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ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 
ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 
• เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 7 รายจากโรคโควิด 19 ทำใหจำนวนรวม

ของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 3,328 ราย ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันน้ี 

• ในผูปวยจำนวนน้ี ประมาณรอยละ 94 (3,144 ราย) หายดีแลว รอยละ 2 (58 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 4 (126 ราย) อยูในระหวางการรักษา 

• ผูปวยใหม 5 รายเปนนักเรียนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอียิปต อีกรายหนึ่งเปนหญิงชาวไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากดูไบและพบผลตรวจ

เปนบวกขณะเขาพักท่ีสถานกักกันโรคของรัฐ ในปจจุบันยังไมมีอาการปวย รายสุดทายเปนหญิงชาวอเมริกัน อาชีพครู เดินทางมาจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม พบผลตรวจเปนบวกขณะเขาพักในสถานกักกันโรคทางเลือก และยังไมปรากฏอาการปวยเชนกัน 

• ใน 71 วันท่ีผานมา ผูปวยโควิด 19 ท้ังหมดท่ีตรวจพบในประเทศไทยอยูในกลุมผูท่ีไดรบัเช้ือจากนอกประเทศ และไดรับการวินิจฉัยเมื่อเดนิทาง

กลับถึงประเทศไทย (ไมมีรายงานการพบผูปวยที่เปนผลมาจากการแพรเชื้อในประเทศ) ประชาชนยังคงตองปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

รวมถึงการเวนระยะหางระหวางบุคคล การลางมือเปนประจำ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา การสวมหนากากเมื่ออยูในสถานที่แออัด และ

ปองปากและจมูกดวยขอศอกใหถูกวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใชกระดาษทิชชู (และท้ิงในภาชนะท่ีปลอดภัย)  

 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 

• การกลับมาของโควิด 19 ในประเทศเวียดนามเตือนใจใหเห็นวาประเทศไทยยังคงตองมีความระแวดระวัง 

• ปจเจกบุคคลและสถาบัน / ธุรกิจยังจำเปนท่ีจะตองดำเนินตามมาตรการปองกัน ควรพิจารณาใหการทำงานจากท่ีบานและการสับหวางช่ัวโมง

ทำงานกลายเปนแนวปฏบัิติปกต ิ

• การคนหาผูปวยเชิงรุก มาตรการปองกัน การรักษาพยาบาล และมาตรการควบคุมยังคงเปนปจจัยสำคัญ 4 ประการท่ีเจาหนาท่ีสาธารณสุขตอง

ดำเนินการอยางแข็งขัน 

• ระหวางวันท่ี 25-31 กรกฎาคม มีการตรวจเช้ือท้ังสิ้น 31,399 ตัวอยาง จำนวนรวมของการตรวจเช้ือท้ังหมดจนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม คือ 

749,213 ตัวอยาง 

5 สิงหาคม 2563 

58 
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กําลังรักษา 
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หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

 

3,328 

วันท่ีรายงาน 

ใหม่ สะสม 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 5 ส.ค. 2563 

ผู้ ป่วยโควดิ 19 รายใหมแ่ละสะสมในประเทศไทย ตามวนัท่ีรายงาน ผลการรักษาผู้ ป่วยโควิด 19 (จาํนวนผู้ ป่วย 3328) 
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

• บุคคลท่ีมีปญหาระบบทางเดินหายใจและหัวใจควรเขารับการคดักรองหาเช้ือโควิด 19 ณ โรงพยาบาล  
 

ความคืบหนาเร่ืองโครงการมาตรฐานความปลอดภัยดานสขุอนามยั Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 

• กรมอนามัยรวมกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดริเริ่มโครงการมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ Amazing Thailand Safety and 

Health Administration (SHA) เพ่ือรับรองมาตรฐานความปลอดภยัของสถานประกอบการแตละแหง มีการพัฒนารายการตรวจสอบเพ่ือ

ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ 10 ประเภท 

• สถานประกอบการธุรกิจกวา 10,000 แหงท่ัวประเทศไดยื่นขอการรบัรองในโครงการ SHA กวา 4,000 แหงผานการประเมิน สวนใหญเปน

โรงแรมและรีสอรท 

• ความปลอดภัยของอาหารและความสะอาดของหองน้ำสาธารณะ และการจัดการของเสียในสถานีบรกิารน้ำมันและสถานท่ีทองเท่ียว คอื

เน้ือหาสำคญัของโครงการ SHA เน่ืองจากชาวไทยสวนใหญเดินทางไปตางจังหวัดดวยยานพาหนะสวนตัว 

• นักทองเท่ียวควรสวมหนากาก ลางมือบอย ๆ ใชอุปกรณรับประทานอาหารสวนบุคคล และเวนระยะหางระหวางบุคคล 

• ควรดาวนโหลดและใชแอปพลิเคชันไทยชนะ (Thai Chana) 

• นักทองเท่ียวและผูเขาเยี่ยมสถานท่ีตาง ๆ สามารถชวยประเมินมาตรฐานความปลอดภยัของธุรกิจท่ีผานการรับรองแลว 

คําแนะนําสําหรับประชาชน  

 
    

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยติดตอกับรัฐบาลไทยโดยตรงอยาง สม่ำเสมอผานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร  

องคการอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวางขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักและกระทรวง สาธารณสุขเพื่อ

ชวยเหลือกลุมผูอพยพในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาที่ของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

ความปรกติใหม่ 

ปกป้องตนเองจากโควดิ 19 ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน 

• ลางมือดวยสบูและน้ำเปนประจำ  

• ปดปากเม่ือไอและจาม 

• หลีกเล่ียงการสัมผัสใบหนา 

• หลีกเล่ียงสถานท่ีแออัดและจำกัดเวลาเม่ืออยูในสถานท่ีปด 

• รักษาระยะหางอยางนอย 1 เมตรจากบุคคลอื่น 

• ทำความสะอาดพ้ืนผิวและวัตถุท่ีสัมผัสบอย 

• แยกตนเองออกจากผูอื่นหากรูสึกไมสบาย และพบแพทย

หากจำเปน 
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