
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 

 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

  
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 22 มิถนุายน 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรค

จากห้องปฏิบัติการ พบผู้ ป่วย 3 รายใหม่จากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 3,151 

ราย 

• ในจํานวนผู้ ป่วยทัง้หมด ร้อยละ 96 (3,022 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 2 

(58 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 2 (71 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

• ผู้ ป่วยใหม่ทัง้ 3 ราย เป็นชาวไทยท่ีเดินทางกลบัจากประเทศอินเดีย

และเข้าพกัในสถานกกักนัโรคของรัฐ   

• ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวิตในวนันี ้

• ใน 3 สปัดาห์ท่ีผ่านมา ผู้ ป่วยโควิด 19 ทัง้หมดท่ีตรวจพบในประเทศ

ไทยอยู่ในกลุ่มผู้ ท่ีเดินทางกลบัประเทศ (ไม่มีรายงานการพบผู้ ป่วยท่ี

เป็นผลมาจากการแพร่เชือ้ในประเทศ) ถือเป็นสิ่งสําคญัท่ีประชาชน

จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันท่ีรัฐแนะนําทัง้หมด รวมถึงการ

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือและหลีกเลี่ยงการสัมผัส

ใบหน้า การสวมหน้ากากเมื่ออยูใ่นสถานท่ีแออดั และปอ้งปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวิธีเมื่อไอหรือจาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 มิถุนายน 2563 

58 
เสียชีวติ 

 

 

71 
กําลังรักษา 

3,022 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

3,151 

กําลงัรักษา 

 

ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย ตามวันท่ีรายงาน 

วนัที่รายงาน 

 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสขุ 22 มิ.ย. 2563 

 

เสียชีวิต 

 

หายแล้ว 

 

 

ยอด

ผู้ ป่วย 

(สะสม) 

ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 ใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 

ตัง้แต่ 13 ม.ค. 

ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 

ในศนูย์กักกนัโรคของ

รัฐตัง้แต่ 26 พ.ค. 

กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา 

สมทุรปราการ 

ชลบุรี 

สงขลา 

ยะลา 

ปัตตานี 

นราธิวาส 

ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ตามท่ีรายงาน

ระหวา่ง 25 พ.ค. – 22 มิ.ย. 2563 (ใน

ศนย์กกักนัโรคของรัฐ) 

น้อยกวา่ 10 รายใหม ่

ระหวา่ง 10-30 ราย 

มากกวา่ 30 ราย 



 
 

 
ความคืบหน้าจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

• ศบค. กําลงัพิจารณาวา่จะให้บคุคลในกลุ่มตอ่ไปนีเ้ดินทางเข้าประเทศไทยได้หรือไม่ 1. นกัธุรกิจและนกัลงทนุ 2. แรงงานทกัษะสงู 3. ผู้อพยพท่ี

จดทะเบียนแล้วและมีครอบครัวในประเทศไทย และ 4. ผู้ ท่ีต้องรับการดแูลทางการแพทย์ 
• ศบค. กําลงัศกึษามาตรการท่ีเป็นไปได้ในการอนญุาตให้นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มเดินทางเข้าประเทศไทยได้ผ่านนโยบายการจบัคูป่ระเทศ (Travel 

Bubble) 
 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข  
 

มาตรการ ‘ความปรกตใิหม่’ สําหรับการจัดพธีิกรรมทางศาสนาในวัดพุทธ 

• วดัควรทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีถูกสมัผสับ่อยให้สะอาดก่อนวนัเข้าพรรษาท่ีกําลงัจะมาถึง และควรคดักรองศาสนิกชนก่อนท่ีจะอนญุาตให้เข้า

มาในบริเวณวดั และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะนําไปสู่ความแออดั ควรจดัสถานท่ีล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และศาสนิกชนควรสวม

หน้ากาก อาหารท่ีนํามาถวายพระสงฆ์ควรได้รับการปรุงอย่างปลอดภยั 
• ขณะนีส้ามารถจดังานเทศน์ พิธีอุปสมบทและกิจกรรมทางศาสนาอ่ืน ๆ ได้แล้ว แต่ยังคงต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด 

โดยเฉพาะในวดันกัทอ่งเทียวนิยมเดนิทางไปเป็นจํานวนมาก 
• มหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทยกําลงัพิจารณาวิธีการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ (Thai Chana) และแอปพลิเคชนัทางโทรศพัท์มือถือสําหรับผู้ ท่ี

ต้องการเข้าไปในวดัแต่ละแห่ง เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามการแพร่เชือ้โควิด 19 ท่ีอาจ

เกิดขึน้ 

มาตรการและการควบคุมท่ีนํามาใช้เพ่ือชะลอการแพร่กระจายของเชือ้โควิด 19 นัน้ประสบ

ความสําเร็จเป็นอย่างดี แต่ก็ถือว่าไม่ใช่เร่ืองง่ายสําหรับทุกคน การท่ีประเทศไทยดูเหมือนว่าจะ

สามารถควบคุมการระบาดของโรควิด19 ในระลอกแรกได้นัน้ถือเป็นข่าวท่ีดีมาก แต่ทกุคนยังคง

ต้องตื่นตวัอยู่เสมอ เพราะประชาชนทกุคนไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดยงัคงมีความเส่ียง จนกวา่จะมีวคัซีนหรือ

การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและเข้าถงึได้  

ภารกิจในการสร้าง “ความปรกติใหม่” นีเ้ป็นหน้าท่ีของเราทุกคน เราจําเป็นต้องน้อมรับวิธีคิด วิถี

ชีวิต และวิธีทํางานแบบใหม่มาใช้ และทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในการปกป้องตนเอง และ

ร่วมมือกันเพ่ือปกป้องครอบครัวและชุมชนของเรา เราจะต้องหาวิธีร่วมกันเพ่ือลดความเส่ียงของ

การตดิเชือ้ในบ้าน ท่ีทํางาน ตลาด โรงเรียน ห้างร้าน ร้านอาหาร ระบบขนส่งสาธารณะ และศาสน

สถานเพ่ือให้สถานท่ีเหล่านีมี้ความปลอดภยัสําหรับการอยู่อาศยั ทํางาน เรียน และผ่อนคลาย 

ประเทศไทยเปรียบได้กบัทีมท่ีประกอบด้วยประชาชนนบัล้านคน ขอให้เรามาร่วมมือกนัเพ่ือสร้างความปรกตใิหม่ท่ีเราทกุคนภมูิใจ! 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยตดิตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สม่ําเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ีสําคญั 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์  

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง สาธารณสุข

เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาตใินประเทศไทย 
 

• 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 

 

 

ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ลิงก์มีประโยชน์ 
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