
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

  
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม ่2 รายจาก

โรคโควิด 19 ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 3,017 ราย  

• ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวติในวนันี ้

• ผู้ ป่วยใหมท่ัง้ 2 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัสมาชิกครอบครัวท่ีได้รับการยืนยนัวา่ตดิเชือ้โควิด 19 ไปก่อนหน้านี ้

การเว้นระยะหา่งระหวา่งสมาชิกในครอบครัวยงัคงเป็นมาตรการสาํคญัในการปอ้งกนัการติอเชือ้โควิด 19  

• จนถึงวนันี ้มีการรายงานผู้ ป่วยใน 68 จงัหวดัจาก 77 จงัหวดัในประเทศไทย 9 จงัหวดัยงัไมเ่คยมีรายงานการพบผู้ ป่วย  

• ใน 28 วนัท่ีผา่นมาไมม่ีรายงายการพบผู้ ป่วยใหมใ่น 50 จงัหวดั มเีพียง 18 จงัหวดัท่ียงัมีผู้ ป่วยท่ียงัไมห่าย  

• ข้อลูท่ีได้จากผู้ ป่วยยืนยนัทําให้ทราบวา่ปัจจยัเสีย่งหลกัของการตดิเชือ้โควิด 19 ในสองสปัดาห์ท่ีผา่นมาคือการสมัผสัใกล้ชิดกบั

ผู้ ป่วยยืนยนัรายก่อน ๆ การถกูจํากดับริเวณในศนูย์กกักนัผู้อพยพ และการอยูใ่นสถานท่ีแออดั 

• ปัจจบุนั ผู้ติดเชือ้สว่นใหญ่ได้รับการตรวจพบผา่นการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในชมุชน และในกลุม่ชาวไทยท่ีเดินทางกลบัจากตา่งประเทศ

และพกัในสถานกกัโรค 

• เพ่ือลดความเสีย่งของการติดเชือ้แม้วา่สถานท่ีสาธารณะความเสีย่งตํา่ เช่น ตลาด จะกลบัมาเปิดทําการอีกครัง้ ศนูย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ขอให้ผู้ให้บริการและประชาชนปฏิบตัิตามมาตรการท่ีแนะนํา

อยา่งเคร่งครัด เช่น การรักษาความสะอาดของมือ การสวมหน้ากาก และการรักษาระยะระหวา่งบคุคล 

 

12 พฤษภาคม 2563 

56 
เสียชีวติ 

(0 รายใหม่) 

163 
กําลังรักษา 

2,798 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

(2 รายใหม่) 

3,017 

ผู้ ป่วยโควดิ 19 รายใหมแ่ละสะสมในประเทศไทย ตามวนัท่ีรายงาน 

วนัที่รายงาน 

ใหม ่ สะสม 
กําลงัรักษา 

ร้อยละ 5 

เสียชีวิต 

ร้อยละ 2 

หายแล้ว 

ร้อยละ 93 

ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสขุ 12 พฤษภาคม 2563 
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ผลการรักษาผู้ ป่วยโควิด 19 (จํานวนผู้ ป่วย 3017) 



 
 

 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
การตรวจเชือ้ 

ตัง้แตว่นัท่ี 8 พฤษภาคม มีการตรวจตวัอยา่งเพ่ือหาเชือ้โควดิ 19 ไปแล้วทัง้สิน้ 286,008 ตวัอยา่งด้วยวิธีหาเชือ้ในทางเดินหายใจ (RT-PCR) ซึง่

เทา่กบัการตรวจ 4,294 ตวัอยา่ง ตอ่คนไทย 1 ล้านคน อตัราผลตรวจเชือ้ท่ีเป็นบวกคือร้อยละ 1.05 (พบผลบวกใน 3000 ตวัอยา่งจาก 286,008 

ตวัอยา่ง) 

การพยาบาลและโรคโควิด 19 

• เน่ืองในวนัพยาบาลสากล (12 พฤษภาคม) องค์การอนามยัโลกได้ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีสากลแหง่การพยาบาลและผดงุครรภ์ 

• กระทรวงสาธารณสขุให้ความสาํคญักบับทบาทของพยาบาลในการรักษาและดแูลผู้ ป่วยโควิด 19 และความร่วมมือระหวา่งโรงพยาบาล

และพยาบาลชมุชนท่ีทํางานร่วมกนัเพ่ือให้สามารถดแูลผู้ ป่วยทกุคนได้อยา่งราบร่ืน 

• กระทรวงสาธารณสขุได้ตัง้ศนูย์ประสานงานร่วมกบัศนูย์บริการสขุภาพทัง้ 12 แหง่ทัว่ประเทศเพ่ือควบคมุดแูลการทํางานของพยาบาลใน

สถานการณ์โควิด 19 

• กระทรวงฯ ได้กําหนดแนวทางในการบริหารจดัการการรักษาพยาบาลสาํหรับผู้ ป่วยทัง้ท่ีได้รับการยนืหรือต้องสงัสยัวา่ตดิเชือ้โควิด 19  

คาํแนะนําสําหรับประชาชน  
เน่ืองในโอกาสวนัพยาบาลสากล และครบรอบ 200 ปีเกิดของฟลอเรนซ์ ไน

ติงเกล องค์การอนามยัโลกได้เน้นยํา้ถึงบทบาทท่ีสาํคญัของพยาบาลในการ

มอบการดูแลสขุภาพอย่างต่อเน่ืองและขอบคณุพยาบาลสําหรับสิ่งท่ีพวก

เขาทํา 

 

บ่อยครัง้ท่ีพยาบาลคือบุคลากรทางด้านสุขภาพคนแรกและคนเดียวท่ี

ประชาชนได้เข้าพบยามเจ็บป่วย คณุภาพของการประเมินอาการเบือ้งต้น 

การดแูล และการรักษาของพยาบาลจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก 

 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คือเคร่ืองเตือนใจอยา่งแจ่มชดัถึงบทบาทท่ี

สําคญัของพยาบาล หากไม่มีพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุอ่ืน ๆ เรา

ยอ่มไมอ่าจเอาชนะการระบาดได้ 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง 

สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 
 

• 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 

 
WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ลิงก์มีประโยชน์ 

พยาบาล พยาบาลผดงุครรภ์ และบคุลากรทางการแพทย์คือแนว

หน้าของการรับมือโรคโควิด 19 

สนบัสนนุการทํางานของพวกเขาโดยปฏิบตัิตาม 

คาํแนะนําด้านสาธารณสุข 
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