
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 178 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 1,911 รายใหม มีผูเสียชีวิต 18 รายใหมในวันน้ี นอกจากน้ี 1,073 ราย

เปนผูปวยหนัก และ 356 รายในจำนวนน้ีตองใชเครื่องชวยหายใจ  

• ในผูปวยที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันน้ี รอยละ 60.9 (46,795 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.4 (336 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 38.7 

(29,680 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว (20,937 รายอยูในโรงพยาบาล และ 8,743 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม) 

• ผูปวยยืนยัน 1,911 รายจากหองปฏิบัติการท่ีมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวย 

o 1,749 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวัง (การตรวจเชื้อใหประชาชนที่เดินทางมายังสถานพยาบาลดวยเหตุผลตาง ๆ รวมถึงผูท่ี

ปรากฏอาการของโรคโควิด 19 ผูท่ีสัมผัสกับผูปวย และผูท่ีมีความกังวลวาตนอาจไดรับเช้ือ) 

o 153 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก (โครงการตรวจเช้ือใหประชาชนในชุมชนท่ีหนวยงานสาธารณสุขดำเนินการเอง) 

o 9 รายตรวจพบในสถานกักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

• ระหวางวันที่ 1 เมษายน – 6 พฤษาคม 2564 มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 47,948 ราย โดย 40,807 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผาน

ระบบเฝาระวัง 6,885 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 256 รายตรวจพบในบุคคลที่เดินทางมาจากตางประเทศ 242 ราย

เสียชีวิต  

• 10 จังหวัดที่มยีอดผูปวยโควิด 19 ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในวันน้ี ไดแก กรุงเทพมหานคร (739 ราย) นนทบุรี (273 ราย) 

สมุทรปราการ (143 ราย) ชลบุรี (76 ราย) สมุทรสาคร (65 ราย) สุราษฎรธานี (53 ราย) นครปฐม (47 ราย) อยุธยา (35 ราย) ปทุมธานี (31 

ราย) และเชียงใหม (23 ราย)  

• 5 จังหวัดที ่มียอดผู ปวยโควิด 19 ท่ีไดร ับการยืนยันจากหองปฏิบัติการสูงสุดในระลอกปจจุบัน (1 เมษายน - 6 พฤษภาคม) ไดแก 

กรุงเทพมหานคร (16,048 ราย) เชียงใหม (3,777 ราย) ชลบุรี (3,039 ราย) นนทบุรี (2,831 ราย) และสมุทรปราการ (2,737 ราย)  
   

 

6 พฤษภาคม 2564 

336 29,680 
กำลังรักษา 

46,795 
  (+2,435) 

 หายดีแล้ว 

(+1,911) 
ยืนยันแล้ว 

 

76,811 
(+18) 
เสียชีวิต 

 

 

 

ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 
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ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 6 พ.ค. 2564 วันที่รายงาน 



 
 
 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. 
• การคนหาผูปวยเชิงรุก 

การคนหาผูปวยเชิงรุกยังคงดำเนินไปอยางตอเน่ืองและจริงจัง โดยมุงไปท่ีชุมชนแออัดและกลุมผูติดเช้ือกลุมใหมหรือท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนใหม เชน ใน

เขตบางแค คลองเตย และปทุมวัน รวมถึงกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในบริเวณใกลเคียงกับที่พบผูปวยยืนยัน ปจจุบันมีการตรวจเชื้อให

ประชาชนราว 26,850 คนตอสัปดาห 

• การฉีดวัคซีนใหกับผูพำนักชาวตางชาติในประเทศไทย 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวายุทธศาสตรการฉีดวัคซีนของประเทศไทยคือการเปดใหทุกคนสามารถเขาถึงวัคซีนได ไมวาจะ

มีสัญชาติใดก็ตาม ชาวตางชาติที่อยูในกลุมเสี่ยงไดรับการฉีดวัคซีนแลวในชวงแรกของโครงการ แตเนื่องจากจำนวนวัคซีนในชวงแรกของ

โครงการมีอยูอยางจำกัด จึงจำเปนตองใหความสำคัญกับกลุมเสี่ยงในบางพ้ืนท่ีกอนเพ่ือปกปองผูท่ีมีความเสี่ยงมากท่ีสุด ชวงแรกของโครงการ

ฉีดวัคซีนจะสิ้นสุดในปลายเดือนพฤษภาคม ชวงท่ีสองจะเริ่มในเดือนมิถุนายน และดำเนินไปจนถึงสิ้นปน้ี 

• แอปพลิเคชัน ‘หมอพรอม’ ทางโทรศัพทมือถือ 

ขณะนี้แอปพลิเคชันยังไมรองรับการลงทะเบียนสำหรับชาวตางชาติที่ตองการฉีดวัคซีน การลงทะเบียนจะเริ่มในเดือนมิถุนายน กระทรวง

สาธารณสุขกำลังดำเนินการในแนวทางท่ีดีท่ีสุด ไมวาจะผานแอปพลิเคชันทางโทรศัพทมือถือ หรือการติดตอโรงพยาบาลโดยตรงเพ่ืออำนวย

ความสะดวกในการลงทะเบียนสำหรับชาวตางชาติ 
 

คำอธิบาย : โควิด 19 และโรครวม  
ผูที่มีโรคประจำตัวอยูกอนแลว หรือที่เรียกวาโรครวม (การที่บุคคลหนึ่งมีโรคตั้งแต 2 โรคขึ้นไป) ผูท่ีมีอายุ 65 ปขึ้นไป และผูที่มีปญหาสุขภาพอยู

แลว เชน โรคอวน (น้ำหนักมากกวา 100 กก. หรือมีดัชนีมวลกายตั้งแต 35 ข้ึนไป) จะมีความเสี่ยงสูงกวาท่ีจะมีอาการปวยรุนแรงจากโรคโควิด 19 

ตองเขาโรงพยาบาล มีแนวโนมที่จะตองเขารับการดูแลขั้นวิกฤต รวมถึงการใชเครื ่องชวยหายใจ และมีความเสี ่ยงมากขึ้นที ่จะเสียชีวิต 

ภาวะแทรกซอนที่นาเปนหวง ไดแก โรคระบบทางเดินหายใจ (เชน โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดระดับกลางถึงรุนแรง) โรคหัวใจ 

(โรคหัวใจและหลอดเลือด) โรคไต (โรคไตเรื้อรัง) โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน ดังนั้นจึงมีความสำคัญอยางยิ่งที่สมาชิกใน

ครอบครัวท่ีมีผูสูงอาย ุและ/หรือ บุคคลที่มโีรครวมจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนไปไดทั้งหมดเพื่อปกปองสมาชิกกลุมน้ีจากการติดเช้ือ

โควิด 19 

• หมั่นลางมือดวยสบูและน้ำ และเช็ดใหแหง หากมือไมเปอนสามารถใชเจลแอลกอฮอลได 

• ปดปากและจมูกดวยขอศอกหรือกระดาษทิชชูในขณะท่ีไอหรือจาม 

• ท้ิงกระดาษทิชชูท่ีใชแลวทันทีในถังท่ีมีฝาปด และลางมือใหสะอาด 

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก เพราะมือของคุณนั้นสัมผัสกับพื้นผิวมากมายที่อาจปนเปอนไวรัสซึ่งสามารถเขาสูดวงตา จมูก 

หรือปากไดหากมือของคุณไมสะอาด 

• หากคุณออกไปขางนอก ใหหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีแออัดและรักษาระยะหางอยางนอย 1 เมตร (3 ฟุตหรือความยาวแขน) จากผูอ่ืน ไมควรใหบุคคล

มาเยี่ยมท่ีบานหากไมมีความจำเปน 

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


 
 
 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 
 

• หากมีความจำเปนตองใหบุคคลเขาเยี ่ยม 

(เช น ผ ู ด ูแลท่ีมาช วยเหล ือในก ิจกรรม

ประจำวัน) ขอใหผูเขาเยี ่ยมตรวจดูอาการ

ของตนเองอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหแนใจวาไมมี

อาการเมื ่อเดินทางมาที ่บานของคุณ และ

ขอใหพวกเขาปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ท่ี

สำคัญ รวมถึงใหลางมือเมื่อเขาบาน 

• ทำความสะอาดและฆาเชื ้อพื ้นผิวที ่ส ัมผัส

บอยทุกวัน รวมถึงโตะ ลูกบิดประตู สวิตชไฟ 

พื้นผิวบนชั้นวาง ดามจับตาง ๆ  โทรศัพท  

แปนพิมพ หองน้ำ กอกน้ำ และอางลางมือ 

ใชผงซักฟอกหรือสบู และน้ำเพื ่อทำความ

สะอาดพื้นผิวใหปราศจากคราบสกปรก แลว

จึงเช็ดพื้นผิวดวยน้ำยาฆาเชื้อ (การฉีดพน

เพียงอยางเดียวไมเพียงพอ) 

• สวมหนากากอนามัยเมื่ออยูขางนอกและเมื่อ

อยูกับผูท่ีเสี่ยงตอการติดเช้ือโควิด 19 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพั ฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน 

รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย

 

หากคุณไอ มีไข้ 

หรือหายใจลำบาก 

ให้อยู่ห่างจากผู้อ่ืน 
 

 

สวมหน้ากาก 
 

 

หม่ันล้างมือ 

การดูแลผู้อ่ืนคือหน้าท่ีของเราทุกคน 

ปกป้องผู้อ่ืน มีความห่วงใย ระวังคำพดู ดูแลผู้ป่วย 
เผยแพร่เร่ืองราวดี ๆ 

 

 

ช่วยเหลือผู้เปราะบาง

และผู้สูงอาย ุ

 

แสดงความเห็นใจต่อ

ผู้ป่วยและครอบครัว 

ส่งต่อข้อเท็จจริง

ไม่ใช่ข่าวลือ 
 

ใช้แหล่งข้อมูลท่ี

เชื่อถือได้ 
 

เปิดกว้างและ

เข้าอกเข้าใจ 
 

 

 
 

 

ดูแลให้ได้พักผ่อน ด่ืม

น้ำมาก ๆ และทาน

อาหารท่ีมีประโยชน์ 
 

ดูแลสุขภาพจิตให้

แจ่มใส 
 

สวมหน้ากากเม่ืออยู่

ใกล้ผู้ป่วย 
เม่ือคุณดูแลตนเอง คุณก็จะสามารถดูแลผู้อ่ืนได้ 
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