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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 176 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 1,871 รายใหม มีผูเสียชีวิต 10 รายใหมในวันน้ี นอกจากนี้ยังมีผูปวย

วิกฤต 786 ราย และ 230 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันน้ี รอยละ 55.7 (35,394 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (10 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 44 (27,988 

ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว (21,306 รายอยูในโรงพยาบาล และ 6,682 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 1,871 รายจากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 1,830 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจไดรับเช้ือ) 

o 34 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเช้ือใหประชาชนในชุมชนท่ีหนวยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง) 

o 7 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

• ระหวางวันที่ 1 - 27 เมษายน 2564 และวันที่ 29 เมษายน 2564 มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 34,707 ราย โดย 28,688 รายใน

จำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 5,812 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 207 รายตรวจพบในบุคคลที่เดินทางมาจาก

ตางประเทศ 94 รายเสียชีวิต 

• 10 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยโควิด 19 ท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (689 ราย) สมุทรปราการ (151 

ราย) ชลบุรี (112 ราย) เชียงใหม (89 ราย) ปทุมธานี (81 ราย) สุราษฎรธานี (46 ราย) สงขลา (46 ราย) สมุทรสาคร (39 ราย) นครปฐม (30 

ราย) และประจวบคีรีขันธ (30 ราย) 

• 5 จังหวัดที่มียอดผูปวยโควิด 19 ท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในระลอกปจจุบัน (1 - 29 เมษายน) ไดแก กรุงเทพมหานคร 

(11,588 ราย) เชียงใหม (3,436 ราย) ชลบุรี (2,263 ราย) สมุทรปราการ (1,581 ราย) และนนทบุรี (1,494 ราย)  

 
 

29 เมษายน 2564 
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กำลังรักษา 
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ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 
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ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 29 เม.ย. 2564 วันที่รายงาน 



 
 
 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.  
• ขอใหประชาชนใน 12 จังหวัดไมออกจากบานในยามวิกาล ไดแก ชัยนาท นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สุราษฎรธานี ตรัง ยะลา สงขลา 

สมุทรปราการ ปทุมธานี นครนายก และบึงกาฬ ทั้งนี้ไมใชการเคอรฟว แตเปนการขอความรวมมือจากประชาชนอยางเต็มท่ี สามารถศึกษา

ขอมูลมาตรการโควิด 19 สำหรับจังหวัดเหลาน้ีและจังหวัดอ่ืน ๆ ไดทางเว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย www.moicovid.com 

• จังหวัดท่ีบังคับใชนโยบายสวมหนากากอนามัยเพ่ิมข้ึนเปน 73 จังหวัด (จากท้ังหมด 77 จังหวัด) หากฝาฝนอาจถูกปรับ 

• ขณะน้ีประเทศไทยไดฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแลว 1,344,646 โดส (1,059,721 คนไดรับโดสท่ีหน่ึง 284,925 คน ไดรับครบสองโดส) 

• ประเทศไทยไดรับรองวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตโดย Siam Bioscience การผลิตวัคซีนเปนไปตามกรอบเวลาที่วางไว และคาดวาจะมี

วัคซีนพรอมใชงานภายในเดือนมิถุนายน 2564 ตามแผนการฉีดวัคซีนแหงชาติ 

• กระทรวงสาธารณสุขยืนยันวาทุกคนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยมีสิทธ์ิไดรับวัคซีนโควิด 19 ไมวาจะมีสัญชาติใด 
 

คำอธิบาย  
หากกังวลวาอาจมีสมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูสัมผัสกับผูปวยโควิด 19 

เราควรทำอยางไรเพื่อปกปองตนเองและคนในบานจนกวาจะไดรับ

การตรวจเชื้อและทราบผลตรวจ?  
 

หากมีคนในครอบครัวของคุณสัมผัสกับผูปวยโควิด 19 และกำลังรอผล

การตรวจจากหองปฏิบัติการ ใหคุณสันนิษฐานไวกอนวาพวกเขาอาจ

ติดเชื้อแมวาจะไมมีอาการปวยก็ตาม สิ่งที่คุณสามารถทำไดลวงหนา

หากตองกักตัวเพราะมีผู ติดเชื ้อในบาน และเพื่อปองกันเชื ้อไมให

แพรกระจาย ไดแก 
 

เตรียมตัวลวงหนาอยางไร  

1. เตรียมรายละเอียดติดตอท่ีสำคัญไวใหพรอม เชน สายดวน บุคลากร

ทางการแพทย  และคนที ่สามารถให ความช วยเหล ือค ุณได  

(ครอบครัวและเพ่ือน)  

2. เตรียมเสบียง เชน ยาสามัญประจำบาน หนากากอนามัย และน้ำยา

ทำความสะอาด/น้ำยาฆาเช้ือ  

3. เตรียมหองแยกหรือพ้ืนท่ีแยกท่ีสามารถเวนระยะหางจากผูอ่ืนได  

4. สรางเครือขายการชวยเหลือเรื่องอาหาร การเดินทาง การดูแลเด็ก 

และสิ่งจำเปนอ่ืน ๆ 
 

อยูบานอยางไรใหปลอดภัยระหวางรอผลตรวจโควิด 

1. ใหบุคคลท่ีไดสัมผัสเช้ืออยูในหองแยก และมีอากาศถายเทสะดวก 
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 
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สำนักงานองคก์ารอนามัยโลกประจำประเทศไทย  
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2. ลดการสัมผัสกับผูท่ีมีเช้ือ โดยใหมีผูท่ีทำหนาท่ีดูแลความตองการตาง ๆ ของผูติดเช้ือเพียงคนเดียว 

3. สวมหนากากอนามัย ไมใชจาน ถวย ชอนสอม และเครื่องนอนรวมกัน 

4. ทำความสะอาดและฆาเช้ือพ้ืนผิวท่ีสัมผัสบอยเปนประจำ 

5. ติดตามอาการของผูติดเช้ืออยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนกลุมเสี่ยง 

6. ติดตอแพทยทันที หากสังเกตเห็นสัญญาณอันตราย เชน หายใจลำบาก เจ็บหนาอก หรือมีภาวะสับสน 

 *ซ้ือ  

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพั ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย
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