
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 174 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• วนันี ้กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 1,470 รายใหม่ ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย

เพ่ิมขึน้เป็น 48,113 ราย มีผู้ เสียชีวิต 7 รายใหม่ในวนันี ้

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทย ร้อยละ 62 (29,848 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.2 (117 ราย) เสียชีวติ และร้อยละ 37.8 (18,148 ราย) กําลงั

รักษาหรือแยกกกัตวั (14,555 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 3,593 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผู้ ป่วยยืนยนั 1,470 จากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 1,370 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงั (การตรวจเชือ้ให้ประชาชนท่ีเดินทางมายงัสถานพยาบาลด้วยเหตุผลต่าง ๆ รวมถึงผู้ ท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผู้ ท่ีสมัผสักบัผู้ ป่วย และผู้ ท่ีมีความกงัวลว่าตนอาจได้รับเชือ้) 

o 100 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก (โครงการตรวจเชือ้ให้ประชาชนในชมุชนท่ีหน่วยงานสาธารณสขุดําเนินการเอง) 

o ไม่พบผู้ติดเชือ้ในกลุ่มผู้ เดินทางมาจากต่างประเทศท่ีเข้าพกัในสถานกกักนัโรค 

• ระหว่างวนัท่ี 1 - 22 เมษายน 2564 มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 19,250 ราย โดย 14,249 รายในจํานวนนีต้รวจพบผ่านระบบ

เฝ้าระวงั 4,852 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 149 รายตรวจพบในบุคคลท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ มีผู้ เสียชีวิต 23 

รายในระยะเวลาดงักล่าว  
• 45 จังหวัดท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมสูงกว่า 50 รายจากการระบาดระลอกล่าสุด (1-22 เมษายน 2564) ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ (51 ราย) 

ร้อยเอ็ด (53 ราย) แพร่ (54 ราย) ตาก (55 ราย) พทัลงุ (59 ราย) นครพนม (61 ราย) กาญจนบรีุ (62 ราย) พะเยา (63 ราย) มหาสารคาม 

(67 ราย) บรีุรัมย์ (67 ราย) จนัทาบรีุ (73 ราย) ปราจีนบรีุ (74 ราย) สระบรีุ (75 ราย) ลพบรีุ (75 ราย) ศรีสะเกษ (84 ราย) นครศรีธรรมราช 

(100 ราย) ราชบรีุ (141 ราย) สพุรรณบรีุ (145 ราย) อบุลราชธานี (151 ราย) ลําปาง (154 ราย) นครสวรรค์ (166 ราย) ฉะเชิงเทรา (173 

ราย) ขอนแก่น (176 ราย) พิษณุโลก (191 ราย) ลําพูน (201 ราย) เชียงราย (211 ราย) อยุธยา (217 ราย) สระแก้ว (220 ราย) อุดรธานี 

(221 ราย) ภเูก็ต (251 ราย) เพชรบรีุ (253 ราย) สรุาษฎร์ธานี (272 ราย) นครราชสีมา (273 ราย) นครปฐม (291 ราย) ระยอง (308 ราย) 

สงขลา (348 ราย) ปทุมธานี (369 ราย) นราธิวาส (441 ราย) สมุทรสาคร (496 ราย) สมุทรปราการ (826 ราย) ประจวบคีรีขันธ์ (897 

ราย) นนทบรีุ (911 ราย) ชลบรีุ (1,540 ราย) เชียงใหม่ (2,597 ราย) และกรุงเทพมหานคร (4,775 ราย)   
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ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 22 เม.ย. 2564 



 
 
 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.  
• สถานการณ์ในปัจจุบัน 

o จงัหวดันครราชสีมาพบกลุ่มผู้ ป่วยทัง้หมด 7 กลุ่ม รวมถึงกลุ่มท่ีได้ระบาดไปถึงจงัหวดัชยัภูมิด้วย ผู้ติดเชือ้รายแรกได้เดินทางไปท่ี

ย่านเยาวราชในกรุงเทพมหานคร และร่วมงานวนัเกิดท่ีอําเภอปากช่อง รวมถึงสถานบนัเทิงและร้านอาหารในพืน้ท่ี การแพร่เชือ้ส่วน

ใหญ่ในกลุ่มผู้ ป่วยเหล่านีเ้กิดขึน้ระหว่างงานพบปะสงัสรรค์ 

• ข้อความจากกระทรวงสาธารณสุขถึงประชาชน 

o ในการประชุมของศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ ได้มีการหารือกับคณะกรรมการสําหรับ “เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

หลงัการฉีดวคัซนี” (AEFI) เก่ียวกบัอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดขึน้เป็นเวลาสัน้ ๆ หลงัจากการฉีดวคัซนี โดยกรมควบคมุ

โรคและคณะกรรมการ AEFI จะดําเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ดงักล่าวอย่างละเอียด ทัง้นีป้ระโยชน์ของการฉีดวคัซีนมีมากกว่า

ความเส่ียง และกระทรวงสาธารณสขุจะเดินหน้าโครงการฉีดวคัซีนต่อไป 

o กรมอนามยัได้จดัทําแพลตฟอร์ม “ThaiStopCovid” เพ่ือให้สถานประกอบการธุรกิจสามารถทําการประเมินความเส่ียงด้วยตนเอง

เคร่ืองมือนีจ้ะช่วยให้ประชาชนมีความมัน่ใจในสถานท่ี/ธุรกิจต่าง ๆ มากขึน้ 

•     การพักรักษาในโรงพยาบาล 

o บุคลากรด้านสุขภาพกําลังทํางานอย่างหนกัเพ่ือให้ผู้ ป่วยปลอดภัย แต่ก็จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ ป่วยด้วย รวมถึงการ

ปฏิบตัิตามคําแนะนําในการควบคมุการติดเชือ้อย่างเคร่งครัด 
 

คาํอธิบาย 

ผลตรวจบอกว่าฉันมีเชือ้โควิด 19 แต่ฉันไม่มีอาการป่วย แล้วทาํไมต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลด้วย?  
 

หากคณุล้มป่วย ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสดุคือการหายป่วยให้เร็วท่ีสดุ โดยทัว่ไปแล้วเหตผุลท่ีผู้ ป่วยส่วนใหญ่เข้าพกัในโรงพยาบาลคือเพราะต้องการการ 

รักษาท่ีโรงพยาบาลจดัให้ หรือเพราะอาการหนกัเกินกว่าท่ีจะดแูลตนเองท่ีบ้านได้ 
 

อย่างไรก็ตาม ผู้ ป่วยโรคติดเชือ้นัน้แตกต่างจากผู้ ป่วยประเภทอ่ืน สําหรับโรคโควิด 19 ท่ีแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ง่าย ส่ิงสําคญัท่ีเราพึง 

ระลกึไว้เสมอก็คือการติดเชือ้ของเราสามารถส่งผลระทบโดยตรงต่อเพ่ือน ครอบครัว และชมุชนท่ีเราอาศยัและทํางานอยู่ เชือ้โควิด 19  

แพร่จากคนสู่คนผ่านวงจรการระบาดท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ คณุรับเชือ้มาจากผู้ ท่ีติดเชือ้ก่อนหน้าคณุ และคณุสามารถส่งเชือ้ต่อให้ 

คนอ่ืนได้ ดงันัน้สําหรับโรคท่ีติดต่อได้ง่าย เช่น โควิด 19 ส่ิงท่ีสําคญัอย่างยิ่งยวดคือผู้ติดเชือ้ควรต้องอยู่ในสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยั 

ท่ีสดุ และบคุลากรท่ีดแูลคณุมีอปุกรณ์ในการป้องกนัไม่ให้เชือ้ของคณุจากการแพร่กระจายไปยงัผู้ อ่ืน จนกว่าคณุจะหายดแีละไม่แพร่เชือ้ไวรัส  

หากเราสามารถแยกทกุคนท่ีมเีชือ้โควิด 19 และยตุิวงจรการแพร่กระจายของโควิด 19 ทัง้หมดได้ เราก็จะหยดุโควิด 19 ได้ 
 

น่ีคือส่ิงท่ีรัฐบาลไทยมุ่งหวงั เป้าหมายหลกัคือการควบคมุการแพร่ระบาด โดยแยกกกัทกุคนท่ีมีผลตรวจเชือ้เป็นบวกในสถานพยาบาล  

(โรงพยาบาล โฮสปิเทล หรือสถานกกักนัโรคทางเลือก) และป้องกนัการแพร่เชือ้ไวรัส จากมมุมองทางสาธารณสขุ น่ีเป็นกลยทุธ์ท่ีมี 

ประสิทธิภาพสงูซึง่สอดคล้องกบัคําแนะนําขององค์การอนามยัโลก ยิ่งเราใช้กลยทุธ์นีไ้ด้ดีมากเท่าไหร่ โอกาสในการควบคมุการแพร่ระบาด 

ในประเทศไทยในปัจจบุนัก็จะมีมากขึน้เท่านัน้ 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพั ฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

หากคุณได้รับวัคซีนโควิด 19 แล้วสงสัยว่าร่างกายจะสร้าง

ภูมิคุ้มกันเมื่อไหร่และจะภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานแค่ไหน? คุณจะ

ยังสามารถติดเชือ้โควิด 19 และแพร่เชือ้ให้คนอ่ืนได้อยู่หรือไม่? 

และยังต้องใช้มาตรการป้องกันโรคอีกนานแค่ไหนหลังการฉีด

วคัซีน?  
 

ดร. เคท โอไบรอนั จากองค์การอนามยัโลก จะมาให้คําตอบกับ

เราใน “วิทยาศาสตร์ใน 5 นาที” 
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