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สถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 12 มกราคม 2565

www.who.int/thailand @WHO Thailand WHO Thailand WHO Thailand

รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาหใ์นประเทศ
ไทย โดยองคก์ารอนามัยโลก ฉบับท่ี 218

อ้างอิงจากข้อมูลของ ศบค.

ผู้ป่วยรายใหม่ 7,136 (3,170) ราย 125% ผู้เสยีชวีติ 14 (17) ราย 18%

หายดีแล้ว 3,044 (2,956) ราย 3% ยอดรับวัคซนี 389,579 (157,921) เขม็      146%

ยอดผูติ้ดเชือ้ยืนยันรวมทั้งสิน้ 2,292,290 ราย ยอดผูเ้สียชีวิตรวมทั้งสิน้ 21,869 ราย

ค่าเฉล่ียรายวนัจากวนัท่ี 6 ถึง 12 มกราคม 2565 (เปรียบเทียบกบัสปัดาหก์่อนหนา้) 

ประเด็นสื่อสารหลัก
│พบการแพร่ระบาดของเช้ือสายพันธุโ์อมคิรอนในพื้นทีจั่งหวัดส่วนใหญ่ของประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยส่งเสริมการก าหนดเขตปลอดโควดิในพื้นทีเ่สีย่งและการรับวัคซนีเข็มกระตุ้น│  

│รับวัคซนี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทีเ่ป็นมาตรฐานสากล และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ│

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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บทวิเคราะหสถานการณ

• ยอดผูติดเชื้อรายใหมและผูปวยที่ยงัมีเชือ้ที่พักอยูในโรงพยาบาล บาน ชุมชน และโรงพยาบาลสนามกําลังเพ่ิมขึ้น

• ยอดผูติดเชื้อรายใหมเพ่ิมขึน้รอยละ 125 ใน 7 วันที่ผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน การเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วนี้เปนสิง่ที่เกดิขึ้นในระดบัโลกและในหลายประเทศ ซึ่ง
เปนผลมาจากสายพันธุโอมิครอน

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 ‘ที่ยังมีเชื้อ’ (52,684) ในชวง 7 วันที่ผานมาเพ่ิมขึ้นรอยละ 58 เม่ือเทียบกับสัปดาหกอน และในวันนี้ ยอดผูปวยรายใหมใน
ประเทศไทย (7,681) สูงมากกวาสองเทาของยอดผูปวยที่หายดแีลว (3,350)

• ยอดผูปวยหนัก ผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ และผูเสียชีวิตยงัคงลดลงอยางตอเนื่อง ยอดผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 ที่รายงานในวันนี้ (480) คิดเปนเพียงรอยละ 8
ของยอดสูงสุดที่มีการรายงาน (5,626) ไปเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2564 อยางไรก็ตาม อัตราการลดไดชะลอตัวลงเหลือรอยละ 11 จากสัปดาหกอนซึ่งอยูที่รอยละ 27

• ยอดผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจที่รายงานในวันนี้ (108) คิดเปนเพียงรอยละ 9 ของยอดสูงสุดที่มีการรายงาน (1,172) เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และเชนกัน
อัตราการลดไดชะลอตัวลงจากเหลอืรอยละ 20 จากสัปดาหกอนซึ่งอยูที่รอยละ 35

• ใน 7 วันที่ผานมามียอดผูเสียชีวิตเฉลี่ยอยูที่ 15 ราย ลดลงจาก 17 รายในสัปดาหกอน สําหรับยอดผูปวยหนักและผูปวยทีใ่ชเคร่ืองชวยหายใจพบวาการลดลงของ
อัตราการเสียชีวิตไดชะลอตัว อยูที่รอยละ 16 ในสัปดาหที่ผานมา เทียบกับรอยละ 37 ในสัปดาหกอนหนา

• ยอดรายวันของผูติดเชื้อโควิดนําเขาเพ่ิมขึน้รอยละ 141 (เฉลี่ย 338 รายตอวัน) จากสัปดาหกอนหนาที่ยอดเฉลี่ยรายวันของผูตดิเชือ้ในนักเดินทางจากตางประเทศ
อยูที่ 140 ราย สถานการณนี้สะทอนใหเห็นถึงการติดเชือ้โควิดสายพันธุโอมิครอนที่เพ่ิมขึ้นในนักเดินทางที่มาจากประเทศที่กําลังเผชญิกับการระบาดอยางหนัก

• จังหวัดสวนใหญในประเทศไทยพบการแพรระบาดในชุมชนของเชือ้ไวรัสโควิดสายพันธุโอมิครอน มีเพียง 2 จังหวัดที่ไมมีการรายงานผูติดเชื้อในสัปดาหที่ผานมา

• อัตราการรับวัคซีนตานโควิด 19 ยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และคาดวาจะชวยลดระดับของการปวยรุนแรงและการเสียชวีิตที่เกดิจากเชื้อโควิด 19 ทุกสายพันธุที่
กําลังแพรระบาดในปจจุบันลงไดมาก รวมทั้งสายพันธุโอมิครอนดว อยางไรก็ตาม อัตราการรับวัคซีนในบางจังหวัดและในกลุมเสี่ยงบางกลุมยังคงอยูในระดับต่ํา
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห (11 มกราคม 2565)

308,458,509 ยอดรวมผูติดเชื้อ

1,738,701 ผูติดเชื้อใหมใน 24 ชั่วโมงลาสุด

ในสัปดาหท่ีแลว ยอดผูติดเชื้อรายใหมเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.5

https://covid19.who.int/

5,492,595 ยอดรวมผูเสียชีวิต

5,150 ผูเสียชีวิตรายใหมใน 24 ชั่วโมงท่ีผานมา

ในสัปดาหท่ีแลว ยอดผูเสียชีวิตรายใหมเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.5

9,194,549,698 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีดใหแกประชาชน

3,890,059,189 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

หรือประมาณรอยละ 49 ของประชากรโลก (7.9 พันลานคน)

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการเพ่ิมข้ึนของยอดผูติดเช้ือรายใหมสูงสุด 
(รอยละ 418) ผูติดเช้ือสวนใหญพบท่ีประเทศอินเดียซ่ึงมียอดผูติดเช้ือรายใหม
เพ่ิมข้ึนรอยละ 524 และในระดับโลก ยอดผูติดเช้ือเพ่ิมข้ึนรอยละ 55

ยอดผูเสียชีวิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตลดลงรอยละ 6

สถานการณตามภูมิภาค

ขององคการอนามัยโลก

อเมริกา

ยุโรป

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

เมดิเตอเรเนียนตะวันออก

แปซิฟกตะวันตก

แอฟริกา

https://covid19.who.int/
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สถานการณระดับประเทศ
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ระลอก 1

ถงึ 12 ม.ค. 2565, 
*ถงึ 11 ม.ค. 2565, 
ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ยอดผูติดเช้ือ

รวม

ยอดเฉลี่ย

7 วัน

ยอด

ผูเสียชีวิตรวม
ยอดเฉลี่ย 7

วัน

2,293,535 7,723 21,872 15

ยอดรับวัคซีนเข็มที่ 1 ยอดรับวัคซีนเข็มที่ 2

51,592,872* 47,056,159*

ยอดรับวัคซีนเข็มที่ 3

8,622,873

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

ระลอก 2

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 4 โอมิครอน

รายใหม สะสม
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ยอดรายวันของผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย ต้ังแตเดือนเมษายน 2564

• จํานวนผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 16 ในสัปดาห
ที่ผานมา

ถงึ 12 ม.ค. 2565, 
ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดรายวันของผูปวยหนักจากโควิด 19 และผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ 
(อัตราการครองเตียง)

ผูปวยหนัก
ยอดปจจุบัน : 480
ยอดเฉลี่ย 7 วัน : 510
ยอดลดลงในชวง 7 วัน : รอยละ 11

ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ
ยอดปจจุบัน : 108
ยอดเฉลี่ย 7 วัน : 123
ยอดลดลงในชวง 7 วัน : รอยละ 28*

ผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ

ยอ
ดร

าย
วัน

ถงึ 12 ม.ค. 2565, 
ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

*เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า
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สถานการณระดับจังหวัด
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แผนที่ผูปวยรายใหมตอประชากรลานคน แยกตามจังหวัด 
ระหวางวันที่ 6-12 มกราคม

• มีการแพรระบาดเปนวงกวางอยางตอเน่ืองท่ัวประเทศไทย มีเพียง 2 จังหวัดท่ีไมมี
รายงานการพบผูติดเชื้อรายใหม

• จังหวัดท่ีมียอดผูติดเชื้อตอหัวสูงประกอบดวยจังหวัดท่ีพบยอดผูติดเชื้อสายพันธุโอมิค
รอนเปนจํานวนมาก

• จังหวัดท่ีมีอัตราผูติดเชื้อสูงประกอบดวยจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา 
ลาว และเมียนมาร

• สถานท่ีทองเท่ียวในภาคใตและจังหวัดชลบุรีก็ถือเปนบริเวณท่ีมีอัตราผูติดเชื้อสูง

• จังหวัดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของไทยท่ีมียอดติดเชื้อตอหัวสูงสุดมีพรมแดนติด
กับประเทศเมียนมาร

• จังหวัดท่ีรายงานยอดผูติดเชื้อตอหัวตํ่าในเชิงเปรียบเทียบจะอยูในภาคกลาง

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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Source MoPH

แผนที่ผูเสียชีวิตตอประชากรลานคน แยกตามจังหวัด 
ระหวางวันที่ 6-12 ธันวาคม 2565

• ชลบุรีรายงานยอดผูเสียชีวิตสูงสุดตอประชากรลานคนในสัปดาหท่ีผานมา

• ยอดผูเสียชีวิตตอหัวสูงสุดอยูท่ีจังหวัดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต

• ยอดผูเสียชีวิตลดลงในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใตท่ีติดกับประเทศมาเลเซีย
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สถานการณโควิด 19 ในประชากรกลุมเปราะบาง
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ⁿŘδř ŃŘΘŚ⌂ ĆΓŘő φĄΘ ŢΘŤถึงวันที ่6 มกราคม 2565

140,471 
ⁿŘδř ŃŘΘŚ⌂

6.3%

36,921 
ĆΓŘő φĄΘ
1.6%

8,132 
ŢΘŤ

0.4%

1,840,850 
→Ŀ ř

82.1%

216,015 
Źσ╔Ń↔
9.6%

• กัมพูชา ลาว เมียนมารคิดเปนรอยละ 8.3 ของยอด

ผูติดเชื้อที่มีการรายงานทั้งหมด

• กลุมผูติดเชื้อที่ใหญที่สดุ (รอยละ 6.3) มาจาก

ประเทศเมียนมาร

ยอดผูติดเชื้อโควิด 19 สะสมจนถึงปจจุบัน แยกตามสัญชาติ
(6 มกราคม 2565)
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ยอดผูติดเชื้อตอประชากร 1,000 คนในผูยายถิ่นจากประเทศกลุม CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร)
ที่อยูในประเทศไทย

• ประชากร 53 จาก 1,000 คนจากกัมพูชา ลาว และ

เมียนมารติดเช้ือโควิด 19 เมื่อเทียบกับประชากร

ไทย ที่พบผูติดเช้ือ 28 รายจากประชากร 1,000 คน

ถึง 6 มกราคม 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข



Back to Contents 

การรับวัคซีน
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แผนที่แสดงสัดสวนของประชากรในจังหวัดพรมแดนที่
ไดรับวัคซีน 2 เข็ม ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

• จังหวัดในภาคเหนือที่มีพรมแดนติดกบัประเทศลาว และจังหวัดเชียงใหมทีมี่พรมแดนติดกับ
ประเทศเมียนมาร มีความครอบคลุมของการรับวัคซีน 2 เข็มที่สูง

• จังหวัดที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวและชาวตางชาติที่มาทํางาน เชน จังหวัดชลบุรีและภาคใต 
ก็มีความครอบคลุมของการรับวัคซีน 2 เข็มที่สูงเชนกัน

• จังหวัดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่มีพรมแดนตดิกับประเทศเมียนมาร และจังหวัดที่มีพรมแดน
ติดกับลาวตอนใตและกัมพูชา มีความครอบคลุมของการรับวัคซีน 2 เข็มที่ต่ํา
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Total First Dose Total Second Dose Total Third Dose

13/01/2022COVID-19 Update17

ประชากรที่ไดรับ

เข็มที่ 1 : 51,543,088 คน

เข็มที่ 2 : 46,923,112 คน

เข็มที่ 3 : 8,292,496 คน

ถึงวันที ่11 มกราคม 2565

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวม

เข็ม 1
ยอดรวม

เข็ม 2
ยอดรวม

เข็ม 3
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แผนที่แสดงสัดสวนผูที่ไดรับวัคซีน 2 เข็มใน 10 
จังหวัดที่มีความครอบคลุมสูงสุด และ 10 จังหวัดที่มี

ความคุมครองตํ่าสุด - ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

• จังหวัดเชียงใหมในภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามจังหวัด
ภาคใต รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวและจังหวัดภูเก็ตที่มีโครงการ “แซนดบ็อกซ” มี
ความครอบคลุมของการรับวัคซีน 2 เข็มสูงสุด

• ความครอบคลุมของการรับวัคซีน 2 เข็มที่ตํ่าที่สุดอยูในภาคตะวันออกและภาค
กลางของประเทศไทย รวมถึง 2 จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีพรมแดนติดกับประเทศ
มาเลเซีย
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ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ในกลุมเสี่ยงและวัยรุน
(เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3)

ถึง 11 มกราคม 2565

ทีม่า : กระทรวงสาธารณสุข
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ความคืบหนาดานนโยบาย
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คําแนะนําในการรับวัคซีนเข็มกระตุนสําหรับโรคโควิด 19

กรมควบคมุโรค 17 ธนัวาคม 2564

สําหรับผูที่รับวัคซีน 2 เข็มแรกชนิดเดียวกัน

เข็มที่ 1 และ 2 เข็มที่ 3 ระยะรอ

ซิโนแวค – ซิโนแวค

ซิโนฟารม – ซิโนฟารม

แอสตราเซเนกา/

ไฟเซอร/โมเดอรนา

อยางนอย 4 สัปดาหหลัง
รับเข็มที่ 2

แอสตราเซเนกา – แอสตรา
เซเนกา

ไฟเซอร/โมเดอรนา อยางนอย 3 สัปดาหหลัง
รับเข็มที่ 2

ไฟเซอร – ไฟเซอร

โมเดอรนา – โมเดอรนา

ไฟเซอร/โมเดอรนา อยางนอย 6 สัปดาหหลัง
รับเข็มที่ 2

สําหรับผูที่รับวัคซีน 2 เข็มแรกคนละชนิด

เข็มที่ 1 และ 2 เข็มที่ 3 ระยะรอ

ซิโนแวค /ซิโนฟารม– แอสต

ราเซเนกา 

แอสตราเซเนกา/

ไฟเซอร/โมเดอรนา

อยางนอย 3 สัปดาหหลัง

รับเข็มที่ 2

ซิโนแวค /ซิโนฟารม– ไฟเซอร ไฟเซอร/โมเดอรนา อยางนอย 3 สัปดาหหลัง

รับเข็มที่ 2

แอสตราเซเนกา – ไฟเซอร ไฟเซอร/โมเดอรนา อยางนอย 6 สัปดาหหลัง

รับเข็มที่ 2



Back to Contents 

เรารูอะไรบางเกี่ยวกับการแพรเชื้อของสายพันธุโอมิครอน

ขณะน้ีเรามีหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นและสอดคลองกันจากประเทศตาง ๆ วาโอมิครอนแพรกระจายไดเร็วกวา

เดลตามาก ทําใหยอดผูติดเชื้อในบางพื้นที่เพิ่มเปนสองเทาทุก ๆ 2-3 วัน

เรารูอะไรบางเกี่ยวกับความรุนแรงของโอมิครอน

เราไดขอมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ เก่ียวกับความรุนแรงของอาการของผูปวยที่ติดเชื้อโอมิครอน แตขอมูลก็ยังคง

จํากัด ขอมูลเบ้ืองตนจากประเทศแอฟริกาใต สหราชอาณาจักร และเดนมารก ชี้วาผูติดเชื้อสายพันธุโอมิค

รอนเขาโรงพยาบาลนอยกวาเมื่อเทียบกับสายพันธุเดลตา อยางไรก็ตาม อัตราการเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลอาจไมใชตัวบงชี้ความรุนแรงของโรคท่ีดีนักเพราะอาจเปนผลมาจากนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การเขารับการรักษาก็ได

เชนเดียวกับสายพันธุอ่ืน ๆ ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ความรุนแรงของโอมิครอนจะเพิ่มขึ้นตามอายุและ
โรคประจําตัวตลอดจนในประชากรที่ไมไดรับวัคซีน ย่ิงไปกวานั้น หลักฐานสวนใหญที่เรามีในปจจุบัน

เก่ียวกับความรุนแรงและการเขาโรงพยาบาลน้ันมาจากประเทศท่ีมีภูมิคุมกันในหมูประชากรสูง และเรา

ยังคงไมทราบแนชัดเก่ียวกับความรุนแรงของโอมิครอนในกลุมประชากรท่ีมีอัตราการรับวัคซีนแตกตางกัน 

และการไดรับเชื้อจากสายพันธุอ่ืนมากอน

การรับวัคซีนหรือการติดเชื้อโควิดมาแลวสามารถชวยปกปองเราจากโอมิครอนไดหรือไม

ขอมูลเบ้ืองตนจากการศึกษาชี้วาถึงแมจะไดรับวัคซีนหรือเคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 มาแลว รางกายก็อาจ

ผลิตแอนติบอดีตอตานโอมิครอนไดในระดับท่ีคอนขางตํ่า

COVID-19 Update 13/01/202222

EXPLAINER: Omicron
เราควรกังวลหรือไมหากโรคโควิดที่เกดิจากสายพันธุโอมิครอนนั้นมีอาการเบากวาเดลตา

เน่ืองจากเชื้อสายพันธุโอมิครอนน้ันแพรกระจายไดงายกวา หากไมมีมาตรการปองกันท่ีเขมงวด จํานวนผูปวยสามารถเพ่ิมขึ้นไดอยางรวดเร็ว แมวาสัดส่วนของ

ประชากรท่ีมีอาการปวยจะลดลง แตยอดผูติดเชื้อท่ีพุงสูงขึ้นอยางมากยอมทําใหระบบสุขภาพตองรับภาระหนักท่ีเกินไป โรงพยาบาลในบางประเทศก็ไดรับผลกระทบ

อยางรุนแรงเน่ืองจากบุคลากรทางการแพทยก็ติดเชื้อ

นอกจากน้ี การศึกษาในประเทศอังกฤษยังชี้วาผูที่เคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 มากอนมีแนวโนมที่จะติดเชื้อ

ซ้ําดวยสายพันธุโอมิครอนมากกวาสายพันธุอ่ืน ๆ ประเทศเดนมารกและอิสราเอลก็รายงานแนวโนมการติด

เชื้อซ้ําท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งบงชี้วาโอมิครอนสามารถหลบหลีกกลไกภูมิคุมกันได การศึกษาจากสหราชอาณาจักรยัง

ชี้วาการรับวัคซีนเข็มกระตุน คือวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดตํ่าลงในการปองกันการติดเชื้อแบบ

แสดงอาการที่เกิดจากสายพันธุโอมิครอนเชนเดียวกับสายพันธุอ่ืน ๆ และนี่คือแนวทางในการยกระดับการ

ปกปองสําหรับประชากรกลุมเปราะบางที่สุด

เราทําอะไรไดบางเพ่ือปกปองตนเองจากโอมิครอน
ไวรัสโควิด 19 ทุกสายพันธุสามารถทําใหเกิดอาการปวยรุนแรงและการเสียชีวิตได โดยเฉพาะในประชากรที่

เปราะบางที่สุด ดังนั้นการปองกันโรคจึงเปนวิธีที่สําคัญที่สุดในการปกปองตนเองและครอบครัว มาตรการ

ปองกันโรคแบบที่ใชกับสายพันธุเดลตายอมชวยปกปองเราจากสายพันธุโอมิครอนไดเชนกัน 

เราจึงมั่นใจไดวามาตรการปองกันขั้นพื้นฐานยังคงใชไดผล ใหคุณปกปองตนเองดวยการรับวัคซีน สวม

หนากากอนามัยใหกระชับพอดีอยางถูกวิธี ลางมือใหสะอาด ไอหรือจามใสขอพับแขนดานในหรือกระดาษ

ทิชชู และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อากาศถายเทไมสะดวกหรือมีผูคนพลุกพลาน 

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข

คลิกท่ีภาพเพื่อรับฟง ดร. มาเรีย แวน เคอรโคฟ 

หัวหนาฝายเทคนิคดานโควิด 19 จากองคการ

อนามัยโลก อธิบายเก่ียวกับโอมิครอน สายพันธุที่

นากังวลของโรคโควิด 19

https://twitter.com/WHO/status/1479864196506558467
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ลิงกมีประโยชน
• รายงานสถานการณโรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและ

อังกฤษ โปรดคลิก

• ติดตามความคืบหนาอยางสมํ่าเสมอจากองคการอนามัยโลกในประเทศ

ไทย โปรดคลิก

• ติดตามตัวเลขทั่วโลกลาสุดและคาํแนะนําทางวิชาการจากองคการอนามัย

โลก โปรดคลิก

สํานักงานองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข 

นนทบุรี ประเทศไทย 11000  sethawebmaster@who.int 

www.who.int/thailand @WHO Thailand

WHO Thailand WHO Thailand

ทําทั้งหมดนี้

ปกปองตัวคุณเอง

รับวัคซีน

ไอจามใสขอ

พับแขนดานใน

เปดหนาตาง ลางมือ

เวนระยะ สวมหนากาก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
mailto:sethawebmaster@who.int
http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
http://www.who.int/thailand
http://www.who.int/thailand
http://www.who.int/thailand
http://www.who.int/thailand
http://www.who.int/thailand
http://www.who.int/thailand
http://www.who.int/thailand
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