
 
 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวัน ท่ี  13 เมษายน  2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจาก

ห้องปฏิบัติการ และยืนยันการพบผู้ ป่วยใหม่ 28 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,579 ราย 

• เกือบร้อยละ 50 ของผู้ ป่วย (1,288 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 1.5 (40 ราย) เสยีชีวติ 

และประมาณร้อยละ 48.5 (1,251 ราย) กําลงัอยูใ่นระหวา่งการรักษา ผู้ ป่วยสว่น

ใหญ่ท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลมีอาการเบา 

• ผู้ ป่วยรายใหม ่4 ราย จากทัง้หมด 28 ราย เป็นผู้ ท่ีเดินทางกลบัเข้ามาจากต่างประเทศ เพ่ือลดการแพร่เชือ้จากผู้ ป่วยนําเข้า ทกุคนท่ี

เดินทางมาจากตา่งประเทศจะต้องถกูกกัตวัในสถานท่ีท่ีรัฐบาลจดัไว้ 

• มีบคุลากรทางการแพทย์ติดเชือ้เพ่ิมเติม 3 ราย ทําให้จํานวนของบคุลากรทางการแพทย์ท่ีติดเชือ้โควิด 19 เพ่ิมขึน้ไปท่ี 102 ราย (ร้อย

ละ 4 ของจํานวนผู้ติดเชือ้ทัง้หมด) ขณะนี ้ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ติดเชือ้กลุม่นีม้ีความเก่ียวข้องกบัผู้ ป่วยท่ีไมเ่ปิดเผยประวตัิเสีย่ง

ต่อการสมัผสัเชือ้โควิด 19 จึงถือเป็นสิ่งจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการในการลดการระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือ

ปกปอ้งบคุลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสขุ 

• ผู้ ป่วยใหม ่18 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้รายงานไปแล้ว สว่นใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว ผู้ ป่วยใหม ่3 รายติดเชือ้จากการ

อยูใ่นสถานท่ีแออดั หรือจากการทํางานกบัคนหมูม่าก 

• พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยนัผลโควิด 19 จากห้องปฏิบตัิการแล้วใน 68 จังหวดัจากทัง้สิน้ 77 จังหวดัของประเทศไทย 3 จังหวดัท่ีพบ

ผู้ ป่วยมากท่ีสดุคือกรุงเทพมหานคร (1,306 ราย) ภเูก็ต (182 ราย) และนนทบรีุ (148 ราย)   

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 สถานการณ์ในประเทศไทย 
ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 

ยืนยนัแล้ว 2,579 ราย (28 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 40 ราย (2 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 1,251 ราย 

บคุลากรทางการแพทย์ตดิเชือ้ 102 ราย (3 รายใหม)่ 

หายดีแล้ว 1,288 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 13 เมษายน 2563 

 

ประเทศไทย: จาํนวนผู้ป่วยโรคโควดิ 19 (ตัง้แต่ 8 เม.ย. 2563) 

จาํนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้รับรายงาน 

11 เม.ย. 2563 – รัฐบาลไทย 

น้อยกว่า 5 ราย 

ตัง้แต่ 5-20 ราย 

ตัง้แต่ 20-100 ราย 

มากกว่า 100 ราย 

ท่ีมาของแผนท่ี: ฝ่ายแผนท่ีสหประชาชาต ิกรมแผนท่ีทหาร รัฐบาลไทย 



ความคืบหน้าเร่ืองมาตรการจากกระทรวงสาธารณสุข 
ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการและการตรวจเชือ้ 

• ตัง้แตว่นัท่ี 13 เมษายน ห้องปฏิบตัิการทัง้หมด 93 แหง่ได้รับการอนมุตัิให้ตรวจเชือ้โควิด 19  
 กรุงเทพและปริมณฑล – 43 แหง่ (ของรัฐ 21 แหง่ และเอกชน 22 แหง่) 
 ตา่งจงัหวดั – 50 แหง่ (ของรัฐ 44 แหง่ และเอกชนรวมถึงโรงพยาบาล 6 แหง่)  

• ตัง้แต่วนัท่ี 10 เมษายน ได้มีการตรวจตวัอย่างเพ่ือหาเชือ้วิด 19 ไปแล้ว 100,498 ตวัอย่าง โดยระหว่างวนัท่ี 4-10 เมษายน ได้มีการ

ตรวจมากถึง 19,000 ตวัอยา่งโดยประมาณ 
 

สาส์นสาํคัญจากองค์การอนามัยโลกเก่ียวกับการสวมหน้ากากในที่ชุมชน  
• หลกัการสาํคญัคือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุควรเป็นกลุม่แรกท่ีได้รับหน้ากากทางการแพทย์และเคร่ืองช่วยหายใจ  

• การสวมหน้ากากทัว่ไป (ท่ีไมใ่ช่สาํหรับงานด้านการแพทย์) ท่ีทําจากวสัดอ่ืุน ๆ (เช่น ผ้าฝา้ย) เมื่ออยูใ่นท่ีชมุชน ยงัไมไ่ด้รับการประเมิน

ประสทิธิภาพอยา่งดี ณ ปัจบุนั ยงัไมม่ีหลกัฐานเพียงพอในการสนบัสนนุหรือคดัค้านการสวมหน้ากากประเภทนีใ้นสถานท่ีชมุชน 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 

 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  
 

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง

สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

ส่ือมวลชน 
• เว็บไซต์ บญัชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กขององค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยนําเสนอข้อมลูของทกุแง่มมุเก่ียวกบัการระบาดของโรค

ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างสมํ่าเสมอ สื่อมวลชนสามารถส่งคําถามโดยตรงมาได้ ท่ี  sethawebmaster@who.int และ 

kanpirom@who.int 

 

 

 

ทา่นอาจจะได้ทราบจากการรายงานขา่วแล้ววา่จํานวนผู้ติดเชือ้ในประเทศไทยกําลงัคอ่ย ๆ 

ลดลง 
 

ถอืเป็นข่าวดีแต่อย่าเพิ่งน่ิงนอนใจ 
 

เราต้องไมป่ระมาทอยา่งเด็ดขาด การปฏิบตัิตามคาํแนะนําด้านสขุภาพเร่ืองการล้างมือและ

การปิดปากด้วยกระดาษทิชชหูรือแขนพบัด้านในขณะไอ จาม รวมทัง้การเว้นระยะระหวา่ง

บคุคลยงัคงสาํคญัอยา่งยิง่  
 

โปรดชม (และแบง่ปัน) วดิีโอของเราเพ่ือท่ีคณุจะได้ไมล่มืข้อปฏิบตัิ 7 อยา่งท่ีจะชว่ยให้ตวั

ทา่นและผู้ อ่ืนปลอดภยัจากโรคโควดิ 19 
 

 

 

http://www.who.int/thailand
https://www.twitter.com/WHOThailand
http://www.facebook.com/WHOThailand
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
https://www.youtube.com/watch?v=5LhzOQmo8_8


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

• ติดตามการรับมือขององค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดไปท่ี www.who.int/thailand  
• หากต้องการติดตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดไป ท่ีน่ี  

 

 

http://covid19.th-stat.com/en
http://www.who.int/thailand
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

	ข้อมูลสำคัญ
	ความคืบหน้าเรื่องมาตรการจากกระทรวงสาธารณสุข
	ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการและการตรวจเชื้อ
	 ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 93 แห่งได้รับการอนุมัติให้ตรวจเชื้อโควิด 19
	 กรุงเทพและปริมณฑล – 43 แห่ง (ของรัฐ 21 แห่ง และเอกชน 22 แห่ง)
	 ต่างจังหวัด – 50 แห่ง (ของรัฐ 44 แห่ง และเอกชนรวมถึงโรงพยาบาล 6 แห่ง)
	 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ได้มีการตรวจตัวอย่างเพื่อหาเชื้อวิด 19 ไปแล้ว 100,498 ตัวอย่าง โดยระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน ได้มีการตรวจมากถึง 19,000 ตัวอย่างโดยประมาณ
	สาส์นสำคัญจากองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการสวมหน้ากากในที่ชุมชน
	ลิงก์ที่มีประโยชน์
	 ติดตามการรับมือขององค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดไปที่ www.who.int/thailand
	 หากต้องการติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดไป ที่นี่

