
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 177 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันน้ี กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 2,041 รายใหม มีผูเสียชีวิต 31 รายใหมในวันน้ี นอกจากน้ี 981 รายเปน

ผูปวยหนัก และ 278 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันน้ี รอยละ 57.7 (40,984 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.4 (276 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 41.9 

(29,765 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว (21,473 รายอยูในโรงพยาบาล และ 8,292 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 2,041 รายจากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 1,943 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจไดรับเช้ือ) 

o 97 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเช้ือใหประชาชนในชุมชนท่ีหนวยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง) 

o 1 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

• ระหวางวันที่ 1 เมษายน – 3 พฤษาคม 2564 มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 42,162 ราย โดย 35,584 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผาน

ระบบเฝาระวัง 6,349 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 229 รายตรวจพบในบุคคลที่เดินทางมาจากตางประเทศ 182 ราย

เสียชีวิต  

• 10 จังหวัดที่มยีอดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (675 ราย) นนทบุรี (277 ราย) 

สมุทรปราการ (161 ราย) ชลบุรี (153 ราย) สุราษฎรธานี (69 ราย) เชียงใหม (55 ราย) ปทุมธานี (51 ราย) สมุทรสาคร (46 ราย) สงขลา (27 

ราย) นครปฐม (23 ราย) 

• 5 จังหวัดที ่มียอดผู ปวยโควิด 19 ท่ีไดร ับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในระลอกปจจุบัน (1 เมษายน - 3 พฤษภาคม) ไดแก 

กรุงเทพมหานคร (13,958 ราย) เชียงใหม (3,673 ราย) ชลบุรี (2,762 ราย) สมุทรปราการ (2,167 ราย) และนนทบุรี (2,141 ราย) 

 

3 พฤษภาคม 2564 

276 29,765 
กำลังรักษา 

40,984 
  (+1,726) 

 หายดีแล้ว 

(+2,041) 
ยืนยันแล้ว 

 

71,025 
(+31) 
เสียชีวิต 

 

 

 

ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 
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ย 
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ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 3 พ.ค. 2564 วันที่รายงาน 

หายแลว้ กำลังรักษา เสียชีวิต 



 
 
 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.  
• กลุมผูติดเชื้อคลองเตย 

การพบผูปวยติดเชื้อโควิด 19 ในยานคลองเตยทำใหเกิดความกังวลเกี่ยวกับการแพรกระจายของเชื้อเนื่องมาจากสภาพความเปนอยูของ

ประชากรในชุมชนแออัด จากการคนหาผูปวยเชิงรุกในกลุมตัวอยาง 1,336 ราย พบผูติดเชื้อ 99 ราย ในอีก 8 วันจากนี้จะมีการตรวจเช้ือ

เพ่ิมเติมท่ัวท้ังเขตพ้ืนท่ี 

• คำแนะนำสำหรับประชาชน 

o สมาชิกในครอบครัวท่ีมีภารกิจตองออกจากบานไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวที่เปน

ผูสูงอายุเพ่ือปองกันการแพรเช้ือโควิด 19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำใหผูท่ีอาศัยอยูในบานหลังเดียวกันใหหมั่นทำค

วามะอาดฆาเช้ือพ้ืนท่ีและสิ่งของท่ีใชรวมกัน เชน โตะอาหาร ลูกบิดประตู อุปกรณรับประทานอาหาร และรีโมทคอนโทรล และควรสวม

หนากากอนามัยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูกับผูสูงอายุ  

o คำแนะนำจากองคการอนามัยโลกเนนย้ำวา การดูแลสุขภาพจิตมีความสำคัญพอ ๆ กับการดูแลสุขภาพกาย 

• มาตรการปองกัน 

ทางการไดเพ่ิมความเขมงวดในการควบคุมดูแลแนวชายแดนของไทยกับมาเลเซียและกัมพูชา ขอใหชุมชนทองถ่ินรวมมืออยางเต็มท่ี 
 

การวิเคราะหสถานการณ 
ความผันผวนของยอดผูปวยโควิด 19 ท่ีมีการรายงานในชวงไมก่ีวันท่ี

ผานมา (บางวันลดลง บางวันเพ่ิมข้ึน) หมายความวาในขณะน้ี เรายัง

ไมสามารถคาดเดาทิศทางของสถานการณโดยรวมได จะตองรอดูอีก 

1-2 ส ัปดาหเพื ่อใหสามารถประเมินผลจากการมาตรการดาน

สาธารณสุขและสังคม (ซึ่งเขมงวดขึ้น) ท่ีไดบังคับใชลาสุดท่ีจะมีตอ

อัตราการแพรเช้ือไดอยางนาเช่ือถือ 
 

ยอดผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 รวมทั้งผูที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ

น้ันเพ่ิมข้ึนทุกวัน และเปนสาเหตุสำคัญของความกังวลและเก่ียวของ

โดยตรงกับยอดผูปวยใหมที่เพิ่มสูงขึ้นในชวงน้ี จากประสบการณใน

ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ เราทราบดีวาผูปวยหนักจากโควิด 

19 น้ันมีสัดสวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับผูปวยทั้งหมด และจาก

การศึกษาพบวา ผ ู ป วยจำนวนมากอยางมีน ัยสำคัญที ่ต องใช

เครื่องชวยหายใจจะไมกลับมาฟนตัว แมจะไดรับการดูแลดวยความรู

ทางวิทยาศาสตรการแพทยอยางดีที่สุดเทาที่จะเปนไปไดก็ตาม ขาว

รายก็คือสถานการณเชนน้ีจะยังคงดำเนินตอไปจนกวาเราจะสามารถ

ควบคุมการระบาดในปจจุบันได 
 

แม้ว่าคุณจะได้รับวัคซนัแล้ว  

การสวมหน้ากากก็ยังเปน็วธิีทีคุ่ณจะสามารถช่วยชวีิตคนได ้

โดยทั่วไป ไวรัส SARS-COV-2  

เข้าส่ร่างกายทางจมก 

นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าระบบ

ภูมิค้มกันของเราสามารถต่อสู้กับไวรัสที่

เข้าสู่ส่วนนี้ของร่างกายได้หรือไม่ แม้ว่า

เราจะได้รับวัคซีนแล้ว 

วัคซีนสามารถป้องกันการป่วย

จากไวรัส 

แต่ไวรัสที่ปะปนออกมากับการไอจาม

อาจมีมากพอที่จะทำให้ผู้อื่นติดเชื้อ 
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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


 
 
 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 
 

กรมควบคุมโรคไดวิเคราะหผูเสยีชีวิต 52 รายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครวันน้ี พบวาผูเสียชีวิตสวนใหญสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันในครอบครัวของ

ตน นอกจากนี้ยังพบวาผูเสียชีวิตสวนใหญมีปจจัยเสี่ยงท่ีสามารถระบุได ไดแก อายุมาก โรคอวน และโรคประจำตัว เชน โรคเบาหวานและ

โรคหัวใจ การเสียชีวิตในทุกกรณีเหลานี้สามารถปองกันไดโดยปฏิบัติตามมาตรการพื้นฐานในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ หากเราตัดวงจร

การแพรกระจายของเช้ือไวรัสโควิด 19 เราก็จะสามารถหยุดเช้ือได บรรเทาภาระของสถานพยาบาล ปกปองบุคลากรทางการแพทยและชวยชีวิต

ผูคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

*ซ้ือ  

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพั ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย

หากคุณกำลังพักรักษาตวัหรือดูแลคนท่ีคุณรักท่ีบ้าน 

คุณควรทำอยา่งไรเพ่ือให้ทุกคนปลอดภัยจาก โควิด 19? 

ใครควรได้รับการดแูลท่ีบ้าน? เราจะป้องกันไมใ่ช้สมาชกิ

ในบ้านคนอ่ืนติดเชื้อได้อยา่งไร? สัญญาณเตือนอะไรท่ี

ต้องสังเกตเพ่ือให้ทราบวา่ต้องตดิต่อแพทย์?  

 

ดร. เอพริล บอลเลอร์ จากองคก์ารอนามัยโลกอธิบายไว้

แล้วใน “วิทยาศาสตร์ 5 นาที” 
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