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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 168 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 334 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 

29,905 ราย ไมมีผูเสียชีวิตรายใหมในวันนี้ 

• ในผูปวยท่ีพบในประเทศไทย รอยละ 93.9 (28,069 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (95 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 5.8 (1,741 ราย) กำลังรักษา

หรือแยกกักตัว (1,286 รายอยูในโรงพยาบาล และ 455 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 334 จากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 7 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 174 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังและมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสมัผัส

กับผูปวยยืนยัน ประกอบดวยในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 81 ราย ชาวลาว 1 ราย ชาวอินเดีย 1 ราย) จังหวัดเชียงใหม (ชาวไทย 

2 ราย) ลำปาง (ชาวไทย 1 ราย) อยุธยา (ชาวญี่ปุน 1 ราย) นนทบุรี (ชาวไทย 5 ราย ชาวเมียนมา 2 ราย ชาวเวียดนาม 1 ราย) 

ปทุมธานี (ชาวไทย 3 ราย) สมุทรสาคร (ชาวไทย 9 ราย ชาวเมียนมา 3 ราย) สุพรรณบุรี (ชาวไทย 8 ราย) นครปฐม (ชาวไทย 1 

ราย) ประจวบคีรีขันธ (ชาวไทย 6 ราย) สมุทรปราการ (ชาวไทย 15 ราย) ชลบุรี (ชาวไทย 5 ราย ชาวญี่ปุน 1 ราย) สระแกว (ชาว

ไทย 19 ราย ชาวกัมพูชา 1 ราย) จันทบุรี (ชาวไทย 1 ราย) ระยอง (ชาวไทย 1 ราย) ขอนแกน (ชาวไทย 2 ราย) อุดรธานี (ชาวไทย 

1 ราย) ภูเก็ต (ชาวไทย 1 ราย) สงขลา (ชาวไทย 1 ราย) และนราธิวาส (ชาวไทย 1 ราย) ทำใหยอดผูปวยกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 16,496 

ราย  

o 153 รายพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 126 ราย ชาวฟลิปปนส 2 ราย และอีก 5 รายไมทราบ

สัญชาติ) จังหวัดสมุทรปราการ (ชาวไทย 13 ราย ชาวกัมพูชา 2 ราย) และชลบุรี (ชาวไทย 5 ราย) 

• ในจำนวนผูปวย 327 รายท่ีพบในประเทศไทย 12 รายพบในจังหวัดสมุทรสาคร 216 รายพบในกรุงเทพมหานคร 99 รายในจังหวัดอ่ืน ๆ  

• ในการระบาดระลอกใหมน้ี (ระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 7 เมษายน 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 25,668 ราย โดย 

7,783 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 16,496 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 1,389 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศ ณ ปจจุบัน ผูปวย 23,892 รายหายดีแลว 1,741 รายกำลังรักษาตัว และ 35 รายเสียชีวิต  

• ในการระบาดระลอกใหม พบผูปวยแลวใน 68 จังหวัดของประเทศไทย  

• 17 จังหวัดที่มียอดผูปวยสะสมจากการระบาดระลอกใหมสูงกวา 50 ราย ไดแก จังหวัดราชบุรี (51 ราย) สุพรรณบุรี (62 ราย) อยุธยา (67 

ราย) สมุทรสงคราม (74 ราย) เพชรบุรี (90 ราย) อางทอง (125 ราย) นราธิวาส (134 ราย) นครปฐม (183 ราย) ตาก (219 ราย) นนทบุรี 

(220 ราย) จันทบุรี (222 ราย) สมุทรปราการ (495 ราย) ระยอง (585 ราย) ชลบุรี (702 ราย) ปทุมธานี (772 ราย) กรุงเทพมหานคร (2,687 

ราย) และสมุทรสาคร (17,185 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.  
• มาตรการควบคุม 

o ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณามาตรการจัดกลุมจังหวัดดวยรหัสสีพิเศษ 

โดย ศบค. จะเปนองคกรช้ีขาด 

o ตั้งแตบัดนี้ จะบังคับใชมาตรา 9 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรค เนื้อหาความวา ก) 

เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจในการจัดประเภทพื้นท่ีตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

มากที่สุด และ ข) เจาหนาที่สามารถตรวจสอบและสั่งปดสถานที่ชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 และใหคำ

ตักเตือนที่เหมาะสม ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจเต็มในการกำหนดพื้นท่ีดวยรหัสสีตามท่ี

เห็นสมควร 

• เทศกาลสงกรานต (ปใหมไทย) 

o แนะนำใหประชาชนเฉลิมฉลองวันปใหมไทยตามธรรมเนียมดั้งเดิม อนุญาตใหทำกิจกรรมตาง ๆ เชน ไปวัด รดน้ำดำหัว และสรงน้ำพระ 

แตหามเลนสาดน้ำ หามประแปงดินสอพองหรือแปงสีขาวท่ีใบหนาหรือรางกาย หามจัดงานสังสรรค (โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีปด) โดยเดด็ขาด 

• การฉีดวัคซีน 

o จำนวนผูท่ีไดรับการฉีดวัคซีนในประเทศไทย ณ วันท่ี 6 เมษายน 2564 คือ 

ผูรับโดสแรก = 274,354 คน 

ผูรับครบสองโดส = 49,635 คน 

• คำแนะนำแกประชาชน 
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o ถึงแมวาประเทศไทยจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนแลว แตก็ยังขอความรวมมือจากประชาชนชาวไทยให “อยูบาน หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ” และ/

หรือ ปฏิบัติตามหลัก DMHTT (เวนระยะ สวมหนากาก ลางมือ วัดอุณหภูมิ และใชแอปพลิเคชันไทยชนะ) สามารถเดินทางได แตตอง

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคสวนบุคคล 

o นักทองเที่ยวตองปฏิบัติตามมาตรการของแตละจังหวัด (เชน จังหวัดบุรีรัมยกำหนดใหมีการตรวจเชื้อแกผูที่เดินทางมาจากพื้นท่ีสีแดง 

หรือตองกักกันโรคเปนเวลา 14 วัน) จะมีการระดมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานเพื่อเฝาระวังผูที่มาจากพื้นท่ีที่มีการระบาด 

เจาหนาที่ตองตรวจสอบสถานประกอบการธุรกิจ (เชน บาร รานอาหาร) อยางใกลชิด และรัฐบาลขอใหประชาชนรวมมืออยางเต็มท่ี

เก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยของโควิด 19 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย

ไม่ว่าคุณจะรู้สึกปลอดภัยแค่ไหน ก็ไม่มีทาง

ที่ความเสี่ยงจะเปน็ศูนย์ในช่วงวันหยุด 

ควบคุมความเสี่ยงใหด้ ี

เพื่อปกป้องตนเองและผู้อืน่ 
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