
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม ่8 รายจากโรคโควดิ 19 ทําให้จํานวน

รวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 3,425 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ประมาณร้อยละ 95.6 (3,274 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 1.7 (58 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 2.7 (93 ราย) อยูใ่นระหว่าง

การรักษา 

• ผู้ ป่วยใหม่ 4 รายเป็นพลเมืองขอประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเดินทางมาทํางานยงัประเทศไทย อีก 4 รายเป็นชาวไทยท่ีเดินทางกลบัประเทศ 

ประกอบด้วย 2 รายท่ีเดินทางกลบัจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 รายจากประเทศออสเตรเลีย และอีก 1 รายจากประเทศญ่ีปุ่ น ผู้ ป่วยทกุ

รายไมแ่สดงอาการป่วย 

• ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวิตในวนันี ้

• ใน 100 วนัท่ีผ่านมา ผู้ ป่วยโควิด 19 ทัง้หมดท่ีตรวจพบในประเทศไทยอยู่ในกลุม่ผู้ ท่ีได้รับเชือ้จากนอกประเทศ และได้รับการวินิจฉยัเมื่อ

เดินทางกลบัถึงประเทศไทย (ไมม่ีรายงานการพบผู้ ป่วยท่ีเป็นผลมาจากการแพร่เชือ้ในประเทศ) แตถ่ึงเราจะประสบความสาํเร็จดงัท่ีกลา่ว

มา ประชาชนยงัคงต้องปฏิบตัิตามมาตรการป้องกัน รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือเป็นประจํา การหลีกเลี่ยงการ

สมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานท่ีแออดั และป้องปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใช้กระดาษทิชชู 

(และทิง้ในภาชนะท่ีปลอดภยั)  
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3,425 

ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่และสะสมในประเทศไทย  

ตามวนัที่รายงาน 

ใหม ่ สะสม 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 2 ก.ย. 2563 

ผลการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 

(จาํนวน 3,425 ราย) 
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 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 
 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 

•    ขณะนีไ้ด้มีการตดิตามสถานการณ์โควดิ 19 ในประเทศเมียนมาอย่างใกล้ชิด จํานวนผู้ ป่วยรายใหม่ท่ีมีการรายงานในประเทศเมียนมาในช่วง 2 

สปัดาห์ท่ีผ่านมา ใกล้เคียงกบัจํานวนผู้ ป่วยทัง้หมดท่ีรายงานระหว่างเดือนเมษายนถงึต้นเดือนสิงหาคม 

•    10 จงัหวดัของประเทศไทยมีพรมแดนตดิกบัประเทศเมียนมา องค์กรปกครองส่วนจงัหวดัและหน่วยงานความมัน่คงแหง่ชาตไิด้รับแจ้งให้เพิ่มความ

รัดกมุในการควบคมุชายแดน ณ จุดผ่านแดนอย่างไม่เป็นทางการ 

•    เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุจงัหวดัจะทํางานร่วมกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุตา่งด้าวเพ่ือตดิตามสถานการณ์ และช่วยเหลือในการคดักรองและเฝา้ระวงั

ทางสาธารณสขุ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานในจงัหวดัภาคกลางซึง่โดยปกตมีิการจ้างแรงงานข้ามชาต ิให้ชะลอการจ้างงานออกไป

ก่อน 

•    ประเทศไทยได้ตดิตามและนําบทเรียนจากประเทศอ่ืน ๆ มาปรับใช้ จําเป็นต้องนํามาตรการจดัการความเส่ียงจากโควิด 19 รวมถงึขัน้ตอนการ

ปอ้งกนัและควบคมุการตดิเชือ้มาใช้อย่างเคร่งครัดในสถานกกักนัโรค ในชมุชนท่ีแรงงานข้ามชาตอิาศยัอยูอ่ย่างแออดั ศาสนสถานท่ีผู้คนมารวมตวั

กนั เช่นเดียวกบัในโรงเรียนและสถานพยาบาล 

•    องค์กรปกครองส่วนจงัหวดัควรทํางานร่วมกบัทกุภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างแผนรับมือการตดิเชือ้ระลอกท่ี 2 ท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถงึ ‘สถานการณ์ท่ีเลวร้าย

ท่ีสดุ’ เพ่ือให้แน่ใจวา่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเตม็ท่ี 

•    มีการปรับปรุงแผนบรรเทาความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้าประเทศ โดยจะพิจารณานกัทอ่งเท่ียวจากประเทศท่ีไม่มีรายงานการ

แพร่ระบาดของโควดิ 19 ภายในประเทศเป็นเวลา 28 วนัเป็นสําคญั นกัทอ่งเท่ียวจะต้องเข้าพกัในสถานกกักนัโรคเป็นเวลา 14 วนั ก่อนท่ีจะได้รับ

อนญุาตให้เดินทางไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศ 

•    ระหวา่งวนัท่ี 22-28 สิงหาคม มีการตรวจเชือ้โควดิ 19 จํานวน 28,545 ตวัอย่าง จํานวนสะสมของตวัอย่างท่ีได้รับการตรวจจนถงึวนัท่ี 28 สิงหาคม

คือ 859,480 ตวัอย่าง 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน  

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยตดิตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สม่ําเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ี

สําคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์  

องค์การอนามยัโลกสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกับพันมิตรหลักและกระทรวง 

สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาตใินประเทศไทย 
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