โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ข้อมูลจากการแถลงข่าวภาคเที่ยงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข

3 พฤษภาคม 2564

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

71,025
(+2,041)

276
(+31)

29,765

ยืนยันแล้ว

เสียชีวิต

40,984
(+1,726)

กำลังรักษา

หายดีแล้ว

ความคืบหน้าสถานการณ์
ในประเทศไทย
ฉบับที่ 177

ขอมูลสำคัญ
•

•

•

•

•

วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 2,041 รายใหม มีผูเสียชีวิต 31 รายใหมในวันนี้ นอกจากนี้ 981 รายเปน
ผูปวยหนัก และ 278 รายในจำนวนนี้ตองใชเครื่องชวยหายใจ
ในผูปวยที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันนี้ 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 รายจากหองปฏิบัติการที่มีการรายงานในวันนี้ ประกอบดวย
o 1,943 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูที่
ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูที่สัมผัสกับผูปวย และผูที่มีความกังวลวาตนอาจไดรับเชื้อ)
o 97 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเชื้อใหประชาชนในชุมชนที่หนวยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง)
o 1 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูที่เดินทางมาจากตางประเทศ
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 จังหวัดที่มยี อดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในวันนี้ 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 จั ง หวั ด ที ่ ม ี ย อดผู  ป  ว ยโควิ ด 19 ที่ ไ ด ร ั บ การยื น ยั น จากห อ งปฏิ บ ั ติ ก ารสู ง สุ ด ในระลอกปจ จุบ ั น (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)
ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย ตามวันที่รายงาน
หายแล้ว

ยอดผู้ป่วย (สะสม)

•

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 3 พ.ค. 2564

วันที่รายงาน

กำลังรักษา

เสียชีวิต

ความคืบหนาจาก ศบค.
• กลุมผูติดเชื้อคลองเตย
การพบผูปวยติดเชื้อโควิด 19 ในยานคลองเตยทำใหเกิดความกังวลเกี่ยวกับการแพรกระจายของเชื้อเนื่องมาจากสภาพความเปนอยูของ
ประชากรในชุมชนแออัด จากการคนหาผูปวยเชิงรุกในกลุมตัวอยาง 1,336 ราย พบผูติดเชื้อ 99 ราย ในอีก 8 วันจากนี้จะมีการตรวจเชื้อ
เพิ่มเติมทั่วทั้งเขตพื้นที่
• คำแนะนำสำหรับประชาชน
o สมาชิกในครอบครัวที่มีภารกิจตองออกจากบานไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวที่เปน
ผูสูงอายุเพื่อปองกันการแพรเชื้อโควิด 19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำใหผูที่อาศัยอยูในบานหลังเดียวกันใหหมั่นทำค
วามะอาดฆาเชื้อพื้นที่และสิ่งของที่ใชรวมกัน เชน โตะอาหาร ลูกบิดประตู อุปกรณรับประทานอาหาร และรีโมทคอนโทรล และควรสวม
หนากากอนามัยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูกับผูสูงอายุ
o คำแนะนำจากองคการอนามัยโลกเนนย้ำวา การดูแลสุขภาพจิตมีความสำคัญพอ ๆ กับการดูแลสุขภาพกาย
• มาตรการปองกัน
ทางการไดเพิ่มความเขมงวดในการควบคุมดูแลแนวชายแดนของไทยกับมาเลเซียและกัมพูชา ขอใหชุมชนทองถิ่นรวมมืออยางเต็มที่

การวิเคราะหสถานการณ
ความผันผวนของยอดผูปวยโควิด 19 ที่มีการรายงานในชวงไมกี่วันที่
ผานมา (บางวันลดลง บางวันเพิ่มขึ้น) หมายความวาในขณะนี้ เรายัง
ไมสามารถคาดเดาทิศทางของสถานการณโดยรวมได จะตองรอดูอีก
1-2 สั ป ดาห เ พื ่ อ ให ส ามารถประเมิ น ผลจากการมาตรการด า น
สาธารณสุขและสังคม (ซึ่งเขมงวดขึ้น) ที่ไดบังคับใชลาสุดที่จะมีตอ
อัตราการแพรเชื้อไดอยางนาเชื่อถือ
ยอดผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 รวมทั้งผูที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ
นั้นเพิ่มขึ้นทุกวัน และเปนสาเหตุสำคัญของความกังวลและเกี่ยวของ
โดยตรงกับยอดผูปวยใหมที่เพิ่มสูงขึ้นในชวงนี้ จากประสบการณใน
ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ เราทราบดีวาผูปวยหนักจากโควิด
19 นั้นมีสัดสวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับผูปวยทั้งหมด และจาก
การศึ ก ษาพบว า ผู  ป  ว ยจำนวนมากอย า งมี น ั ย สำคั ญ ที ่ ต  อ งใช
เครื่องชวยหายใจจะไมกลับมาฟนตัว แมจะไดรับการดูแลดวยความรู
ทางวิทยาศาสตรการแพทยอยางดีที่สุดเทาที่จะเปนไปไดก็ตาม ขาว
รายก็คือสถานการณเชนนี้จะยังคงดำเนินตอไปจนกวาเราจะสามารถ
ควบคุมการระบาดในปจจุบันได

ลิงก์มีประโยชน์

•
•
•

แม้ว่าคุณจะได้รับวัคซันแล้ว
การสวมหน้ากากก็ยังเป็นวิธีทคี่ ุณจะสามารถช่วยชีวิตคนได้
โดยทั่วไป ไวรัส SARS-COV-2
เข้าส่ร่างกายทางจมก
นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าระบบ
ภูมิค้มกันของเราสามารถต่อสู้กับไวรัสที่
เข้าสู่ส่วนนี้ของร่างกายได้หรือไม่ แม้ว่า
เราจะได้รับวัคซีนแล้ว

วัคซีนสามารถป้องกันการป่วย
จากไวรัส
แต่ไวรัสที่ปะปนออกมากับการไอจาม
อาจมีมากพอที่จะทำให้ผู้อื่นติดเชื้อ

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีนี่
ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกที่นี่
ติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกที่นี่

สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ประเทศไทย 11000
สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int
ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ที่
www.who.int/thailand
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กรมควบคุมโรคไดวิเคราะหผูเสียชีวิต 52 รายในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ พบวาผูเสียชีวิตสวนใหญสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยันในครอบครัวของ
ตน นอกจากนี้ยังพบวาผูเสียชีวิตสวนใหญมีปจจัยเสี่ยงที่สามารถระบุได ไดแก อายุมาก โรคอวน และโรคประจำตัว เชน โรคเบาหวานและ
โรคหัวใจ การเสียชีวิตในทุกกรณีเหลานี้สามารถปองกันไดโดยปฏิบัติตามมาตรการพื้นฐานในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ หากเราตัดวงจร
การแพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 เราก็จะสามารถหยุดเชื้อได บรรเทาภาระของสถานพยาบาล ปกปองบุคลากรทางการแพทยและชวยชีวิต
ผูคน
หากคุณกำลังพักรักษาตัวหรือดูแลคนที่คุณรักที่บ้าน
คุณควรทำอย่างไรเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจาก โควิด 19?
ใครควรได้รับการดูแลที่บ้าน? เราจะป้องกันไม่ใช้สมาชิก
ในบ้านคนอื่นติดเชื้อได้อย่างไร? สัญญาณเตือนอะไรที่
ต้องสังเกตเพื่อให้ทราบว่าต้องติดต่อแพทย์?
ดร. เอพริล บอลเลอร์ จากองค์การอนามัยโลกอธิบายไว้
แล้วใน “วิทยาศาสตร์ 5 นาที”

*ซื้อ

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพั ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน
แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวางขึ้น
รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาที่ของระบบของสหประชาชาติใน
ประเทศไทย

ลิงก์มีประโยชน์
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•
•

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีนี่
ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกที่นี่
ติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกที่นี่

สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ประเทศไทย 11000
สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int
ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ที่
www.who.int/thailand

@WHOThailand

WHOThailand

WHOThailand

