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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 173 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันน้ี กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 1,390 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน

เปน 43,742 ราย มีผูเสียชีวิต 3 รายใหมในวันนี้ 

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทย รอยละ 65.8 (28,787 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.2 (104 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 34 (14,851 ราย) กำลัง

รักษาหรือแยกกักตัว (14,288 รายอยูในโรงพยาบาล และ 563 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 1,390 จากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 1,058 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจไดรับเช้ือ) 

o 326 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเช้ือใหประชาชนในชุมชนท่ีหนวยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง) 

o 6 รายเดินทางมาจากตางประเทศ และตรวจพบเช้ือในสถานกักกันโรค 

• ในจำนวนผูปวย 1,384 รายท่ีพบในประเทศไทย 293 รายพบในกรุงเทพมหานคร 210 รายพบในปริมณฑล และ 881 รายในจังหวัดอ่ืน ๆ 

• ระหวางวันที่ 1 - 19 เมษายน 2564 มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 14,879 ราย โดย 10,204 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝา

ระวัง 4,532 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 143 รายตรวจพบในบุคคลที่เดินทางมาจากตางประเทศ มีผูเสียชีวิต 37 รายใน

ระยะเวลาดังกลาว  

• 34 จังหวัดที่มียอดผูปวยสะสมจากการระบาดระลอกใหมสูงกวา 50 รายจากการระบาดระลอกลาสุด (1-19 เมษายน 2564) ไดแก จังหวัด

ลพบุรี (53 ราย) จันทบุรี (53 ราย) นครศรีธรรมราช (55 ราย) บุรีรัมย (55 ราย) สระบุรี (59 ราย) ราชบุรี (100 ราย) อุบลราชธานี (114 

ราย) ฉะเชิงเทรา (115 ราย) ลำปาง (119 ราย) สุพรรณบุร ี(127 ราย) ขอนแกน (131 ราย) นครสวรรค (136 ราย) ลำพูน (136 ราย) อยุธยา 

(153 ราย) พิษณุโลก (154 ราย) เชียงราย (157 ราย) สุราษฎรธานี (162 ราย) เพชรบุรี (164 ราย) อุดรธานี (164 ราย) สระแกว (190 ราย) 

นครราชสีมา (191 ราย) ระยอง (192 ราย) ภูเก็ต (204 ราย) นครปฐม (216 ราย) สงขลา (236 ราย) ปทุมธานี (257 ราย) สมุทรสาคร (369 

ราย) นราธิวาส (381 ราย) สมุทรปราการ (688 ราย) นนทบุรี (701 ราย) ประจวบคีรีขันธ (772 ราย) ชลบุรี (1,280 ราย) เชียงใหม (2,250 

ราย) และกรุงเทพมหานคร (3,615 ราย)  
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตัวเลขท่ัวโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สำนักงานองคก์ารอนามัยโลกประจำประเทศไทย  

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ช้ัน 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

ความคืบหนาจาก ศบค.  
• สถานการณในปจจุบัน 

o ผูติดเช้ือรายแรกของกลุมผูปวยในจังหวัดสระแกวเปนชายไทยอาย ุ41 ปท่ีไปเท่ียวสถานบันเทิงในยานทองหลอ จากน้ันไดเดินทางไปยัง

สถานท่ีอ่ืน ๆ อีกหลายแหงและพบปะกับผูคนมากมาย สงผลใหเกิดผูติดเช้ืออีก 26 รายในกลุมเดียวกันจากการกระจายเช้ือในครอบครัว

และชุมชน เหตุการณน้ีแสดงใหเห็นวาผูติดเช้ือเพียงรายเดียวสามารถทำใหเกิดการติดเช้ือทุติยภูมิไดอีกมากแคไหน 

o ตั้งแตวันท่ี 1-18 เมษายน 2564 มีบุคลากรทางการแพทย รวมท้ังแพทยและพยาบาล ติดเช้ือโควิด 19 จำนวน 1,146 คน แตการติดเช้ือ

ไมไดเกิดข้ึน ณ สถานพยาบาลท้ังหมด บางคนติดเช้ือจากในบานหรือในชุมชนของตน สถานการณน้ีสงผลใหศักยภาพในการทำงานของ

เจาหนาที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลบางแหงลดลง ดังนั้นทุกคนจึงตองรวมมือกันเพื่อชวยลดจำนวนผูปวย กระทรวงสาธารณสุขและ

องคการเภสัชกรรมไดทำการสำรองหนากาก ชุด PPE และยาเอาไว แตความรวมมือจากสาธารณชนในการลดความชันของเสนโคงคือ

สิ่งจำเปนอยางยิ่งท่ีจะชวยใหระบบสุขภาพยังมีศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ (ดูเพ่ิมเติมดานลาง) 

• ขอความถึงประชาชนและสื่อ 

o ผูสัมผัสใกลชิดที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตรวจเชื้อเบื้องตนเปนลบ จำเปนตองแยกกักตนเองเปนเวลา 14 วัน และงดเวนจากการสัมผัส

กับผูอ่ืน 

o หมายเลขสายดวน ไดแก 1422 (กรมควบคุมโรค) 1669 (ศูนยเอราวัณ) 1668 (กรมวิทยาศาสตรการแพทย) และ 1330 (สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ) 
 

การวิเคราะหสถานการณ 
จำนวนผูติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย (14,851 คน) ในปจจุบัน ท้ังท่ีกำลังรับการรักษาหรือแยกกักกันอยูน้ัน ถือวาเปนตัวเลขท่ีสูงอยางมี 

นัยสำคัญมากกวาชวงเวลาใด ๆ นับตั้งแตการระบาดไดเริ่มข้ึน การรับบุคคลท้ังหมดท่ีมีผลตรวจโควิด 19 เปนบวก แมจะไมแสดงอาการ เขา 

มารักษาในสถานพยาบาล (รวมถึงโฮสปเทลและโรงพยาบาลสนาม) จะชวยใหสามารถระบุตัวผูปวยท่ีมีอาการหนักข้ึนไดอยางรวดเร็ว และยัง 

ทำใหสามารถบังคับใชมาตรการปองกันและควบคุมการติดเช้ือไดอยางเขมงวดและรวดเร็ว อยางไรก็ตามหากยอดผูปวยโควิด 19 รายวันยังคง 

สูงกวาจำนวนผูท่ีไดรับการปลอยตัวจากสถานพยาบาล สิ่งท่ีจะเกิดตามมาเมื่อพิจารณาจากเหตุการณในประเทศอ่ืน ๆ ก็คือ ในท่ีสุดเราอาจ 

จะตองกันเตียงในสถานพยาบาลไวใหกับผูปวยท่ีตองการการดูแลมากกวา หรือผูท่ีมีปจจัยเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดอาการปวยรุนแรง 

 

คำอธิบาย : การลดความชันของเสนโคง 

หน่ึงในวิธีนำเสนอขอมูลเก่ียวกับการระบาดหรือโรคระบาดก็คือการแสดงยอดผูติดเช้ือในระยะเวลาหน่ึง ๆ ผานเสนกราฟ 
 

เสนกราฟท่ีโคงชันมากเกิดจากยอดผูติดเชื้อรายวันที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและลดลงอยางรวดเร็ว เสนโคงท่ีราบกวาหมายถึงยอดผูติดเชื้อรายวนัท่ี

เพิ่มขึ้นทีละนอยและลดลงทีละนอย หากมองในภาพรวมเมื่อเวลาผานไปสักระยะ เราอาจพบวายอดผูติดเชื้อในเสนกราฟทั้ง 2 แบบอาจใกลเคยีง

กัน แตความแตกตางคือยอดผูปวยท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน 
 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://twitter.com/WHOThailand
http://www.who.int/thailand
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ยอดผูปวยรายวันคือปจจัยท่ีสำคัญ เน่ืองจากจำนวนโรงพยาบาล แพทย

และพยาบาลในทุกประเทศยอมมีอยูอยางจำกัด ระบบสุขภาพอาจไมมี

ศักยภาพเพียงพอหากมีผูเขารับการรักษาพยาบาลจำนวนมากเกินไปใน

เวลาเดียวกัน (เสนโคงสีแดงในแอนิเมชัน) ในทางกลับกัน ยิ่งเสนโคง

เตี้ยลงเทาไหร โรงพยาบาลก็จะมีทรัพยากรในการดแูลประชาชนไดมาก

ข้ึนได (เสนโคงสีเขียวในแอนิเมชัน) วิธีทำใหเสนโคงราบลงคือการชะลอ

การแพรเช้ือโควิด 19 
 

สิ่งที่สำคัญคือการท่ีเราทุกคนตองตระหนักวาเราตางมีสวนชวยในการ

ทำใหเสนโคงราบลง แพทยมีหนาท่ีในการระบุผูปวยและตรวจเช้ือผูท่ีมี

ความเสี่ยงใหรวดเร็วและแยกกักบุคคลเหลานั้นอยางเขมงวดเพื่อไมให

แพรเช้ือไปสูผูอ่ืน หนวยงานดานสาธารณสุขมีหนาท่ีในการระบุผูสัมผัส

ใกลชิดของผูปวยและนำเขาสูการกักกันโรคอยางเขมงวดเพ่ือจำกัดการแพรกระจายเชื้อ มาตรการเวนระยะหาง เชน การยกเลิกการแขงขันกีฬา 

คอนเสิรต และการชุมนุมใหญอ่ืน ๆ สามารถชวยชะลอการแพรกระจายของไวรัสได 
 

ประชาชนก็สามารถสรางความแตกตางท่ียิ่งใหญไดเชนกัน เราสามารถชวยไดโดยการลางมือเปนประจำ รักษาสุขอนามยัของระบบทางเดินหายใจ 

(หมายถึง ไอจามใสกระดาษทิชชู และทิ้งในภาชนะที่ปลอดภัย แลวลางมือใหสะอาด) รักษาระยะหางจากผูอื่นอยางนอย 1 เมตรเมื่อออกไปขาง

นอก และอยูบานเมื่อปวย ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราทำไดเพื่อปกปองตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ และถาเราทุกคนชวยกันปฏิบัติตาม

มาตรการเหลาน้ี เราก็จะสามารถควบคุมโรคระบาดครั้งน้ีได 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพั ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาตใิน

ประเทศไทย

ทาํให้เส้นโค้งราบลง และลดการแพร่เชื้อโควดิ 19 
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