
โรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

  
 

สถานการณใน 

ประเทศไทย  

24 ช่ัวโมงท่ีผานมา 
 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
 

ข้อมูลสําคัญ 
• เมื่อวันที ่15 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ ไมพบผูปวยใหมจากโรคโควิด 19 ทำใหจำนวน

รวมของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยยังคงอยูท่ี 3,135 ราย 

• ในจำนวนผูปวยท้ังหมด รอยละ 95 (2,987 ราย) หายดีแลว รอยละ 2 (58 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 3 (90 ราย) อยูในระหวางการรักษา  

• ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันน้ี 

• ใน 3 สัปดาหท่ีผานมา ผูปวยโควิด 19 ท้ังหมดท่ีตรวจพบในประเทศไทยอยูในกลุมผูท่ีเดินทางกลับประเทศ (ไมมีรายงานการพบผูปวยท่ี

เปนผลมาจากการแพรเช้ือในประเทศ) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข  
• จากการสอบถามประชาชน 2,203 คนโดยกระทรวงสาธารณสุข พบวารอยละ 81 สามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวของกับการปองกันโรคโควิด 

19 ได แตมีเพียงรอยละ 55 เทาน้ันท่ีระบุวาเต็มใจท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามขอมูลท่ีทราบ 

• หลังจากท่ีเช้ือโรคโควิด 19 ไดกลับมาระบาดอีกครั้งในตลาดสดในกรุงปกก่ิง กรมอนามัยไดเนนย้ำใหผูประกอบการ ผูคา และลูกคาตลาด

สด เห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดตลอดเวลา โดยเฉพาะพื้นผิวที่สัมผัสบอย และแนะนำไมใหลูกคาสัมผัสเนื้อสัตวดวยมือ

เปลา 

• ประชาชนควรรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกเปนอยางดีเสมอ การใชอุปกรณการรับประทานอาหารแยกตางหาก และการลางมือบอย ๆ จะ

ชวยลดความเสี่ยงของการติดเช้ือโควิด 19 และโรคติดเช้ืออ่ืน ๆ ได 

ความคืบหน้าจาก ศบค.  
• ศบค. ไดอนุมัติการผอนคลายมาตรการระยะที่ 4 ซ่ึงจะมีผลบังคับใชในวันที่ 15 มิถุนายน พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินจะยังคงมีผล

บังคับใชจนกวาจะมีประกาศใหทราบ และจะยกเลิกเคอรฟวในชวงกลางคืน (มีผลในวันอาทิตยที่ 14 มิถุนายน) 

15 มิถุนายน 2563 

58 
เสียชีวิต 

 

 

90 
กําลังรักษา 

2,987 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

3,135 

เสียชีวิต 

ร้อยละ 2 

 

กําลงัรักษา 

 ร้อยละ 3 

 

ยอดผูปวยโควิด 19 รายใหมและสะสมในประเทศไทย ตามวันท่ีรายงาน 
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ผลการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 

(จาํนวน 3,135 ราย) 



 
 

• สถานประกอบการและสถานบริการบางแหงที่อยูใน 'กลุมเส่ียง' สามารถกลับมาดำเนินการได (โปรดดูอินโฟกราฟก) สามารถจำหนายแอลกอฮอลสำหรับด่ืมใน

รานอาหารได สนามกีฬาสามารถจัดการแขงขันและแพรภาพทางโทรทัศน แตตองไมมีผูชม สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงบางแหงยังไมไดรับอนุญาตให

เปดทำการ ไดแก 

o ผับ บาร รานคาราโอเกะ รานนวด | ปราสาทเปาลมและบานลูกบอลสำหรับเด็ก | กิจกรรมการชนโค ชนไก และกัดปลา และกิจกรรมที่คลายคลึงกัน 

• โรงเรียนนานาชาติ/มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา และโรงเรียนที่มีนักเรียนนอยกวา 120 คน ที่ปฏิบัติตามทำตามมาตรการที่ระบุไว สามารถกลับมาดำเนินการ

เรียนการสอนได โดยมีผลต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน วันเปดภาคเรียนของโรงเรียนอื่น ๆ คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

• เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางขามจังหวัด ขอใหบริการขนสงสาธารณะทุกประเภท (รถโดยสาร รถตู รถไฟ เรือขามฟาก เครื่องบิน) มีการหยุดพัก

ระหวางการเดินทาง เวนระยะหางระหวางที่นั่ง และตองจำกัดจำนวนผูโดยสาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยติดตอกับรัฐบาลไทยโดยตรงอยาง สม่ำเสมอผานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการท่ี

สำคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร  

องคการอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวางขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักและกระทรวง 

สาธารณสุขเพ่ือชวยเหลือกลุมผูอพยพในประเทศไทย 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 

สถานประกอบการและสถานบริการที่สามารถเปิดทาํการใน

ระยะที่ 4 

มีผลตัง้แต่วนัที่ 15 มิถุนายน 2563 

สถานประกอบการและสถานบริการที่สามารถเปิดทาํการใน

ระยะที่ 4 

มีผลตัง้แต่วนัที่ 15 มิถุนายน 2563 

โรงเรียนนานาชาติ สถาบัน และโรงเรียนกวด

วิชาท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 200 คน (สําหรับการ

เรียนการสอน การสอบ และการฝึกอบรม) 

สถานรับเลีย้งเด็กและบ้านผู้ สูงอายุ 

(สําหรับบริการรายวัน) 

สถานท่ีจัดประชุม นิทรรศการ โรงภาพยนตร์  

สถานท่ีจัดคอนเสิร์ต งานอีเวนท์ และการแสดงดนตรี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  

อุทยานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

บริการขนส่งมวลชน รถไฟ เคร่ืองบิน  

(ให้น่ัง 2 ท่ี และเว้น 1 ท่ี) 

การถ่ายทาํภาพยนตร์/รายการโทรทัศน์ 

(พนักงานไม่เกิน 150 คน และผู้ชมไม่เกิน 50 คน) 

กิจกรรมในสวนสาธารณะหรือลานกิจกรรม 

เช่น การเต้นแอโรบิก (ไม่เกิน 50 คน) 

สวนสนุก สวนนํา้ สนามเด็กเล่น และร้านเกม

ในศูนย์การค้าชุมชน ยกเว้นบ้านลูกบอลและ

ปราสาทเป่าลม 

สนามกีฬา ลานกีฬา และโรงยิมเนเซียม 

(สามารถจัดการแข่งขันกีฬาโดยไม่มีผู้ชมได้) 

สปา โรงอาบนํา้ออนเซ็น ร้านนวดแผนไทยและบริการ

อบไอนํา้ (ควรจาํกัดจาํนวนลูกค้าสําหรับบริการกลุ่ม) 

ร้านอาหารสามารถจาํหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอออล์

ให้ลูกค้าได้ 

ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ ร้านนวด และกิจกรรมท่ี

คล้ายคลึงกันยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดทาํการ 

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