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ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 170 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 559 รายใหม่ ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 

30,869 ราย มีผู้ เสียชีวิต 1 รายใหม่ในวนันี ้

• ในผู้ ป่วยท่ีพบในประเทศไทย ร้อยละ 91.1 (28,128 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (96 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 8.6% (2,645 ราย) กําลงั

รักษาหรือแยกกกัตวั (2,055 รายอยู่ในโรงพยาบาล และ 590 รายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผู้ ป่วยยืนยนั 559 จากห้องปฏิบตัิการท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 10 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค 

o 214 รายมีความเก่ียวข้องกับกลุ่มผู้ติดเชือ้จากสถานบนัเทิง ประกอบด้วยในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 82 ราย ชาวเกาหลี 3 

ราย) จงัหวดัเชียงใหม่ (ชาวไทย 5 ราย) เชียงราย (ชาวไทย 2 ราย) ลําปาง (ชาวไทย 1 ราย) น่าน (ชาวไทย 1 ราย) พิษณุโลก 

(ชาวไทย 1 ราย) เพชรบูรณ์ (ชาวไทย 2 ราย) นนทบุรี (ชาวไทย 2 ราย) ปทุมธานี (ชาวไทย 3 ราย) ลพบุรี (ชาวไทย 1 ราย) 

ราชบุรี (ชาวไทย 1 ราย) สมทุรสาคร (ชาวไทย 3 ราย) เพชรบุรี (ชาวไทย 3 ราย) กาญจบรีุ (ชาวไทย 1 ราย) ประจวบคีรีขันธ์ 

(ชาวไทย 28 ราย) ชลบุรี (ชาวไทย 6 ราย ชาวญ่ีปุ่ น 1 ราย) สมุทรปราการ (ชาวไทย 31 ราย) ระยอง (ชาวไทย 3 ราย) 

ฉะเชิงเทรา (ชาวไทย 2 ราย) จนัทบุรี (ชาวไทย 3 ราย) ตราด (ชาวไทย 1 ราย) สระแก้ว (ชาวไทย 6 ราย) สมทุรสงคราม (ชาว

ไทย 1 ราย) ขอนแก่น (ชาวไทย 5 ราย) มหาสารคาม (ชาวไทย 1 ราย) อดุรธานี (ชาวไทย 6 ราย) อบุลราชธานี (ชาวไทย 6 ราย) 

สรุาษฎร์ธานี (ชาวไทย 1 ราย) และภเูก็ต (ชาวไทย 2 ราย)  

o 31 รายเป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบักลุ่มผู้ติดเชือ้จากสถานบนัเทิง ประกอบด้วย นนทบรีุ (ชาวไทย 3 ราย) ปทมุธานี (ชาวไทย 1 ราย) 

ราชบุรี (ชาวไทย 1 ราย) ประจวบคีรีขนัธ์ (ชาวไทย 1 ราย) สมทุรสาคร (ชาวไทย 1 ราย) ชลบุรี (ชาวไทย 8 ราย) สระแก้ว (ชาว

ไทย 5 ราย) สมทุรปราการ (ชาวไทย 5 ราย) จนัทบรีุ (ชาวไทย 1 ราย) นครราชสีมา (ชาวไทย 4 ราย) ภเูก็ต (ชาวไทย 1 ราย) 

o 124 ราย ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ติดเชือ้จากสถานบนัเทิง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 40 ราย ชาวอิรัก 1 

ราย ชาวเมียนมา 1 ราย ชาวลาว 1 ราย ชาวฝร่ังเศส 1 ราย) จงัหวดัเชียงใหม่ (ชาวไทย 10 ราย) นครสวรรค์ (ชาวไทย 1 ราย) 

นนทบุรี (ชาวไทย 4 ราย ชาวเมียนมา 1 ราย) ปทุมธานี (ชาวไทย 7 ราย) สระบุรี (ชาวไทย 1 ราย) เพชรบุรี (ชาวไทย 1 ราย) 

ขอนแก่น (ชาวไทย 1 ราย) นครปฐม (ชาวไทย 1 ราย) ชลบุรี (ชาวไทย 5 ราย ชาวญ่ีปุ่ น 2 ราย) อุดรธานี (ชาวไทย 4 ราย) 

นครราชสีมา (ชาวไทย 2 ราย) บุรีรัมย์ (ชาวไทย 8 ราย) ชยัภูมิ (ชาวไทย 2 ราย) ชุมพร (ชาวไทย 4 ราย) สระแก้ว (ชาวไทย 2 

ราย) สมทุรสาคร (ชาวไทย 2 ราย ชาวเมียนมา 3 ราย) สมทุรปราการ (ชาวไทย 4 ราย) ลพบรีุ (ชาวไทย 2 ราย) ราชบรีุ (ชาวไทย 

2 ราย) ระยอง (ชาวไทย 3 ราย) สรุาษฎร์ธานี (ชาวไทย 3 ราย) สงขลา (ชาวไทย 5 ราย) 

o 32 รายอยู่ระหว่างสอบสวนโรค ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 9 ราย) จงัหวดัเชียงใหม่ (ชาวไทย 1 ราย) ปทุมธานี 

(ชาวไทย 1 ราย) สระบุรี (ชาวไทย 1 ราย) ชลบุรี (ชาวไทย 5 ราย ชาวญ่ีปุ่ น 1 ราย ชาวจีน 1 ราย) สระแก้ว (ชาวไทย 3 ราย) 

สมทุรปราการ (ชาวไทย 6 ราย) จนัทบุรี (ชาวไทย 1 ราย) ชุมพร (ชาวไทย 1 ราย) ภูเก็ต (ชาวไทย 1 ราย) สงขลา (ชาวไทย 1 

ราย) 

o 148 รายพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร (ชาวไทย 128 ราย ชาวลาว 1 ราย ชาวฟิลิปปินส์ 1 ราย) จังหวดั

ชลบรีุ (ชาวไทย 17 ราย) ประจวบคีรีขนัธ์ (ชาวไทย 1 ราย)  

• ในจํานวนผู้ ป่วย 549 รายท่ีพบในประเทศไทย 9 รายพบในจงัหวดัสมทุรสาคร 226 รายพบในกรุงเทพมหานคร 274 รายในจงัหวดัอ่ืน ๆ 

9 เมษายน 2564 

96 2,645 
กําลังรักษา 

28,128 
  (+27) 
หายดีแล้ว 

(+559) 
ยืนยันแล้ว 

 

30,869 
(+1) 

เสียชีวิต 

 

 



 
 
 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.  
การตรวจหาเชือ้ที่โรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งแจ้งว่าไม่สามารถทําการตรวจหาเชือ้เพ่ิมได้

อีกแล้ว ปัญหานีเ้ป็นผลมาจากกฎระเบียบท่ีระบุว่าหากโรงพยาบาลใด

ตรวจพบผู้ติดเชือ้ โรงพยาบาลนัน้จะต้องรับผู้ ติดเชือ้เป็นผู้ ป่วยใน แต่

เน่ืองจากในปัจจบุนัโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมีจํานวนเตียงจํากดั จึง

ได้ปฏิเสธท่ีจะตรวจหาเชือ้ให้กับผู้ ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จากการ

หารือ กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขร่วมหารือเพ่ือแก้ไข

ปัญหา โดยทางเลือกอีกอย่างหน่ึงคือการเปิดโฮสปิเทล (hospitels) และ

โรงพยาบาลสนาม  

การจัดสรรวัคซีน 

รัฐบาลขอยํา้ว่าไม่มีข้อห้ามสําหรับภาคเอกชนในการนําเข้าวัคซีน ทัง้นี ้

ตามแผนการเดิม รัฐบาลสามารถฉีดวคัซีนให้ประชากรไทยได้ 31 ล้าน 

คน (ด้วยวคัซีน Sinovac และ AstraZeneca) และเพ่ิมเติมอีก 4 ล้านคนสําหรับ “การใช้งานกรณีเร่งด่วน” ในช่วงการระบาดระลอกใหม่ 

 

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสขุ 9 เม.ย. 2564 

อย่านัดพบผู้อื่นหากรู้สึกไม่สบาย หรือหากต้องแยก

กักตัวหรือกกักนัโรค น่ีคอืสิ่งสาํคัญในการตัดวงจร

การแพร่เชือ้ 

 

อยู่บ้านหาก

รู้สึกไม่สบาย 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://twitter.com/WHOThailand
http://www.who.int/thailand
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มาตรการควบคุม 

• ตัง้แต่เท่ียงคืนวนันี ้สถานบนัเทิง ทัง้บาร์ ผบั ร้านคาราโอเกะและร้านนวด ใน 41 จงัหวดัท่ีพบผู้ติดเชือ้โควิด 19 จะปิดให้บริการเป็นเวลา 

14 วนั หากสถานการณ์ในจงัหวดัอ่ืนมีการเปล่ียนแปลง เช่น หากเกิดกลุ่มผู้ติดเชือ้ใหม่ ผู้ว่าราชการจงัหวดัมีอํานาจในการสัง่ปิดสถานท่ี

ดงักล่าว อย่างไรก็ดี มาตรการนีไ้ม่ครอบคลมุร้านอาหาร 

• สถานการณ์จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละจงัหวดัดงันัน้ผู้ว่าราชการจงัหวดัอาจเสนอมายงัศบค.เพ่ือพิจารณาใช้มาตรการเพ่ิมเติม 

• เจ้าหน้าท่ี (กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท้องถิ่น) จะเพ่ิมความพยายามในการตรวจสอบสถานประกอบการท่ีอยู่ในประเภท “สถาน

บนัเทิง” 

• ขอความร่วมมืออย่างจริงจงัจากภาคเอกชนและประชาชนทัว่ไป 

• กระทรวงสาธารณสขุจะรายงานสถานการณ์โควิด 19 ในช่วงวนัหยดุสงกรานต์ทกุวนั ณ เวลา 15:00 น. 
 

คาํอธิบาย : ผลกระทบจากไวรัสสายพันธ์ุอังกฤษ (B.1.1.7) 
ปัจจบุนั เราพบว่าสายพนัธุ์ของไวรัส SARS-CoV-2 ท่ีน่ากงัวล 3 สายพนัธ์ุ 

ในท่ีนีม้ีสายพันธุ์  B.1.1.7 ท่ีเ พ่ิงพบในประเทศไทยรวมอยู่ ด้วย มี

ความสามารถในการแพร่เชือ้ได้สงู และหากพบในชมุชนแล้วก็มแีนวโน้มท่ี

จะระบาดอย่างรวดเร็ว เมื่อประชาชนสัมผัสกับเชือ้แล้ว ไวรัสสายพันธ์ุ

ใหม่นีก้็จะกลายเป็นสายพนัธ์ุหลกัและเป็นสาเหตขุองการติดเชือ้มากกว่า

สายพันธุ์เก่าท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว ในประเทศกัมพูชา จํานวนผู้ ป่วยเพ่ิมขึน้

มากกว่า  6 เท่า  ตัง้แต่พบผู้ ติดเชื อ้สายพันธุ์  B 1.1.7  ครัง้แรกเมื่อ

กลางเดือนกมุภาพนัธ์จนถึงปัจจบุนั ในขณะนัน้ไวรัสสายพนัธ์ุ B.1.1.7 ถกู

พบใน 80 ประเทศ แต่ภายในสิน้เดือนมีนาคมได้เพ่ิมเป็น 130 ประเทศ 

และในประเทศไทย เราก็กําลังเห็นยอดผู้ติดเชือ้ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว

เช่นกัน ดังท่ีตารางแสดงให้เห็น ยอดผู้ติดเชือ้รายวันของสัปดาห์ท่ีแล้ว

เพ่ิมขึน้เกือบ 10 เท่าจาก 58 รายเมื่อวนัศกุร์ท่ีแล้วเป็น 559 รายในวนัศกุร์

นี ้(น่ีเป็นยอดของผู้ติดเชือ้ทัง้หมด รวมถึงผู้ ท่ีติดเขือ้สายพันธ์ุ B.1.1.7 ด้วย) การเพ่ิมขึน้นีส้ร้างแรงกดดนัให้กับระบบสุขภาพในการรับมือ

สถานการณ์ ไม่เพียงแตต่่อผู้ ป่วยโควดิ 19 ท่ีมากขึน้ แต่ยงัรวมถึงบริการอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาลท่ีอาจได้รับผลกระทบจากโควิด 19  

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

วนัท่ี ยอดรวม (พบจากระบบเฝา้ระวงั การ

ค้นหาเชิงรุก และสถานกกักนัโรค) 

9 เม.ย. (ศกุร์) 559 

8 เม.ย. (พฤหสับด)ี 405 

7 เม.ย. (พธุ) 334 

6 เม.ย. (องัคาร) 250 

5 เม.ย. (จนัทร์) 194 

4 เม.ย. (อาทิตย์) 96 

3 เม.ย. (เสาร์) 84 

2 เม.ย. (ศกุร์) 58 
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