
โรคติดเชื� อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

  
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผล

ตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ และยืนยันการพบผูปวยใหม 7 ราย 

ทําใหจํานวนรวมของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 

3,025 ราย  

• ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันน้ี 

• ในผูปวยท้ังหมด 3,205 รายท่ีตรวจพบน้ี รอยละ 94 (2,854 

ราย) หายดีแลว รอยละ 4 (115 ราย) อยูในระหวางการรักษา 

และรอยละ 2 (56 ราย) เสียชีวิต 

• ผูปวยใหม 7 รายถูกตรวจพบในกลุมชาวไทยท่ีเดินทางกลับจาก

ประเทศปากีสถาน (เปนชาย 6 รายและหญิง 1 ราย) ขณะน้ีได

เขาพักในสถานกักโรคของรัฐในจังหวัดชลบุร ี

• พบผลยืนยันการตรวจเช้ือโควิด 19 ท่ีเปนบวกในกลุมผูปวยเฝา

ระวังนอยกวารอยละ 2  

• จนถึงวันน้ี มีการรายงานผูปวยใน 68 จังหวัดจาก 77 จังหวัดใน

ประเทศไทย  
 

 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขไดถอดบทเรยีนท่ีสําคัญจากการวิเคราะหสถานการณปจจุบันและสถานการณท่ีอาจเปนไปไดในอนาคต ดังน้ี 

• มาตรการและการควบคุมระยะสั้นชวยลดการแพรเช้ือในชุมชนลงไดรอยละ 77 ซึ่งชวยประเทศไทยหลกีเลี่ยงการระบาดขนานใหญใน

เดือนเมษายน 2563 ได 

• ควรมีมาตรการควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือใหแนใจวาการตดิเช้ือจะไมกลับมาอีก 

• การกักโรคและการแยกตัวคือมาตรการท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดในการควบคุมการแพรระบาดของโรค 

• การเพ่ิมขีดความสามารถในการ “ติดตาม ตรวจเช้ือ และรักษา” คือสิ่งสําคญัเพ่ือนําไปสูการควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิผลในอนาคต 
 

บริการทางการแพทยในความปรกติใหม 

โรคโควิด 19 สงผลกระทบตอการรักษาพยาบาลสําหรับผูปวยไมฉุกเฉิน และบริการบางอยางก็ถูกระงับ ชะลอ หรือจุดรับบริการไดถูกเปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากน้ีประชาชนบางสวนยังหลีกเลีย่งไมไปสถานพยาบาล เน่ืองจากเกรงวาจะติดเช้ือไวรัสจากสถานท่ีเหลาน้ัน 

กรมการแพทยกําลังการบริการทางการแพทยในความปรกติใหมดวยกลยุทธท่ีสําคญัสองประการ คือ 

• ปรับปรุงกระบวนการ 3S (staff, safety, system) โดยใชผูปวยเปนศูนยกลาง 

• ใชแนวทางแกปญหาแบบดิจิทัล เชน แอปพลิเคชันและการแพทยทางไกล 

15 พฤษภาคม 2563 

56 
เสียชีวติ 

(0 รายใหม่) 

115 
กําลังรักษา 

2,854 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

(7 รายใหม่) 

3,025 

ยอดผูปวยโควิด 19 ใน 14 วันที่ผานมา 

ภเูก็ต 

สงขลา 

ยะลา 

นราธิวาส 

จํานวนผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ีรายงาน

ระหวา่ง 2-15 พ.ค. 2563 

1 รายใหม ่

ระหวา่ง 2-20 ราย 

มากกวา่ 20 ราย 

ยอดรวมผู้ ป่วยโควิด 

19 ตัง้แต ่13 ม.ค. 

เชียงใหม ่

กรุงเทพฯ 

สมทุรปราการ 

ชลบรีุ 

ปราจีนบรีุ 



 
 

 

ความคืบหน้าจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื� อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
วันน้ีนายกรัฐมนตรไีดใหเกียรติมาเปนประธานในการประชุมของ ศบค. ประเด็นสําคญัท่ีมีการอภิปราย ไดแก 

• ความสําคญัของการรวมมือท่ีสอดประสานกันระหวางภาครัฐ และภาคเอกชน 

• การกระจายอํานาจไปยังหนวยงานปกครองในระดับทองถ่ิน นําโดยผูวาราชการของแตละจังหวัด และความรวมมือจากประชาชนซึ่งเปน

กุญแจสูความสําเร็จ 

• ความจําเปนท่ีทุกภาคสวนและปจเจกบุคคลจะตองรวมมือกันเพ่ือปรับตัวใหเขากับ “ความปรกติใหม” และเพ่ือปองกันไมใหการติดเช้ือ

กลับมาอีก 

• การจัดตั้งหนวยประสานงานสวนกลางเพ่ือติดตาม และประเมินสถานการณ และรางแนวทางท่ีตั้งอยูบนขอพิจารณาดานสุขภาพ และ

ผลกระทบตอวิถีชีวิต 

• การสงเสริมเทคโนโลยดีิจิทัล ไดมกีารเปดตัวแอปพลิเคชันไทยชนะ (ThaiChana) สําหรับการติดตามผูสัมผสัและแจงใหสาธารณะทราบ

ถึงความเสี่ยง 

• การจัดตั้งทีมศึกษาเพ่ือประเมิน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในการ

ควบคุมการติดเช้ือ 
 

คําแนะนําสําหรับประชาชน  

 
 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดตอกับรัฐบาลไทยโดยตรงอยาง สม่ําเสมอผานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบงปนขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ี

สําคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร  

องคการอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางข้ึน รวมถึงทํางานกับพันมิตรหลักและกระทรวง 

สาธารณสุขเพ่ือชวยเหลือกลุมผูอพยพในประเทศไทย และใหขอมูลและคําแนะนําแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 
 

ในสุดสัปดาห์นี ้มาตรการบางอย่างที่ได้ถูกออกแบบมา

เพื่อจาํกัดการแพร่กระจายของเชือ้โควิด19 จะถกูยกเลิก  

มาตรการใหม่ ๆ จะถูกนํามาใช้อย่างระมัดระวังเม่ือ

ธุรกิจและสถานที่สาธารณะกลับมาเปิดทาํการอีกครัง้  

ในช่วงเวลานี ้เราทุกคนมีบทบาทสําคัญมากกว่าที่ เคย

ในการปกป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการติดเชือ้  

ชมวิดีโอนีเ้พื่อเรียนรู้ว่าคุณสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อ

ดูแลให้ตนเองและชุมชนปลอดภยั และมีสุขภาพดี 

 

• 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 
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