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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 175 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 2,048 รายใหม มีผูเสียชีวิต 8 รายใหมในวนัน้ี 563 รายเปนผูปวยวกิฤต 

และ 150 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันน้ี รอยละ 54.9 (31,593 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (148 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 44.8 

(25,767 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว 20,461 รายอยูในโรงพยาบาล และ 5,306 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 2,048 รายจากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 1,991 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจไดรับเช้ือ) 

o 47 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเช้ือใหประชาชนในชุมชนท่ีหนวยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง) 

o 10 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

• ระหวางวันที่ 1 - 26 เมษายน 2564 มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 28,645 ราย โดย 22,816 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝา

ระวัง 5,645 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 184 รายตรวจพบในบุคคลท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ  

• 10 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยโควิด 19 ท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (901 ราย) สมุทรปราการ (110 

ราย) ชลบุรี (104 ราย) นนทบุรี (97 ราย) เชียงใหม (84 ราย) สุราษฎรธานี (61 ราย) สมุทรสาคร (56 ราย) นครปฐม (48 ราย) สงขลา (38 

ราย) และเพชรบุรี (32) 

• 5 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยโควิด 19 ท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในระลอกปจจุบัน (1-26 เมษายน) ไดแก กรุงเทพมหานคร (9,076 

ราย) เชียงใหม (3,232 ราย) ชลบุรี (1,963 ราย) นนทบุรี (1,248 ราย) และสมุทรปราการ ( 1,176 ราย) 

 
 

26 เมษายน 2564 

148 25,767 
กำลังรักษา 
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หายดีแล้ว 
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เสียชีวิต 

 

 

ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 
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ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 26 เม.ย. 2564 วันที่รายงาน 

หายแลว้ กำลังรักษา เสียชีวิต 



 
 
 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.  
• หลายจังหวัดรายงานกลุมผูติดเชื้อใหม เชน เชียงใหมพบ 6 กลุม/179 ราย นครพนมพบ 1 กลุม/31 ราย อุดรธานีพบ 3 กลุม/70 ราย 

กรุงเทพมหานครพบมากกวา 5 กลุม โดยในแตละกลุมมีผูติดเช้ือมากกวา 50 ราย 

• ผูปวยบางรายยังไมเปดเผยประวัติกิจกรรมของตนอยางครบถวนเกี่ยวกับความเปนไปไดในการสัมผัสเชื้อโควิด 19 และสงผลใหบุคลากร

ทางการแพทยบางรายกลายเปนผูสัมผัสความเสี่ยงสูงโดยไมรูตัว และบางรายก็ติดเช้ือ 

• นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขยงัคงยึดหลกัการนำผูติดเช้ือโควิด19 ทุกคน ทุกระดับอาการปวย เขารับการรักษาในโรงพยาบาล สงผลใหมี

ผูท่ีพบผลตรวจเชื้อเปนบวกและกำลังรอเขารักษาในโรงพยาบาลตกคางอยู แตขอใหมั่นใจวารัฐบาลกำลังจัดการกับปญหาผูติดเชื้อตกคางท่ี

กำลังรอการรักษา นอกจากนี้ไดขยายบริการสายดวนใหสามารถรับสายไดมากขึ้น และมีการจัดตั้งศูนยแรกรับผูปวยโควิดที่สนามกีฬา

หัวหมากเพ่ือลดเวลาในการรอ 

• โรงพยาบาลภาคสนามประจำจังหวัด 14 แหงจะเปดใหบริการในวันท่ี 1 พฤษภาคม โดยเปนการดำเนินการรวมระหวางสำนักงานตรวจคน

เขาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน และกระทรวงมหาดไทย 
 

คำอธิบาย : ลดความเสี่ยงจากโควิด 19 สำหรับตนเองและผูอื่น 

หากมีความเปนไปไดวาโควิด 19 กำลังแพรระบาดในชุมชนของคุณ ขอใหคุณดูแลตนเองใหปลอดภัยโดยใชมาตรการปองกันงาย ๆ เชน การการ

เวนระยะ การสวมหนากากอนามัย หลีกเลี่ยงฝูงชน ลางมือดวยสบูและน้ำ หรือแอลกอฮอล และไอจามใสขอศอกหรือกระดาษทิชชู และกำจัดท้ิง

อยางปลอดภัย 
 

อาคารท่ีมีการระบายอากาศไมดคีือแหลงของการแพรกระจายเช้ือโควิด ดังน้ันเมื่อใดก็ตามท่ีเปนไปได ควรจัดแจงใหอากาศในบานของคุณนถายเท

อยูเสมอโดยเปดประตูและหนาตาง 
 

และถึงแมวาการออกไปนอกบานอาจเปนวธิีเดียวที่จะบรรเทาความเบื่อหนายจากการกกัตัวใน

บาน แตพึงระลึกวาความปลอดภัยของการอยูที่บานนั้นยอมดีกวา การรับประทานอาหาร

กลางแจง การซื้อของ หรือการสังสรรคไมวาจะในรูปแบบใดก็ตามนำมาซึ่งความเสี่ยงตอการติด

เชื้อ เพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะเจอกับผูคนที่ไมปฏิบัติตามมาตรการดานสาธารณสุขและสังคม 

หากคุณรูจักการประเมินและควบคุมความเสี่ยง คุณก็จะสามารถลดความเสี่ยงได! 
 

สำหรับคนหนุมสาวที่อาศัยอยูกับผูสูงอายุและกลุมเสี่ยง คุณยิ่งตองระมัดระวังมากเปนพิเศษ

เพราะคุณอาจติดเช้ือ แตไมแสดงอาการ 
 

อานคำแนะนำจากองคการอนามัยโลกเกี่ยวกับมาตรการปองกันโควิด 19 ไดท่ีนี ่

 

 

 

โปรดจำไวว้่า 

 มันปลอดภัยกว่า ถ้าคุณ....   
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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 
 

 
*ซ้ือ  

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพั ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย

*ซื้อเฉพาะท่ีจําเป็น 
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