
 

โรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ และยืนยันการพบผูปวยใหม 5 รายจากโรคโควิด 19 

ทําใหจํานวนรวมของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทย อยูท่ี 3,009 ราย  

• ในผูปวย 3,009 รายน้ี 2,794 ราย (รอยละ 93) หายดีแลว 159 ราย (รอยละ 5.3) กําลังรับการรักษา และ 56 ราย (รอยละ 1.9) เสียชีวิต 

• ผูปวย 2 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ีเปนผูสมัผสัใกลชิดกับผูตดิเช้ือรายกอน ๆ ผูปวย 1 รายอยูในกรุงเทพมหานคร (หญิง อายุ 44 ป) และอีก 1 

ราย (ชาย อายุ 80 ป) อยูในจังหวัดนราธิวาส 

• ผูปวยอีก 3 ราย เปนผูท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศ (ปากีสถาน 2 ราย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 1 ราย) และไดเขาพักในสถานกักโรคของ

รัฐ 

• จนถึงวันน้ี มีการรายงานผูปวยใน 68 จังหวัดจาก 77 จังหวัดในประเทศไทย และใน 28 วันท่ีผานมาไมมีรายงายการพบผูปวยใหมใน 45 

จังหวัดจาก 68 จังหวัดดังกลาว เพ่ิมข้ึน 1 จังหวัดจากการรายงานฉบับเมื่อวาน 

 

 

 

 

 

10 พฤษภาคม 2020 
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ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่และสะสมในประเทศไทย ตามวันที่รายงาน 
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ผลการรักษาผู้ ป่วยโควิด 19 

(จํานวน 3,009 ราย) 



 
 

 

คําแนะนําสําหรับประชาชน  
 

การเปดเมืองใหมจะตองดําเนินการอยางระมัดระวัง แมวาธุรกิจและพ้ืนท่ีสาธารณะจะกลับมาเปดใหบริการอีกครั้ง แตประชาชนทุกคนในประเทศ

ยังคงตองเตือนตนเองถึงความสําคัญท่ีมากกวาเคยของการปฏิบัติตามสุขลักษณะตอไปน้ี  

- ลางมือเปนประจําดวยสบู นํ้า หรือเจลลางมือแอลกอฮอล 

- ปองปากและจมูกดวยกระดาษทิชชูหรือแขนเสื้อเมื่อจามหรือไอ หลังจากน้ันใหลางมือ 

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก ปาก 

- รักษาระยะหาง 1-2 เมตรจากบุคคลอ่ืนเมื่อใดก็ตามท่ีเมื่อทําได 
 

มาตรการพ้ืนฐานเหลาน้ีจะชวยใหคุณปกปองตนเองและคนรอบขางจากโรคโควิด 19 และปองกันการแพรกระจายของเช้ือไวรัสในประชากร 
 

 

วิธีงายๆในการปองกันการแพรเชื้อโควิด 19 ในท่ีทํางานของคุณ 

 
องคการอนามัยโลกและหนวยงานดานสาธารณสุขท่ัวโลกกําลัง

ดําเนินการเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 อยางไรก็ตาม 

เราไมควรคดิวาความสําเร็จระยะยาวน้ันจะเกิดข้ึนไดเอง ทุกภาค

สวนในสังคมของเรา รวมถึงธุรกิจตาง ๆ และผูวาจาง จึงตองชวยกัน

หากเราตองการหยุดยั้งการแพรกระจายของโรคน้ี 

* ตรวจสอบใหแนใจวาสถานท่ีทํางานของคุณสะอาดและถูก

สุขลักษณะ 

* สงเสริมใหพนักงาน ผูรับเหมา และลูกคาลางมือใหสะอาด

หมดจดเปนประจํา 

* สงเสริมสุขอนามัยทางเดินหายใจท่ีดีในท่ีทํางาน 

 

 

 

 

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 

จัดเตรียมที่ทาํงานของคุณให้พร้อมรับมือ  

#โควดิ19 

 ส่งเสริมการทาํงานทางไกลให้เป็นเร่ือง

ปกต ิ

ในทุกแผนกขององค์กร 

หากมีการระบาดของโควิด 19 ในชุมชน

ของคุณ 

หน่วยงานด้านสุขภาพอาจ 

แนะนําให้ประชาชนหลกีเลี่ยงการใช้

ขนส่งสาธารณะและสถานที่แออัด  

การทาํงานทางไกลจะช่วยให้ 

ธุรกิจของคุณดาํเนินต่อไปได้ 

และพนักงานปลอดภยั 
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