
โรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ขอมูลจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข 

  
 

สถานการณใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงท่ีผานมา 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
 

ข้อมูลสําคัญ 
• เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 11 รายจากโรคโควิด 19 ทําให

จํานวนรวมของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 3,076 ราย  

• ผูปวยใหมท้ังหมดเปนชาวไทยท่ีเดินทางกับจากประเทศคูเวต และเขาพักในสถานกักกันโรคของรัฐ 

• ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคืบหน้าจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื� อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
มาตรการควบคุมเพ่ือลดจํานวนผูปวยนําเขา 

ในระหวางวันท่ี 18 เมษายนถึง 28 พฤษภาคม 2563 มีบุคคลเดินทางเขาประเทศไทยท้ังหมด 14,910 คน 

11,230 คนไดเขากักกันโรคตามท่ีภาครัฐบังคับครบ 14 วันแลว ในขณะท่ีอีก 3,680 คนยังอยูพํานักอยูในศูนยกักกันโรคตาง ๆ รวมถึงโรงแรม 

การเดินทางเขาประเทศไทยในอนาคตอันใกล จะไดรบัการพิจารณาตามเง่ือนไปตอไปน้ี 

• บุคคลผูถือสัญชาตไิทยจะตองแสดง 

o ใบรับรองแพทยท่ีรับรองวามีสุขภาพเหมาะสมท่ีจะเดินทางทางอากาศ 

o ใบรับรองการเขาเมอืง (ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย) 

o ตองยอมรับการกักกันโรคภาคบังคับเปนเวลา 14 วัน 

o ตองสามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดตามวันและดานเขาท่ีรัฐกําหนดไวใหเทาน้ัน 

• บคุคลผู้ ถือสญัชาตอ่ืิน 

o จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเว้นนกัการทตูและผู้ ท่ีมีใบอนญุาตทํางาน 

o รายละเอียดของข้อบงัคบัเหลา่นีไ้ด้ถกูสง่ไปยงัหนว่ยปฏิบตัิภารกิจทางการทตูทัง้หมดในประเทศไทย 

ผลการรักษาผู้ป่วยโควิด 19  

(จาํนวน 3,065 ราย) 
ยอดผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่และสะสมในประเทศไทยตามวนัที่รายงาน 

วันที่รายงาน ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 28 พ.ค. 2563 
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การผอนคลายมาตรการเพ่ิมเติม 

• ภาคธุรกิจท้ังหมดจะตองปฏิบัติตามมาตรการควบคมุข้ันพ้ืนฐาน เชน การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหนากาก การลางมือ และการเวนระยะ

ระหวางบุคคล มาตรการเหลาน้ีจะถูกเผยแพรในราชกิจจานุเบกษาในระยะเวลาอันใกลน้ี 

• จํานวนจุดตรวจตามเสนทางการเดินทางขามเขตจังหวัดจะลดนอยลง แตหนวยงานระดับจังหวัดยังคงมีอํานาจในการออกมาตรการควบคุม

ตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

• หามจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอลเพ่ือบริโภคในรานอาหาร 

• ระยะเวลาของเคอรฟวจะสั้นลงหน่ึงช่ัวโมง และมีผลบังคับใชระหวางหวงเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. 

• ยังคงปดชายหาดตอไป 

• ยังไมอนุญาตใหรานนวดเปดทําการ 
 

การเปดโรงเรียน 

ยังไมมีขอสรุปในการประชุมของ ศบค. เก่ียวกับการเตรียมการเพ่ือเปดโรงเรียน กําหนดการสาํหรับการเปดโรงเรยีนยังคงเปนวันท่ี 1 กรกฎาคม 

คําแนะนําสําหรับประชาชน  
เลิกสูบบุหร่ี! 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทยติดตอกับรัฐบาลไทยโดยตรงอยาง สม่ําเสมอผานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สําคัญ ตลอดจนแนวทาง

และความคืบหนาทางวิทยาศาสตร  

องคการอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวางขึ้น รวมถึงทํางานกับพันมิตรหลักและกระทรวง สาธารณสุขเพื่อชวยเหลือกลุมผู

อพยพในประเทศไทย และใหขอมูลและคําแนะนําแกเจาหนาที่ของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

• รายงานสถานการณ์โรคตดิเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีน่ี  

• ตดิตามความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิท่ีน่ี 

• ตดิตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิท่ีน่ี 

  
สาํนักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถสง่ข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

 

 
ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 

 
WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ลิงก์มีประโยชน์ 

บุหร่ีคือสารอันตรายไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม 

และคราชีวิตถึงคร่ึงหนึ่งของผูสูบบุหร่ีท้ังหมด 

ในแตละป ประเทศไทยมผีูเสยีชีวิตมากกวา 50,000 คนจากการสูบบุหรี่ 

และอีกประมาณหน่ึงลานคนตองทนทุกขทรมานจากโรครายท่ีคุกคามชีวิต 

เชน โรคมะเร็ง อาการหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และ

โรคปอด 

การระบาดใหญของโรคโควิด 19 ยิ่งตอกย้ําถึงอันตรายของบุหรี่ การวิจัยท่ี

มีอยูช้ีใหเห็นวาการสูบบุหรีม่ีความสัมพันธกับระดับความรุนแรงของโรค 

และการเสยีชีวิตของผูปวยโควิด 19 ในโรงพยาบาล 

องคการอนามัยโลกแนะนําใหผูสูบบุหรี่หยุดสูบบุหรี่ การเลิกบุหรี่จะชวยให

การทํางานของปอดและหัวใจดีข้ึนเกือบจะในทันที และในระยะยาว การ

เลิกบุหรี่จะชวยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคประจําตัว

อ่ืน ๆ ท่ีกอใหเกิดอาการปวยรุนแรงจากโรคโควิด 19 นอกจากน้ีแนวทาง

ชวยเหลือในการเลิกบุหรีท่ีไดรับการพิสูจนก็มีพรอมอยูแลว 

โทรหาสายดวนเลิกบุหร่ี 1600 เพ่ือเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีเลิกบุหร่ี 

บุหร่ีกไ็ม่เคยเป็นสิ่งจาํเป็น 

ไม่ว่าจะในช่วงโรคโควิด 19 หรือช่วงไหน ๆ 

#เปิดโปงภัยบุหร่ี 
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