
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 3 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม่ 315 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 7,694 ราย  

• ในจํานวนนี ้ร้อยละ 56.4 (4,337 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.8 (64 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 42.8 (3,293 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา  

• ผู้ ป่วยใหม ่315 รายในวนันีท่ี้ได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการ ประกอบด้วยบคุคล 21 รายท่ีตรวจพบเชือ้ในสถานกกักนัโรค  

• ผู้ ป่วยใหม ่315 รายท่ีมีการรายงานในวนันี ้มี 274 รายท่ีติดเชือ้จาก “การแพร่เชือ้ภายในประเทศ” ดงัตอ่ไปนี ้

 2 รายมคีวามเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ป่วยในจงัหวดัสมทุรสาคร ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (1 ราย) และสมทุรสงคราม (1 ราย)  

 1 รายในกรุงเทพมหานครมีความเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ ป่วยท่ีพทัยา 

 37 รายมีความเก่ียวข้องกบัความเสีย่งจากการทํางานและการอยูใ่นสถานท่ีแออดั ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (15 ราย) 

เชียงใหม ่(2 ราย) กาญจนบรีุ (1 ราย) นนทบรีุ (2 ราย) ราชบรีุ (5 ราย) ลาํปาง (2 ราย) อา่งทอง (9 ราย) อํานาจเจริญ (1 ราย) 

 234 รายกําลงัอยูใ่นระหวา่งสอบสวนและยืนยนัโรค ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (2 ราย) นนทบรีุ (1 ราย) สมทุรสาคร (38 

ราย) ระยอง (43 ราย) ชลบรีุ (62 ราย) สมทุรปราการ (8 ราย) จนัทบรีุ (68 ราย) ตราด (12 ราย) 

• ท่ีเหลืออีก 20 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาตท่ีิตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก ประกอบด้วย 

นนทบรีุ (3 ราย) สมทุรสาคร (17 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้ในกลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 1,495 ราย 

• ขณะนีม้ีรายงานการพบผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการแพร่เชือ้ภายในประเทศแล้วใน 53 จงัหวดั ในวนันีไ้มพ่บผู้ติดเชือ้ในจงัหวดัใหม ่

• สิ่งท่ีสําคัญคือประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือเป็นประจํา การ

หลีกเลี่ยงการสมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานท่ีแออดั และป้องปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใช้

กระดาษทิชช ู (และทิง้ในภาชนะท่ีปลอดภยั)  

 
 

3 มกราคม 2564 

64 
เสียชีวิต 

3,293 
กาํลังรักษา 

4,337 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

 

7,694 

ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 รายใหมใ่นประเทศไทย ตามวนัท่ีรายงาน 

วนัที่รายงาน 
ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 3 มกราคม 2564 
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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 
 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• ศบค. ได้ทบทวนและปรับปรุงมาตรการใหมเ่พ่ือสร้างความสมดลุระหวา่งการควบคมุโรคและเศรษฐกิจ และเพ่ือให้หน่วยงานระดบัท้องถ่ินมีอํานาจในการกําหนด

มาตรการรับมือโควิด 19 ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของแตล่ะจงัหวดั 

• มาตรการดงักลา่วยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิจากนายกรัฐมนตรี เม่ือได้รับอนมุตัิและมีผลบงัคบัใช้แล้ว ประชาชนควรปฏิบตัิตามมาตรการที่เฉพาะเจาะจง

ของแตล่ะจงัหวดัทีป่ระกาศโดยผู้วา่ราชการจงัหวดั 

ความคืบหน้าเก่ียวกับวัคซีน 

• กระทรวงสาธารณสขุคาดการณ์ความพร้อมของวคัซีนโควิด 19 ดงันี ้
 2 ล้านโดสจากบริษัท Sinovac โดยคาดวา่ 200,000 โดสแรกจะมาถึงประเทศไทยประมาณปลายเดือนกมุภาพนัธ์ อีก 800,000 โดสประมาณปลาย

เดือนมีนาคม และ 1,000,000 โดสในชว่งปลายเดือนเมษายน 
 26 ล้านโดสโดยใช้สตูรและเทคโนโลยขีองมหาวิทยาลยั Oxford ร่วมกบับริษัท AstraZeneca ซึง่จะผลิตในประเทศไทยโดยบริษัท Siam Bioscience 

คาดวา่จะมีพร้อมใช้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 

คาํอธิบาย : ลดความชันของของเส้นโค้ง 

หนึ่งในวิธีแสดงข้อมลูเก่ียวกบัการระบาดหรือโรคระบาดคือการใช้กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผู้ ป่วยในชว่งเวลาหนึ่ง ๆ 
เส้นโค้งทีส่งูชนัเป็นผลมาจากยอดผู้ ป่วยต่อวนัที่เพ่ิมขึน้อยา่งมากแล้วลดลงอยา่งรวดเร็วในเวลาต่อมา เส้นโค้งทีเ่ตีย้กวา่เป็นผลมาจากยอดผู้ ป่วยต่อวนัที่เพ่ิมขึน้ทีละน้อย

และลดลงอยา่งช้า ๆ เม่ือพิจารณาในระยะยาว เราอาจพบวา่จํานวนผู้ติดเชือ้ในกราฟทัง้ 2 แบบอาจใกล้เคียงกนั แตค่วามแตกตา่งคือยอดผู้ ป่วยโดยรวมที่เกิดขึน้ในแตล่ะ

วนั 

      
 

ความแตกตา่งนีมี้ความสําคญัเน่ืองจากจํานวนของโรงพยาบาลพยาบาลและแพทย์ในแตล่ะประเทศยอ่มมีอยู่อยา่งจํากดั ระบบสขุภาพอาจไมมี่ขีดความสามารถเพียงพอ

หากต้องดแูลผู้ ป่วยจํานวนมากเกินไปในเวลาเดียวกัน (เส้นโค้งสีแดงด้านบน) ในทางกลบักัน ยิ่งเส้นโค้งราบลงเทา่ไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึน้ที่โรงพยาบาลจะสามารถให้

การดแูลผู้ ป่วยได้ (เส้นโค้งสฟีา้) เราสามารถชว่ยทําให้เส้นโค้งราบลงได้โดยการชะลอการแพร่ระบาดของโควิด 19 

สิ่งที่สําคัญคือการตระหนักว่าพวกเราทุกคนต่างมีบทบาทในการทําให้เส้นโค้งราบลง แพทย์มีหน้าที่ระบุตัวผู้ ป่วยและตรวจเชือ้อย่างรวดเร็วและแยกตัวผู้ ป่วยด้วย

มาตรการที่เข้มงวดเพ่ือไมใ่ห้แพร่เชือ้ไปสูผู่้ อ่ืน หน่วยงานด้านสาธารณสขุมีหน้าที่ระบผุู้สมัผสัของผู้ ป่วย และพาไปยงัสถานกกักนัเพ่ือจํากดัการกระจายเชือ้ที่อาจเกิดขึน้ 
ประชาชนก็สร้างความแตกตา่งที่ยิ่งใหญ่ได้ คณุสามารถชว่ยทกุคนได้หากคณุล้างมือเป็นประจํา ปฏิบตัิตามสขุอนามยัระบบทางเดินหายใจ (ไอใสก่ระดาษทิชช ูแล้วทิง้ใน

ภาชนะที่ปลอดภยั และล้างมือ) รักษาระยะหา่งจากผู้ อ่ืนเม่ือคณุออกไปข้างนอก และอยูบ้่านเม่ือคณุป่วย ทัง้หมดนีค้ือสิ่งที่คณุทําได้เพ่ือปกป้องตนเอง ครอบครัว ชมุชน 

และประเทศชาติของคณุ และถ้าเราทกุคนร่วมมือกนัทําเชน่นี ้เราก็สามารถรับมือกบัยอดผู้ ป่วยที่เพ่ิมขึน้ได้ 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูเก่ียวกับพัฒนาการที่สําคญั ตลอดจนแนวทางและความ

คืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัที่กว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูล

ประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ของระบบของสหประชาชาตใินประเทศไทย 

ยอด 

ผู้ป่วย 

ไม่มี

มาตรการ

ป้องกัน 

ความสามารถของระบบสุขภาพ 

มีมาตรการป้องกัน 

ระยะเวลาตัง้แต่พบผู้ป่วยคนแรก 

ข้อมูลดัดแปลงจาก CDC/The Economist 
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