
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม่ 1 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 3,298 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ประมาณร้อยละ 94 (3,111 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 2 (58 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 4 (129 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

• ผู้ ป่วยใหมร่ายนีเ้ป็นทหารไทยท่ีเพ่ิงเดินทางกลบัจากการฝึกทหารในรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ ป่วยเดินทางถึงประเทศไทยเมือ่วนัท่ี 

22 กรกฎาคม และเข้าพกัในสถานกกักนัโรคของรัฐในจงัหวดัชลบรีุ จากนัน้มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้และศีรษะเมื่อวนัท่ี 

25 กรกฎาคม และได้รับการยืนยนัผลโควิด 19 เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 

• ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวิตในวนันี ้

• ใน 65 วนัท่ีผ่านมา ผู้ ป่วยโควิด 19 ทัง้หมดท่ีตรวจพบในประเทศไทยอยูใ่นกลุม่ผู้ ท่ีได้รับเชือ้จากนอกประเทศ และได้รับการวินิจฉัยเมื่อ

เดินทางกลบัถึงประเทศไทย (ไม่มีรายงานการพบผู้ ป่วยท่ีเป็นผลมาจากการแพร่เชือ้ในประเทศ) ประชาชนยงัคงต้องปฏิบตัิตามมาตรการ

ปอ้งกนั รวมถึงการเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคล การล้างมือเป็นประจํา การหลกีเลีย่งการสมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากากเมื่ออยูใ่นสถานท่ี

แออดั และปอ้งปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใช้กระดาษทิชช ู(และทิง้ในภาชนะท่ีปลอดภยั)  

 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
• การกลบัมาของโควิด 19 ในประเทศเวยีดนามเตือนใจให้เห็นวา่ประเทศไทยยงัคงต้องมีความระแวดระวงั 

• ปัจเจกบคุคลและสถาบนั / ธุรกิจยงัจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินตามมาตรการปอ้งกนั ควรพิจารณาให้การทํางานจากท่ีบ้านและการสบัหวา่ง

ชัว่โมงทํางานกลายเป็นแนวปฏิบตัิปกต ิ

• การค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก มาตรการปอ้งกนั การรักษาพยาบาล และมาตรการควบคมุยงัคงเป็นปัจจยัสาํคญั 4 ประการท่ีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ

29 กรกฎาคม 2563 
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ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่และสะสมในประเทศไทยตามวนัที่รายงาน ผลการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 

(จาํนวน 3,297) 
ใหม ่ สะสม 

กําลงัรักษา 

ร้อยละ 4 

เสียชีวิต 

ร้อยละ 2 

หายแล้ว 

ร้อยละ 94 

ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสขุ 29 ก.ค. 2563 วนัท่ีรายงาน 



 
 
 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคตดิเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีน่ี  

• ตดิตามความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิท่ีน่ี 

• ตดิตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิท่ีน่ี 

  

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 

ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

ต้องดําเนินการอย่างแข็งขนั 
• บคุคลท่ีมีปัญหาระบบทางเดนิหายใจและหวัใจควรได้รับการตรวจโรคโควดิ 19 ท่ีโรงพยาบาล 
• ผู้จดัคอนเสิร์ตควรบงัคบัใช้มาตรการปอ้งกนัอย่างแข็งขนั เช่น การสวมหน้ากาก 

ความคืบหน้าเร่ืองระบบกกักนัโรคทางเลือกของรัฐ และโครงการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะของรัฐ 

• กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ได้ทํางานร่วมกบัโรงพยาบาลเอกชน 98 แหง่ คลินิก 26 แหง่ และผู้แทนจากสมาคมโรงพยาบาล

เอกชน เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินนโยบายขยายขีดความสามารถของระบบกกักนัโรคทางเลือกของรัฐ 
• โปรแกรมเพ่ือสขุภาพและสขุภาวะท่ีรัฐเตรียมการไว้มีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการทอ่งเท่ียวเชิงการแพทย์ ชาวต่างชาตจิากประเทศจีน 

เมียนมาร์ และกมัพชูาท่ีสนใจโครงการนีจ้ะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ เพ่ือเข้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลและคลินิกท่ีกรมสนบัสนนุการบริการ

สขุภาพรับรอง โดยจะต้องทําการจองล่วงหน้า และเข้าพกัในโรงพยาบาล / คลินิกท่ีกําหนดไว้เป็นเวลา 14 วนัและปฏิบตัติามข้อกําหนดทัง้หมด 

ชาวตา่งชาตแิตล่ะคนท่ีรับบริการเหล่านีส้ามารถพาผู้ตดิตามมาได้อีก 3 คน หลงัจากสิน้สดุระยะเวลากกักนัโรค 14 วนั จงึจะได้รับอนญุาตให้

เดนิทางไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
• คาดวา่ชาวตา่งชาต ิ2,000 คนจะเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงนําร่องของโครงการ ในระยะยาว คาดวา่อาจมีชาวตา่งชาตถิงึ 30,000 คนท่ีเลือกใช้

บริการเหล่านี ้และช่วยกระตุ้นภาคการทอ่งเท่ียวของประเทศไทย 
 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน  

 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยตดิตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สม่ําเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ี

สําคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์  

องค์การอนามยัโลกสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาตใินระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกับพันมิตรหลักและกระทรวง 

สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาตใินประเทศไทย 

ความปรกตใิหม่ ความปรกตใิหม่ 

สาํหรับผู้ที่ดูแลพืน้ที่ชุมชน เช่น ร้านค้า 

ร้านอาหาร ศาสนาสถาน 

1, จัดให้พืน้ท่ีมีอากาศถ่ายเท เปิดประตูและหน้าต่าง

หากเป็นไปได้ 

2. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลกับเจ้าหน้าท่ี ลูกค้า และ

ผู้เข้าเย่ียม 

3. จํากัดจํานวนคนในพืน้ท่ีปิดเพื่อลดความแออัด 

4. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ให้มีพร้อม 

5. มีแผนรับมือหากพบผู้ป่วย (เช่น เกบ็รายละเอียด

ตดิต่อของบุคคล ณ ทางเข้า หรือมีหมายเลขโทรศัพท์

ของสถานพยาบาลและฮอตไลน์สําหรับตดิต่อ) 

การปฏิบัตตินอย่างถูกต้องคือการช่วยดูแลกันและกัน

รวมถงึประชาชนกลุ่มเส่ียง  
 

เราควรช่วยกันปกป้องผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือมากท่ีสุด 

 

เม่ือรู้สึกป่วย : ให้อยูก่บับ้านนอกจากต้องรับการรักษาฉกุเฉิน 

ใบหน้า : หลีกเล่ียงการสมัผสั 

ข้อศอก : ใช้ปอ้งปากเม่ือไอจาม 

มือ : หมัน่ล้างบ่อย ๆ  

เว้นระยะห่าง : อยา่งน้อย 1 เมตรจากผู้ อ่ืน 

พืน้ท่ี : หลีกเล่ียงสถานท่ีแออดั จํากดัเวลาในการอยูใ่นพืน้ท่ีปิด 

ทําความสะอาด : สิง่ของและพืน้ผิวท่ีถกูสมัผสับ่อยอยู่เสมอ 

2 กรกฎาคม 2563 

เพื่อหยุดการระบาดของโควิด 19 เราต้องช่วยกัน 
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