
 
 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวันท่ี 6 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจาก

ห้องปฏิบตัิการ และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 51 รายจากโรคโควิด 19 ทํา

ให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,220 ราย 

• ในผู้ ป่วยรายใหมนี่ ้มีเพียง 2 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าหรือกลบัประเทศ ซึ่ง

อาจสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของมาตรการในการลดจํานวนผู้ ท่ีเดิน

ทางเข้าประเทศ 

• ผู้ ป่วยใหม่ 22 รายเป็นผู้ สมัผัสใกล้ชิดกับผู้ ติดเชือ้ท่ีได้รายงานไปแล้ว 

ผู้ ป่วยใหม่เพียง 3 รายเป็นผู้ ท่ีต้องทํางานกับคนหมู่มากด้วยเหตผุลทาง

หน้าท่ีการงาน ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่ามาตรการห้ามการรวมกลุ่มอาจได้ผลใน

ระดบัหนึง่  

• พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการแล้วใน 66 จังหวัดจาก

ทั ง้ สิ น้  77  จังหวัดของประ เทศไทย โดยผู้ ป่ วย  1,090 รายอยู่ ใน

กรุงเทพมหานคร 

• การวิเคราะห์เส้นทางการติดเชือ้ระหว่างผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยันใน

กรุงเทพมหานครและผู้สมัผสัใกล้ชิด พบว่าการติดเชือ้สว่นใหญ่เกิดขึน้ท่ี

บ้าน (ร้อยละ 35) ตามมาด้วยจากการรวมกลุม่ทางสงัคม (ร้อยละ 21) ท่ี

ทํางาน (ร้อยละ 22) หรือในสถานท่ีแออัด (ร้อยละ 16%) อีกร้อยละ 5 

ของผู้ ป่วยยังไม่ทราบประเภทของการสัมผัสเชือ้ รูปแบบการติดเชือ้

เหลา่นีพ้บได้ในผู้ ป่วยตา่งจงัหวดัเช่นกนั โดยการติดเชือ้สว่นใหญ่เกิดขึน้ท่ี

บ้าน (ร้อยละ 49) การวิเคราะห์เชิงลึกชีใ้ห้เห็นถึงความสําคัญของการ

ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกสถานท่ีอย่าง

เคร่งครัด 

• ในกลุม่ผู้ ป่วยใหม ่ประกอบด้วยบคุลากรทางการแพทย์ท่ีติดเชือ้เพ่ิมขึน้อีก 13 ราย ทําให้จํานวนของบคุลากรทางการแพทย์ท่ีติดเชือ้โค

วิด 19 เพ่ิมขึน้ไปท่ี 50 ราย จึงถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชนจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการในการลดการระบาดของโรคโควิด 19 

อยา่งเคร่งครัดเพ่ือปกปอ้งบคุลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสขุของเรา 

ไขข้อสงสัย : ลดความสูงของเส้นโค้งเพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และระบบ

สาธารณสุขของเรา  
การนําเสนอสถานการณ์โรคระบาดผ่านกราฟท่ีแสดงจํานวนผู้ติดเชือ้ตามเวลาท่ีผ่านไป หากจํานวนผู้ ป่วยต่อวนัพุ่งสงูจะสง่ผลให้เกิดเส้นโค้งท่ี

สงูขึน้ ในทางกลบักนั เส้นโค้งท่ีตํ่าลงเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้อยา่งช้า ๆ ของจํานวนผู้ ป่วยรายวนั 

 

เมื่อเวลาผา่นไปสกัระยะหนึง่ เราอาจพบวา่ในท้ายท่ีสดุจํานวนผู้ตดิเชือ้อาจจะเทา่กนั แตค่วามแตกตา่งคือจํานวนผู้ ป่วยท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนั 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย วันที่ 6 เมษายน 2563 

 สถานการณ์ในประเทศไทย 
ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 

ยืนยนัแล้ว 2,220 ราย (51 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 26 ราย (3 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 1,401 ราย 

บคุลากรทางการแพทย์ตดิเชือ้ 50 ราย (13 รายใหม)่ 

เป็นผู้ ป่วยหนกั 23 ราย 

หายดีแล้ว 793 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 6 เมษายน 2563 

 



 
 
แนวทางนีม้ีความสาํคญัอยา่งยิ่งเน่ืองจากจํานวนของโรงพยาบาล พยาบาล และแพทย์นัน้มีอยูอ่ยา่งจํากดั และขีดความสามารถของระบบ

สาธารณสขุก็อาจจะไมส่ามารถรับมือได้หากมีผู้ ป่วยท่ีต้องการการรักษาพยาบาลจํานวนมากเกินไปในเวลาเดยีวกนั (เส้นโค้งสแีดงด้านบน) ยิง่

เส้นโค้งตํ่าลงมากเทา่ไหร่ โรงพยาบาลก็จะสามารถดาํเนินการดแูลรักษาประชาชนได้นานมากขึน้เทา่นัน้ (เส้นโค้งสฟีา้) 

 

เราสามารถลดความสูงของเส้นโค้งได้โดยชะลอการแพร่เชือ้โควดิ 19 

ประชาชนทกุคนคือแนวหน้าและมีบทบาทท่ีสาํคญัท่ีสดุในภารกิจนี ้ทกุคนสามารถชว่ยลดความสงูของเส้นโค้งได้โดยปฏิบตัิตามมาตรการ

ทัง้หมดท่ีอธิบายไว้ด้านลา่ง (คาํแนะนําสาํหรับประชาชน) เพ่ือชะลอการแพร่เชือ้โควิด 19 และเพ่ือให้แนใ่จวา่จะไมม่ีใครป่วยและต้องเข้า

โรงพยาบาล 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุสามารถมบีทบาทในการตามหาผู้สมัผสัใกล้ชิด และกกัตวั/แยกตวัผู้สมัผสัเหลา่นัน้ให้เร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ เพ่ือไมใ่ห้แพร่

เชือ้ได้อีก 

 

 
 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 
• ให้อยูแ่ตใ่นบ้าน ออกจากบ้านเม่ือมีเหตุจําเป็นเท่าน้ัน (เช่น เพ่ือไปรับการรักษาพยาบาล หรือเพ่ือไปซือ้อาหาร) 

• พยายามรักษาระยะหา่งอยา่งน้อย 1 เมตรระหวา่งตนเองและบคุคลอ่ืนตลอดเวลา 

• ใสห่น้ากากอนามยัเมื่ออยูใ่นท่ีสาธารณะ อยา่ใช้หน้ากาก N95 เพราะเป็นอปุกรณ์จําเป็นสาํหรับบคุลากรด้านสาธารณสขุ 

• ล้างมือบอ่ย ๆ เจลแอลกอฮอล์สาํหรับล้างมือก็ใช้ได้ผล  

• อยา่สมัผสัดวงตา จมกู หรือปาก 

 

จาํนวนผู้ป่วย ไม่มี

มาตรการ

ป้องกัน 

ขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข 

มีมาตรการป้องกัน 

ระยะเวลาตัง้แต่พบผู้ป่วยรายแรก 

ดัดแปลงจากกรมควบคุมโรค / หนังสือพิมพ์ The Economist 

บุคลากรทางการแพทย์คือปราการด่านสุดท้าย พวกเขาไม่เพียงแต่ให้การ

รักษาพยาบาลแก่ประชาชน แต่ยงัช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โดย

การแยกและดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลจนกว่าอาการจะดีขึน้ 

 

เราทุกคนต้องทาํทุกอย่างเท่าท่ีทาํได้เพ่ือให้แน่ใจว่าโรงพยาบาลของเราไม่ต้อง

รับภาระจนล้นมือ และมทีรัพยากรท่ีต้องการเพียงพอเพ่ือปกป้องผู้ อ่ืนและ

ตนเอง และเพ่ือให้พวกเขาสามารถทาํงานเพ่ือพวกเราทุกคนได้ 

พยาบาลทาํงาน 24 ชัว่โมงตลอด 7 วนั เพ่ือปกป้อง

และรักษาพวกเราจาก #ไวรัสโคโรนา  

มาสนบัสนุนวรีบุรุษและวรีสตรีของพวกเรากนัเถอะ 



การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  
 

องค์การอนามยัโลกสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดในระดบัใหญ่ขึน้ของหน่วยงานสหประชาชาติ และได้ให้ข้อมูลรวมทัง้คําแนะนําท่ีเป็น

ประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ีในเครือขา่ยของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

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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