
 
 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวันท่ี 12 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจาก

ห้องปฏิบตัิการ และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 33 รายจากโรคโควิด 19 ทํา

ให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,551 ราย 

• เกือบร้อยละ 50 ของผู้ ป่วย (1,218 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 1 (38 ราย) 

เสียชีวิต และประมาณร้อยละ 53 (1,348 ราย) กําลงัอยู่ในระหว่างการ

รักษา ผู้ ป่วยสว่นใหญ่ท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลมีอาการเบา 

• ในผู้ ป่วยรายใหม ่3 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางกลบัจากตา่งประเทศไทย 

• เพ่ือลดการแพร่เชือ้ ทกุคนท่ีเดินทางมาจากตา่งประเทศจะต้องถกูกกัตวัในสถานท่ีท่ีรัฐบาลจดัไว้ 

• มีบคุลากรทางการแพทย์ติดเชือ้เพ่ิมเติม 7 ราย ทําให้จํานวนของบคุลากรทางการแพทย์ท่ีติดเชือ้โควิด 19 เพ่ิมเป็น 93 ราย (ร้อยละ 

3.6 ของจํานวนผู้ติดเชือ้ทัง้หมด) ถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งท่ีทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการในการลดการระบาดของโรคโควิด 19 

เพ่ือปกปอ้งบคุลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสขุ 

• ผู้ ป่วยใหม ่17 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้รายงานไปแล้ว สว่นใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว ผู้ ป่วยใหม ่2 รายติดเชือ้จากการ

อยูใ่นสถานท่ีแออดั หรือจากการทํางานกบัคนหมูม่าก 

• พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยนัผลโควิด 19 จากห้องปฏิบตัิการแล้วใน 68 จังหวดัจากทัง้สิน้ 77 จังหวดัของประเทศไทย 3 จังหวดัท่ีพบ

ผู้ ป่วยมากท่ีสดุคือกรุงเทพมหานคร (1,294 ราย) ภเูก็ต (176 ราย) และนนทบรีุ (148 ราย)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 สถานการณ์ในประเทศไทย 
ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 

ยืนยนัแล้ว 2,551 ราย (33 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 38 ราย (3 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 1,348 ราย 

บคุลากรทางการแพทย์ตดิเชือ้ 93 ราย (7 รายใหม)่ 

เป็นผู้ ป่วยหนกั 65 ราย 

หายดีแล้ว 1,218 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 12 เมษายน 2563 
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วนัท่ีมีการรายงาน 

ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสขุ 11 เม.ย. 2563 

ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยสะสมจากโรคโควดิ 19 ในประเทศไทย ตามวันที่มีการรายงาน 



ความคืบหน้าเร่ืองมาตรการความปลอดภยัจากรัฐบาล 
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดกําลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 1,040,000 ล้านคนทั่วประเทศ และ

อาสาสมคัรสาธารณสขุอีก 15,000 คนในกรุงเทพมหานคร ทําหน้าท่ีเยี่ยมบ้านประชาชน ให้ความรู้ด้านสขุภาพ แจกจ่ายยา และจดัทํา

รายงานตอ่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ  

• อสม. ได้แจกจ่ายหน้ากากทางการแพทย์และหน้ากากผ้า หน้ากากแบบคลมุทัง้หน้า(Face Shield) ถงุสําหรับใสข่ยะอนัตราย และเจล

แอลกอฮอล์ โดยระหวา่งวนัท่ี 2 – 26 มีนาคม อสม. ได้เยี่ยมเยียนบ้านประชาชนประมาณ 3.3 ล้านครัวเรือน ระหวา่งวนัท่ี 27 มีนาคม – 

11 เมษายน ได้เยี่ยมเยียนเพ่ิมอีก 8 ล้านครัวเรือน เพ่ือเป็นการค้นหาผู้ ป่วยเพ่ิมเติม 

 

สาส์นสาํคัญจากองค์การอนามัยโลกเก่ียวกับการสวมหน้ากากในที่ชุมชน  
• หลกัการสาํคญัคือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุควรเป็นบคุคลกลุม่แรกท่ีได้รับหน้ากากทางการแพทย์และเคร่ืองช่วยหายใจ  

• การใช้หน้ากากทัว่ไป (ท่ีไมใ่ช่สาํหรับงานด้านการแพทย์) ท่ีทําจากวสัดอ่ืุน ๆ (เช่น ผ้าฝา้ย) เมื่ออยูใ่นท่ีชมุชน ยงัไมไ่ด้รับการประเมนิ

ประสทิธิภาพอยา่งดี ณ ปัจบุนั ยงัไมม่ีหลกัฐานเพียงพอในการสนบัสนนุหรือคดัค้านการสวมหน้ากากประเภทนีใ้นสถานท่ีชมุชน 

 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 

 

 
 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  
 

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดในระดบัท่ีกว้างขึน้ของหนว่ยงานสหประชาชาติ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง

สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

 

 

ปกป้องตนเองและคนที่คุณรักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

แนะนําว่าเพ่ือให้รับกับสถานการณ์ปัจุบันของโรคโควิด 19 การเฉลิม

ฉลองตา่ง ๆ ควรคํานงึถึงการเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคล  
 

อย่างไรก็ดีขณะนีเ้ป็นช่วงเวลาพิเศษท่ีลูกหลานแสดงความเคารพต่อ

ผู้ ใหญ่ ท่านอธิบดีขอเสนอวิธีการฉลองสงกรานต์ปีนีว้่า “แม้กายห่างไกล 

แตใ่จใกล้กนั” โดยไมส่นบัสนนุให้ประชาชนเดินทางกลบัภมูิลาํเนา 

• สง่คําทกัทายและคําอวยพรทางโทรศพัท์หรือช่องทางออนไลน์  

• สาํหรับผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นบ้านเดียวกนักบับิดามารดา ขอให้รักษา

ระยะหา่งระหวา่งบคุคลเมื่อต้องการแสดงความเคารพตาม

ธรรมเนียบประเพณี 

• ของขวญัท่ีต้องการมอบให้บิดามารดาหรือปู่ ยา่ตายายควร

จดัสง่โดยใช้ระบบบริการขนสง่ท่ีมีอยู ่ไมค่วรเดินทางไปมอบให้

ด้วยตนเอง  
  

 

 



ส่ือมวลชน 
• เว็บไซต์ บญัชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กขององค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยนําเสนอข้อมลูของทกุแง่มมุเก่ียวกบัการระบาดของโรค

ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างสมํ่าเสมอ สื่อมวลชนสามารถส่งคําถามโดยตรงมาได้ ท่ี  sethawebmaster@who.int และ 

kanpirom@who.int 

 
ลิงก์ที่มีประโยชน์ 

• สามารถอา่นรายงานของสถานการณ์โรคติดเชือ้โควดิ 19 ในประเทศไทยในภาษาไทยและองักฤษ ได้ท่ี http://covid19.th-stat.com/en 

• ติดตามการองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดไปท่ี 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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