
ข้อมูลส ำคัญ
• ผู้ป่วยใหม่ทัง้หมด 18 รายตรวจพบในกลุ่มผู้อพยพที่เดินทางเข้าประเทศและรับ

การกักโรคที่ศูนย์กักกันผู้อพยพบริเวณพรมแดนอ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา

• ณ ปัจจุบนั ผู้ป่วยเหล่านีมี้อาการป่วยเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ห้องปฏิบติัการใน

กรุงเทพมหานครจะท าการตรวจเพื่อยืนยนัผลให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี ้

• จนถึงปัจจุบนั พบผู้ป่วย 84 รายจากศูนย์กักโรคทัง้ของรัฐและในท้องถ่ินทัว่

ประเทศ ผู้ป่วยอีก 60 รายตรวจพบในกลุ่มผู้อพยพที่อยู่ในศูนย์กักกันผู้อพยพใน

จงัหวดัสงขลา

• ใน 28 วนัที่ผ่านมา พบผู้ป่วยยืนยนั 74 รายในจงัหวัดยะลา (54 รายอยู่ในอ าเภอ

บนันังสตา) โดยที่ก่อนหน้านีไ้ด้พบผู้ป่วยไปแล้ว 52 ราย

ควำมคืบหน้ำจำกกระทรวงสำธำรณสุข 
กำรตรวจเชือ้ 

• ข้อมลู ณ วนัที่ 1 พฤษภาคมจากห้องปฏิบติัการ 121 แห่งจากทัง้หมด 142 แห่ง (ทัง้ภาครัฐและเอกชน) ที่ตรวจเชือ้โควิด 19 ด้วยการหาเชือ้ใน

ทางเดินหายใจ (RT-PCR) พบว่าได้ตรวจเชือ้โควิด 19 ไปแล้วทัง้สิน้ 227,860 ตัวอย่าง โดยในเดือนเมษายนจ านวนของตัวอย่างที่ได้รับการ

ตรวจเชือ้มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ แต่ร้อยละของของผลตรวจที่เป็นบวกนัน้ลดลง

• จ านวนผลตรวจเชือ้ที่เป็นบวกในกลุ่มผู้ ป่วยเฝ้าระวังก็ลดลงเช่นกัน (ร้อยละ 4.5 ตัง้แต่กลางเดือนมกราคมถึง 6 เมษายน) และจากวันที่ 7

เมษายน (มีการเปลี่ยนนิยามของผู้ป่วยเฝ้าระวงั) ถึงวนัที่ 30 เมษายน ลดลงเหลือร้อยละ 1.9

• นโยบายของกระทรวงฯ คือการเพิ่มการตรวจเชือ้ในชุมชนส าหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง

ผู้อพยพ 
• ในขณะที่การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกก าลงัเป็นไปอย่างเข้มข้นในภาคใต้ กรมควบคุมโรคก็ก าลงัขยายขีดความสามารถนีใ้นสถานที่แออัดอื่น ๆ

ด้วย เช่น เรือนจ าและค่ายผู้อพยพ จนถึงบดันีย้งัไม่พบผู้ป่วยยืนยนัจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มประชากรนี ้

ในวนัที่ 1 พฤษภาคม กรมควบคุมโรคได้เปิดตัวสายด่วนโควิด 19 (#1422) ซ่ึงให้บริการในภาษาเขมร เมียนมาร์ และลาว
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ก ำลังรักษำ 

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ
ประเทศไทย

สถำนกำรณ์ใน 
ประเทศไทย 

24 ชั่วโมงที่ผ่ำนมำ 
54 
เสียชีวิต 

(0 รำยใหม่) 

103 
บุคลำกรทำง

กำรแพทย์ติดเชือ้

2,740 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

(18 รำยใหม่) 

2,987 

4 พฤษภำคม 2020 รำยงำนขององค์กำรอนำมัยโลกประจ ำประเทศไทย 

*2,970 ยอดรวม
ผู้ป่วยโควิด 19

ยอดผู้ป่วยโควิด 19 
ระหว่ำง 19 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563

ตัง้แต่ 1-5 รำย
ตัง้แต่ 5-10 
ตัง้แต่ 10-100
มำกกว่ำ 100 รำย

ระหว่าง 1-5 ราย 
ระหว่าง 5-10 
ระหว่าง 10---100 
มากกว่า 100 ราย 

จ ำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ล่ำสุด (ระหว่ำงวันท่ี 19 เม.ย. – 3 พ.ค.) 

• ในวนัแรกที่เปิดท าการ มีประชาชนโทรศพัท์เข้ามารับบริการทัง้สิน้ 73 สาย ค าถามที่ได้รับนัน้เก่ียวข้องกับสถานการณ์ทัว่ไปของโรคโควิด
19 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อมูลเก่ียวกับการข้ามชายแดน การตรวจเชือ้โควิด 19 ส าหรับผ้วู่างงาน/
ไม่มีรายได้ วิธีการป้องกันโรค และการฉีดวัคซีนไข้หวดัใหญ่



ค ำแนะน ำส ำหรับประชำชน 
กำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด 19 

การฉีดวคัซีนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สดุในการป้องกันการติดเชือ้ และลดความจ าเป็นในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต

จากไวรัสไข้หวดัใหญ่ กระทรวงสาธารณสขุและองค์การอนามยัโลกแนะน าให้ประชาชนฉีดวคัซีนป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่ประจ าปี โดยเฉพาะใน

กลุ่มสตรีมีครรภ์ (มีความส าคญัสงูสดุ) รวมถึงเด็ก ผู้สงูอายุ ผู้ที่มีโรคประจ าตัวเรือ้รัง (รวมถึงภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและธาลสัซีเมีย) และ

บุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุยงัสนับสนุนการฉีดวคัซีนส าหรับบุคคลที่เป็นโรคอ้วนด้วย 

วคัซีนโรคไข้หวดัใหญ่ไม่สามารถป้องกันเชือ้ไวรัสโควิด 19 ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเราสามารถควบคุมไม่ให้ระบบสขุภาพต้องรับภาระที่มาก

เกินไปโดยการลดจ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวดัใหญ่ ระบบก็จะสามารถบริหารจดัการผู้ป่วยโควิด 19 ได้มากขึน้ นอกจากนี ้เนื่องจากอาการของโรค

โควิด 19 และไข้หวดัใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน การฉีดวคัซีนอาจช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง หากได้ทราบว่าคนไข้ได้รับการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่มาแล้ว 

กำรสนับสนุนจำกองค์กำรอนำมัยโลกในประเทศไทย
องค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สม ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพื่อแบ่งปันข้อมลูเก่ียวกับ
พฒันาการที่ส าคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  

องค์การอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัที่กว้างขึน้ รวมถึงท างานกับพนัมิตรหลกัและ
กระทรวง สาธารณสขุเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ของระบบของสหประชาชาติใน
ประเทศไทย 

ไม่ได้ วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม เช่น วัคซีนโรคปอดอักเสบ และ
วัคซีนโรคเยื่อหุ้มสมองอีกเสบประเภท 2 ไม่สำมำรถป้องกันไวรัสโค
โรนำสำยพันธ์ุใหม่ได้ 
ไวรัสชนิดนีเ้ป็นสำยพันธ์ุใหม่และมีควำมแตกต่ำงจำกไวรัสชนดิอ่ืน
มำกจนต้องใช้วัคซีนที่คิดค้นขึน้โดยเฉพำะ นักวิจัยก ำลังพัฒนำ
วัคซีนเพื่อต่อต้ำนไวรัสโคโรนำสำยพันธ์ุใหม่ 2019 และองค์กำร
อนำมัยโลกก็สนับสนุนควำมพยำยำมนี ้

แม้ว่ำวัคซีนเหล่ำนีจ้ะไม่สำมำรถป้องกันไวรัสโคโรนำสำยพันธ์ุใหม่ 
2019 ได้ แต่กำรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบบทำงเดินหำยใจคือสิ่ง
ที่ควรท ำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อปกป้องสุขภำพของคุณเอง 

วัคซีนโรคปอดบวมสำมำรถ
ปกป้องคุณจำกไวรัสโคโรนำ
สำยพันธ์ุใหม่ได้หรือไม่?  

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีนี่

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสม ่าเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกทีน่ี่

• ติดตามตัวเลขทั่วโลกล่าสุดและค าแนะน าทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกที่นี ่
ลิงก์มีประโยชน์ 

ส ำนักงำนองค์กำรอนำมัยโลกประจ ำประเทศไทย  
ส านักงานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ประเทศไทย 11000 

ส่ือมวลชนสามารถส่งข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ศึกษำข้อมูลและควำมคืบหน้ำล่ำสุด ได้ที่
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