1,343 ราย 

เป็นผู้ ป่วยหนกั 23 ราย 

หายดีแล้ว 416 ราย 
 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 1 เมษายน 2563 

 



ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสขุกําลงัขยายขีดความสามารถเพ่ิมเตมิในการรองรับผู้ ป่วยโควดิ 19 และกําลงัพฒันาแผนเพ่ือขยาย 'ขดีความสามารถ

ระดบัสงู' นี ้

• ปัจจบุนั กรุงเทพมหานครมีเตียงผู้ ป่วยพร้อมให้บริการมากกวา่ 1,000 เตียง และเตยีงสาํรอง 1,000 เตียงในสถานท่ีอ่ืน 

(โรงแรมและอ่ืน ๆ ) นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองชว่ยหายใจ 300 เคร่ืองตามท่ีได้รับแจ้งจากเครือขา่ยโรงพยาบาล 

• ในระดบัจงัหวดั มีเตยีงสาํรอง 10,000 เตียงและเคร่ืองชว่ยหายใจ 1,000 เคร่ือง 

รัฐบาลกําลงับงัคบัใช้มาตรการเพ่ือให้แนใ่จวา่จะมียา เวชภณัฑ์ และอปุกรณ์ทางการแพทย์พร้อมใช้ 

• กระทรวงสาธารณสขุได้จดัสรรหน้ากากอนามยั 1.5 ล้านชิน้ (เพ่ือการใช้งานราว 1 เดือน) ให้กบัสถานบริการสขุภาพ รวมถึง

สถานบริการท่ีอยูน่อกการควบคมุของกระทรวง  

• จํานวนสนิค้าคงคลงัของหน้ากาก N95 ของกระทรวงสาธารณสขุอาจไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการในปัจจบุนั และความ

ต้องการหน้ากากท่ีสงูมากทัว่โลกก็ทําให้การจดัซือ้หน้ากากเป็นเร่ืองยาก ด้วยเหตนีุจ้ึงได้กําลงัเร่งวจิยัเก่ียวกบัประสทิธิภาพ

ของการฉายรังส ีUVC ในการฆา่เชือ้โรคหน้ากาก N95 เพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม ่

• องค์การเภสชักรรมได้จดัหายาฟาวิพิราเวยีร์ (Favipiravir) จํานวน 240,000 โดสจากประเทศญ่ีปุ่ น  (40,000 โดสได้สง่มอบ

แล้วในวนัท่ี 30 มีนาคม และอีก 200,000 โดสจะจดัสง่ในเดือนเมษายน) และ 100,000 โดสจากประเทศจีน ซึง่จะจดัสง่ใน

เดือนเมษายน 

มีการปรับปรุงแนวทางการจดัการทางการแพทย์ โดยมีประเด็นสาํคญัคือ 

• ผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการทัง้หมด (ทัง้ท่ีมีและไมม่ีอาการ) จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 2-7 

วนั ผู้ ป่วยท่ีไมม่ีอาการ (หรืออาการทเุลาแล้ว) สามารถถกูสง่ตอ่ไปยงัสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้กําหนดไว้เพ่ือสงัเกตอาการจนครบ 14 

วนั 

• หลงัจากวนัท่ี 14 ผู้ ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาล แตต้่องปฏิบตัิตามสขุอนามยัทางเดินหายใจและรักษาระยะหา่งระหวา่ง

บคุคลอ่ืนเป็นเวลา 1 เดือน 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
 

ในวนัท่ี 27 มีนาคม องค์การอนามยัโลกได้จดัสัมนาทางเว็บไซต์ความยาว 90 นาที สําหรับ

เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขไทยและแพทย์ผู้ปฏิบัติงานทัว่ประเทศ เพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการของแพทย์และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลท่ีต้องการรับทราบแนวทางล่าสุดในการ

ช่วยชีวิตและลดการแพร่เชือ้ 

 

เราโชคดีท่ีได้รับเกียรติจากนายแพทย์สองท่านท่ีมีประสบการณ์ตรงกบัการระบาดในระดบัใหญ่

ของโรคโควิด 19 

   

ศาสตราจารย์ปิน เฉา (Bin Cao) – หัวหน้าแผนกอายุรศาสตร์โรคปอด ณ มหาวิทยาลัยแคปิตอล เมดิคัล (Capital Medical Univierty) 

ปักกิ่ง ถ่ายทอดเนือ้หาด้านการจดัการผู้ ป่วยโควิด 19 ขัน้วิกฤต  

ดร. หลิว เจิง้ – รองประธานโรงพยาบาลถงจี ้(Tongji Hospital) ในอู่ฮัน่ นําเสนอมมุมองด้านการจดัการบคุลากร ข้อจํากดัด้านทรัพยากร 

การควบคมุการติดเชือ้ และการคดัแยกผู้ ป่วย. 

 

สามารถชมเทปงานสมัมนาได้ท่ีน่ี https://youtu.be/P8pwnUS_ecM   

https://youtu.be/P8pwnUS_ecM
https://www.youtube.com/watch?v=P8pwnUS_ecM


คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 
 

ประชาชนสามารถและควรปฏิบตัิตามขัน้ตอนงา่ย ๆ เหลา่นีเ้พ่ือปกปอ้งตนเอง บคุคลอนัเป็นท่ีรัก 

และชมุชนให้ปลอดภยั  

 

ชมและแบง่ปัน วิดีโอ จากองค์การอนามยัโลก 

 

 

 

 

 

ส่ือมวลชน 
• เว็บไซต์ บญัชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กขององค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยนําเสนอข้อมลูของทกุแง่มมุเก่ียวกบัการระบาดของโรค

ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างสมํ่าเสมอ สื่อมวลชนสามารถส่งคําถามโดยตรงมาได้ ท่ี  sethawebmaster@who.int และ 

kanpirom@who.int 

 

ลิงก์ที่มีประโยชน์ 

• สามารถอา่นรายงานประจําวนัของสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทยในภาษาไทยและองักฤษ ได้ท่ี http://covid19.th-

stat.com/en 

• หากต้องการติดตามการรับมือขององค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดไป ท่ีน่ี 

• หากต้องการติดตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดไป ท่ีน่ี  

 

https://youtu.be/8c_UJwLq8PI
http://www.who.int/thailand
https://www.twitter.com/WHOThailand
http://www.facebook.com/WHOThailand
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
http://covid19.th-stat.com/en
http://covid19.th-stat.com/en
http://www.who.int/thailand
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.youtube.com/watch?v=8c_UJwLq8PI
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