
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 179 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 1,630 รายใหม มีผูเสียชีวิต 22 รายใหมในวันน้ี นอกจากน้ี 1,151 ราย

เปนผูปวยหนัก และ 389 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันน้ี รอยละ 64.9 (55,208 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.5 (421 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 34.6 

(29,376 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว (19,948 รายอยูในโรงพยาบาล และ 9,428 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 1,630 รายจากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 1,321 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจไดรับเช้ือ) 

o 301 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเช้ือใหประชาชนในชุมชนท่ีหนวยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง) 

o 8 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

• ระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 10 พฤษาคม 2564 มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 56,142 ราย โดย 47,512 รายในจำนวนน้ีตรวจพบผาน

ระบบเฝาระวัง 8,337 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 293 รายตรวจพบในบุคคลที่เดินทางมาจากตางประเทศ 327 ราย

เสียชีวิต  

• 10 จังหวัดที่มยีอดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (565 ราย) นนทบุรี (158 ราย) 

สมุทรปราการ (116 ราย) สมุทรสาคร (85 ราย) ปทุมธานี (65 ราย) ชลบุรี (63 ราย) สุราษฎรธานี (41 ราย) นครศรีธรรมราช (39 ราย) 

อยุธยา (27 ราย) และเชียงใหม (25 ราย)  

• 5 จังหวัดที่มียอดผูปวยโควิด 19 ท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในระลอกปจจุบัน (1 เมษายน – 10 พฤษภาคม) ไดแก 

กรุงเทพมหานคร (19,574 ราย) เชียงใหม (3,882 ราย) นนทบุรี (3,628 ราย) ชลบุรี (3,359 ราย) และสมุทรปราการ (3,240 ราย)   
 

 

10 พฤษภาคม 2564 

421 29,376 
กำลังรักษา 

55,208 
  (+1,603) 

 หายดีแล้ว 

(+1,630) 
ยืนยันแล้ว 

 

85,005 
(+22) 
เสียชีวิต 

 

 

ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 
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ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 10 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. 
• สถานการณในปจจุบัน 

กรุงเทพมหานครยังคงเปนแหลงระบาดหลักของไวรัสโควิด 19 พื้นท่ีความเสี่ยงสูงหลายจุดยังคงไดรับการเฝาระวังอยางใกลชิด โดยเฉพาะ

เขตที่มีประชากรหนาแนนและมีตลาด เชน ถนนเพชรบุรีซอย 5 และ 6 ในเขตราชเทวี รวมถึงอาคารสำนักงานใหเชาในเขตยานนาวา 

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังประกาศใหทราบวาเขตปอมปราบ คลองเตย ปทุมวัน ลาดพราว จตุจักร วัฒนา และวังทองหลางเปนพื้นที่ท่ี

กำลังมีการระบาด ขอแนะนำใหประชาชนติดตามเฟซบุกของกรุงเทพมหานครเพื่อรับขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับการคนหาผูปวยเชิงรุกใน

พ้ืนท่ีของตน และพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม 

• นักเดินทางจากตางประเทศ 

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ประเทศไทยไดประกาศหามการเดินทางของนักทองเที่ยวจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากอินเดีย เนื่องจากความ

กังวลเก่ียวกับสายพันธุ B.1.617.1 ท้ังน้ีการรับชาวไทยกลับจากอินเดียยังคงดำเนินตอไป จนถึงขณะน้ี ผูติดเช้ือโควิด 19 สายพันธุ B.1.617.1 

ไดแก ผูท่ีเดินทางมาจากอินเดียเมื่อวันท่ี 17 เมษายนและไดรับการวินิจฉัย 10 วันตอมา ในเที่ยวบินที่นำชาวไทยกลับประเทศเมื่อวันท่ี 8 

พฤษภาคม ซึ่งมีผูโดยสารชาวไทย 74 คน พบผูปวย 5 รายท่ีมาจากเจนไนและมุมไบ นอกจากน้ีผูหญิง 1 ราย ท่ีเดินทางมาจากปากีสถานเมื่อ

วันท่ี 24 เมษายน ก็พบผลตรวจเช้ือเปนบวกเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคมขณะเขาพักในระบบกักกันโรคของรัฐ 

• วัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) 

ชุดทดสอบสำหรับวัคซีนโควิด 19 ท่ีผลิตโดยบริษัท Siam Bioscience ไดผานการทดสอบคุณภาพ ณ หองปฏิบัติการของ AstraZeneca ใน

ยุโรปและสหรัฐอเมริกาแลว ซึ่งหมายความวาวัคซีน AstraZeneca ชุดแรกจะสามารถสงมอบใหประเทศไทยไดในอีกไมชาน้ี 
 

คำอธิบาย : การสืบหาผูสัมผัส  
เมื ่อคุณลมปวย ทำไมถึงตองแจงใหทางการทราบวาคุณ

อาจจะสัมผัสกับผูติดเชื้อโควิด 19  

หากคุณปวยดวยอาการของระบบทางเดินหายใจและมีไข และ

คิดวาคุณอาจจะสัมผัสกับผูปวยโควิด 19 ในชวง 2 สัปดาหท่ีผาน

มา คุณตองติดตอหนวยงานดานสุขภาพเพื่อแจงอาการ ประวัติ

การเดินทาง และประวัติการสัมผัสผูติดเชื้อของคุณ โดยเฉพาะ

อยางยิ ่งหากคุณมีสัญญาณอันตราย เชน หายใจลำบาก เจ็บ

หนาอก หรือสับสน การแจงใหทางการทราบจะทำใหคุณแนใจวา 

1) คุณไดเขาสูระบบการดูแลสุขภาพอยางถูกวิธี 2) คุณจะไดรับ

การติดตามและสอบสวนโรคท่ีเหมาะสมท่ีสุดและรวดเร็ว และ 3) 

ผูใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทยจะ

ไดใชมาตรการปองกันและควบคุมการติดเช ื ้ออยางเต ็มท่ี 

นอกจากน้ี ยิ่งการตรวจวินิจฉัยเชื้อโควิด 19 ในหองปฏิบัติการ

เปนไปเร็วขึ ้นเทาไหร นักสืบสาธารณสุขก็จะสามารถสืบหาผู

สัมผัสของคุณไดเร็วข้ึนเทาน้ัน 

 

การสืบหาผู้สัมผัสชว่ยให้สามารถ... 

ระบุ เวลาและสถานทีท่ี่

สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควดิ 19 

แจ้ง ให้ผู้ที่อาจได้รับเชือ้ทราบ 

แยกกัก ผู้ที่มีเชื้อโควดิ 19 

เพื่อป้องกนัการแพร่เชือ้ 
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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 
 

ทำไมการสืบหาผูสัมผัสถึงสำคัญตอการควบคุมโควิด 19 

การสืบหาผูสัมผัสคือกลยุทธหลักในการขัดขวางการแพรกระจายของโควิด 19  
 

หากคุณเปนผูโชครายท่ีไดรับการวินิจฉัยวาติดเช้ือโควิด 19 นักสืบสาธารณสุขจะตองการทราบวาคุณติดเช้ือไดอยางไร และมีความเปนไปไดหรือไม

ที่คุณจะสงตอเชื้อไปใหผูอื่น การสืบสวนวาคุณไดรับเชื้อมาอยางไรอาจชวยผูอื่นไดทราบถึงแหลงของการระบาด (สถานการณหรือเหตุการณทีอ่าจ

นำไปสูการแพรเช้ือ) และทำใหสามารถกำหนดเปาหมายดานสาธารณสขุและมาตรการทางสังคม การท่ีเราสามารถระบุผูท่ีอาจไดรับเช้ือตอจากคุณก็

ชวยใหพวกเขาเขาสูระบบกักกันโรคหรือแยกกักตนเองไดในระหวางการสอบสวนโรค ขอปฏิบัติท้ังหมดน้ีมีจุดประสงคเพ่ือตัดวงจรการแพรเช้ือ 
 

การมีสวนรวมอยางใกลชิดและสม่ำเสมอกับชุมชนคือสิ่งสำคัญยิ่งที่จะชวยใหเราสืบหาผูสัมผัสได โดยหลักการแลว ผูที่ทำหนาที่สืบหาผูสัมผัสจะ

ไดรับการคัดเลือกจากชุมชนของตนเอง และเปนผูท่ีมีทักษะในการสื่อสารท่ีดี รูภาษาถ่ิน และเขาใจบริบทและวัฒนธรรมของทองถ่ิน สำหรับประเทศ

ไทยน่ีคือเหตุผลท่ีอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบาน (อสม.) มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการสอบสวนโรคโควิด 19 รวมกับหนวยเคลื่อนท่ีเรว็

ในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ท้ังน้ีผูท่ีสืบหาผูสัมผัสควรเรียนรูวิธีการดูแลตนใหปลอดภัยดวย 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพั ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย
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