
 

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจ

โรคจากห้องปฏิบตักิาร และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 6 รายจากโรคโค

วดิ 19 ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยู่ท่ี 

3,015 ราย  
• ในผู้ ป่วย 3,015 รายนี ้2,796 ราย (ร้อยละ 92.7) หายดีแล้ว 163 ราย 

(ร้อยละ 5.4) กําลงัรับการรักษา และ 56 ราย (ร้อยละ 1.9) เสียชีวติ 
• ผู้ ป่วยใหม่ทัง้หมดเป็นชาวไทยจากจงัหวดัในภาคใต้ ผู้ ป่วยหนึง่ราย

เป็นเดก็ชายอาย ุ6 ปี เป็นผู้สมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนัซึง่เป็นสมาชิกใน

ครอบครัว อีกหนึง่รายเป็นชาย อายุ 22 ปีท่ีสมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนัจาก

ประเทศมาเลเซีย ผู้ ป่วยรายท่ีเหลือเป็นชาย 2 ราย และหญิง 2 ราย

ในกลุ่มอาย ุ19-29 ปี ทัง้หมดได้ทํางานหรือเดนิทางไปยงัสถานท่ี

แออดั 
• จนถงึวนันี ้มีการรายงานผู้ ป่วยใน 68 จงัหวดัจาก 77 จงัหวดัใน

ประเทศไทย 9 จงัหวดัยงัไม่เคยมีรายงานการพบผู้ ป่วย และใน 28 

วนัท่ีผ่านมาไม่มีรายงายการพบผู้ ป่วยใหม่ใน 45 จงัหวดัจาก 68 

จงัหวดัดงักล่าว เพิ่มขึน้ 1 จงัหวดั (นครพนม) จากการรายงานฉบบั

เม่ือวาน 

• ไม่มีรายงานผู้ เสียชีวติในวนันี ้
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56 
เสียชีวติ 

(0 รายใหม่) 

163 
กําลังรักษา 

103 
บุคลากรทาง

การแพทย์ตดิเชือ้ 

2,796 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

(6 รายใหม่) 

3,015
 

ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 ใน 14 วันที่ผ่านมา 

ยอดรวมผู้ ป่วยโควิด 19 

ตัง้แต ่13 มกราคม 

จํานวนผู้ ป่วยโควิด 19 ระหวา่ง 

27 เม.ย. ถึง 10 พ.ค. 2563 

1 รายใหม ่

ระหว่าง 2-20 ราย 

มากกว่า 20 ราย 

ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 ในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน 
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ที่มา: กระทรวงสาธารณสขุ 11 พ.ค. 2563 
วนัที่รายงาน 

หายดี  กําลงัรักษา  เสียชีวิต  



 
 

 

ความคืบหน้าเก่ียวกับขีดความสามารถของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควดิ 19 

 มีการตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือประสานงานระหว่างภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในการจดัการการดแูลผู้ ป่วย ตัง้แตก่ารตรวจเชือ้จนถงึการให้ผู้ ป่วยกลบั

บ้าน รวมถงึการควบคมุดแูลการใช้เตียงและการส่งตอ่ผู้ ป่วย 

 เตียงท่ีสงวนไว้สําหรับผู้ ป่วยโควิด 19 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่  

 การรักษาพยาบาลมาตรฐาน – มีทัง้หมด 2,263 ห้อง รวมถงึห้องแยกผู้ ป่วยติดเชือ้ทางอากาศสําหรับผู้ ป่วยหนกั (AIIR-ICU) ห้องแยก

ผู้ ป่วยตดิเชือ้ทางอากาศแบบประยุกต์ ห้องผู้ ป่วยแยกเดี่ยว หอผู้ ป่วยแยกโรค และห้องผู้ ป่วยทัว่ไป 

 การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยพ้นวกิฤต (Step-down care) – มีห้อง ‘Hospitels’ ทัง้หมด 522 ห้อง (ท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โรงพยาบาล

ราชวิถี และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

 สดัส่วนสมัพทัธ์ของผู้ ป่วยในท่ีตดิเชือ้โควดิ 19 ทัง้หมดในโรงพยาบาลประเภทตา่ง ๆ จนถงึปัจจบุนัมีดงันี ้ 

 จํานวนการรับผู้ ป่วยในจนถงึปัจจบุนัอยูท่ี่โรงพยาบาลเอกชน (ร้อยละ 40) โรงเรียนแพทย์ (ร้อยละ 25) โรงพยาบาลในเครือกรมการแพทย์ 

(ร้อยละ 11) กรมควบคมุโรค (ร้อยละ 10) กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 6) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 8) 

คาํแนะนําสําหรับประชาชน  

หากคุณเป็นผู้สูงอายุ  

 ติดต่อกบัคนท่ีคณุรักเป็นประจํา เช่น ทางโทรศพัท์ อีเมล ส่ือสงัคมออนไลน์หรือ

การพดูคยุทางวดีิโอ 

 รักษากิจวตัรหรือตารางกิจกรรมตามปกติในการรับประทานอาหาร นอนหลับ

พกัผ่อน และทํากิจกรรมท่ีคณุชอบให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  

 เรียนรู้การออกกําลงัประจําวันอย่างง่าย ๆ ท่ีทําได้ในบ้านขณะกักตวัเพ่ือให้ได้

ขยบัเขยือ้นร่างกาย  
 ศกึษาวิธีขอความช่วยเหลือเก่ียวกบัการดํารงชีวิต หากจําเป็น เช่น การเรียกรถ

แทก็ซ่ี บริการส่งอาหาร หรือขอรับการรักษาพยาบาล 
 ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุมียารักษาโรคทีใช้ประจําเพียงพอสําหรับหนึง่เดือนหรือ

นานกวา่นัน้ 
 ติดต่อสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือเพ่ือนบ้านเพ่ือขอความช่วยเหลือยาม

จําเป็น 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยตดิตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สม่ําเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ี

สําคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์  

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถงึทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง 

สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาตใินประเทศไทย 

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
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