
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม ่427 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 5,716 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ร้อยละ 71.3 (4,078 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 1 (60 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 27.6 (1,578 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

• ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวิตรายใหม ่ 

• ผู้ ป่วยใหม่ 427 รายท่ีพบในวนันี ้ประกอบด้วยบคุคล 14 รายท่ีเดินทางเข้าประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี ้และตรวจพบเชือ้ในสถานกกักนัโรค และ 

413 รายท่ีติดเชือ้จากการระบาดในจงัหวดัสมทุรสาคร 

• ขณะนีม้ีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 ในจงัหวดัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการระบาดในจังหวดัสมุทรสาครดงันี ้– สมุทรปราการ (3 ราย) 

สระบุรี (3 ราย) กรุงเทพมหานคร (9 ราย) ปทุมธานี (3 ราย) นครปฐม (3 ราย) และอุตรดิตถ์ (1 ราย) ผู้ ป่วย 1 รายในจังหวัดสระบุรี

สนันิษฐานวา่ติดเชือ้จาก “การแพร่เชือ้แบบทตุิยภมู”ิ เน่ืองจากไมไ่ด้ไปตลาด แตอ่าศยัอยูก่บัสมาชิกครอบครัว 2 คนท่ีเดินทางไปตลาด 

• นอกจากการสบืหาผู้สมัผสัของผู้ ป่วยยืนยนัแล้ว ขณะนีม้ีประชาชนทัง้หมด 5,838 คนท่ีได้รับการตรวจเชือ้ผา่นการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก/การ

คดักรอง เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุยงัได้ระบ ุ22 จงัหวดัท่ีรายงานว่าผู้ ค้าปลีกและผู้ ค้าสง่อาหารทะเลในพืน้ท่ีได้เดินทางไปยงัตลาดกลางกุ้ง 

ระหวา่งวนัท่ี 1-18 ธนัวาคม จงัหวดัเหลา่นี ้ได้แก่ เชียงใหม ่เพชรบรูณ์ นครราชสมีา สพุรรณบรีุ กาญจนบรีุ นครปฐม สมทุรสงคราม ราชบรีุ 

เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สระบรีุ ปทมุธานี อยธุยา นนทบรีุ กรุงเทพมหานคร สมทุรปราการ ปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง 

และสงขลา เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุจงัหวดัในจงัหวดัเหลา่นีไ้ด้เร่ิมดําเนินการตามมาตรการเฝา้ระวงัและควบคมุโรคแล้ว 

• สิง่ท่ีสาํคญัคือประชาชนยงัคงต้องปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนั รวมถึงการเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคล การล้างมือเป็นประจํา การหลกีเลีย่ง

การสมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากากเมื่ออยูใ่นสถานท่ีแออดั และปอ้งปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใช้กระดาษทิชช ู

(และทิง้ในภาชนะท่ีปลอดภยั)  

 

22 ธันวาคม 2563 

60 
เสียชีวิต 

1,578 
กาํลังรักษา 

4,078 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

 

5,716 

หายแล้ว 

ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย ตามวนัท่ีรายงาน 
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กําลงัรักษา เสยีชีวิต 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสขุ 21 ธันวาคม 2563 วนัที่รายงาน 



 
 
 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคตดิเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีน่ี  

• ตดิตามความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิท่ีน่ี 

• ตดิตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิท่ีน่ี 

  

สาํนักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

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

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 

คาํแนะนําสําหรับประชาชน  
 

การรับประทานอาหารไม่ทาํให้ตดิเชือ้โควิด 19 
 

มกัเกิดคาํถามวา่ เราสามารถตดิโควิด 19 จากอาหารได้หรือไม ่และในประเทศไทย 

คําถามนีป้รากฏขึน้หลงัจากการระบาดในจงัหวดัสมทุรสาคร  
 

หลงัจกท่ีเราอยูร่่วมกบัเชือ้โควิด 19 มา 1 ปี เรามคีวามเข้าใจมากขึน้เก่ียวกบัการ

กระจายตวัของไวรัส เชือ้โควิด 19 ไมส่ามารถติดตอ่ได้จากการรับประทานอาหาร ยงั

ไมพ่บผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการบริโภคอาหาร รวมทัง้อาหารทะเล 
 

เพ่ือปง้กนัการตดิเชือ้ ควรประกอบอาหารอยา่งระมดัระวงั และเตอืนตนเอง

ตลอดเวลาด้วยหลกั 5 ประการเมื่อเตรียมหรือรับประทานอาหาร  
 

 

1. รักษาความสะอาดของมือและพืน้ผิวท่ีสมัผสั  

2. แยกอาหารดิบและปรุงสกุออกจากกนั  

3. ปรุงอาหารให้สกุ  

4. เก็บอาหารไว้ในอณุหภมูิท่ีปลอดภยั  

5. ใช้นํา้สะอาดในการเตรียมอาหาร 

 
อยา่ลมืล้างมือให้สะอาดเสมอก่อนเตรียมและรับประทานอาหาร รวมถงึอาหารท่ีบรรจใุนหีบหอ่ 
 

ไวรัสโคโรนาไมส่ามารถเพ่ิมจํานวนในอาหารได้ – ไวรัสต้องอาศยัอยูใ่นร่างกายของสตัว์ท่ีมีชีวติหรือมนษุย์เพ่ือเพ่ิมจํานวนและอยูร่อด 

ข้อเตือนใจ : ไวรัสโควิด 19 แพร่กระจายโดยตรงจากคนสูค่นเมือ่ผู้ติดเชือ้โควิด 19 ไอหรือจาม และทําให้ละอองนํา้เดินทางมาถึงจมกู ปาก หรือ

ตาของบคุคลอ่ืน ละอองฝอยเหลา่นีอ้าจตกลงบนวตัถแุละพืน้ผิวรอบ ๆ ตวัผู้ติดเชือ้ การติดเชือ้จากการสมัผสัพืน้ผิวและวตัถท่ีุมีเชือ้ หรือมือของผู้

ติดเชือ้ แล้วนํามือมาสมัผสัปาก จมกู หรือตาของตนเองนัน้คือสิง่ท่ีเป็นไปได้ 

สาํหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการแพร่กระจายของเชือ้โควิด 19 โปรดไปที่ 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-
detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดต่อกบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบั

พัฒนาการท่ีสําคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของ

หน่วยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลือกลุม่ผู้อพยพในประเทศ

ไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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