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สถานการณ์ใน 
ประเทศไทย  

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 
 

ข้อมูลสาํคัญ 

• เมื7อวนัที7 21 กรกฎาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม ่5 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้
จํานวนรวมของผู้ ที7ป่วยด้วยโรคนี Rในประเทศไทยเพิ7มขึ Rนเป็น 3,255 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี R ประมาณร้อยละ 95 (3,105 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 2 (58 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 3 (92 ราย) อยู่ในระหว่าง
การรักษา 

• ผู้ ป่วยใหมท่ั Rง 5 รายเป็นชาวไทยที7เดนิทางกลบัจากตา่งประเทศ 

• ผู้ ป่วยยืนยนัรายที7 1 เป็นชายวยั 26 ปี ที7มีอาการไข้หลงัเดินทางกลบัจากประเทศญี7ปุ่ นเมื7อวนัที7 7 กรกฎาคม ผลตรวจเชื Rอครั Rงแรก
เป็นลบ แตก่ารตรวจซํ Rาเมื7อวนัที7 18 กรกฎาคม พบผลเป็นบวก 

• ผู้ ป่วยอีก 3 ราย เป็นนักเรียนเพศชายวัย 20, 25 และ 28 ปี เดินทางกลับจากประเทศอียิปต์เมื7อวันที7 8 กรกฎาคม และโดยสาร
เครื7องบินเที7ยวเดียวกนักบัชาวไทย 8 รายที7ได้รับการยืนยนัว่าติดเชื Rอโควิด 19 ไปก่อนหน้านี R ผู้ ป่วยทั Rง 3 รายมีผลการตรวจเชื Rอเป็น
บวกเมื7อวนัที7 19 กรกฎาคม แตไ่มแ่สดงอาการ 

• ผู้ ป่วยรายที7 5 เป็นชายวยั 35 ที7เดินทางกลบัจากประเทศซูดานเมื7อวนัที7 18 กรกฎาคม และโดยสารเครื7องบินลําเดียวกบัผู้ ป่วยยืนยนั 
1 ราย หลงัจากนั Rนได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื7องจากมีอาการปวดที7ช่องท้องจากโรคประจําตวั และพบผลตรวจเชื Rอเป็นบวก
แม้วา่จะไมมี่อาการของโรคโควิด 19 เลย 

• ไมมี่รายงานผู้ เสยีชีวติในวนันี R 
• ใน 57 วนัที7ผ่านมา ผู้ ป่วยโควิด 19 ทั Rงหมดที7ตรวจพบในประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้ ที7ได้รับเชื Rอจากนอกประเทศ และได้รับการวินิจฉยั

เมื7อเดินทางกลบัถึงประเทศไทย (ไม่มีรายงานการพบผู้ ป่วยที7เป็นผลมาจากการแพร่เชื Rอในประเทศ) ประชาชนยงัคงต้องปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกนั รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือเป็นประจํา การหลีกเลี7ยงการสมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากาก
เมื7ออยู่ในสถานที7แออัด และป้องปากและจมูกด้วยข้อศอกให้ถูกวิธีเมื7อไอหรือจาม หรือใช้กระดาษทิชชู (และทิ Rงในภาชนะที7
ปลอดภยั)  

• มีประชาชนทั Rงหมด 7,144 คน ที7เข้ารับการตรวจเชื Rอในระบบคดักรองและเฝา้ระวงัเป็นเวลา 10 วนั หลงัจากที7อาจสมัผสักบัผู้ ป่วย
ยืนยนัชาวต่างชาติในจงัหวดัระยองและกรุงเทพมหานคร ผลการตรวจเชื Rอทั Rงหมดเป็นลบ ณ ปัจจบุนั โรงเรียน 234 แห่งในจงัหวดั
ระยองได้เปิดทําการแล้ว จะมี 'การทบทวนหลงัปฏิบตัิงาน' เพื7อถอดบทเรียนและชี Rแจงแนวทางในการป้องกัน และตอบสนองต่อ
เหตกุารณ์ที7คล้ายคลงึกนั 
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หายดีแล้ว กําลงัรักษา เสียชีวิต 



 
 

 
 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
ความคืบหน้าเรื,องการตรวจเชื 3อในห้องปฏบิตักิารจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
• ตั Rงแตว่นัที7 11-17 กรกฎาคม มีการตรวจเชื Rอโควดิ 19 ไปแล้วทั Rงสิ Rน 33,327 ตวัอยา่ง  
• จํานวนการตรวจเชื Rอสะสมจนถงึวนัที7 17 กรกฎาคม คือ 685,316 ตวัอยา่ง 
เมื7อวนัที7 19 กรกฎาคม ห้องปฏิบตักิาร 209 แหง่ ได้รับการอนมุตัจิากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สามารถทําการตรวจเชื Rอในทางเดนิหายใจได้ 

กรุงเทพมหานคร (80) ต่างจงัหวัด (129) 

รัฐ (36) เอกชน (44) รัฐ (105) เอกชน (24) 
 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน 

 
การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดต่อกับรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สมํ7าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื7อแบ่งปันข้อมูลเกี7ยวกับ
พฒันาการที7สําคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกสนบัสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงาน
สหประชาชาติในระดบัที7กว้างขึ Rน รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง สาธารณสขุเพื7อช่วยเหลือกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลู
และคําแนะนําแก่เจ้าหน้าที7ของระบบของสหประชาชาตใินประเทศไทย 

 

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

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

 

 ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ทีC 
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