
 

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจาก

ห้องปฏิบตัิการ และยนืยนัการพบผู้ ป่วยใหม ่3 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,992 ราย  

• ผู้ ป่วยใหม ่1 รายท่ีพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก เป็นหญิงชาวไทยอาย ุ59 ปี 

จากจงัหวดัยะลา ซึง่เป็นผู้สมัผสักบัผู้ ป่วยรายอ่ืน ๆ จากประเทศมาเลเซียท่ีได้

ยืนยนัไปก่อนหน้านี ้  

• ผู้ ป่วยใหมอี่ก 2 ราย เป็นชายไทยอาย ุ46 ปีและ 51 ปี ซึง่เดินทางกลบัจาก

ประเทศคาซคัสถานเมื่อวนัท่ี 2 พฤษภาคม และเข้าพกัในสถานกกัโรคของรัฐ  

• ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวติในวนันี ้ 

 

 
 

ความคืบหน้าจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
มาตรฐานการตรวจเชือ้และห้องปฏิบัตกิาร 

การประชมุของ ศบค. ในวนันีไ้ด้รับเกียรตจิากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ประเด็นสาํคญัท่ีกลา่วถึงมีดงัตอ่ไปนี ้

• นายกรัฐมนตรีพงึพอใจกบัสถานการณ์โดยรวม และเน้นยํา้ถงึความสาํคญัของการปฏิบตัิตามมาตรการด้านสขุภาพ และความจําเป็นใน

การบงัคบัใช้มาตรการอยา่งเข้มงวด 

• การจํากดัการเดินทางและการกกัโรคโดยรัฐและในท้องถ่ินยงัจําเป็นต้องทําตอ่ไปเพ่ือปอ้งกนัการแพร่เชือ้จากผู้ ท่ีเดินทางกลบัจาก

ตา่งประเทศ การคลายมาตรการในขัน้ท่ี 2 กําลงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา ศบค. กําลงัติดตามสถานการณ์ และหากไมม่ีการติดเชือ้

เพ่ิมขึน้ คาดวา่จะสามารถเข้าสูร่ะยะถดัไปของการคลายมาตรการได้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563 

• รัฐบาลจะประเมินระดบัของการปฏิบตัิตามมาตรการ ทําประชาพิจารณ์ หารือกบัภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง และร่างแนวทางสาํหรับการผอ่น

คลายมาตรการ 

• กระทรวงสาธารณสขุเสนอให้มีการเฝา้ระวงัเฉพาะกลุม่และการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในกลุม่ประชากรท่ีมีความเปราะบาง และสถานท่ีความ

เสีย่งสงู 

7 พฤษภาคม 2020 
 

55 
เสียชีวติ 

(0 รายใหม่) 

173 
กําลังรักษา 

165 
บุคลากรทาง

การแพทย์ตดิเชือ้ 

2,772 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

(3 รายใหม่) 

2,992 



 
 

 
 
• กระทรวงการตา่งประเทศได้เสนอหลกัเกณฑ์ในการบริหารจดัการคนไทยในตา่งประเทศ เน่ืองจากคนไทยจํานวนมากได้ลงทะเบียนแจ้ง

ความประสงค์ท่ีจะกลบัประเทศ หลกัเกณฑ์ดงักลา่วจะให้ความสาํคญักบัผู้ ป่วย ผู้ ท่ีติดอยูใ่นสนามบินทัว่โลก ผู้ ท่ีวีซา่หมดอาย ุและ

นกัทอ่งเท่ียวท่ีตกค้างเป็นลาํดบัแรก และลาํดบัท่ีสองคือ ภิกษุสงฆ์ และชี นกัเรียน และผู้วา่งงาน 

 

สรุปผลการตัดสนิใจในประเดน็สาํคัญโดย ศบค. 

• จะทบทวนการจําแนกประเทศในกลุม่ความเสีย่งสงูใหม ่

• ประเทศในกลุม่อาเซียนจะร่วมมอืกนัในโครงการร่วมทนุท่ีเป็นได้เพ่ือพฒันาวคัซีนและการวจิยัเก่ียวกบัโรคโควดิ 19 

• เปิดโครงการ SMART VISA เพ่ือลดมาตรการการควบคมุสาํหรับแรงงานทกัษะสงู 

• จดัตัง้ห้องปฏิบตัิการตรวจเชือ้เพ่ือให้แนใ่จวา่กระบวนการเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพ่ือการประกนัคณุภาพของเวชภณัฑ์ท่ีผลติใน

ประเทศ เช่น อปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) 

• จะเพ่ิมการเข้าถึงสนิเช่ือดอกเบีย้ตํ่าสาํหรับธุรกิจขนาดเลก็และความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน เพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จากโรคโควิด 19 

ความคืบหน้าจากกรมควบคุมโรค 
ผลการสาํรวจความคดิเห็นออนไลน์โดยกรมควบคมุโรคแสดงให้เห็นวา่ในช่วง 5 สปัดาห์ท่ีผา่นมา ระดบัความเคร่งครัดของประชาชนในการล้าง

มือ การสวมหน้ากากอนามยัและการเว้นระยะระหวา่งบคุคลลดลง 

ขอให้ประชาชนปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัตนเองเหลา่นีอ้ยา่งเคร่งครัดเพ่ือปกปอ้งตนเองและผู้ อ่ืนจากการตดิเชือ้โควิด 19 

 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน  
 

ทาํไมโรคโควิด 19 ถงึทาํให้เกดิตตีราทางสงัคมในระดับสูง 
ความรุนแรงของการตีตราทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัโรคโควิด 19 

เกิดจากปัจจยัหลกัสามประการ 

1) โควดิ 19 เป็นโรคใหมแ่ละยงัมีสิง่ท่ีเรายงัไมรู้่อีกมากมาย 

2) เรามกัจะกลวัในสิง่ท่ีเราไมรู้่ 

3) การเช่ือมโยงความกลวักบั “ผู้ อ่ืน” เป็นเร่ืองง่าย การรู้สกึ

สบัสน วิตกกงัวล และหวาดกลวัเป็นสิง่ท่ีเข้าใจได้ แตโ่ชคร้ายท่ี

ปัจจยัเหลา่นีก้ลบัสง่เสริมให้เกิดความคิดเหมารวมท่ีอนัตราย 

ผลกระทบคืออะไร 

การตีตราทางสงัคมสามารถบอ่นทําลายความสามคัคใีนสงัคม

และทําให้เกิดการแยกตวัเป็นกลุม่ก้อน ซึง่อาจนําไปสู่

สถานการณ์ท่ีกลบัเอือ้ให้ไวรัสแพร่กระจายมากขึน้ และสง่ผลให้

ปัญหาสขุภาพยิ่งรุนแรงและควบคมุการระบาดได้ยากขึน้  

การตีตราทําให้ 

• ประชาชนปิดบงัอาการป่วยเพ่ือหลกีเลีย่งการถกูเลอืกปฏิบตั ิ

• ประชาชนไมไ่ปพบแพทย์ในทนัที 

• ประชาชนไมส่ร้างพฤติกรรมท่ีดตีอ่สขุภาพ 



 
 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอยา่ง สมํ่าเสมอผา่นกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบั

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาตใินระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมติรหลกัและ

กระทรวง สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคาํแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ลิงก์มีประโยชน์ 
• รายงานสถานการณ์โรคตดิเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีน่ี  

• ตดิตามความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิท่ีน่ี 

• ตดิตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิท่ีน่ี 

 
สาํนักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถสง่ข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

 ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 

https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://twitter.com/WHOThailand
http://www.who.int/thailand
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
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