
 
 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวันท่ี 11 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจาก

ห้องปฏิบตัิการ และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 45 รายจากโรคโควิด 19 ทํา

ให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,518 ราย 

• ในผู้ ป่วยรายใหม ่12 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางกลบัจากตา่งประเทศ 

• เพ่ือลดการแพร่เชือ้จากผู้ ป่วยนําเข้า ทกุคนท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ

จะต้องถกูกกัตวัในสถานท่ีท่ีรัฐบาลจดัไว้ 

• มีบคุลากรทางการแพทย์ติดเชือ้เพ่ิมเติม 2 ราย ทําให้จํานวนของบคุลากร

ทางการแพทย์ท่ีติดเชือ้โควิด 19 เพ่ิมขึน้ไปท่ี 86 ราย (ร้อยละ 3.4 ของจํานวนผู้ติดเชือ้ทัง้หมด)  

• ถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชนจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการในการลดการระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือปกป้องบคุลากรทางการ

แพทย์และระบบสาธารณสขุ 

• ผู้ ป่วยใหม ่23 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้รายงานไปแล้ว สว่นใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว ผู้ ป่วยใหม ่4 รายติดเชือ้จากการ

อยูใ่นสถานท่ีแออดั หรือจากการทํางานกบัคนหมูม่าก 

• พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยนัผลโควิด 19 จากห้องปฏิบตัิการแล้วใน 68 จงัหวดัจากทัง้สิน้ 77 จงัหวดัของประเทศไทย จงัหวดัท่ีพบผู้ ป่วย

มากท่ีสดุคือกรุงเทพมหานคร (1,280 ราย) ภเูก็ต (172 ราย) นนทบรีุ (148 ราย) สมทุรปราการ (106 ราย) และยะลา (77 ราย) ในขณะ

ท่ี 9 จงัหวดัท่ียงัไมม่ีการรายงานวา่พบผู้ติดเชือ้ ได้แก่ อา่งทอง บงึกาฬ ชยันาท กําแพงเพชร พิจิตร นา่น ระนอง สงิห์บรีุ และตราด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 สถานการณ์ในประเทศไทย 
ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 

ยืนยนัแล้ว 2,518 ราย (45 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 35 ราย (2 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 1,348 ราย 

บคุลากรทางการแพทย์ตดิเชือ้ 86 ราย (2 รายใหม)่ 

เป็นผู้ ป่วยหนกั 65 ราย 

หายดีแล้ว 1,135 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 11 เมษายน 2563 
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วนัท่ีมีการรายงาน 

ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสขุ 11 เม.ย. 2563 



ความคืบหน้าเร่ืองมาตรการความปลอดภยัจากรัฐบาล 
• สํานกังานตรวจคนเข้าเมืองประกาศงดเว้นการตรวจลงตราในหนงัสือเดินทางสําหรับชาวตา่งชาติ และได้มีการชีแ้จงข้อมลูเป็น

ภาษาตา่ง ๆ 

• ข้อมลูจากกระทรวงกลาโหมระบุว่า อย่างน้อย 47 จงัหวดัได้ประกาศห้ามซือ้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือลดความเสี่ยงของการ

รวมกลุม่สงัสรรค์ในบ้านหรือในชมุชน 

 

สาส์นสาํคัญจากองค์การอนามัยโลกเก่ียวกับการสวมหน้ากากในที่ชุมชน  
• หลกัการสาํคญัคือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุควรเป็นบคุคลกลุม่แรกท่ีได้รับหน้ากากทางการแพทย์และเคร่ืองช่วยหายใจ  

• ประสทิธิภาพของการสวมหน้ากากทัว่ไป (ท่ีไมใ่ช่สาํหรับงานด้านการแพทย์) ท่ีทําจากวสัดอ่ืุน ๆ (เช่น ผ้าฝา้ย) เมื่ออยูใ่นท่ีชมุชน ยงั

ไมไ่ด้รับการประเมินท่ีดี ณ ปัจจบุนั ยงัไมม่ีหลกัฐานเพียงพอในการสนบัสนนุหรือคดัค้านการสวมหน้ากากในสถานท่ีชมุชน 

 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 

 

 
 

 

 

 

ปกป้องตนเองและคนที่คุณรักในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสขุ แนะนําว่าควรคํานึงถึงการเว้น

ระยะหา่งระหวา่งบคุคลในการเฉลมิฉลองตา่ง ๆ เพ่ือ

เป็นการปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ปัจจบุนัของโรค

โควิด 19 และไมส่นบัสนนุให้ประชาชนเดินทางกลบั

ภูมิลําเนาเพ่ือเยี่ยมเยียนบุพการีและญาติผู้ ใหญ่ 

อยา่งไรก็ดีขณะนีเ้ป็นช่วงเวลาพิเศษของปีท่ีลกูหลาน

ปรารถนาท่ีจะแสดงความเคารพต่อผู้ ใหญ่ ท่าน

อธิบดีจึงเสนอหวัข้อของงานสงกรานต์ปีนีว้่า “แม้ตวั

หา่งไกล แตห่วัใจไมห่า่งกนั”  

• การทกัทายและการอวยพรควรทําทาง

โทรศพัท์หรือช่องทางออนไลน์  

• สาํหรับผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นบ้านเดียวกนักบับิดา

มารดา ขอให้รักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคล

เมื่อต้องการแสดงความเคารพตามธรรม

เนียบประเพณี 

• ของขวญัท่ีต้องการมอบให้บิดามารดาหรือ

ปู่ ยา่ตายายควรจดัสง่โดยใช้ระบบบริการ

ขนสง่ท่ีมีอยู ่ไมค่วรเดินทางไปมอบให้  
  

 

 

 

ผู้สูงวัยอาจประสบความยากลําบากในการติดต่อสื่อสารกับญาติ

มิตรเม่ือต้องกักตัวในช่วงการระบาดของ #โควิด19  

ลูกหลานและญาติมิตรควรเป็นผู้ติดต่อไปหาผู้สูงวัยอย่าง

สมํ่ าเสมอด้วยการโทรศัพท์ การส่งข้อความ และสื่ อสังคม

ออนไลน์เพื่อช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภยัและม่ันคง 

https://www.youtube.com/watch?v=yGSkc7WnTdI


จากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
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  

 

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://www.who.int/thailand
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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