
 

โรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ และยืนยันการพบผูปวยใหม 4 รายจากโรคโควิด 19 

ทําใหจํานวนรวมของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทย อยูท่ี 3,004 ราย  

• ผูปวย 1 รายเปนหญิงชาวไทยอายุ 36 ปจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนผูสัมผสัใกลชิดกับผูติดเช้ือ ผูปวยรายท่ี 2 เปนหญิงชาวไทยอายุ 28 ป 

ทํางานในศูนยการคาแหงหน่ึงในจังหวัดภูเก็ต 

• ผูปวยอีก 2 ราย (เปนหญิงชาวไทยอายุ 41 ป และชายชาวไทยอาย ุ44 ป) ตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดยะลา ท้ัง 2 รายเปนผู

สัมผสักับบุคคลท่ีเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย 

• มีรายงานผูเสยีชีวิต 1 รายในวันน้ี เปนชายอายุ 68 ปในกรุงเทพมหานคร เริ่มมีอาการปวยในวันท่ี 19 มีนาคม และไดรับการยืนยันเช้ือ    โควิด 

19 ในวันท่ี 22 มีนาคม จากน้ันผูปวยมีอาการแทรกซอนจากภาวะติดเช้ือและไตลมเหลว  

• ในจํานวนผูปวยท้ังหมด 3,004 รายท่ีมีการรายงาน ผูปวย 1,631 รายเปนชาย และ 1,373 รายเปนหญิง ในจํานวนน้ี 2,787 ราย (รอยละ 

92.8) หายดีแลว 161 ราย (รอยละ 5.4) กําลังรับการรักษา และ 56 ราย (รอยละ 1.8) เสียชีวิต 

• จนถึงวันน้ี มีการรายงานผูปวยใน 68 จังหวัดจาก 77 จังหวัดในประเทศไทย และ 44 จังหวัดจากจังหวัดท้ังหมดท่ีไดรับผลกระทบ ไมมีการราย

งายผูปวยใน 28 วันท่ีผานมา 

 

 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
การคนหาผูปวยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร 

• หนวยงานสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครไดระบุกลุมเปาหมายสาํหรบัการคนหาผูปวยเชิงรุกดังตอไปน้ี – บุคลากรทางการแพทย พนักงานขับรถ

แท็กซี่ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ พนักงานสงของ ผูตองขังใหม แรงงานอพยพ และผูพักอาศยัในชุมชนแออัด 

9 พฤษภาคม 2020 
 

56 
เสียชีวติ 

(1 รายใหม่) 

161 
กําลังรักษา 

103 
บุคลากรทาง

การแพทย์ตดิเชือ้ 

2,787 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

(4 รายใหม่) 

3,004 

ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 ในประเทศไทย ตามวันที่รายงาน 

หายแล้ว กําลงัรักษา เสียชีวิต 

วนัที่รายงาน ที่มา: กระทรวงสาธารณสขุ 9 พฤษภาคม 2563 

ยอ
ดผ

ู้ป่
วย

 (ส
ะส

ม)
 



 
 

• ชุมชนคลองเตยถือเปนพ้ืนท่ีชุมชนแออัด ประกอบดวยชุมชนยอย 45 กลุม มีประชากรท้ังหมดประมาณ 120,000 คน จากการคนหาผูปวยเชิงรุก

พบบุคคล 275 รายท่ีตรงกับนิยามของผูปวยเฝาระวัง แตไมพบผลยนืยันการตรวจเช้ือท่ีเปนบวกจากหองปฏิบัติการ 

• มีการเก็บตัวอยางจากชุมชนเมือง รวมถึงหมูบานจดัสรรและคอนโดมิเนียม และเพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมเสี่ยงเหลาน้ีไดมากข้ึน ไดมีการคัดเลือก

อาสาสมัครชุมชนใหทํางานรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร รวมถึงเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน และพระสงฆจากวัดในทองถ่ิน 

คําแนะนําสําหรับประชาชน  
ขอแนะนําใหประชาชนท่ัวไปยกเลิกหรือชะลอการเดินทางขามจังหวัดท่ีไมจําเปน หากจําเปนตองเดินทาง ประชาชนจําเปนตองเตรียมเอกสาร หรือ

หลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ือรับรองเหตุผลในการเดินทางขามจังหวัด และตองตรวจสอบมาตรการควบคุมการเดินทางและขอกําหนดเรื่องการกักโรคของ

จังหวัดปลายทางดวย  

บุคคลท่ีเดินทางขามจังหวัดดวยรถไฟจะตองกรอกแบบเอกสารการเดินทางออนไลนหรือแบบกระดาษท่ีจุดจําหนายตั๋วรถไฟของสถานี เพ่ือเปนการ

รับรองความจําเปนในการเดินทางและชวยในการติดตามผูปวยในอนาคตหากมี 
 

หากไมมบุีคลากรทางการแพทย ยอมไมมีบริการทางสุขภาพ  

 
• เมื่อมีการคลายมาตรการเก่ียวกับโรคโควิด 19 เราอาจจะหลงลืม

ไปวามผีูคนมากมายท่ีไดเสยีสละอยางมหาศาลเพ่ือใหเราปลอดภัย

และมสีุขภาพด ี

• บุคลากรทางการแพทยคือผูท่ียืนหยัดเคียงขางเราในการตอสูกับ

โรคโควิด 19 ท้ังในโรงพยาบาล คลินิกและชุมชน 

• แมอัตราการติดเช้ือจะลดลง สิ่งสําคัญท่ีเรายังตองจดจําไวก็คือ 

สถานการณยังไม “กลับเปนปกต”ิ และเราตองปรับตัวใหเขากับ 

“ชีวิตวิถีใหม” (หรือ “ความปรกตใิหม” ตามบัญญัติศัพทราช

บัณฑิตยสภาเมื่อวันท่ี 5 พ.ค. 2563) 

• บุคลากรทางการแพทยกําลังเสี่ยงชีวิตและทํางานอยางไมรูจัก

เหน็ดเหน่ือยเพ่ือควบคุมโรค #โควิด19 

• เราควรเคารพในความสําเร็จของพวกเขา ชวยไมใหยอดตดิเช้ือ

กลับมาเพ่ิมสูง และปฏิบัตติามมาตรการอยางเขมงวด โดยการลาง

มือ รักษาสุขอนามัยทางเดินหายใจ และเวนระยะระหวางบุคคล น่ี

คือสิ่งเล็กนอยท่ีสุดท่ีเราทําได 

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 
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