
โรคติดเชื� อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 46 รายจากโรคโควิด 19 ทำใหจำนวน

รวมของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 5,762 ราย  

• ในผูปวยจำนวนน้ี รอยละ 71.1 (4,095 ราย) หายดีแลว รอยละ 1 (60 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 27.9 (1,607 ราย) อยูในระหวางการรักษา 

• ไมมีรายงานผูเสียชีวิตรายใหม  

• ผูปวยใหม 46 รายที่พบในวันน้ี ประกอบดวยบุคคล 7 รายที่เดินทางเขาประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้ และตรวจพบเชื้อในสถานกักกันโรค 31 รายติด

เชื้อโดยตรงจากการระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร และอีก 8 รายซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับเหตุระบาดในจังหวัดสมุทรสาครหรืออยูระหวางการ

สอบสวนโรค ยังไมมีการรายงานตัวเลขอยางเปนทางการของผูปวยรายใหมในกลุมแรงงานขามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร 

• ขณะน้ีมีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 ในจังหวัดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการระบาดในจังหวัดสมุทรสาครดังน้ี – สมุทรปราการ (3 ราย) สระบุรี 

(5 ราย) กรุงเทพมหานคร (9 ราย) ปทุมธานี (2 ราย) นครปฐม (3 ราย) อุตรดิตถ (1 ราย) ฉะเชิงเทรา (1 ราย) และเพชรบูรณ (1 ราย)  

• สิ่งท่ีสำคัญคือประชาชนยังคงตองปฏิบัติตามมาตรการปองกัน รวมถึงการเวนระยะหางระหวางบุคคล การลางมือเปนประจำ การหลีกเลี่ยงการ

สัมผสัใบหนา การสวมหนากากเมือ่อยูในสถานท่ีแออัด และปองปากและจมูกดวยขอศอกใหถูกวิธีเมือ่ไอหรือจาม หรือใชกระดาษทิชชู (และท้ิง

ในภาชนะท่ีปลอดภยั)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 
 

ขีดความสามารถของหองปฏิบัติการสำหรับการวินิจฉัยโรคโควิด 19 

ขณะน้ีมีหองปฏิบัติการสำหรับโควิด 19 ท้ังหมด 244 แหงท่ัวประเทศท่ีผานการรับรองใหทำการตรวจเช้ือโควิด 19 ในจำนวนน้ี หองปฏิบัติการ 91 

แหงอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เปนของรัฐ 38 แหง และเอกชน 53 แหง) หองปฏิบัติการที่เหลืออยูในตางจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวน

จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งมีขีดความสามารถแตยังไมผานการรับรองอยางเปนทางการ (เปนของรัฐ 124 แหง และเอกชน 29 แหง) 
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ผลการรักษาผู้ ป่วยโควิด 19 

(จํานวน 5,762 ราย) 



 
 
 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• 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 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

คําแนะนําสําหรับประชาชน  
 

การตีตราทางสังคมและโรคโควิด 19 

“การตีตราทางสังคมในบริบทของสุขภาพ” หมายถึง การสรางความเชื่อมโยงเชิงลบระหวางโรคภัยไขเจ็บบางอยางกับบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มี

ลักษณะรวมกันบางประการ ในยามท่ีเกิดเหตุระบาด ผูคนบางกลุมอาจถูกตราหนา เหมารวม เลือกปฏิบัติ ถูกกีดกัน และ/หรือ สูญเสียสถานะ เพราะ

สังคมมองวากลุมคนเหลาน้ีมีความเช่ือมโยงกับโรค การปฏิบัติเชนน้ีอาจสงผลเสียตอผูท่ีติดโรค รวมถึงผูดูแล ครอบครัว เพ่ือน และชุมชน บุคคลท่ีไม

มีโรคแตมีลักษณะอยางอ่ืนรวมกับคนกลุมน้ีก็อาจประสบปญหาจากการถูกตีตราทางสังคมเชนกัน การระบาดของโควิด 19 ในขณะน้ีไดกระตุนใหเกิด

การตีตราทางสังคมและพฤติกรรมเลือกปฏิบัติตอผูคนท่ีมีพ้ืนเพทางชาติพันธุบางอยาง รวมถึงใครก็ตามท่ีสังคมมองวาไดสัมผัสกับเช้ือไวรัส 

สามารถศึกษาแนวทางในการรับมอืกับการตีตราทางสังคมในบริบทของโรคโควิด 19 รวมถึงคำแนะนำเก่ียวกับสิ่งท่ี “ควรทำและไมควรทำ” ไดท่ี 

https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/covid19-stigma-guide-th-final.pdf 

 
ขอเตือนใจ : ไวรสัโควิด 19 แพรกระจายโดยตรงจากคนสูคนเมื่อผูติดเช้ือโควิด 19 ไอหรือจาม และทำใหละอองน้ำเดินทางมาถึงจมูก ปาก หรือตา

ของบุคคลอ่ืน ละอองฝอยเหลาน้ีอาจตกลงบนวัตถุและพ้ืนผิวรอบ ๆ ตัวผูตดิเช้ือ การตดิเช้ือจากการสัมผัสพ้ืนผิวและวัตถุท่ีมีเช้ือ หรือมือของผูติดเช้ือ 

แลวนำมือมาสัมผัสปาก จมูก หรือตาของตนเองน้ันคือสิ่งท่ีเปนไปได 

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแพรกระจายของเชื้อโควิด 19 โปรดดูท่ี 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 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยติดตอกับรัฐบาลไทยโดยตรงอยาง สม่ำเสมอผานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแบงปนขอมูลเกี่ยวกับ

พัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงาน

สหประชาชาติในระดับที่กวางขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักและกระทรวง สาธารณสุขเพื่อชวยเหลือกลุมผูอพยพในประเทศไทย และให

ขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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