
  
 

สถานการณใน 

ประเทศไทย  

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
 

โรคติดเชื� อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

 ขอมูลจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 5 รายจากโรคโควิด 19 ทำใหจำนวนรวม

ของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเปน 3,195 ราย  

• ในผูปวยจำนวนน้ี ประมาณรอยละ 96 (3,072 ราย) หายดีแลว รอยละ 2 (58 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 2 (65 ราย) อยูในระหวางการรักษา 

• ผูปวยใหมท้ัง 5 รายเปนชาวไทยท่ีกำลังพักอยูในสถานกักกันโรคของรัฐ เน่ืองจากเดินทางกลับจากประเทศคูเวต ผูปวย 4 รายเปนผูใชแรงงานชาย

อายุ 34, 46,48, และ 51 ป อีก 1 รายเปนพนักงานนวดหญิงอายุ 37 ป ผูปวยท้ัง 5 รายโดยสารเครื่องบินเท่ียวเดียวกันกับผูปวย 5 รายท่ีไดรับการ

ยืนยันไปกอนหนาน้ี และเดินทางมาถึงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน ผูปวย 3 รายใหมน้ีไดรับการยืนยันผลบวกของโรคโควิด 19 เม่ือวันท่ี 2 

กรกฎาคม และอีก 2 รายไดรับการยืนยันเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม ขณะเขาพักในสถานกักกันโรคของรัฐในกรุงเทพมหานคร ผูปวยท้ังหมดไมแสดง

อาการ 

• ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันน้ี 

• ใน 6 สัปดาหท่ีผานมา ผูปวยโควิด 19 ท้ังหมดท่ีตรวจพบในประเทศไทยอยูในกลุมผูท่ีเดินทางกลับประเทศ (ไมมีรายงานการพบผูปวยท่ีเปนผลมา

จากการแพรเช้ือในประเทศ) ประชาชนยังคงตองปฏิบัติตามมาตรการปองกัน รวมถึงการเวนระยะหางระหวางบุคคล การลางมือเปนประจำ การ

หลีกเล่ียงการสัมผัสใบหนา การสวมหนากากเม่ืออยูในสถานท่ีแออัด และปองปากและจมูกดวยขอศอกใหถูกวิธีเม่ือไอหรือจาม หรือใชกระดาษทิชชู 

(และท้ิงในภาชนะท่ีปลอดภัย)  

 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
งานวิจัยเก่ียวกับภูมิคุมกันโรคโควิด 19 วาดวยการรักษาดวยพลาสมาท่ีไดรับบริจาคจากผูปวยท่ีหายแลว 

จากการศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และสภากาชาดไทยพบวารอยละ10 -12 ของผูปวยไทย 300 รายท่ีหายดีแลวไมมีภูมิคุมกัน

โรคโควิด 19 การศึกษาจากท่ีอื่นพบผลลัพธท่ีคลายคลึงกัน ระดับภูมิคุมกันอาจสัมพันธกับความรุนแรงของการปวย การศึกษาจะติดตามกลุมตัวอยางน้ี

เพ่ือวัดระดับของภูมิคุมกันในอีก 6 เดือน และ 1 ปหลังจากการติดเชื้อ 

ผูปวยโควิด 19 ท่ีหายดีแลวไดถูกขอใหบริจาคพลาสมาผานโปรแกรมอาสาสมัครฮีโรโควิด 19 เปนผลใหขณะน้ี ไดรับพลาสมาแลวประมาณ 250 ถุง ซ่ึง

จะถูกนำไปใชรักษาผูปวยท่ีมีอาการติดเชื้อรุนแรง 

06 กรกฎาคม 2563 

58 
เสียชีวิต 

 

65 
กําลังรักษา 

3,072 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

3,195 

วันที่รายงาน ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 6 ก.ค. 2563 

ยอด

ผูปวย 

(สะสม) 

ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยตามวันที่รายงาน 

หายดีแลว กำลังรักษา เสียชีวิต 



 
 

 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
เท่ียวบินรับชาวไทยกลับประเทศ 

• เน่ืองจากเท่ียวบินกลับประเทศไมไดมีผูโดยสารเต็มลำทุกครั้ง ศบค. จึงอนุมัติใหชาวตางชาติจากจีน ฮองกง ญ่ีปุน สิงคโปร และเกาหลีใตท่ีมีความ

ประสงคจะลงทุนในธุรกิจในประเทศไทยสามารถโดยสารเท่ียวบินเดียวกันได โดยมีเงื่อนไขวาตองไดรับการตรวจเชื้อโควิด 19 กอนเดินทาง และตอง

เขาพักในสถานกักกันโรคของรัฐหรือสถานท่ีทางเลือกเม่ือมาถึงประเทศไทยเปนเวลา 14 วัน 

• สำหรับการพำนักระยะส้ัน พลเมืองของประเทศเหลาน้ีสามารถเขาสูระบบเรงรัด ซ่ึงไมตองกักกันโรค อยางไรก็ตามพวกเขาจะตองไดรับการคัดกรอง

และตรวจเชื้ออยางเขมงวด ณ ประเทศตนทางและเม่ือมาถึงประเทศไทย อาคันตุกะของรัฐบาลจะไดรับการติดตามโดยคณะผูประสานงาน และ

เดินทางดวยยานพาหนะสวนตัวเทาน้ันในระหวางการพำนักในประเทศไทย 

• จากจำนวนชาวไทยท่ีเดินทางกลับประเทศท้ังหมด 52,957 ราย และเขาสูระบบกักกันโรคของรัฐ พบวา 43,849 รายไดออกจากการกักกันแลว พบ

ผูปวยท่ีมีผลตรวจโควิด 19 เปนบวกท้ังหมด 258 ราย และ 193 รายหายดีแลว 

 

ผลสำรวจจากสวนดุสิตโพลเก่ียวกับวิถีชีวิตหลังการผอนคลายมาตรการระยะท่ี 5 

ผลสำรวจในระยะท่ี 5 ของการผอนคลายมาตรการพบวา รอยละ 52.93 ของประชาชนรูสึกกังวลนอยลงเกี่ยวกับสถานการณโรควิด 19 ในประเทศไทย 

ประชาชนรอยละ 39.40 เช่ือวาวิกฤติจะส้ินสุดลงในปลายป 2563 ประมาณรอยละ 95 ของผูตอบแบบสอบถามเช่ือวาการสวมหนากากเปนวิธีท่ีมี

ประสิทธิผลในการควบคุมเช้ือโควิด 19 และประมาณรอยละ 78 ตองการใหรัฐบาลเฝาระวังและบังคับใชมาตรการควบคุมท่ีเขมงวดตอไป 

 

การทองเท่ียวเชิงการแพทยและสุขภาพ 

บุคคลท่ีเดินทางมายังประเทศไทยผานโครงการทางการแพทยและสุขภาพจะตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกี่ยวของท้ังหมด และจะตองกักกันโรค 14 วัน

กอนท่ีจะไดรับการอนุมัติใหเดินทางไปยังสวนอื่น ๆ ของประเทศได คาดวาโครงการน้ีจะชวยสรางรายไดในระหวางวิกฤตโควิด 19 

 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยติดตอกับรัฐบาลไทยโดยตรงอยาง สม่ำเสมอผานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการท่ีสำคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร  

องคการอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักและกระทรวง สาธารณสุขเพ่ือ

ชวยเหลือกลุมผูอพยพในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

 

 
ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 

 
WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ลิงก์มีประโยชน์ 
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