
 

 

 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• ในวนัท่ี 2 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ และ

ยืนยนัการพบผู้ ป่วยใหม ่104 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนี ้

ในประเทศไทย อยูท่ี่ 1,875 ราย 

• ในผู้ ป่วยรายใหม่นี ้มี 24 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าประชาชนต้อง

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดเร่ืองการกกัตวัอย่างเคร่งครัด รัฐบาลไทยได้ประกาศว่าตัง้แต่วนันี ้

จนถึง 15 เมษายน จะใช้มาตรการในการลดจํานวนผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศ 

• ผู้ ป่วยใหม่ 38 รายเป็นผู้ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ ติดเชือ้ท่ีได้รายงานไปแล้ว ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่า

ประชาชนต้องปฏิบตัิตามหลกัการเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคคลในทกุสถานท่ีอยา่งเคร่งครัด นอกจากนีย้งัคงพบผู้ ป่วยท่ีต้องทํางานกบั

คนหมูม่ากด้วยเหตผุลทางหน้าท่ีการงาน ซึง่ทําให้เป็นไปได้วา่อาจต้องมีการบงัคบัใช้มาตรการท่ีเข้มข้นขึน้  

• พบผู้ ป่วยท่ีได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการแล้วใน 62 จังหวัดจากทัง้สิน้ 76 จังหวัดของประเทศไทย คร่ึงหนึ่งของผู้ ป่วย

โดยประมาณอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และอีกคร่ึงหนึง่พบในตา่งจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กราฟจากกระทรวงสาธารณสขุแห่งประเทศไทย 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 

• รัฐบาลประกาศคาํสัง่ห้ามประชาชนออกนอกจากเคหสถานในเวลากลางคืนทัว่ประเทศ เร่ิมตัง้แตว่นัศกุร์ท่ี 3 เมษายน ประชาชนทกุคน

ต้องอยูภ่ายในบ้านระหวา่งเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.  

• รัฐบาลไทยเรียกร้องให้ประชาชนทกุคนสวมหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกบ้าน จวบจนถงึปัจจบุนั ได้มกีารแจกจ่ายหน้ากากผ้าไปแล้วทัง้สิน้ 

43 ล้านชิน้ 

• กระทรวงสาธารณสขุกําลงัขยายขีดความสามารถเพ่ิมเตมิในการรองรับผู้ ป่วยโควดิ 19 และกําลงัพฒันาแผนเพ่ือขยาย 'ขดี

ความสามารถระดบัสงู' นี ้กรุงเทพมหานครและองค์การบริหารกรุงเทพมเีตียงผู้ ป่วยพร้อมให้บริการมากกวา่ 1,000 เตยีง และเตียง

ข้อมูลจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย วันที่ 2 เมษายน 2563 

 สถานการณ์ในประเทศไทย
จาํนวนผู้ป่วยทัง้หมดและผู้ป่วยใหม่

ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 
ยืนยนัแล้ว 1,875 ราย (104 รายใหม)่ 

เสยีชีวติ 16 ราย (3 รายใหม)่  

กําลงัรับการรักษาพยาบาล 1,355 ราย 

เป็นผู้ ป่วยหนกั 23 ราย 

หายดีแล้ว 505 ราย 
 

 
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 2 เมษายน 2563 

 

ปัจจัยเส่ียงหลัก 

(120 ราย ตัง้แต่ 

1 เม.ย.) 

เป็นผู้สัมผัส

ใกล้ชดิกับผู้ป่วย 

ชาวไทย/ต่างชาติท่ี

เดินทางจากต่างประเทศ

มายังประเทศไทย 

สถานบันเทงิ 

กีฬา 

ความเส่ียงจาก

อาชีพ 

อ่ืน ๆ 

2 เมษายน 2563 

ผู้ ป่วยใหม่: 104 ราย รวม: 1,875 ราย 

เสียชีวิต: 16% (0.85%) 

เปล่ียนจากการตรวจ 2 ครัง้ เป็น

การตรวจครัง้เดียว 

จาํนวน

ผู้ป่วยรวม 

จาํนวนผู้ป่วย

ใหม่ 



สาํรอง 1,000 เตียงในสถานท่ีอ่ืน (โรงแรมและอ่ืน ๆ ) นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองชว่ยหายใจ 300 เคร่ืองตามท่ีได้รับแจ้งจากเครือขา่ย

โรงพยาบาล ในตา่งจงัหวดั มีเตยีงสาํรอง 10,000 เตียงและเคร่ืองช่วยหายใจ 1,000 เคร่ือง 

• รัฐบาลกําลงับงัคบัใช้มาตรการเพ่ือให้แนใ่จวา่จะมียา เวชภณัฑ์ และอปุกรณ์ทางการแพทย์พร้อมใช้ 

• กระทรวงสาธารณสขุได้จดัสรรหน้ากากอนามยั 1.5 ล้านชิน้ให้กบัสถานบริการสขุภาพ รวมถงึสถานบริการท่ีอยูน่อกการควบคมุของ

กระทรวง การจดัสรรนีจ้ะเพียงพอตอ่ปริมาณหน้ากากสาํหรับ 1 เดือน  

• จํานวนสนิค้าคงคลงัของหน้ากาก N95 ของกระทรวงสาธารณสขุอาจไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการโดยประมาณในปัจจบุนั คือ 60,000 

ชิน้ตอ่วนั การจดัซือ้หน้ากากเป็นเร่ืองยากเน่ืองจากความต้องการหน้ากากท่ีสงูมากทัว่โลก ด้วยเหตนีุจ้ึงมีการวิจยัเร่งดว่นเก่ียวกบั

ประสทิธิภาพของการฉายรังส ีUVC ในการฆา่เชือ้โรคหน้ากาก N95 เพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม ่

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 
• ให้อยูแ่ตใ่นบ้าน ออกจากบ้านเม่ือมีเหตุจาํเป็นเท่านัน้ (เช่น เพ่ือไปรับการ

รักษาพยาบาล หรือเพ่ือไปซือ้อาหาร) 

• พยายามรักษาระยะหา่งอยา่งน้อย 1.5 เมตรระหวา่งตนเองและบคุคลอ่ืนตลอดเวลา 

• ล้างมือบอ่ย ๆ เจลแอลกอฮอล์สาํหรับล้างมือก็ใช้ได้ผล  

• อยา่สมัผสัดวงตา จมกู หรือปาก 

• สวมหน้ากากเมื่อออกจากบ้าน แตอ่ยา่ใช้หน้ากาก N95 เน่ืองจากเป็นอปุกรณ์ท่ีมีอยูอ่ยา่ง

จํากดั และเป็นสิง่จําเป็นอยา่งยิ่งตอ่บคุลากรด้านสาธารณสขุ 

• ไอหรือจามใสข้่อศอกตวัเอง หรือกระดาษทิชชสูะอาด 

• ทิง้ทิชชนูัน้ทนัที และล้างมือ 

• อยา่จบัมือ สวมกอด ใช้อปุกรณ์รับประทานอาหารหรืออปุกรณ์ในการสบูบหุร่ีร่วมกบัผู้ อ่ืน 

• รักษาความสะอาดพืน้ผิวในบ้านท่ีมีการสมัผสับอ่ย ๆ สามารถอา่นคําแนะนําเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิและการตกค้างของเชือ้ไวรัสโรคซาร์สบน

พืน้ผิวในสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ได้ ท่ีน่ี 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหนว่ยงาน

สหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ และให้ข้อมลูและคําแนะนําท่ีเก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าท่ีในเครือขา่ยของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

ส่ือมวลชน 
• เว็บไซต์ บญัชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กขององค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยนําเสนอข้อมลูของทกุแง่มมุเก่ียวกบัการระบาดของโรค

ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างสมํ่าเสมอ สื่อมวลชนสามารถส่งคําถามโดยตรงมาได้ ท่ี  sethawebmaster@who.int และ 

kanpirom@who.int 

 

ลิงก์ที่มีประโยชน์ 
• สามารถอา่นรายงานของสถานการณ์โรคติดเชือ้โควดิ 19 ในประเทศไทยในภาษาไทยและองักฤษ ได้ท่ี http://covid19.th-stat.com/en 

• หากต้องการติดตามการรับมือขององค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดไป www.who.int/thailand  

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
http://www.who.int/thailand
https://www.twitter.com/WHOThailand
http://www.facebook.com/WHOThailand
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
http://covid19.th-stat.com/en
http://www.who.int/thailand
https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw


• หากต้องการติดตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดไป ท่ีน่ี  

• The Global Health Network – Coronavirus Outbreak Knowledge Hub (เครือข่ายสขุภาพระดบัโลก – ศนูย์ข้อมลูเร่ืองการระบาด

ของไวรัสโคโรนา) เป็นพืน้ท่ีในเว็บไซต์ของ The Global Health Network ท่ีทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางข้อมลูและคําแนะนําเก่ียวกบัโควิด 

19 (หมายเหต:ุ องค์การอนามยัโลกไม่รบัผิดชอบต่อเนือ้หาในเว็บไซต์ภายนอกองค์การ) 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://coronavirus.tghn.org/
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