
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 169 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 405 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 

30,310 ราย ไมมีผูเสียชีวิตรายใหมในวันนี้ 

• ในผูปวยท่ีพบในประเทศไทย รอยละ 92.7 (28,101 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (95 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 7% (2,114 ราย) กำลังรักษา

หรือแยกกักตัว (1,519 รายอยูในโรงพยาบาล และ 595 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 405 จากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 14 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 197 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังและมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสมัผัส

กับผูปวยยืนยัน ประกอบดวยในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 46 ราย ชาวญี่ปุน 1 ราย ชาวจีน 1 ราย) จังหวัดเชียงใหม (ชาวไทย 3 

ราย ชาวไตหวัน 1 ราย ชาวสิงคโปร 1 ราย) ลำปาง (ชาวไทย 1 ราย) เชียงราย (ชาวไทย 1 ราย) พิษณุโลก (ชาวไทย 4 ราย) อยุธยา 

(ชาวไทย 2 ราย) สระบุรี (ชาวไทย 1 ราย) นนทบุรี (ชาวไทย 18 ราย) ปทุมธานี (ชาวไทย 8 ราย) นครปฐม (ชาวไทย 6 ราย) 

สุพรรณบุรี (ชาวไทย 2 ราย) สมุทรสาคร (ชาวไทย 9 ราย) ฉะเชิงเทรา (ชาวไทย 1 ราย) ชลบุรี (ชาวไทย 11 ราย ชาวกัมพูชา 1 

ราย ชาวญี่ปุน 2 ราย) สมุทรปราการ (ชาวไทย 23 ราย) สระแกว (ชาวไทย 14 ราย) ระยอง (ชาวไทย 1 ราย)ประจวบคีรีขันธ (ชาว

ไทย 13 ราย ชาวสหราชอาณาจักร 1 ราย) ขอนแกน (ชาวไทย 3 ราย) หนองบัวลำภู (ชาวไทย 1 ราย) อุดรธานี (ชาวไทย 7 ราย) 

บุรีรัมย (ชาวไทย 2 ราย) ชัยภูมิ (ชาวไทย 2 ราย) ยโสธร (ชาวไทย 1 ราย) ภูเก็ต (ชาวไทย 3 ราย) นครศรีธรรมราช (ชาวไทย 1 

ราย) ชุมพร (ชาวไทย 3 ราย) และสงขลา (ชาวไทย 2 ราย)  

o 194 รายพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 45 ราย ชาวเมียนมา 2 ราย) จังหวัดสมุทรสาคร (ชาวไทย 1 

ราย) และอีก 146 ราย ณ เรือนจำในจังหวัดนราธิวาสอยูในระหวางสอบสวนโรค 

• ในจำนวนผูปวย 391 รายท่ีพบในประเทศไทย 9 รายพบในจังหวัดสมุทรสาคร 95 รายพบในกรุงเทพมหานคร287 รายในจังหวัดอ่ืน ๆ  

• ในการระบาดระลอกใหมน้ี (ระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 8 เมษายน 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 26,073 ราย โดย 

7,980 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 16,690 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 1,403 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศ ณ ปจจุบัน ผูปวย 23,924 รายหายดีแลว 2,114 รายกำลังรับการรักษา และ 35 รายเสียชีวิต  

• ในการระบาดระลอกใหม พบผูปวยแลวใน 68 จังหวัดของประเทศไทย  

• 17 จังหวัดที่มียอดผูปวยสะสมจากการระบาดระลอกใหมสูงกวา 50 ราย ไดแก จังหวัดราชบุรี (51 ราย) สุพรรณบุรี (64 ราย) อยุธยา (69 

ราย) สมุทรสงคราม (74 ราย) เพชรบุรี (90 ราย) อางทอง (125 ราย) นครปฐม (189 ราย) ตาก (219 ราย) จันทบุรี (222 ราย) นนทบุรี (238 

ราย) นราธิวาส (280 ราย) สมุทรปราการ (518 ราย) ระยอง (586 ราย) ชลบุรี (716 ราย) ปทุมธานี (780 ราย) กรุงเทพมหานคร (2,782 

ราย) และสมุทรสาคร (17,194 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 

ทางการกำลังพิจารณาเรื่องการปดสถานบันเทิงใน 41 จังหวัด 

เปนระยะเวลา 14 วัน นายกรัฐมนตรีจะแถลงผลการพิจารณา 

ในวันศุกรท่ี 9 เมษายน  

• การทำงานจากท่ีบาน 

ขอความรวมมือใหท้ังภาครัฐและบริษัทเอกชนพิจารณาให 

พนักงานทำงานจากท่ีบานเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเช้ือ  

• โรงพยาบาลสนาม 

เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐตองรับผูปวยมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ จึงมีการพิจารณาแผนทางเลือกตาง ๆ 3 ดาน ดังน้ี 1. 

การเพิ่มเตียงผูปวย 2. การใชสถานกักกันโรคทางเลือก โดยใหมี

เจาหนาที่โรงพยาบาลดูแลบุคคลท่ีเขาพักในโรงแรมที่เปนสถาน

กักกันโรคทางเลือก 3. การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 

 

 

เม่ืออยู่กลางแจ้ง และไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ 

ให้สวมหน้ากาก 

เม่ืออยู่ในอาคารและไม่แน่ใจว่าอากาศถ่ายเทหรือไม่ 

ให้สวมหน้ากากเสมอ ไม่ว่าจะสามารถเว้นระยะห่างได้

หรือไม่กต็าม 
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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 
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ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

• กลุมผูติดเชื้อทองหลอ/เอกมัย 

o พบผูติดเชื้อรวม 504 รายที่มีความเกี่ยวของกับสถานบันเทิงยานทองหลอ/เอกมัย และมีผูติดเชื้อดวยไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ 

B.1.1.7 ดวย ซึ่งเปนสายพันธุท่ีมีความสามารถในการแพรเช้ือสูง 

o ผูติดเช้ือสวนใหญอยูในวัยทำงาน (อายุระหวาง 20-30) และกระจายตัวอยูใน 20 จังหวัด (แตสวนใหญกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานคร) 

• คำแนะนำแกประชาชน 

อยาน่ิงนอนใจ สวมหนากากอนามัยเสมอ และปฏิบัติตามมาตรการปองกันท้ังหมดเพ่ือปองกันการแพรกระจายหรือการติดเช้ือไวรัส  

ความรวมมือจากทุกภาคสวนมีความสำคัญในการปกปองสุขภาพของเรา 
 

คำอธิบาย : ผลกระทบจากไวรัสสายพันธุอังกฤษ (B.1.1.7) 
วานน้ี กระทรวงสาธารณสุขไดแถลงวาผูปวยจำนวนหน่ึงในกลุมทองหลอ-เอกมัยติดเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ B.1.1.7 ซึ่งตรวจพบครั้งแรก

ในประเทศสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนกันยายน 2563 -- ไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ B.1.1.7 คืออะไร? ตามท่ีไดอธิบายไวในรายงานสถานการณ

โควิดหลายฉบับกอนหนา การกลายพันธุของไวรัสน้ันเปนเรื่องธรรมชาตแิละสวนใหญไมไดสงผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญตอมนุษย แตในบางครั้ง การ

กลายพันธุก็สามารถสรางแตมตอใหกับไวรัสได สาเหตุท่ีทำใหไวรัสสายพันธุน้ีเปนท่ีนากังวลก็คือความสามารถในการแพรเช้ือท่ีสูงกวาสายพันธุกอน

หนา มีหลักฐานบงช้ีวาอัตราการติดเช้ือน้ันเพ่ิมสูงข้ึนถึงรอยละ 36-70 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ไวรัสสายพันธุน้ีไดกลายเปนสายพันธุหลักในส

หราชอาณาจักรดวยอัตราการติดเชื้อที่สูงกวาสายพันธุกอนหนา และนับตั้งแตนั้นเปนตนมา ไวรัสสายพันธุนี้ก็ถูกตรวจพบในกวา 130 ประเทศ 

หลักฐานแสดงใหเห็นวายอดผูปวยของบางประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในชวงน้ีเปนผลมาจากสายพันธุน้ี 
 

สาเหตุประการท่ีสองท่ีทำใหไวรัสสายพันธุน้ีนาเปนหวงก็คือหลักฐานท่ีเราพบใหม ซึ่งบงช้ีวาสายพันธุน้ีอาจทำใหอาการของโรคโควิด 19 รุนแรงข้ึน 

แมวาในตอนแรกจะยังไมมีหลักฐานถึงความรนุแรงของโรคท่ีเพ่ิมข้ึน แตรายงานลาสุดระบุวาไวรัสสายพันธุน้ีทำใหยอดการเขารับการรักษาพยาบาล

และยอดผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 

มาตรการปองกันดานสาธารณสุขและสังคมที่มีอยูนั้นยังคงใชไดผลกับการปองกันไวรัสสายพันธุนี้เชนเดียวกับสายพันธุอื่น ๆ กอนหนา อยางไรก็

ตามเนื่องจากเปนสายพันธุท่ีแพรกระจายไดงายกวา ประชาชนจึงตองตองสวมหนากากและไอจามอยางถูกวิธี ลางมือ และเวนระยะหางอยาง

ถูกตอง เขมงวด และตอเนื่อง และการหลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมที่แออัด โดยเฉพาะบารหรือคลับ ที่การระบายอากาศไมดีและผูคนไมเครงครัดใน

การสวมหนากาก ก็ยิ่งมีความสำคัญมากกวาเดิม  
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย
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