
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 167 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 194 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 

29,321 ราย 

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทย รอยละ 95 (27,840 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (95 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 4.7 (1,386 ราย) กำลังรักษา

หรือแยกกักตัว (939 รายอยูในโรงพยาบาล และ 442 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 194 จากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 12 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 87 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังและมีความเก่ียวของกับความเสีย่งจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานท่ีแออัด หรือสัมผัสกับ

ผูปวยยืนยัน ประกอบดวยในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 36 ราย ชาวเวียดนาม 2 ราย ชาวชาวญี่ปุน 2 ราย ชาวลาว  2 ราย ชาว

อินเดีย 1 ราย ชาวแคนาดา 1 ราย ชาวเมียนมา 1 ราย) จังหวัดสมุทรปราการ (ชาวไทย 8 ราย ชาวกัมพูชา 1 ราย) ชลบุรี (ชาวไทย 

1 ราย ชาวญี่ปุน 6 ราย) สุพรรณบุรี (ชาวไทย 7 ราย) สมุทรสาคร (ชาวไทย 2 ราย ชาวเมียนมา 2 ราย) นนทบุรี (ชาวไทย 4 ราย) 

ประจวบคีรีขันธ (ชาวไทย 2 ราย) ชัยภูมิ (ชาวไทย 2 ราย) ชุมพร (ชาวไทย 2 ราย) ตาก (ชาวเมียนมา 1 ราย)สมุทรสงคราม (ชาว

ไทย 1 ราย) สระแกว (ชาวไทย 1 ราย) นราธิวาส (ชาวไทย 1 ราย) และปทุมธานี (ชาวไทย 1 ราย)  

o 95 รายพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดนราธิวาส (ชาวไทย 79 ราย ชาวมาเลเซีย 1 ราย ชาวเมียนมา 2 ราย และอีก 13 

รายไมทราบสัญชาติ) ทำใหยอดผูปวยในกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 16,188 ราย 

• ในจำนวนผูปวย 182 รายท่ีพบในประเทศไทย 4 รายพบในจังหวัดสมุทรสาคร 46 รายพบในกรุงเทพมหานคร 132 รายในจังหวัดอ่ืน ๆ  

• ในการระบาดระลอกใหมน้ี (ระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 5 เมษายน 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 25,084 ราย โดย 

7,519 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 16,188 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 1,377 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศ ณ ปจจุบัน ผูปวย 23,663 รายหายดีแลว 1,386 รายกำลังรักษาตัว และ 35 รายเสียชีวิต  

• ในการระบาดระลอกใหม พบผูปวยแลวใน 68 จังหวัดของประเทศไทย  

• 16 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยสะสมจากการระบาดระลอกใหมสูงกวา 50 ราย ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี (54 ราย) อยุธยา (65 ราย) สมุทรสงคราม 

(74 ราย) เพชรบุรี (90 ราย) นราธิวาส (103 ราย) อางทอง (125 ราย) นครปฐม (181 ราย) นนทบุรี (211 ราย) ตาก (218 ราย) จันทบุรี 

(221 ราย) สมุทรปราการ (445 ราย) ระยอง (584 ราย) ชลบุรี (673 ราย) ปทุมธานี (767 ราย) กรุงเทพมหานคร (2,315 ราย) และ

สมุทรสาคร (17,166 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.  
• กลุมผูติดเชื้อในจังหวัดนราธิวาส  

ณ วันท่ี 3 เมษายน 2564 กรมควบคุมโรครายงานวาจากการเก็บตัวอยาง 214 ตัวอยางท่ีเรือนจำนราธิวาส พบผลตรวจเช้ือเปนบวกท้ังหมด 

112 ตัวอยาง ในจำนวนนี้เปนผูตองขัง 88 ราย เจาหนาท่ี 23 ราย และพยาบาล 1 ราย ขณะนี้กำลังสืบหาผูสัมผัสใกลชิดทั้งหมด และไดตั้ง

โรงพยาบาลสนามท่ีเรือนจำนราธิวาส ณ ปจจุบัน ถือวาสามารถควบคุมสถานการณไดแลว 

• กลุมผูติดเชื้อในสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

o พบผูติดเชื้อรายใหมที่เกี่ยวของกับสถานบันเทิงและทำใหเกิดการระบาดแพรกระจายไปยังหลายจังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร 

ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี เลย เชียงใหม และชุมพร  

o กรมควบคุมโรครายงานวาปจจัยเสี่ยงท่ีเปนไปไดของการติดเช้ือในสถานบันเทิงดังกลาว ไดแก อากาศไมถายเท ความแออัด การไม

สวมหนากาก การไมเวนระยะ การดื่มเครื่องดื่มและทานอาหารรวมกัน การหัวเราะและตะโกน การเที่ยวสถานบันเทิงหลายแหง 

และการเดินทางไปยังจังหวัดใกลเคียง เชน จากกรุงเทพฯ ไปยังนครปฐม 

o อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เจาหนาท่ีมีอำนาจในการตรวจสอบและสัง่

ปดสถานท่ีเปนการช่ัวคราวเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโควิด 19 ศูนยปฏิบัติการ ศบค. จะเสนอมาตรการควบคุม 3 ระดับโดยมี

รายละเอียดดังน้ี   

- หากพบผูปวยยืนยันท่ีเก่ียวของกับสถานบันเทิงหรือธุรกิจในทองถ่ิน สถานท่ีแหงน้ันจะตองปดอยางนอย 14 วัน 
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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 
 

- หากพบความเช่ือมโยงระหวางผูปวยยืนยันกับสถานบันเทิงอ่ืน ๆ ในยานเดียวกัน เชน ยานทองหลอ สถานบันเทิงท้ังหมด

ในยานน้ันจะตองปด 

- ผูวาราชการจังหวัดและเจาหนาท่ีควบคุมโรคมีอำนาจสั่งปดสถานบันเทิงท้ังจังหวัด หากไมสามารถควบคุมสถานการณได 

เชน หากมีการพบผูติดเช้ือเปนระยะ ๆ ในจังหวัดท่ีเช่ือมโยงกับสถานบันเทิง 

• วัคซีน 

o เพื่อกระตุนการทองเท่ียว ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 นักทองเที่ยวตางชาติที่ฉีดวัคซีนแลวจะตองเขารับการกักกันโรคเปนเวลา 7 วัน 

พ้ืนท่ีนำรองท่ีจะมีการใชนโยบายน้ีไดแก ภูเก็ต กระบ่ี พังงา ชลบุรี เชียงใหม และเกาะสมุย น่ีเปนความพยายามของรัฐบาลในการฟนฟู

ภาคการทองเท่ียว 

o โครงการฉีดวัคซีนยังคงดำเนินการตอไป และประชาชนยังตองสวมหนากากแมวาจะฉีดวัคซีนแลวก็ตาม ณ วันท่ี 4 เมษายน 2564 

กระทรวงสาธารณสุขไดฉีดวัคซีนไปแลวกวา 257,000 โดส ประชาชน 213,948 คนไดรับโดสท่ี 1 และมากกวา 43,000 คนท่ีไดรับโดสท่ี 

2 
 

การวิเคราะห 
เมื่อพิจารณาจากจำนวนผูปวยที่เพิ่มขึ้น การระบาดที่เกี่ยวของกับสถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ เราพบวายังมีบุคคลที่กำลังทำให

ตนเองและผูอ่ืนตกอยูในความเสี่ยงเน่ืองจากละเลยท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการปองกันท้ังหมดท่ีสามารถทำได 

 

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันทั้งหมดอยางตอเนื่องคือสิ่งที่ยังคงจำเปนอยางยิ่ง ทั้งการเวนระยะหาง การลางมือเปนประจำ การหลีกเลี่ยงการ

สัมผัสใบหนา การสวมหนากากอนามัยเมื่ออยูในสถานท่ีท่ีมีผูคนพลุกพลาน และไอจามใสขอศอกหรือกระดาษทิชชู (และนำไปท้ิงอยางเหมาะสม) 

 

       

 

 

 

 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย

ขอมูลเก่ียวกับการทดสอบและการอนุมัติวัคซีนคือ

กุญแจสูการทำความเขาใจความปลอดภัยของ

วัคซีน  

 

เรามาเรียนรูกระบวนการเหลาน้ีกัน 
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