
 

โรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจาก

หองปฏิบัติการ และยืนยันการพบผูปวยใหม 8 รายจากโรคโควิด 19 ทําใหจํานวน

รวมของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทย อยูท่ี 3,000 ราย  

• ในผูปวยใหม 3 รายท่ีพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก เปนชายไทย 1 รายจาก

จังหวัดยะลา ซึ่งเปนผูสัมผัสกับผูปวยยืนยันจากประเทศมาเลเซีย 

• ผูปวยใหม 5 ราย ตรวจพบ ณ ศูนยกักกันผูอพยพในจังหวัดสงขลา ท้ังหมดเปน

ผูปวยหญิงในกลุมอายุ 19-30 ป  

• ไมมรีายงานผูเสียชีวิตในวันน้ี  

ความคืบหน้าจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
• ในวันพรุงน้ี จะมเีท่ียวบิน 4 เท่ียวเพ่ือรับชาวไทยจากประเทศญี่ปุน เนเธอรแลนด 

และเวียดนามกลับประเทศ 

• กระทรวงคมนาคมรายงานวา ณ ตอนน้ียังคงตองควบคุมและระงับเสนทางของรถประจําทางและรถไฟ และยังบังคับใชมาตรการปองกันตาง ๆ 

เชน การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหนากาก และการเวนระยะระหวางบุคคลในบริการขนสงสาธารณะทุกประเภท รวมถึงรถไฟฟาบีทีเอสและ

รถไฟฟาใตดิน ซึ่งจะทําใหเวลาในการเดินทางของผูโดยสารยาวนานข้ึน  

• ผูโดยสารท่ีเดินทางขามจังหวัดควรเตรียมความพรอมและตระหนักวามาตรการควบคมุการเดินทางอาจแตกตางกันไปในแตละจังหวัด 

• ผูโดยสารสามารถตดิตอสายดวนกระทรวงคมนาคม 1356 (เพ่ือสอบถามเก่ียวกับการคมนาคมทุกรูปแบบ) หรอื 1584 (สําหรับการขนสง 

 ทางบกเทาน้ัน)  

 

 

 

 

8 พฤษภาคม 2020 
 

55 
เสียชีวติ 

(0 รายใหม่) 

161 
กําลังรักษา 

103 
บุคลากรทาง

การแพทย์ตดิเชือ้ 

2,784 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

(8 รายใหม่) 

3,000 

ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 ใน 28 วนัท่ีผา่นมา 

ยอดรวมผู้ ป่วยโควิด 19  

ยอดผู้ ป่วยโควิด 19  

7 เม.ย. – 4 พ.ค. 2563  

ตัง้แต่ 1-5 ราย 

ระหวา่ง 5-10 

ระหวา่ง 10-100 

มากกวา่ 100 ราย 

  

ยอดผู้ ป่วยโควดิ 19 รายใหมแ่ละสะสมในประเทศไทยตามวนัที่รายงาน ผลการรักษาผู้ ป่วยโควดิ 19 

(จํานวน 3,000 ราย) ใหม ่ สะสม 

ยอ
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วนัที่รายงาน 

กําลงัรักษา 

ร้อยละ 5 

เสียชีวิต 

 ร้อยละ 2 

หายแล้ว 

ร้อยละ 93 

ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสขุ 8 พ.ค. 2563 



 
 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารไีดพระราชทานอุปกรณการแพทยแกโรงพยาบาล

มหาสารคามและโรงพยาบาลหนองบัวลําภูผานมูลนิธิชัยพัฒนา 

• กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกสนับสนุนใหประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนและกากใยสูงเพ่ือเสริมสรางระบบ 

ภูมิคุมกัน งานวิจัยเก่ียวกับสมุนไพรไทยฟาทะลายโจรกําลังอยูในระหวางการทดลองทางการแพทย (ทดลองในมนุษย) ซึ่งเปนความรวมมือ

ระหวางกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันบําราศนราดูร โรงพยาบาลศิริราช และกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

คําแนะนําสําหรับประชาชน  
แมวารัฐบาลจะกําลังประเมินความเปนไปไดในการผอนคลายมาตรการ เชน เคอรฟว และอนุญาตใหธุรกิจบางประเภทกลับมาเปดทําการ สิ่งสําคัญ

ท่ีทุกคนยังตองจําไวน่ันก็คือ อันตรายจากการติดเช้ือโควิด 19 ยังไมผานพนไป และการกลับมาเปดเมืองในขณะน้ีก็นํามาซึ่งความเสี่ยงใหม ๆ เชนกัน 

จึงถือเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีสมาชิกทุกคนในสังคมยังคงตองรักษาระยะหางระหวางบุคคล รักษาสุขอนามัยของมือและทางเดินหายใจ และสวม

หนากากอนามัยตามความเหมาะสม  

 
การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทยตดิตอกับรัฐบาลไทยโดยตรงอยาง สม่ําเสมอผานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบงปนขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการ

ท่ีสําคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร  

องคการอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกวางข้ึน รวมถึงทํางานกับพันมิตรหลักและกระทรวง 

สาธารณสุขเพ่ือชวยเหลือกลุมผูอพยพในประเทศไทย และใหขอมลูและคําแนะนําแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

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 

ตัดวงจรของการแพร่เชือ้โควดิ 19 

ฉันจดัปาร์ตีมือ้เยน็

ออนไลน์ 

ผมทาํงานทางไกล 

ผมไม่ออกไปข้าง

นอกกับเพื่อน 

ฉันอยู่กับบ้าน 

แนวทางการเว้นระยะห่าง 

การมวีิถีชีวิตท่ีกระฉบักระเฉงนัน้สาํคญั แตใ่น

เวลานีเ้ราควรออกกําลงัท่ีบ้านเป็นดีท่ีสดุ หาก

คณุได้รับอนญุาตให้ออกกําลงักายนอกบ้าน

ได้ ควรรักษาระยะหา่งอยา่งน้อย 1 เมตรจาก

บคุคลอ่ืน และอยา่ใช้อปุกรณ์ออกกําลงั

สาธารณะ  
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