
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 9 
ระลอกใหม่เมษายน 2564 (วันที่ 1 เมษายน – 25 สิงหาคม 2564) 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจเป็นหลัก เริ่มมีการเฝ้าระวังในประเทศ
ไทยตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งจากการเฝ้าระวังทำให้พบผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 
เป็นเพศหญิง สัญชาติจีน อายุ 61 ปี เดินทางมากจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน วันที่ 31 มกราคม 2563 พบคนไทยคนแรกที่
ติดเชื้อโควิด-19 เป็นชายไทย อายุ 50 ปี อาชีพขับแท็กซี่ มีประวัติรับผู้โดยสารจากเมืองอู่ฮ่ันที่มีอาการป่วยไปโรงพยาบาล 
หลังจากนั้นก็พบการระบาดในหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ทั่วโลกพบผู้ป่วย 
COVID-19 จำนวน 212,147,418 ราย เสียชีวิต 4,436,657 ราย โดยประเทศไทยอยู ่อันดับที ่ 33 พบผู ้ป่วยทั้งสิ้น 
1,049,295 ราย เสียชีวิต 9,320 ราย รายละเอียดดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ทั่วโลก แยกรายประเทศ 20 อันดับแรก 

ที่มา: Page Facebook ไทยรู้สู้โควิท กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

 

 



สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 9 ระลอกใหม่เมษายน 2564 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เขตสุขภาพที่ 9 พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

เมษายน 2564 จำนวน 50,232 ราย เสียชีวิต 247 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.49 อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 
1:1.04 กลุ่มอายุ 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 20-29 ปี 7,255 ราย รองลงมาคือกลุ่มอายุ 30-39 ปี 6,420 ราย 
และกลุ่มอายุ 40-49 ปี 5,906 ราย อาการแรกรับส่วนใหญ่มีอาการป่วย ร้อยละ 56.5 ไม่มีอาการป่วย ร้อยละ 43.5 
รายละเอียดดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย COVID-19 ระลอกใหม่เมษายน 2564 (ข้อมูลบางรายไม่ครบถ้วนอาจทำให้ผลรวม

ของแต่ละตัวแปรไม่เท่ากัน) 
ที่มา; ทีม SAT COVID-19 สคร.9 นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 



กระจายตามเวลา: เขตสุขภาพท่ี 9 พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ระลอกเมษายน 2564 รายแรกเมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2564 โดยมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ 25 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกเขตพ้ืนที่สุขภาพที่ 9 แล้ว
มาป่วยหรือเดินทางมารักษาในพื้นที่ ซึ่งเป็นช่วงที่กรุงเทพมหานครเริ่มมีการปิดแคมป์ไซต์งานก่อสร้าง เมื่อแยกรายจังหวัด
พบว่าสถานการณเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดดังรูปที่ 3 และ 4 

 
รูปที่ 3 จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ระลอกใหม่เมษายน 2564 เขตสุขภาพท่ี 9, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัด

สุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ จำแนกรายสัปดาห์ 
ที่มา; ทีม SAT COVID-19 สคร.9 นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

 



 
รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ระลอกใหม่เมษายน 2564 Import cases และ Local case  

จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ จำแนกรายสัปดาห์ 
ที่มา; ทีม SAT COVID-19 สคร.9 นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 



กระจายตามสถานที ่ส่วนใหญ่พบในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ อัตราป่วย 851.74 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ 
จังหวัดบุรีรัมย์ อัตราป่วย 728.96 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วย 728.06 ต่อประชากรแสนคน 
และจังหวัดชัยภูมิ อัตราป่วย 678.39 ต่อประชากรแสนคน รายละเอียดดังตารางที่ 1 ซึ่งมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุก
สัปดาห์ในทุกอำเภอ รายละเอียดดังรูปที่ 5 และ 6 

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต โรคไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่เมษายน 2564 จำแนกรายจังหวัด 
จังหวัด จำนวนป่วย  

(ราย) 
อัตราป่วย  

(ต่อประชากรแสนคน) 
จำนวนตาย 

(ราย) 
อัตราป่วยตาย  

(ร้อยละ) 
นครราชสีมา 19,195 728.06 122 0.64 
บุรีรัมย์ 11,565 728.96 31 0.27 
สุรินทร์ 11,806 851.74 32 0.27 
ชัยภูมิ 7,666 678.39 62 0.81 
เขตสุขภาพที่ 9 50,232 745.38 247 0.49 

ที่มา; ทีม SAT COVID-19 สคร.9 นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

 
รูปที่ 5 จำนวนผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่เมษายน 2564 รายอำเภอ เขตสุขภาพที่ 9 

จำแนกรายสัปดาห์ที่ 22-27 
ที่มา; ทีม SAT COVID-19 สคร.9 นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

 



 
รูปที่ 6 จำนวนผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่เมษายน 2564 รายอำเภอ เขตสุขภาพที่ 9 

จำแนกรายสัปดาห์ที่ 28-33  
ที่มา; ทีม SAT COVID-19 สคร.9 นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผู้ป่วย COVID-19 ระลอกเมษายน 2564 เสียชีวิต 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เขตสุขภาพที่ 9 พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

เมษายน 2564 เสียชีวิต 247 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.49 อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1:1.23กลุ่มอายุ 3 
อันดับแรกที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 70 ปี 73 ราย รองลงมาคือกลุ่มอายุ 60-69 ปี จำนวน 44 ราย และกลุ่มอายุ 50-
59 ปี อัตราป่วย 60 ราย ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อส่วนใหญ่เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาด 106 ราย รองลงมาคือ สัมผัส
ผู้ป่วยยืนยันในครอครัวหรือชุมชน 92 ราย โดยผู้เสียชีวิตทกุรายไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม มีโรคประจำตัวด้วยโรคเรื้อรัง 
104 ราย (ร้อยละ 42.10) และเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 117 ราย (ร้อยละ 47.37) รายละเอียดดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย COVID-19 ระลอกใหม่เมษายน 2564 เสียชีวิต (ข้อมูลบางรายไม่ครบถ้วนอาจทำ

ให้ผลรวมของแต่ละตัวแปรไม่เท่ากัน) 
ที่มา; ทีม SAT COVID-19 สคร.9 นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 



การประเมินสถานการณ์ 
 แนวโน้มสถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในเขตพ้ืนที่สุขภาพที่ 9 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกเขต
สุขภาพที่ 9 แล้วมาป่วยในพ้ืนที่มีจำนวนลดลง แต่เป็นที่น่ากังวลว่าจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในเขตสุขภาพที่ 9 มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น ดังนั้นถ้าหากไม่มีการควบคุมโรค ค้นหาผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ที่รวดเร็ว และดำเนินมาตรการป้องกันโรค DMHTT ที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มงวด จำนวนผู้ป่วย COVID-19 อาจมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  

 
 
 

นายณัฐพล จำปาสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้เขียนรายงาน 
นางสาวฉัตรธิดา ศรีภู่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้เขียนรายงาน 

นางนันทนา แต้ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้ตรวจทาน 
กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 


