
 
 

ข้อมูลสาํคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ และยนืยนัการพบผู้ ป่วยใหม ่1 รายจากโรคโควิด 19 

ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทย อยูท่ี่ 2,988 ราย  

• ผู้ ป่วยรายนีเ้ป็นชายไทยอาย ุ45 ปี จากจงัหวดันราธิวาสและมีโรคเบาหวาน ผู้ ป่วยได้เข้าร่วมศาสนพิธีในตา่งประเทศและสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วย

ท่ีได้รับการยืนยนัไปก่อนหน้านี ้และยงัได้เดินทางไปในหลายสถานท่ี ซึง่จะมกีารสอบสวนเพ่ิมเติมตอ่ไป  

• ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวติในวนันี ้

• ปัจจยัเสีย่งหลกัของผู้ ป่วยใหมท่ี่มีการยืนยนัใน 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา คือการถกูจํากดับริเวณในศนูย์กกักนัผู้อพยพ (60 ราย) ตามมาด้วยการ

สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยท่ีได้รายงานไปก่อนหน้า (49 ราย) การเดินทางไปในสถานท่ีแออดั (8 ราย) และการทํางานในสถานท่ีแออดั (6 ราย) ทัง้นี ้

เน่ืองจากกําลงัมีการผอ่นคลายมาตรการในสถานท่ีท่ีอาจดงึดดูผู้คนจํานวนมาก เช่น  ตลาด จึงก่อให้เกิดความกงัวลเก่ียวกบัปัจจยั 2 ประการ

หลงัน 

 

 

 

187 
กําลังรักษา 

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ

 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

 

54 
เสียชีวิต 

(0 รายใหม่) 

103 
บุคลากรทาง

การแพทย์ติดเชือ้ 

2,747 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

(1 รายใหม่) 

2,988 

5 พฤษภาคม 2020 รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

ผู้ ป่วยโควิด 19 รายใหม่ในประเทศไทย ตามวนัท่ีรายงาน 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสขุ 5 พฤษภาคม 2563 

วนัที่รายงาน 
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ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
 
การตรวจเชือ้และมาตรฐานของห้องปฏิบัตกิาร 

• ในปัจจบุนั มีห้องปฏิบตัิการทัง้หมด 150 แหง่ (ของทัง้ภาครัฐ มหาวิทยาลยั และภาคเอกชน) ท่ีได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ให้ทําการตรวจเชือ้โควิด 19 โดยใช้วิธีตรวจเชือ้ในทางเดินหายใจ (RT-PCR) 

• เกณฑ์ในการรับรองห้องปฏิบตัิการสาํหรับการตรวจเชือ้วิด 19 ประกอบด้วย 

o ต้องมนีกัเทคนิคการแพทย์ท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจเชือ้ในทางเดินหายใจ (RT-PCR) และผา่นการทดสอบความชํานาญโดยกรม

วิทยศาสตร์การแพทย์ 

o ต้องมเีคร่ืองสาํหรับตรวจเชือ้ในทางเดินหายใจ (RT-PCR) และได้มาตรฐานความปลอดภยัทางชีวภาพ 

o ต้องมกีารใช้ระบบควบคมุคณุภาพและระบบการรายงานตามท่ีกรมควบคมุโรคกําหนด 

• ณ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 มีการตรวจตวัอยา่งจํานวน 228,760 ตวัอยา่งทัว่ประเทศ และในสปัดาห์ท่ีผา่นมา ขีดความสามารถในการตรวจ

เชือ้อยูท่ี่ 6,000 ตวัอยา่งตอ่สปัดาห์ เพ่ิมขึน้สองเทา่เมื่อเทียบกบัสปัดาห์แรกของเดือนเมษายน 

ความคืบหน้าจากรัฐบาลไทย 
การติดตามสถานประกอบการ/สถานที่ต่าง ๆ ว่าปฏิบตัิตามมาตรการที่ได้กาํหนดไว้หรือไม่  
• คณะทํางานจากหลากหลายภาคสว่น (ตํารวจ ทหาร หนว่ยงานท้องถ่ิน และหนว่นงานสาธารณสขุ) ได้ออกปฏิบตัิการทัว่ประเทศเพ่ือติดตามวา่สถาน

ประกอบการ/สถานท่ีตา่ง ๆ 8 ประเภทได้ปฏิบตัิตามมาตรการท่ีได้กําหนดไว้หรือไม ่หลงัจากเร่ิมมกีารผอ่นคลายมาตรการ จากการตรวจสอบสถาน

ประกอบการ/สถานท่ีทัง้หมด 9,383 แหง่ พบวา่ร้อยละ 4 ไมป่ฏิบตัิตามมาตรการ และพบวา่ร้านอาหารและคาเฟ่มีอตัราการไมป่ฏิบตัิตามมาตรการ

สงูสดุท่ีร้อยละ 6.7 ตามด้วยศนูย์กีฬาร้อยละ 4.7 และร้านตดัผม/ร้านเสริมสวยร้อยละ 3.1 

 
การตีตราทางสังคมและการเลอืกปฏิบตั ิ
• รัฐบาลชีว้า่ประชาชนทกุคนควรมีความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนัและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เน่ืองจากคนทกุคนไมว่า่จะประกอบอาชีพหรือมีสญัชาตใิด

ยอ่มไมค่วรมีใครถกูตีตราทางสงัคมหรือได้รับการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ทา่เทียม 

• ประเทศไทยตระหนกัถึงคณุคา่และบทบาทของแรงงานช้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีตอ่เศรษฐกิจไทย และจะไมม่ีใครถกูทอดทิง้ รัฐบาลขอให้

ประชาชนมีจิตใจท่ีเปิดกว้างและเอือ้อาทร 
 

วันวิสาขบชูา (พิธีทางศาสนาและวนัหยดุราชการ 6 พฤษภาคม) 

• มหาเถรสมาคมแหง่ประเทศไทยได้ออกประกาศให้ทกุวดัยกเลกิพิธีเวียนเทียนเพ่ือหลกีเลีย่งการรวมตวัของประชาชนในวดั 

• สนบัสนนุให้วดัตา่ง ๆ จดัพิธีโดยใช้การถา่ยทอดสดแทน  

 

 

 



 
 

 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน  

 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอยา่ง สมํ่าเสมอผา่นกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบั

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาตใินระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมติรหลกัและ

กระทรวง สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคาํแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 
• รายงานสถานการณ์โรคตดิเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีน่ี  

• ตดิตามความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิท่ีน่ี 

• ตดิตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิท่ีน่ี 

 

ลิงก์มีประโยชน์ 

สาํนักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถสง่ข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ศึกษาข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 

5 พฤษภาคมเป็นวนั ล้างมือโลก เพือ่รณรงค์ใหค้นทัว่โลกใส่ใจกบัการลา้งมือใน

สถานพยาบาลใหม้ากข้ึน เพือ่ปกป้องบคุลากรทางการแพทย์และผูป่้วยจากการ

ติดเชื้อ 

หวัขอ้ของการรณรงค์ในปีนีคื้อ “รกัษาชีวิตดว้ยการลา้งมือ” (SAVE LIVES: 

Clean your hands) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปีแห่งการพยาบาลและผดงุครรภ์ที่

ตอ้งการสร้างความตระหนกัถึงความสําคญัของพยาบาลและพยาบาลผดงุครรภ์

ในฐานะวีรบรุุษ วีรสตรีแถวหนา้ผูค้วรค่าแก่การยอมรบัและชื่นชม และเนน้ให้

เห็นบทบาททีสํ่าคญัของพวกเขาในการป้องกนัการติดเชื้อ 

เป้าหมายหลกัของการรณรงค์ในวนัลา้งมือโลกคือการสร้างความตระหนกัว่าการ

ลา้งมือคือหน่ึงในวิธีการทีมี่ประสิทธิภาพทีส่ดุทีเ่ราสามารถทําไดเ้พือ่ลดการ

แพร่กระจายของเชื้อโรคและป้องกนัการติดเชื้อ รวมถึงไวรสัโควิด 19 

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2020/en/
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
mailto:kanpirom@who.int
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://twitter.com/WHOThailand
http://www.who.int/thailand
https://www.who.int/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
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