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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 172 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• วนันี ้กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 1,582 รายใหม่ ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย

เพ่ิมขึน้เป็น 39,038 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ในวันนี ้

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทย ร้อยละ73 (28,480 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (97 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 26.7% (10,461 ราย) กําลงั

รักษาหรือแยกกักตวั (9,884 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 577 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม) 67 รายอยู่ในขัน้วิกฤต และ 16 รายต้องใช้

เคร่ืองช่วยหายใจ 

• ผู้ ป่วยยืนยนั 1,582 จากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 5 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค 

o 921 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงัและมีความเก่ียวข้องกับความเส่ียงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั หรือ

สมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนั  

o 656 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก 

• ในจํานวนผู้ ป่วย 1,577 รายท่ีพบในประเทศไทย 312 รายพบในกรุงเทพมหานคร 202 รายพบในปริมณฑล 1,063 รายในจงัหวดัอ่ืน ๆ 

• ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 16 เมษายน 2564 มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 34,801 ราย โดย 13,595 รายในจํานวนนี ้

ตรวจพบผ่านระบบเฝ้าระวัง 19,751 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 1,455 รายตรวจพบในบุคคลท่ีเดินทางมาจาก

ต่างประเทศ ณ ปัจจบุนั ผู้ ป่วย 24,303 รายหายดีแล้ว 10,461 รายกําลงัรับการรักษา และ 37 รายเสียชีวิต  
• ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 16 เมษายน 2564 พบผู้ ป่วยรายใหม่แล้วในทัง้ 77 จงัหวดัของประเทศไทย  

• 29 จังหวัดท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกใหม่สูงกว่า 50 รายจากการระบาดระลอกล่าสุด (1-16 เมษายน 2564) ได้แก่ 

จงัหวดันครสวรรค ์(58 ราย) สรุาษฎร์ธานี (59 ราย) พิษณุโลก (59 ราย) ฉะเชิงเทรา (60 ราย) ลําพูน (66 ราย) ลําปาง (68 ราย) ราชบรีุ 

(69 ราย) อุบลราชธานี (83 ราย) เพชรบุรี (86 ราย) ขอนแก่น (89 ราย) อยุธยา (91 ราย) อุดรธานี (96 ราย) สุพรรณบุรี (96 ราย) 

นครราชสีมา (99 ราย) เชียงราย (106 ราย) ระยอง (128 ราย) นครปฐม (134 ราย) ภูเก็ต (137 ราย) สระแก้ว (158 ราย) สงขลา (162 

ราย) นนทบุรี (174 ราย) ปทุมธานี (188 ราย) สมทุรสาคร (282 ราย) นราธิวาส (330 ราย) สมทุรปราการ (515 ราย) ประจวบคีรีขนัธ์ 

(625 ราย) ชลบรีุ (855 ราย) เชียงใหม่ (1,749 ราย) และกรุงเทพมหานคร (2,697 ราย) 
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 
 

ความคืบหน้าจาก ศบค.  
• การฉีดวัคซีน 

o กระทรวงสาธารณสุขขอเน้นยํา้ว่าโครงการฉีดวัคซีนนัน้ไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างใด สาเหตุท่ียังฉีดได้น้อยโดสนัน้เน่ืองมาจากวัคซีน

สําหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินนัน้มีจํานวนจํากัด อย่างไรก็ดี ในเดือนมิถุนายน 2564 ประเทศไทยจะได้รับวคัซีน 6 ล้านโดสและอีก 10 

ล้านโดสในเดือนกรกฎาคม น่ีคือกรอบเวลาท่ีประชาชนทัว่ไปจะได้รับวคัซีน 

o ตัง้แต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 ถึง 15 เมษายน 2564 ประเทศไทยได้ฉีดวคัซีนโควิด 19 ไปแล้วจํานวน 586,032 โดส ใน 77 จงัหวดั 

(510,456 คนรับวคัซีนโดสแรก / 75,576 คนรับครบสองโดส) 

• ข้อความถึงประชาชนและสื่อ 

o คําแนะนําจากกระทรวงสาธารณสขุสําหรับผู้ ท่ีกําลงัรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ยงัคงเป็นเช่นเดมิ 

1. ให้อยู่บ้าน 

2. หลีกเล่ียงการสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ อ่ืน 

3. รีบไปพบแพทย์ทนัทีหากอาการป่วยรุนแรงขึน้ เช่น หายใจลําบาก 

4. แยกของใช้ส่วนตวัและขยะของตนออกมาต่างหาก  ทิง้หน้ากากท่ีใช้แล้วโดยใส่ในถุงพลาสติก ฆ่าเชือ้ด้วยสารฟอกขาว 

และมดัถงุให้แน่นก่อนทิง้ในถงัขยะ 

5. รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และพกัผ่อนให้เพียงพอ 

6. อย่าเครียดเกินไป ทํากิจกรรมท่ีช่วยให้ผ่อนคลาย 
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คาํอธิบาย : เส้นโค้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย 

“เส้นโค้งการแพร่ระบาด” แสดงจํานวนผู้ติดเชือ้โควิด 19 รายใหม่ท่ีมีการรายงานในประเทศไทยในแต่ละวนั จะเห็นได้ว่าเส้นกราฟมีระดบัท่ี

สงูขึน้อย่างมากจากเพียง 26 รายในวนัท่ี 1 เมษายนเป็น 1,543 รายในวนัท่ี 15 เมษายน ผู้ติดเชือ้จํานวนมากได้รับเชือ้จากไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์ B.1.1.7 ซึ่งสร้างความกังวลในปัจจุบันเน่ืองจากแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ อ่ืน ๆ ท่ีพบในประเทศไทยก่อนหน้านี ้และน่ีเองคือ

สาเหตท่ีุทําให้คนติดเชือ้มากขึน้ การระบาดในปัจจุบนัยงัส่งผลกระทบต่อคนอายุน้อยซึ่งอาจปรากฏอาการค่อนข้างน้อยหรือไม่มีอาการเลย 

ทําให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปได้ยากขึน้ นอกจากนีย้งัมีหลกัฐานว่าสายพนัธุ์นีอ้าจทําให้โรคมีความรุนแรงขึน้ ด้วยเหตุผลดงักล่าว 

ทัง้ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 รายวันท่ีสูงและพืน้ท่ีของการแพร่ระบาดท่ีกว้างขึน้ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในช่วงสงกรานต์จึงเป็น

สถานการณ์ท่ีน่ากงัวล นอกจากนี ้ในยอดผู้ติดเชือ้ท่ีเพ่ิมสงูขึน้เมื่อเร็ว ๆ  นี ้มีผู้ ป่วยท่ีจดัว่ามีอาการรุนแรง และมีรายท่ีต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ

ด้วย น่ีเป็นข้อบ่งชีว้่าบุคคลใน “กลุ่มเส่ียง” จะได้รับผลกระทบมากขึน้ ซึ่งรวมถึงผู้สงูอายแุละผู้ ท่ีมีโรคประจําตวั แม้ว่าระบบสาธารณสขุและ

บริการด้านสขุภาพในประเทศไทยจะมีประสิทธิภาพ แต่ต้องไม่ลืมว่า ในทกุ ๆ วนัท่ีผ่านไป พยาบาล แพทย์ และนกัสืบโรคระบาดของเรากําลงั

เผชิญกบัความท้าทายท่ีมากขึน้เร่ือย ๆ 

 
 
การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวง

สาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูเก่ียวกับพ ัฒนาการท่ีสําคญั ตลอดจนแนวทางและความ

คืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาด

ของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกับพนัมิตรหลกัในการ

ดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย

ดังนัน้ ส่ิงท่ีจําเป็นอย่างยิ่งคือ

การท่ีทุกคนต้องพยายามอย่าง

เ ต็ ม ท่ี ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

มาตรการป้องกันขัน้พืน้ฐาน 

รวมถึงการเว้นระยะ การล้างมือ 

และหลีกเล่ียงการสมัผสัใบหน้า 

สวมหน้ากากในท่ีแออดั และไอ

จามให้ถูกวิธีโดยปิดปากและ

จมกูด้วยข้อศอก 

 

โควดิ 19 ยังเป็นภัยในปี 

2564!  เรายังต้อง 
 

ล้างมือและใช้

เจล

แอลกอฮอล์ 

ยอดโควิด 19 รายใหม่ในประเทศไทยตามวนัที่รายงาน 

วนัที่รายงาน ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 16 เม.ย. 2564 

รา
ยใ

หม่
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