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ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 
 

  
 

สถานการณ์ใน 
ประเทศไทย  

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 
 

ข้อมูลสาํคัญ 

• เมื7อวนัที7 29 มิถนุายน 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม่ 7 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้
จํานวนรวมของผู้ ที7ป่วยด้วยโรคนี Rในประเทศไทยเพิ7มขึ Rนเป็น 3,169 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี R ประมาณร้อยละ 96 (3,053 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 2 (58 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 2 (58 ราย) อยู่ในระหว่าง
การรักษา 

• ผู้ ป่วยใหม่ทั Rง 7 รายเป็นชาวไทยที7กําลงัพกัอยู่ในสถานกกักนัโรคของรัฐ เนื7องจากเดินทางกลบัจากต่างประเทศ (6 รายจากประเทศ
อินเดีย 1 รายจากประเทศสหรัฐอเมริกา) จํานวนผู้ ป่วยโควิด 19 ที7ตรวจพบในสถานกกักนัโรคของรัฐมีทั Rงหมด 232 คน 

• ไมมี่รายงานผู้ เสยีชีวติในวนันี R 
• ใน 5 สปัดาห์ที7ผ่านมา ผู้ ป่วยโควิด 19 ทั Rงหมดที7ตรวจพบในประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้ ที7เดินทางกลบัประเทศ (ไม่มีรายงานการพบ

ผู้ ป่วยที7เป็นผลมาจากการแพร่เชื Rอในประเทศ) ถือเป็นสิ7งสําคญัที7ประชาชนจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัที7รัฐแนะนําทั Rงหมด 
รวมถงึการเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคล การล้างมือและหลีกเลี7ยงการสมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากากเมื7ออยูใ่นสถานที7แออดั และปอ้ง
ปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวิธีเมื7อไอหรือจาม หรือใช้กระดาษทิชช ู(และทิ Rงในภาชนะที7ปลอดภยั)  

 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
การประเมนิสถานพยาบาล 
• กระทรวงสาธารณสขุได้ทําการสํารวจสถานพยาบาลเพื7อประเมินความสามารถในการรับและรักษาผู้ ป่วยโควิด 19 พบว่ามีเตียงที7

ไม่ใช่สําหรับผู้ ป่วยวิกฤต (ICU) ทั Rงหมด 11,206 เตียง ซึ7งหมายความว่าสามารถรับผู้ ป่วยโควิด 19 ได้สูงสุด 500 รายต่อวัน มี
หน้ากาก N95 กว่า 1.12 ล้านชิ Rน ชุด PPE 511,578 ชุด เครื7องช่วยหายใจ 11,096 เครื7อง และมียาที7เพียงพอในกรณีที7โควิด 19 
กลบัมาระบาดใหม ่

การพฒันาวัคซีนในประเทศไทย 
• จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้พัฒนาวัคซีนต้นแบบแล้ว 20 ชนิด โดย 6 ชนิดผ่านการทดสอบกับสัตว์กลุ่มไพรเมตแล้ว และมี

29 มิถุนายน 2563 

58 
เสียชีวิต 

 

58 
กําลังรักษา 

3,053 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

3,169 

วนัที&รายงาน ที$มา: กระทรวงสาธารณสขุ 29 มิ.ย. 2563 
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ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่และสะสมในประเทศไทย
ตามวันทีGรายงาน 
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ผลการรักษาผู้ ป่วยโควดิ 19 
(จํานวน 3,169 ราย) 

ใหม ่ สะสม 

กําลงัรักษา 
ร้อยละ 2 

เสียชีวิต 
ร้อยละ 2 

หายดีแล้ว 
ร้อยละ 96 



 
 

กําหนดการทดสอบขั Rนแรกกบัมนษุย์ในเดือนตลุาคม 2563 หากประสบความสําเร็จ คาดการณ์วา่ประเทศไทยจะสามารถผลิตวคัซีน
ได้สงูสดุ 30 ล้านโดสภายในสิ Rนปี 2564 

 
การตรวจเชื Lอโควดิ 19 ในห้องปฏบิตักิาร 
• ตั Rงแตว่นัที7 20-26 มิถนุายน มีการตรวจตวัอยา่ง 35,363 ตวัอยา่งเพื7อหาเชื Rอโควิด 19 อตัราการตรวจพบเชื Rอแตกตา่งกนัไปตั Rงแตร้่อย

ละ 0.1-0.3 
• จํานวนสะสมของตวัอยา่งที7ได้รับการตรวจเชื Rอตั Rงแตว่นัที7 26 มิถนุายน คือ 603,657 ตวัอยา่ง 
• ณ วนัที7 29 มิถุนายน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อนุมตัิให้ห้องปฏิบตัิการ 201 แห่ง สามารถทําการตรวจเชื Rอในระบบทางเดิน

หายใจ (PCR) ได้ 
กรุงเทพ (78) ต่างจงัหวัด (123) 

รัฐบาล (35) เอกชน (43) รัฐบาล (99) เอกชน (24) 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
การขยายพระราชกาํหนดการบริหารราชในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการผ่อนคลายมาตรการในระยะทีG 5 

ศบค. ได้ขยายเวลาการบงัคบัใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินตอ่อีกเป็นเวลา 1 เดือนจนถงึวนัที7 31 กรกฎาคม

และได้อนมุตักิารผอ่นคลายมาตรการในระยะที7 5 ซึ7งประกอบด้วยรายละเอียดดงันี R 

• โรงเรียนทกุแหง่สามารถเปิดเรียนได้ในวนัที7 1 กรกฎาคม 
• ห้างสรรพสนิค้าสามารถเปิดให้บริการได้จนถงึ 22.00 น. และร้านสะดวกซื Rอสามารถเปิดบริการได้ตลอด 24 ชั7วโมง 
• สถานบนัเทิงยามราตรี ร้านคาราโอเกะ ผบั และร้านอาหารที7มีวงดนตรีสด และร้านนวด สามารถเปิดบริการถงึเที7ยงคืน โดยต้องจดัให้

มีการเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคลอยา่งเหมาะสม 
 
ศบค. ยงัได้อนมุตัิให้ตั Rงจดุตรวจบริเวณชายแดนเพิ7มอีก 9 แหง่สาํหรับการขนสง่และคมนาคม (นอกเหนือจากจดุตรวจ 28 แหง่ที7มีอยูแ่ล้ว) 
นอกจากนี R ศบค. ยงัอนมุตัิข้อเสนอจากกระทรวงคมนาคมในการยกเลิกมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบคุคลในบริการขนส่งสาธารณะ 
และอนญุาตให้รับผู้ โดยสารได้สงูสดุร้อย 70 ของพื Rนที7 

กลุ่มบุคคลทีGได้รับอนุญาตให้เดนิทางเข้าประเทศไทยเพิGมเตมิ 
ศบค. อนมุตัใิห้ชาวตา่งชาตเิพิ7มอีก 6 กลุม่ สามารถเดนิทางเข้าประเทศไทยได้ ดงันี R 
1. คูส่มรสและบตุรธิดาของผู้ ที7มีใบอนญุาตให้ทํางานในประเทศไทย 
2. ชาวตา่งชาตทีิ7มีสทิธิพํานกัในประเทศไทย 
3. ชาวตา่งชาตทีิ7สมรมกบัชาวไทย (และบตุรธิดา) 
4. ชาวตา่งชาตแิละผู้ดแูลสว่นบคุคลที7เข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย (ยกเว้นการรักษาโรคโควิด 19) 
5. นกัเรียนตา่งชาตแิละผู้ปกครอง 
6. นกัธรุกิจที7พํานกัระยะสั Rน และอาคนัตกุะของรัฐบาลจากญี7ปุ่ น เกาหลีใต้ สงิคโปร์ จีน และฮอ่งกง โดยอาศยัอํานาจจากข้อตกลงพิเศษที7
ได้ทํากบัพื Rนที7เหลา่นี R ชาวตา่งชาติ 200 คนจะได้รับอนญุาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยตอ่วนั จนกวา่จะมีพื Rนที7สําหรับสถานกกักนัโรคของ
รัฐเพิ7มเติม ข้อตกลงพิเศษยงัอนญุาตให้นกัเดินทางที7มาเป็นกลุม่สามารถเข้าประเทศได้ไมเ่กินกลุม่ละ 10 คนในชว่งเวลาสั Rน ๆ นกัเดินทาง
จะต้องเข้ารับการตรวจเชื Rอโควิด 19 ก่อนที7จะออกเดินทางและเมื7อมาถงึประเทศไทย และจะได้รับการเฝา้ระวงัอยา่งตอ่เนื7องโดยเจ้าหน้าที7
ด้านสขุภาพและความปลอดภยั นกัเดินทางต้องสง่รายละเอียดแผนการเดินทางในประเทศไทยลว่งหน้า และจะได้รับอนญุาตให้เดินทาง
ด้วยรถยนต์สว่นตวัเทา่นั Rน  

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สมํ7าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื7อแบ่งปันข้อมูลเกี7ยวกับ
พฒันาการที7สาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  
องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัที7กว้างขึ Rน รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง 
สาธารณสขุเพื7อชว่ยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าที7ของระบบของสหประชาชาตใินประเทศไทย 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชื Dอโควิด FG ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีนี$  
• ติดตามความคืบหน้าอยา่งสมํ$าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิที$นี$ 
• ติดตามตวัเลขทั$วโลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิที$นี$ 
•  

สาํนักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  
สาํนกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชั 7น 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 
สื&อมวลชนสามารถสง่ข้อซกัถามมาได้ที& sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

 

 ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ทีC 
 

ลงิก์มีประโยชน์ 




