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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 15 มิถุนายน 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 240

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 2,413 (2,692) ราย 10% ผูเสียชีวิต 21* (27) ราย 22%
*(ยอดผูเสียชีวิตจะนับแค “ผูท่ีเสียชีวิตจากโควิด” เดิมทีนับจาก “ผูเสียชีวิตท่ีติดเช้ือโควิด”)

หายดีแลว 2,942 (4,643) ราย        15% ยอดรับวัคซีน 70,025 เข็ม (74,295) 6%

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 4,490,760 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 30,386 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 9 ถึง 15 มิถุนายน 2565 (เปรียบเทียบกับสัปดาหกอนหนา) 

ประเด็นสื่อสารหลัก

│การระบาดของโควิด 19 ในระดับชุมชนลดลงทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│
COVID-19 Update1 16-Jun-22

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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ยอดรายสัปดาหของผูปวยรายใหม ผูปวยหนัก ผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจ และผูเสียชีวิตลดลงตอเน่ือง ยอดเฉล่ียรายวันของผูติดเชื้อโควิด 19 รายใหมท่ีไดรับ
การยืนยันจากหองปฏิบัติการ (ผลตรวจเชื้อดวยวิธี PCR เปนบวก) (2,413) ลดลงรอยละ 10 ใน 7 วันท่ีผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน (2,692) 

กรุงเทพมหานครยังคงรายงานยอดรายวันของผูปวยโควิด 19 สูงสุด (เฉล่ียวันละ 1,455 รายในสัปดาหท่ีผานมา) แตยอดเฉล่ีย 7 วันลดลงรอยละ 10

ยอดผูปวยรายใหมท่ีลดลงทําใหยอดเฉล่ียรายวันของผูปวยโควิด 19 “ท่ียังมีเชื้อ” ท้ังหมด (23,010) ลดตามไปดวยรอยละ 27 ใน 7 วันท่ีผานมาเม่ือเทียบกับ
สัปดาหกอนหนา (31,318) ผูปวยสวนใหญยังคงไดรับการดูแลในโฮสปเทล ศูนยแยกกักโรคในชุมชน และบาน ยอดการครองเตียงเฉล่ียรายวันของผูปวยโควิด 
19 ในโรงพยาบาลของสัปดาหท่ีแลว (12,074) ลดลงรอยละ 15 

ยอดผูเสียชีวิตรายวันในสัปดาหท่ีผานมาลดลงรอยละ 22 โดยอยูท่ี 21 ราย แมวายอดผูเสียชีวิตจะลดลงอยางตอเน่ือง แตการเสียชีวิตสวนใหญในจํานวนน้ี
ปองกันไดหากอัตราการรับวัคซีนสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเปราะบาง

ยอดเฉล่ียรายวันของผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 ใน 7 วันท่ีผานมา (659) ลดลงรอยละ 15 จากสัปดาหกอนหนา (776) 

ยอดเฉล่ียรายวันของผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจใน 7 วันท่ีผานมา (324) ลดลงรอยละ 14 เทียบกับสัปดาหกอนหนา (379)

(รวมถึง 'ท่ีเคานเตอร' ท่ีมีอยูซึ่งอาจไมรายงาน) ยังคงทําใหยาก เพื่อตรวจสอบจํานวนเคสท่ีเกิดขึ้นจริงอยางแมนยํา

แมวายอดผูปวยรายใหมกําลังลดลงในระดับประเทศ นโยบายท่ีไมบังคับใหยืนยันผลตรวจเชื้อดวยวิธี PCR และการใชชุดแอนติเจนแบบเร็วอยางแพรหลาย 
(รวมถึงชุดตรวจท่ีมีจําหนายท่ัวไปซึ่งอาจไมมีการรายงานผลตรวจ) ยังคงทําใหการติดตามยอดผูติดเชื้ออยางแมนยําเปนไปไดยาก 

การฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังคงชวยลดระดับการเจ็บปวยและการเสียชีวิตจากเชื้อโควิด 19 สายพันธุตาง ๆ ท่ีกําลังระบาดอยูไดอยางมาก อัตราการรับวัคซีน
ท่ีสูงก็ชวยลดการแพรระบาดของเชื้อดวย สถานการณโรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยกําลังดีขึ้น แตเสนทางยังอีกยาวไกลในการลดภาระของ
สถานพยาบาลในประเทศไทยท่ีตองดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจและการเสียชีวิต อัตราการรับวัคซีนยังคงตํ่าในบางจังหวัดและในกลุมเส่ียงท่ีสําคัญบาง
กลุม COVID-19 Update 16-Jun-223

บทวิเคราะหสถานการณ
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สถานการณระดับโลก
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห

533,816,957 ยอดรวมผูติดเชื้อ

258,020 ผูติดเช้ือใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

6,309,633 ยอดรวมผูเสียชีวิต

599 ผูเสียชีวิตใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

11,864,214,773 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีด (6 มิ.ย. 2565)

5,191,662,043 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 เข็ม

4,721,625,990 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

ท่ีมา: https://covid19.who.int/ - ณ วันท่ี 14 มิ.ย. 2565 (ขอมูลการฉีดวัคซีนถึง 6 มิ.ย. 2565)

สถานการณแบงตามภูมิภาคขององคการอนามัยโลก

ยุโรป

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

แปซิฟกตะวันตก

เมดเิตอเรเนียนตะวันออก

แอฟริกา

• ยอดรายสัปดาหของผูติดเช้ือและ
ผูเสียชีวิตจากโควิด 19 รายใหมลดลง
ตอเน่ืองในระดับโลก นับตั้งแตจุดวิกฤต
สูงสุดในเดือนมกราคม 2565 

• ในระดับภูมิภาคขององคการอนามัย
โลก ยอดรายสัปดาหของผูติดเช้ือราย
ใหมเพิ่มข้ึนในภูมิภาคเมดิเตอเรเนียน
ตะวันออก แตลดลงในภูมิภาคอื่นๆ 
ท้ังหมด รวมท้ังภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตดวย

https://covid19.who.int/


Back to Contents 

สถานการณระดับประเทศ
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ระลอก 2

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 1

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 15 มิ.ย. 2565

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 14 มิ.ย. 2565

ยอดผูติด

เช้ือรวม

ยอดเฉล่ีย

7 วัน

ยอดผูเสียชีวิต

รวม

ยอดเฉล่ีย 

7 วัน

4,490,760 2,413 30,368 21

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 1

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 2

56,868,398* 52,939,333*

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 3

28,965,517*

16/06/2022COVID-19 Update

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

รายใหม สะสม
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ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)

16/06/2022COVID-19 Update8

ยอ
ดร

าย
วัน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 15 มิ.ย. 2565

ผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย

ยอดผูเสียชีวิตรายวันลดลงโดยเฉลีย่รอยละ 22 ในสัปดาหที่ผานมา

ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)
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ผูปวยหนัก ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ
*เปรียบเทียบกับสัปดาห์ท่ีแล้ว

ผูปวยหนัก

ยอดปจจุบัน: 644

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 659

ยอดลดลงในชวง 7 วัน: รอยละ 15*

ยอ
ดร

าย
วัน

ยอดของผูปวยหนักและผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ

ลดลงรอยละ 15 เทากัน ในชวง 7 วันที่ผานมา

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 15 มิ.ย. 

2565

ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ

ยอดปจจุบัน: 322

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 324

ยอดลดลงในชวง 7 วัน: รอยละ 15*

‘ไม่มีรายงานผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ วันท่ี 7 และ 8 พ.ค. 2565

ผูปวยหนักและผูปวยใชเครื่องชวยหายใจจากโควิด 19

ผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ
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อัตราการครองเตียง และการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน ผูปวยหนัก
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 15 มิ.ย. 2565

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 

เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาล 

• ยอดครองเตียงเฉลี่ย 7 วัน 12,074

• ยอดเฉลี่ยลดลงในรอบ 7 วัน รอยละ 16

ตัวเลขผูปวยท่ียังมีเชื้อทั้งหมด (ในโรงพยาบาล โฮสปเทล หรือ

แยกกักโรคในชุมชนหรือท่ีบาน)

• ยอดรวมผูปวยมีเชื้อ เฉลี่ย 7 วัน: 23,010

• ยอดลดลงในรอบ 7 วัน: รอยละ 27

อัตราการครองเตียงโดยผูปวยโควิดในประเทศไทย (เฉลี่ย 7 วัน) และยอดผูปวยหนัก

ผูปวยหนักการครองเตียงและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน
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สถานการณระดับจังหวัด
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ยอดผูติดเช้ือ ยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพเฉลีย่ 7 วัน

COVID-19 Update 16/06/202212

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดผูปวยยืนยันในกรุงเทพฯ เฉลี่ยตอวันในสัปดาห

ที่ผานมาลดลงรอยละ 10 เทียบกับสัปดาหกอนหนา 

ยอดในกรุงเทพฯ ยังคงมีสัดสวนสูงสุด

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 15 มิ.ย. 2565

ยอดผูติดเช้ือรายวันในกรุงเทพมหานครตอยอดผูติดเช้ือในชุมชนทั้งหมด

ยอดผูติดเช้ือ ยอดผูติดเช้ือราย

ใหมในกรุงเทพ
รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดท้ังหมด เฉลี่ย 7 วัน 
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แผนที่ผูปวยโควิด 19 รายใหมตอประชากรลานคน
แยกตามจังหวัด

• ยอดเฉล่ียของผูติดเชื้อรายใหมตอประชากรหนึ่งลานคนกําลังลดลง
ในทุกจังหวัด แนวโนมนี้กระจายตัวเปนวงกวางมากขึ้นเร่ือย ๆ ทั่ว
ประเทศ 

• จังหวัดสวนใหญของประเทศไทย (71) รายงานยอดเฉล่ียผูติด
เช้ือต่ํากวา 50 รายตอประชากรหนึ่งลานคน 

• 5 จังหวัด (เชียงราย สิงหบุรี สระแกว ตราด อุทัยธานี) มียอดเฉล่ียอยู
ที่ 50-100 รายตอประชากรหนึ่งลานคน 

• ยอดผูติดเช้ือเฉล่ียในกรุงเทพฯ ลดลง จาก 211 รายเปน 189 ราย
ตอประชากรหนึ่งลานคน 
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ยอดผูเสียชีวิตรายใหมจากโควิด 19 ตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด

• ทั้ง 77 จังหวัด รายงานยอดเฉล่ียผูเสียชีวิตนอยกวา 2 ราย
ตอประชากรหนึ่งลานคน

• ตราดและยโสธรรายงานอัตราผูติดเชื้อรายใหมเฉลี่ย
สูงสุดตอประชากรหนึ่งลานคน (1.1 – 2.0 ราย ในสัปดาห
ที่ผานมา)

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดรวมเข็มที่ 1 ยอดรวมเข็มที่ 2 ยอดรวมเข็มที่ 3

ประชากรที่ไดรับ

เข็มที่ 1: 56,868,398

เข็มที่ 2: 52,939,333

เข็มที่ 3: 28,965,517

ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 14 มิ.ย. 2565

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวมเข็ม 1 ยอดรวมเข็ม 2 ยอดรวมเข็ม 3
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แผนที่แสดงความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอ
ประชากรหนึ่งลานคน แยกตามจังหวัด 

• 47 จังหวัดจาก 77 รายงานความครอบคลุมของการรับวัคซีน
เข็มที่ 2 สูงกวารอยละ 70  

• นราธิวาสและปตตานีในชายแดนภาคใตยังคงเปนจังหวัดที่มี
ความครอบคลุมตํ่ากวารอยละ 50

16-Jun-22
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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัวัคซีนตานโควิด 19 ที่ประเทศไทยรับรอง

• วัคซีนโควาแวกซ (วัคซีนรีคอมบิแนนตโปรตีนหนาม) จากสถาบันเซรุมแหงอินเดีย (Serum Institute of 

India - SII) ไดรับการอนุมัติและข้ึนทะเบียนในรายช่ือการใชงานเปนกรณีฉุกเฉิน (EUL) โดยสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย สําหรับการใชงานในผูใหญอายุ 18 ปข้ึนไป

• องคการอาหารและยาของประเทศไทยอนุมัติใหขยายกลุมอายุของผูที่สามารถรับวัคซีนสองชนิดที่อยูใน

รายช่ือการใชงานเปนกรณีฉุกเฉิน (EUL) ดังนี้

1. โนวาแวกซ: ขยายจากอายุ 18 ป เปน 12 ปขึ้นไป ปริมาณยาที่แนะนําใหใชเหมือนกับของผูใหญ คือ 0.5 

มล. ตอเข็ม ฉีด 2 เข็ม เวนระยะ 3 สัปดาห 

2. โมเดอรนา: ขยายจาก 12 ปข้ึนไป เปน 6 ปขึ้นไป ปริมาณยาสําหรับเด็กอายุ 6-11 ปคือคร่ึงหนึ่งของ

ปริมาณสําหรับผูใหญ คือ 50 ไมโครกรัม (0.25 มล.) ฉีด 2 เข็ม เวนระยะ 4 สัปดาห
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กระตุนเข็ม 3 เข็ม 1 เข็ม 2 ระยะรอ เข็ม 3

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม 4 สัปดาห

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ไฟเซอร ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา ไฟเซอร

ไฟเซอร ไฟเซอร ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา ไฟเซอร ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ระยะรอ เข็ม 4

กระตุนเข็ม 4 ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา >4 เดือน แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม ไฟเซอร >4 เดือน ไฟเซอร

ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา >4 เดือน ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา ไฟเซอร >4 เดือน ไฟเซอร

หมายเหต:ุ สามารถใชวัคซีนไฟเซอรคร่ึงเข็มเปนเข็มกระตุนได ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแพทยและความประสงคของผูรับวัคซีน

- สามารถใหแอสตราเซเนกาแกผูท่ีรับ แอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา ท่ีไมตองการรับวัคซีน mRNA ได (ระยะรอมากกวา 6 เดือน)

- สามารถใหโมเดอรนาเปนเข็มกระตุนไดสําหรับวัคซีนทุกสูตรขางตน

- บุคคลท่ีเคยติดเช้ือโควิด 19 ควรไดรับวัคซีนหลังจากการติดเช้ือ 3 เดือน
ข้อมูล: การแถลงข่าวของกระทวงสาธารณสุข 21 มี.ค. 2565

แนวทางจากกระทรวงสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนโควดิ 19 (สําหรับบุคคลอายุ 18 ปขึ้นไป)



Back to Contents COVID-19 Update 16-Jun-2221

ข้อมูลจากการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข 21 มี.ค. 2565

กลุมอายุ วัคซีน ปริมาณยา ระยะรอ

5-6 ป ไฟเซอร 2 เข็ม ฝาสม (10 ไมโครกรัม / 0.2 มล.) 8 สัปดาห

6 – 11 ป

ไฟเซอร 2 เข็ม ฝาสม (10 ไมโครกรัม / 0.2 มล.) 8 สัปดาห

ชิโนแวค-ไฟเซอร
เข็ม 1 : ซิโนแวค 0.5 มล. / เข็ม

เข็ม 2 : ไฟเซอรฝาสม (10 ไมโครแกรม / 0.2 มล.)
4 สัปดาห

6 – 17 ป ซิโนแวค 2 เข็ม 0.5 มล. / เข็ม 4 สัปดาห*

12 -17 ป

ไฟเซอร 2 เข็ม ฝามวง (30 ไมโครกรัม / 0.3 มล.) 3-4 สัปดาห

ชิโนแวค-ไฟเซอร
เข็ม 1 : ซิโนแวค 0.5 มล. / เข็ม

เข็ม 2 : ไฟเซอรฝามวง (30 ไมโครแกรม / 0.3 มล.)
4 สัปดาห**

โครงการฉีดวัคซนีตา้นโควดิ 19 ใหแ้ก่เดก็และวัยรุ่น

* ควรไดรับเข็มกระตุนเปนไฟเซอร (ระยะรอ 4 เดือนหลังจากรับเข็มท่ี 2)

** ควรไดรับเข็มกระตุนเปนไฟเซอรหรือโมเดอรนา (ระยะรอ 4-6 เดือนหลังจากรับเข็มท่ี 2)
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ติดตามความคืบหนาจากกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับ Thailand Pass 

ไดท่ี https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2

ณ 31 พ.ค. 2565

มาตรการสําหรับผูเดินทางเขาประเทศไทย
(มีผลตั้งแต 1 มิ.ย. 2565 เปนตนไป)

ชาวไทย

ไมตองใช Thailand Pass
• เขาประเทศไทยไดโดยไมตองกักกันโรคหรือตรวจเชื้อโควิดเมื่อถึงประเทศ

• ตองแสดงหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน หรือหากยังไมไดรับวัคซีน/รับวัคซีนไมครบ ตองแสดงผลตรวจ RT-PCR หรือผลตรวจ ATK 

โดยผูเชี่ยวชาญ ท่ีออกใหภายใน 72 ชั่วโมงกอนการเดินทาง

• สามารถเขาประเทศไทย ณ จุดผานแดนไดทุกจุด (สําหรับการเดินทางทางบก)

ชาวตางชาติ

ลงทะเบียน Thailand Pass ท่ี tp.consular.go.th กอนเดินทาง

ลงทะเบียน

หลังลงทะเบียน

เมื่อถึงไทย

หากรับวัคซีนครบ ใหแสดง
1. หนังสือเดินทาง

2. หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน 

3. ประกันเดินทางวงเงินข้ันตํ่า 

10,000 ดอลลาร สําหรับคา

รักษาพยาบาลในไทย

หากไมไดรับวัคซีน/รับวัคซีนไมครบครบ ให

แสดง
1. หนังสือเดินทาง

2. ผลตรวจ RT-PCR หรือผลตรวจ ATK โดยผูเชี่ยวชาญ ที่

ออกใหภายใน 72 ชั่วโมงกอนการเดินทาง

3. ประกันเดินทางวงเงินข้ันต่ํา 10,000 ดอลลาร สําหรับคา

รักษาพยาบาลในไทย

คุณจะไดรับ QR Code ของ 

Thailand Pass โดยอัตโนมัติภายใน 

1-2 ชั่วโมงเม่ือลงทะเบียนเสร็จสิ้น

เจาหนาท่ีกักกันโรคท่ีสนามบิน

จะตรวจสอบเอกสารของคุณ

https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
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www.who.int/thailand @WHO Thailand

WHO Thailand WHO Thailand
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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 

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