
โรคติดเชื *อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 
 

  
 

สถานการณ์ใน 
ประเทศไทย  

24 ชั6วโมงที6ผ่านมา 
 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 
 

ข้อมูลสาํคัญ 

• เมื7อวนัที7 18 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ และยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม่ 3 ราย ทําให้
จํานวนรวมของผู้ ที7ป่วยด้วยโรคนี Tในประเทศไทยเพิ7มขึ Tนเป็น 3,031 ราย  

• ในผู้ ป่วยทั Tงหมด มากกวา่ร้อยละ 94 (2,857 ราย) หายดีแล้ว ประมาณร้อยละ 1.9 (56 ราย) เสียชีวิต และประมาณร้อยละ 3.8 (118 
ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

• ผู้ ป่วยใหม่ทั Tง 3 รายเป็นผู้สมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนัรายก่อน ๆ ผู้ ป่วย 2 รายพบที7กรุงเทพมหานครและเป็นผู้สมัผสัผู้ ป่วยจากการทํางาน
ในสถานที7เดียวกนั ในขณะที7อีก 1 รายพบที7จงัหวดัภเูก็ต 

• ไมมี่รายงานผู้ เสยีชีวิตในวนันี T 
• ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื Tอไวรัสโคโรนา 2019 เน้นยํ Tาว่าแม้ประชาชนจะได้รับอนุญาตให้เดินทาง

ภายในประเทศได้ แตต้่องมีความระแวดระวงัและเข้ารับการตรวจหาเชื Tอโควิด 19 หากมีอาการ 

 

ความคืบหน้าจาก
กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข ไ ด้ติดตาม
มาตรการการผ่อนคลายมาตรการ 
ระหว่างวันที7 e-gh พฤษภาคม กระทรวง
สาธารณสุข  นํ า โดยกรมอนามัย  ไ ด้
ตรวจสอบสถานประกอบการ 2,375 แหง่ที7
ได้รับอนญุาตให้เปิดทําการในระยะที7 g วา่
ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร ห รื อ ไ ม ่
การสํารวจเผยให้เห็นแง่มุมด้านบวก
มากมาย เชน่เดียวกบัจดุที7ยงัต้องปรับปรุง 
• ตลาด: มากกวา่ร้อยละ jh ของเจ้าของตลาด ผู้ขาย และผู้ซื Tอสวมหน้ากากเสมอ  

จดุที7ต้องปรับปรุงได้แก่ การจํากดัจํานวนผู้ซื Tอ (พบในร้อยละ 39 ของสถานประกอบการที7มีการตรวจสอบ) การจํากดัเวลาของผู้ซื Tอใน
สถานประกอบการ (ร้อยละ lm%) การทําความสะอาดห้องนํ Tา (ร้อยละ ge) การรักษาระยะระหวา่งบคุคล g-m เมตร (ร้อยละ ge) 

• สวนสาธารณะ: พบวา่ร้อยละ 100 ของผู้ใช้สวนสาธารณะสวมหน้ากากขณะที7พดูคยุกนั มีการทําความสะอาดสวนก่อนและหลงัเวลา
เวลาทําการ (ร้อยละ goo) และมีการรักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคล (ร้อยละ goo) 
 

จดุที7ต้องปรับปรุงได้แก่ การทําความสะอาดอปุกรณ์กีฬาและม้านั7ง (ร้อยละ 8 ของสวนที7ได้ตรวจสอบยงัจดัการด้านนี Tได้ไมเ่พียงพอ) 
การจดัหาถงัขยะที7มีฝาปิดและการทิ Tงขยะทกุวนั (ร้อยละ h) จดัเตรียมจดุล้างมือให้เพียงพอ (ร้อยละ l) 

 

การตดิตามผู้สัมผัสผ่านแพลตฟอร์มดจิทิลั ‘ไทยชนะ’ (Thai Chana) 

ผลการดําเนินงานในวนัแรกแสดงให้เหน็ถงึความร่วมมือที7ได้รับจากสถานประกอบการธรุกิจและสถานที7สาธารณะเป็นอยา่งดี 
• ณ เวลา 20.00 น. ของวนัที7 ge พฤษภาคม ข้อมลูแสดงให้เหน็วา่มีร้านค้า 44,386 แหง่ทั7วประเทศที7ได้ลงทะเบียนผา่นทาง www.ไทย

ชนะ. com และประชาชน m,002,897 คนที7ใช้แพลตฟอร์มนี T 
• ประชาชนสแกนรหสั QR เมื7อเข้าสูส่ถานประกอบการ (จํานวนลงทะเบียนเข้าเมื7อวานนี Tคือ m,658,ehy ครั Tง) และเมื7อออกจากสถาน

ประกอบการ (จํานวนลงทะเบียนออกคือ g,845,gjg ครั Tง) 

18 พฤษภาคม 2563 

56 
เสียชีวิต 

(0 รายใหม่) 

118 
กําลังรักษา 

2,857 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

(3 รายใหม่) 

3,031 

ผู้ป่วยโควดิ 19  รายใหม่ในประเทศไทย ตามวันที=รายงาน 

ที#มา: กระทรวงสาธารณสขุ 18 พฤษภาคม 2563 วนัที&รายงาน 
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https://www.xn--b3czh8ayeuf.com/
https://www.xn--b3czh8ayeuf.com/


 
 

 

• ผู้ใช้แพลตฟอร์มยงัได้ทําการประเมินวา่สถานประกอบการได้ปฏิบตัติามคําสั7งของศนูย์ ศบค. และคําแนะนําของกระทรวง
สาธารณสขุหรือไมอี่กด้วย (จํานวนการประเมินคือ g,258,mzg ครั Tง) 

• ศบค. สนบัสนนุให้ประชาชนใช้และดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั ‘ไทยชนะ’ (Thai Chana) 
• แอปพลเิคชนัภาคภาษาองักฤษจะเปิดตวัเร็ว ๆ นี T ศบค. ยํ Tาวา่ข้อมลูตา่ง ๆ จากแพลตฟอร์มนี Tจะถกูใช้โดยกรมควบคมุโรค และ

กระทรวงสาธารณสขุ โดยมีกําหนดระยะเวลาที7จํากดัและจะเป็นไปเพื7อวตัถปุระสงค์ในการตดิตามผู้สมัผสัและการรักษาเทา่นั Tน 
ข้อมลูจะไมถ่กูนําไปแบง่ปันกบัองค์กรอื7น 

 
สุขภาพจติ 
จากข้อมลูของกรมสขุภาพจิต อตัราการเสยีชีวิตจากการฆา่ตวัตายที7ได้รับรายงานในประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. mhho-mhzg อยูที่7ระหวา่ง h.ee 
ถงึ �.hj ราย (ตอ่ประชากร 100,000 คน) 
• กรมสขุภาพจิตมุง่มั7นที7จะลดผลกระทบจากโรคโควิด 19 ตอ่สขุภาพจิต (ความเครียด ความเหนื7อยล้า การฆา่ตวัตาย ภาวะซมึเศร้า) 

และได้ตั Tงเปา้หมายที7จะคงระดบัอตัราการฆา่ตวัตายในปี พ.ศ. 2563 ไมใ่ห้สงูกวา่ 8 รายตอ่ประชากร 100,000 คน 

• กรมสขุภาพจิตจะทุม่เทความพยายามเป็นพิเศษกบักลุม่เปา้หมาย 4 กลุม่ ได้แก่ บคุลากรด้านสขุภาพ ผู้ ป่วยโควิด 19 และครอบครัว 
ผู้ ที7มีโรคไมต่ดิตอ่เรื Tอรัง และผู้ ที7ใช้สารเสพตดิและแอลกอฮอล์ 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สมํ7าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื7อแบ่งปันข้อมูลเกี7ยวกับ
พฒันาการที7สาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  
องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัที7กว้างขึ Tน รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง 
สาธารณสขุเพื7อชว่ยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าที7ของระบบของสหประชาชาตใินประเทศไทย 

 
 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชื 4อโควิด 78 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีนีF  
• ติดตามความคืบหน้าอยา่งสมํFาเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิทีFนีF 
• ติดตามตวัเลขทัFวโลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิทีFนีF 

สาํนักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  
สาํนกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชั >น 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 
สื&อมวลชนสามารถสง่ข้อซกัถามมาได้ที& sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

 

 ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ทีH 
 

WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ลงิก์มีประโยชน์ 

ดูแลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 

รักษาสุขอนามัย รักษาสุขภาพ ดูแลตนเอง
เมื่อมีอาการ 

ดูแลจิตใจ
ของตนเอง 

การดูแลตนเองเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณสามารถดูแลผู้อื่นได ้

ดูแลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 

หากคุณมีอาการไอ 
ไข. หรือหายใจ
ลำบาก ให.อยู7ห7าง
จากผู.อื่น 

สวมหน.ากากและ
ล.างมือเปBนประจำ 

ใส่ใจดูแลผู้อื่น ใจดีต่อกันและกัน ระมัดระวัง
คําพูดของตน 

ดูแลผู้ป่วย 

บอกต7อเรื่องราวดี ๆ 

ช7วยเหลือผู.ที่
เปราะบางและ
ผู.สูงอาย ุ

แสดงความเอื้ออาทร
ต7อผู.ปIวยและ
ครอบครัวของเขา 

ส7งต7อข.อเท็จจริง 
ไม7ใช7ข7าวลือ 

ใช.แหล7งที่มาที่
เชื่อถือได. 

เปNดกว.างและมี
ความเห็นใจ 

ดูแลให.ผู.ปIวยได.
พักผ7อน ดื่มน้ำมาก 
ๆ และรับประทาน
อาหารที่มีประโยชนQ 

ดูแลให.มีกำลังใจ 

สวมหน.ากากให.
ตนเองเมื่ออยู7ใกล.
ผู.ปIวย 

การดูแลตนเองเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณสามารถดูแลผู้อื่นได ้

ล.างมือเปBนประจำ หรือ
ใช.เจลแอลกอฮอลQ 

หลีกเลี่ยงการสัมผัส
ใบหน.า 

หากมีอาการ 
ให.สวมหน.ากาก 

แยกตนเอง และ
พบแพทยQทันท ี

ออกกำลังกายที่บ.าน
อย7างสม่ำเสมอ 

ลดการรับข7าวสารด.าน
ลบ 

หาข.อมูลจากแหล7งที่
เชื่อถือได.เท7านั้น 

ใช.เวลากับคนที่คุณรัก 

หลีกเลี่ยงฝูงชน
รักษาระยะห7าง
จากผู.อื่น 1 เมตร 

ทำตามคำแนะนำ
จากทางการ 

รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนQ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
https://www.facebook.com/WHOThailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.youtube.com/user/WHOThailand



