
  

  

  

  

  

ข้อมูลสําคัญ  

• ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวติในวนันี ้  

• จนถึงปัจจบุนั พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยนืยนัผลโควิด 19 จากห้องปฏิบตัิการแล้วใน 68  

จงัหวดัจากทัง้สิน้ 77 จงัหวดัของประเทศไทย กรุงเทพมหานครมียอดผู้ ป่วยสงูสดุ  

(1,489 ราย + 12 รายจากสถานกกัโรคของรัฐ) ตามมาด้วยจงัหวดัภเูก็ต (216 ราย)  

และจงัหวดันนทบรีุ(157 ราย)   

• 9 จงัหวดัยงัไมม่ีรายงานการพบผู้ ป่วยเลย   

• ในช่วง 28 วนัท่ีผา่นมา ไมม่ีรายงานการพบผู้ ป่วยใหมใ่น 29 จงัหวดั  

  

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข  
การตรวจเชือ้  
• กระทรวงฯ มีนโยบายเพ่ิมการตรวจเชือ้ในชมุชนสาํหรับกลุม่เสีย่ง/ผู้ ท่ีมีความเปราะบาง การตรวจเชือ้ดงักลา่วมีจดุประสงค์เพ่ือการวินิจฉยั 

และการตามหาผู้สมัผสัด้วยวธีิตรวจหาเชือ้ในทางเดินหายใจ (RT-PCR)  

• อตัราของผลตรวจเชือ้ท่ีเป็นบวกในกลุม่ผู้ ป่วยเฝา้ระวงัถือวา่คอ่นข้างตํา่ (พบร้อยละ 4.5 ตัง้แตก่ลางเดือนมกราคมถงึ 6 เมษายน) และตัง้แต่ 

วนัท่ี 7 เมษายน (ท่ีมกีารปรับนิยามของผู้ ป่วยเฝา้ระวงั) ถงึ 30 เมษายน อตัราของผลบวกอยูท่ี่ร้อยละ 1.9  

• การคดักรองขนานใหญ่จะไมนํ่ามาใช้อีกเน่ืองจากไมคุ่้มทนุ  
  
วัคซนี  
• ยงัไมม่วีคัซีนสาํหรับโรคโควิด 19 ดงันัน้เพ่ือลดความเสีย่งจากการเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากโรคไข้หวดัใหญ่ กระทรวงสาธารณสขุจึงสนบัสนนุ 

ให้บคุคลใน 7 กลุม่เสีย่งได้รับการฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ตามฤดกูาลโดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่ายท่ีโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนท่ีเข้า 

ร่วมโครงการบตัรทองของสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2563  

กลุม่เสีย่ง 7 กลุม่ได้แก่ สตรีมคีรรภ์ เด็กอาย ุ6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง บคุคลท่ีมีอายมุากกวา่ 65 ปี ผู้ พิการ ผู้ ป่วยธาลสัซีเมยีและ 

ภมูิคุ้มกนับกพร่อง และผู้ ป่วยโรคอ้วนท่ีมีคา่ดชันีมวลกายมากกวา่ 35  
  
ปัจจัยเสี่ยง  

• การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คือหนึง่ในปัจจยัเสีย่งตอ่โรคโควิด 19  

• จากการสาํรวจประชากรไทยในเดือนเมษายน พบวา่ประชากรเกือบร้อยละ 50 รายงานวา่ตนไมไ่ด้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (เน่ืองจากถกู 

จํากดัการเข้าถึง มีรายได้ลดลง และหวาดกลวัท่ีจะติดเชือ้โควดิ 19) ร้อยละ 33% ลดปริมาณการดืม่ และร้อยละ 18 ดื่มเทา่เดิม  

• อบุตัิเหตจุราจรบนท้องถนนในเดอืนเมษายนลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัจาก 850 รายในปี พ.ศ. 2562 เป็น 350 รายในปี พ.ศ. 2563 ผล 

การศกึษาชีว้า่หากร้อยละ 50 ของประชากรไทยหยดุดื่มเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ตลอดทัง้ปี ประเทศไทยจะสามารถลดคา่ใช้จ่ายได้ถึง 42,000  

ล้านบาท ซึง่เป็นความสญูเสยีท่ีเกิดจากคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาล การเสยีชีวิตก่อนวยัอนัควร การสญูเสยีทรัพย์สนิและปัจจยัท่ี 

เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  

โรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงที่ผ่านมา 
54 
เสียชีวิต 

(0 รายใหม่) 

187 
กําลังรักษา 

103 
บุคลากรทาง

การแพทย์ติดเชื�อ 

2,719 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

(8 รายใหม่) 

2,960 

1 พฤษภาคม 2563 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย 

นครราชสีมา 



• การสาํรวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของประชากรวยัทํางานในชว่งการระบาดของโรคโควิด 19 พบวา่ประชากรร้อยละ 20 รายงานวา่ลดการสบู 

บหุร่ีลง ในขณะท่ีร้อยละ 10 สบูบหุร่ีเพ่ิมขึน้ และเกือบคร่ึงหนึง่รายงานวา่สบูบหุร่ีเทา่เดิม เหตผุลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีลดการสบูบหุร่ี 

คือการสญูเสยีรายได้และเหตผุลด้านสขุภาพ เหตผุลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ียงัสบูบหุร่ีคือความเครียดจากสถานการณ์โควิด 19  

ความเครียดจากการทํางาน และความกลวัวา่ราคาบหุร่ีจะเพ่ิมขึน้/การกกัตนุบหุร่ี/ไมม่ีบหุร่ีในท้องตลาด  

  
สุขภาพจิต  
• กรมสขุภาพจิตกําลงัมุง่เน้นไปท่ีการปอ้งกนัการฆา่ตวัตาย การติดตามสถานการณ์ และการบนัทกึเหตกุารฆา่ตวัตายทกุรายลงในฐานข้อมลู 

ระดบัชาติของการฆา่ตวัตาย  

• สาํนกังานสขุภาพจิตประจําภมูิภาคทัว่ประเทศทํางานร่วมกบัศนูย์สขุภาพในท้องถ่ิน และทีมช่วยเหลอืเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวกิฤต  

เพ่ือให้การชว่ยเหลอืแก่ผู้ ท่ีต้องการ  

• สายดว่นสขุภาพจิต (โทร. 1232) พร้อมให้คาํปรึกษา  

  

คําแนะนําสําหรับประชาชน  

ในวนันีไ้ด้มกีารเปิดตวัสายดว่น 1422 เพ่ือให้แรงงานข้ามชาตสิามารถโทรศพัท์มาขอรับข้อมลูด้านสขุภาพเก่ียวกบัโรคโควดิ 19 ใน 3 ภาษา  

ได้แก่ภาษาเขมร ลาว และพมา่  

โครงการดงักลา่วเป็นโครงการร่วมระหวา่งองค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทย กรมควบคมุโรค และกระทรวงสาธารณสขุ และดาํเนินการ 

โดยมลูนิธิรักษ์ไทยและมลูนิธิศภุนิมิต เพ่ือให้คําแนะนําท่ีเหมาะสมทัง้ทางด้านวฒันธรรมและภาษาแก่แรงงานข้ามชาติจาก 3 ประเทศเพ่ือน 

บ้าน ได้แกเ่มยีนมาร์ ลาว และกมัพชูา  

  
  

การสนับสนุนจากองคก์ารอนามัยโลกในประเทศไทย  

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอยา่ง สมํ่าเสมอผา่นกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบั 

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์   

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาตใินระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมติรหลกัและ 

กระทรวง สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคาํแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติใน 

ประเทศไทย  

ส่ือมวลชน  

เว็บไซต์ ทวติเตอร์ และเฟซบุ๊กขององค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยนําเสนอข้อมลูของทกุแง่มมุเก่ียวกบัการระบาดของโรคในประเทศ 

ไทยและทัว่โลกอยา่งสมํ่าเสมอ สือ่มวลชนสามารถสง่คําถามโดยตรง มาได้ท่ี sethawebmaster@who.int และ kanpirom@who.int   

แรงงานข้ามชาตจิะมีความเปราะบางเป็น

พิเศษในช่วงการระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เม่ือต้องพักอาศัยอยู่ในสถานที่แออัดและ

ไม่มีระบบสุขอนามัยที่ดสีาํหรับการล้างมือ 

และแทบจะไม่สามารถเว้นระยะระหว่าง

บุคคล หรือแยกตัวผู้ป่วยได้เลย 
 

ดร.แดเนียล เคอร์เทสซ์ 

ผู้แทนองค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทย 

สายด่วนโควิด 19 เพื่อ

แรงงานข้ามชาติ 
 

กรมควบคุมโรค 1422 
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