
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

  
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เ มื่ อ วั น ท่ี  20 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2563 

กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจ

โรคจากห้องปฏิบัติการ และยืนยัน

การพบผู้ ป่ วยใหม่  1 ราย  ทํา ใ ห้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้น

ประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 3,034 ราย  

• ในผู้ ป่วยทัง้หมด มากกว่าร้อยละ 95 

(2,888 ราย) หายดีแล้ว ประมาณ

ร้อยละ 1.8 (56 ราย) เสียชีวิต และ

ประมาณร้อยละ 3 (90 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา  

• ผู้ ป่วยรายใหม่นีป้ระกอบอาชีพเป็นหวัหน้าพ่อครัวในร้านอาหารไทยในประเทศบาห์เรน และได้เดินทางกลบัประเทศไทยในวนัท่ี 15 

พฤษภาคม และเข้าพกัในสถานกกัโรคของรัฐ 

• จนถึงปัจจบุนั พบผู้ ป่วยยืนยนั 166 รายในกลุม่ผู้ เข้าพกัในสถานกกัโรคของรัฐ สว่นใหญ่อยูใ่นจงัหวดัสงขลา 

• คาดวา่จะมีชาวไทยราว 400 คนเดินทางกลบัจากประเทศบราซิลและรัสเซีย และจะเข้าพกัในสถานกกัโรคของรัฐ 

• ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวิตในวนันี ้

 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข  
การตรวจเชือ้ 

• ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม มีการตรวจตวัอยา่งเพ่ือหาเชือ้โควิด 19 แล้วทัง้สิน้ 328,073 ตวัอยา่ง 

• ตัง้แตว่นัท่ี 17 พฤษภาคม ห้องปฏิบตัิการจํานวน 167 แหง่ ได้รับการอนมุตัิจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ตรวจเชือ้โควิด 19 ได้  

 

วัคซีน 

นายกรัฐมนตรีตัง้เปา้หมายให้ประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศแรก ๆ ท่ีสามารถพฒันาไวรัสสาํหรับเชือ้โควิด 19 ได้สาํเร็จ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัร่วมกบัสถาบนัวคัซีนแหง่ชาติและกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กําลงัเตรียมการทดลองวคัซีนชนิด mRNA ในลงิ 

ในสปัดาห์หน้า  
 

การตรวจสอบสถานประกอบการธุรกิจ/กิจกรรมโดยคณะตดิตามตรวจสอบ 

• จนถึงปัจจบุนั รัฐบาลได้ตรวจสอบสถานท่ีทัง้หมด 301,261 แหง่ วา่ได้ปฏิบตัิตามมาตรการทางสงัคมและสาธารณสขุหรือไม ่

• จากสถานท่ีทัง้หมด 17,588 ท่ีได้มีการตรวจสอบในวนัท่ี 19 พฤษภาคม พบวา่ 5 แหง่ไมป่ฏิบตัิตามมาตรการ และ 1,863 ไมป่ฏิบตัิ

ตามมาตรการอยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองการเว้นระยะระหวา่งบคุคล 

20 พฤษภาคม 2563 

56 
เสียชีวติ 

(0 รายใหม่) 

90 
กําลังรักษา 

2,888 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

(1 รายใหม่) 

3,034 

ผู้ ป่วยโควิด 19 รายใหมแ่ละสะสมในประเทศไทย ตามวนัที่รายงาน ผลการรักษาผู้ ป่วยโควดิ 19 

(3,034 ราย) 

วนัที่รายงาน ที่มา: กระทรวงสาธารณสขุ 20 พ.ค. 2563 
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ร้อยละ 3 

เสยีชีวิต 

ร้อยละ 2 

หายแล้ว 

ร้อยละ 95 



 
 

 

• ศนูย์ ศบค. กลา่ววา่การเข้าร่วมในแพลตฟอร์มไทยชนะ (Thai Chana) ให้ขึน้อยูก่บัความสมคัรใจ โดยให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ

สถานประกอบการธุรกิจ ลกูค้า และสงัคมสว่นใหญ่ 

• ข้อมลูสะสมตัง้แตว่นัท่ี 19 พฤษภาคม แสดงให้เห็นการใช้งานแพลตฟอร์มไทยชนะท่ีเพ่ิมขึน้ ได้แก ่จดุบริการ 67,904 แหง่ลงทะเบียน

ในเว็บ www.ไทยชนะ.com และประชาชน 5,077,978 คนได้ใช้แพลตฟอร์มนี ้

• กรมควบคมุโรคคือผู้ ท่ีใช้ข้อมลูจากแอปพลเิคชนัไทยชนะแตเ่พียงผู้ เดียว ข้อมลูจะถกูเก็บไว้ 60 วนัเพ่ือจดุประสงค์ในการตดิตาม

ย้อนหลงั โดยตัง้อยูบ่นสมมตุฐิานของการแพร่เชือ้ 4 รุ่น (หมายถงึ ระยะฟักเชือ้ 14 วนั x การแพร่เชือ้ 4 รุ่น รวมระยะเวลาประมาณ 

60 วนั)  
 

คาํแนะนําสําหรับประชาชน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง 

สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

• รายงานสถานการณ์โรคตดิเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีน่ี  

• ตดิตามความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิท่ีน่ี 

• ตดิตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิท่ีน่ี 

  

สาํนักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถสง่ข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

 

 
ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 

 
WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ลิงก์มีประโยชน์ 

สปัดาห์นี ้มาตรการในการควบคมุการแพร่กระจายของ

โรคโควิด 19 ในประเทศไทยได้รับการผอ่นคลายมากขึน้  
 

หลายคนกลบัไปทํางาน ณ ท่ีทํางาน พร้อม ๆ กบัสถาน

ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า และร้านอาหารสว่นใหญ่ก็

กลบัมาเปิดทําการอีกครัง้ 
 

แตน่ี่ไม่ใช่การกลบัสู ่“ภาวะปกต”ิ  
 

น่ีคือจดุเร่ิมต้นของความปรกตใิหมท่ี่เราทกุคนต้องเผชิญ

ในอนาคต 
 

เราทกุคนจะต้องปรับพฤตกิรรมของตนและเรียนรู้

พฤติกรรมใหม ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัการเว้นระยะ

ระหวา่งบคุคล 
 

ควรหลกีเลีย่งการทกัทายด้วยการจบัมือและกอด แตใ่ห้

โค้ง หรือไหว้ และรักษาระยะหา่งท่ีปลอดภยั 

ฉันควรหลกีเลี่ยงการจับมือ

เพราะเชือ้โควิด 19 หรือไม่ 

 

ฉันควรทกัทายผู้อื่นอย่างไร

เพื่อหลีกเลี่ยงการตดิเชือ้โค

วิด 19  

 

ใช ่ไวรัสในระบบทางเดนิหายใจ

สามารถสง่ตอ่กนัได้ผ่านการจบัมือ 

และสมัผสัดวงตา จมกู และ

ปากของคณุ 

 

ให้ทกัทายกนัด้วยการโบกมือ การ

พยกัหน้า และการโค้งแทน 

เพ่ือให้ปลอดภยัจากโรคโควิด 19 

มากที่สดุ ควรหลีกเลี่ยงารสมัผสั

ร่างกายเม่ือทกัทายกนั 

 

การทกัทายที่ปลอดภยั ได้แก่ การ

โบกมือ การพยกัหน้า หรือการโค้ง 

http://www.%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0.com/
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://twitter.com/WHOThailand
http://www.who.int/thailand

	ข้อมูลสำคัญ
	ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข
	การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย
	องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สม่ำเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์
	องค์การอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดับที่กว้างขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักและกระทรวง สาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย

