
 
 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวันท่ี 9 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจาก

ห้องปฏิบตัิการ และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 54 รายจากโรคโควิด 19 ทํา

ให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,423 ราย 

• ในผู้ ป่วยรายใหมเ่หลา่นี ้5 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางกลบัจากตา่งประเทศ 

• เพ่ือลดการแพร่เชือ้ ทุกคนท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องถกูกกัตวั

ในสถานท่ีท่ีรัฐบาลจดัไว้ 

• มีบคุลากรทางการแพทย์ติดเชือ้เพ่ิมเติม 4 ราย ทําให้จํานวนของบคุลากร

ทางการแพทย์ท่ีติดเชือ้โควิด 19 เพ่ิมเป็น 80 ราย ซึง่ถือเป็นร้อยละ 3.4 ของจํานวนผู้ติดเชือ้ทัง้หมด ในจํานวนนีย้งัรวมถึงพยาบาล 36 

ราย และแพทย์ 16 ราย สว่นรายท่ีเหลอืเป็นผู้ ท่ีทํางานด้านสาธารณสขุอ่ืน ๆ 

• เพ่ือปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสขุ จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชนจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการในการลดการ

ระบาดของโรคโควิด 19  

• ผู้ ป่วยใหม ่22 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู้ ป่วยใหม ่12 รายติดเชือ้จากการทํางานกบัคนหมูม่าก 

• พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยนัผลโควิด 19 จากห้องปฏิบตัิการแล้วใน 67 จงัหวดัจากทัง้สิน้ 77 จงัหวดัของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

 สถานการณ์ในประเทศไทย 
ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 

ยืนยนัแล้ว 2,423 ราย (54 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 32 ราย (2 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 1,451 ราย 

บคุลากรทางการแพทย์ตดิเชือ้ 80 ราย (4 รายใหม)่ 

เป็นผู้ ป่วยหนกั 36 ราย 

หายดีแล้ว 940 ราย 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 9 เมษายน 2563 

 

จํานวนผู้ ป่วยใหมแ่ละสะสมจากโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ตามวนัท่ีมีการรายงาน 
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วนัท่ีมีการรายงาน 



ความคืบหน้าเร่ืองมาตรการความปลอดภยัจากรัฐบาล 
• กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพได้จดักําลงัอาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน 1.04 ล้านคนทัว่ประเทศ ในการทําหน้าท่ีเผยแพร่ความรู้ สื่อสาร 

และบงัคบัใช้มาตรการเว้นระยะระหวา่งบคุคล ณ ปัจจบุนั ครัวเรือนประมาณ 9 ล้านครัวเรือนได้รับการเยี่ยมเยยีนและรับทราบถึงข้อมลู

สาํคญัดงักลา่ว 

• พลเมืองไทยกวา่ 14,000 คน ในตา่งประเทศได้ลงทะเบียนกบักระทรวงการตา่งประเทศเพ่ือขอกลบัภมูิลาํเนา รัฐบาลจะจํากดัจํานวนผู้

ท่ีได้รับการสง่กลบัประเทศไทยไว้ท่ีประมาณ 200 คน ต่อวนั เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ ท่ีเดินทางกลบัมาทัง้หมดจะได้รับการกกัตวัในสถานท่ีท่ี

รัฐบาลอนมุตัิ 

 

สาส์นสาํคัญจากองค์การอนามัยโลกเก่ียวกับการสวมหน้ากากในที่ชุมชน  
• หลกัการสาํคญัคือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุควรเป็นบคุคลกลุม่แรกท่ีได้รับหน้ากากทางการแพทย์และเคร่ืองช่วยหายใจ  

• ประสทิธิภาพของการสวมหน้ากากทัว่ไป (ท่ีไมใ่ช่สาํหรับการแพทย์) ท่ีทําจากวสัดอ่ืุน ๆ (เช่น ผ้าฝา้ย) เมื่ออยูใ่นท่ีชมุชน ยงัไมไ่ด้รับการ

ประเมินท่ีดี ณ ปัจบุนั ยงัไมม่ีหลกัฐานเพียงพอในการสนบัสนนุหรือคดัค้านการสวมหน้ากากประเภทนีใ้นสถานท่ีชมุชน 

• องค์การอนามยัโลกกําลงัร่วมมือกบัพนัธมิตรด้านการวิจยัและพฒันาเพ่ือทําความเข้าใจประสทิธิภาพของการสวมหน้ากากทัว่ไป (ท่ี

ไมใ่ช่สาํหรับงานด้านการแพทย์) องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุให้ประเทศตา่ง ๆ ท่ีแนะนําให้ประชาชนท่ีแขง็แรงสวมหน้ากากเมื่ออยูใ่น

ท่ีชมุชนดาํเนินการวิจยัในประเดน็ท่ีสาํคญันี ้องค์การอนามยัโลกจะแถลงความคืบหน้าเมื่อมีหลกัฐานใหม ่

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข จาํเป็นอย่าง

ยิ่งที่ประชาชนจะต้องปฏิบัตติามมาตรการในการลดการระบาดของโรค

โควดิ19 

• การสวมหน้ากาก ไมส่ามารถ ทดแทนการล้างมือท่ีถกูวิธีด้วยสบูก่บันํา้ 

หรือเจลแอลกอฮอล์ได้  

• กรุณาอยา่ใช้หน้ากาก N95 เพราะเป็นหน้ากากเฉพาะทางท่ีจําเป็นอยา่งยิ่ง

ตอ่บคุลากรด้านสาธารณสขุ 

• ให้อยูแ่ตใ่นบ้าน ออกจากบ้านเม่ือมีเหตุจําเป็นเท่าน้ัน (เช่น เพ่ือไปรับ

การรักษาพยาบาล หรือเพ่ือไปซือ้อาหาร) 

• พยายามรักษาระยะหา่งอยา่งน้อย 1 เมตรระหวา่งตนเองและบคุคลอ่ืน

ตลอดเวลา 

• การล้างมือบอ่ย ๆ ด้วยสบูแ่ละนํา้ เจลแอลกอฮอล์สาํหรับล้างมอืก็ใช้ได้ผล 

• อยา่สมัผสัดวงตา จมกู หรือปาก 
 

นกัวิทยาศาสตร์ทํางานตลอด 24  ชัว่โมง 7 วนัตอ่

อาทิตย์เพ่ือค้นหายารักษาและวคัซีนสาํหรับ #ไวรัส

โคโรนา 

เป็นกําลงัใจให้วีรบรุุษและวีรสตรีของเรา 



การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  
 

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุหน่วยงานสหประชาชาตใินการรับมือตอ่โรคระบาดในระดบัท่ีกว้างขึน้ และให้ข้อมลู คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์แก่

เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

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 คลกิ www.who.int/thailand  
• หากต้องการติดตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดไป ท่ีน่ี  
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