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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 171 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 985 รายใหม่ ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 

33,610 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ในวันนี ้

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทย ร้อยละ 84 (28,248 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (97 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 15.7% (5,265 ราย) กําลงั

รักษาหรือแยกกกัตวั (4,683 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 582 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผู้ ป่วยยืนยนั 985 จากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 5 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค 

o 634 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงัและมีความเก่ียวข้องกับความเส่ียงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั หรือ

สมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนั  

o 346 รายตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก 

• ในจํานวนผู้ ป่วย 985 รายท่ีพบในประเทศไทย 142 รายพบในกรุงเทพมหานคร 163 รายพบในปริมณฑล และ 680 รายในจงัหวดัอ่ืน ๆ 

• ในการระบาดระลอกใหม่นี ้(ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 12 เมษายน 2564) มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 29,373 ราย 

โดย 10,067 รายในจํานวนนีต้รวจพบผ่านระบบเฝ้าระวงั 17,877 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 1,429 รายตรวจพบใน

บคุคลท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ ณ ปัจจบุนั ผู้ ป่วย 24,071 รายหายดีแล้ว 5,265 รายกําลงัรับการรักษา และ 35 รายเสียชีวิต  
• ในการระบาดระลอกใหม่ (ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 12 เมษายน 2564) พบผู้ ป่วยรายใหม่แล้วใน 73 จงัหวดัของประเทศไทย  

• 14 จังหวัดท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมจากการระบาดระลอกใหม่สูงกว่า 50 รายจากการระบาดระลอกล่าสุด (1-12 เมษายน 2564) ได้แก่ 

จงัหวดัสพุรรณบุรี (56 ราย) ระยอง (58 ราย) ภูเก็ต (60 ราย) นครปฐม (60 ราย) นนทบุรี (68 ราย) สระแก้ว (94 ราย) ปทุมธานี (101 

ราย) สมทุรสาคร (131 ราย) ประจวบคีรีขนัธ์ (193 ราย) นราธิวาส (295 ราย) สมทุรปราการ (359 ราย) ชลบรีุ (477 ราย) เชียงใหม่ (629 

ราย) และกรุงเทพมหานคร (1,431 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.  
• สายพันธ์ุ B.1.1.7 

นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าวัคซีนท่ีประเทศไทยมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการ

ต่อต้านไวรัส SARS CoV-2 สายพนัธุ์ใหม ่B.1.1.7 ท่ีตรวจพบครัง้แรกในสหราชอาณาจกัร  

• โครงการฉีดวัคซีน 

o ประเทศไทยฉีดวคัซีนไปแล้วทัง้หมด 570,052 โดส 

จํานวนผู้ ท่ีได้รับโดสแรก = 498,791 คน (ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านกว่า 

200,000 คน)  

จํานวนผู้ ท่ีได้รับครบสองโดส = 71,261 คน 

o ในวันเสาร์ท่ี 10 เมษายน 2564 วัคซีน Sinovac จํานวนหน่ึงล้านโดสได้มาถึงประเทศไทยและกําลังได้รับการตรวจสอบโดย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึง่จะแล้วเสร็จในเวลาท่ีเหมาะสม 

• การจัดการเตียงผู้ป่วย 

o นพ. สมศกัดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่านโยบายของรัฐบาลยงัคงมีความชดัเจนมาก กล่าวคือ ผู้ ป่วยโควิด 19 ทกุราย

ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยงัคงมีศกัยภาพในการรับมือยอดผู้ ป่วยรายใหม่ในระดบัหลกัพนั 

แต่ในอนาคต หากยอดเพ่ิมขึน้เป็นหลายหมื่น อาจต้องมีการแก้ไขนโยบายเพ่ือรับกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

o การดแูลผู้ ป่วยท่ีบ้านไม่ใช่แนวทางท่ีดี อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ามีการตรวจพบอาการปอดบวมในผู้ ป่วยอายนุ้อย แพทย์จะเรียก

ผู้ ป่วยกลุ่มนีว้่า “happy pneumonia” หรือ “walking pneumonia” หมายถึงเป็นผู้ ป่วยปอดบวมท่ีอาการยังไม่หนักและสามารถ

เดินทางไปพบแพทย์เองได้ แต่อาการป่วยนัน้จะพฒันาต่อไป แม้ว่าผู้ ป่วยอายนุ้อยจะเร่ิมป่วยโดยไมแ่สดงอาการก็ตาม 

• ข้อความสําคัญถึงประชาชนและสื่อ 

o การสืบหาผู้สมัผสัคือส่ิงสําคญัท่ีต้องปฏิบตัิเพ่ือช่วยให้เราสามารถระบุผู้สมัผสัความเส่ียงสงู ผู้สมัผสัความเส่ียงตํ่า และผู้สมัผสัท่ีไม่

มีความเส่ียง 

ไม่ใช่ทกุคนท่ีจะต้องเข้ารับการตรวจเชือ้ 

ผู้สมัผสัความเส่ียงสงู = ทําการตรวจเชือ้และกกักนัโรคด้วยตนเอง 

ผู้สมัผสัความเส่ียงตํ่า = สงัเกตอาการตนเอง 

o สถานท่ีทํางานและคอนโดมิเนียมท่ีพบผู้ติดเชือ้ แนะนําให้ทําความสะอาดพืน้ผิวต่าง ๆ ทัง้นีไ้ม่แนะนําให้พ้นยาฆ่าเชือ้ 

o แอปพลิเคชนัไทยชนะ (Thai Chana) และหมอขนะ (Mor Chana) คือเคร่ืองมือท่ีสะดวกในการสืบหาผู้สมัผสั 

o ผู้ ท่ีมีผลตรวจเชือ้เป็นบวกและกําลงัรอให้เจ้าหน้าท่ีมารับสามารถโทรไปท่ีหมายเลข 1669 ศนูย์เอราวณักําลงัดําเนินการเร่ืองการส่ง

ต่อผู้ ป่วย อย่างไรก็ตาม ผู้ ป่วยสามารถขบัรถมาเองได้และจะได้รับอนุญาตให้จอดรถท่ีโรงพยาบาลเป็นเวลา 14 วัน การแยกกัก

ตนเองคือมาตรการท่ีสําคญัมากสําหรับผู้ติดเชือ้ท่ีกําลงัรอเตียงว่าง 
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• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 
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การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

‘วิทยาศาสตร์ 5 นาที’ ในวนันี ้ดร. มาเรีย เนรา 

จะมาเล่าให้ฟังว่าการระบายอากาศสามารถช่วย

ให้เราและสภาพแวดล้อมปลอดจากเชือ้โควดิ 19 

ได้อย่างไร 
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