
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

 

• เมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม่ 67 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 5,829 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ร้อยละ 70.6 (4,116 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 1 (60 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 28.4 (1,653 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

• ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวิตรายใหม ่ 

• ผู้ ป่วยใหม ่67 รายท่ีมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วยบคุคล 8 รายท่ีเดินทางเข้าประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี ้และตรวจพบเชือ้ในสถานกกักนัโรค 

และ 1 ราย ท่ีเดินทางเข้าเมืองผิดอยา่งกฎหมายจากประเทศกมัพชูาและไมก่กัตวั 14 วนั ผู้ ป่วยท่ีเหลอือีก 58 ราย ซึง่เป็นชาวไทย 55 ราย

มีความเก่ียวข้องกบัการระบาดในจงัหวดัสมทุรสาคร 1 ราย มีความเก่ียวข้อกบักลุม่ผู้ ป่วยในจงัหวดัตาก และอีก 2 รายซึง่ในปัจจบุนัยงัไม่

พบความเก่ียวข้องกบัผู้ ป่วยท่ีตรวจพบก่อนหน้าหรือเหตกุารณ์ใด ๆ ยงัไมม่ีการรายงานตวัเลขอยา่งเป็นทางการของผู้ ป่วยรายใหมใ่นกลุม่

แรงงานข้ามชาตใินจงัหวดัสมทุรสาคร 

• ขณะนีม้ีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ีเก่ียวข้องกบัการระบาดในจงัหวดัสมทุรสาครในอยา่งน้อย 27 จงัหวดั   

• มีการตัง้โรงพยาบาลสนามขนาด 100 เตียงในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการจัดหาอาหาร นํา้ และสิ่งของจําเป็นให้กบัแรงงานข้ามชาติท่ีไม่

สามารถทํางานหรือเดินทางออกจากจงัหวดัได้ 

• รัฐบาลกําลงัทบทวนพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ ในปัจจบุนัยงัไมม่ีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้มาตรการปิดเมืองในระดบัประเทศ 

• สิง่ท่ีสาํคญัคือประชาชนยงัคงต้องปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนั รวมถึงการเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคล การล้างมือเป็นประจํา การหลกีเลีย่ง

การสมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากากเมื่ออยูใ่นสถานท่ีแออดั และปอ้งปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใช้กระดาษทิชช ู

(และทิง้ในภาชนะท่ีปลอดภยั)  
 

คาํแนะนําสําหรับประชาชน  
 

 

 

หลีกเลีย่งศูนย์การค้าทีแ่ออัด  

ซื�อของในเวลาทีค่นน้อย และ 

ส่ังซื�อสินค้าออนไลนห์ากทําได้ 
 

 

 

24 ธันวาคม 2563 

60 
เสียชีวิต 

1,653 
กาํลังรักษา 

4,116 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

 

5,829 



 
 
 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 
 

 

ปฏิบัติตามหลักพื�นฐาน 3 ข้อเสมอ 

1. รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 

2. ล้างมือบ่อย ๆ 

3. เมือ่ไอจาม ให้ปิดปากจมูกด้วยทิชชูหรือข้อพับแขนด้านใน 

และทิ �งทิชชูในถังทีม่ีฝาปิด                       

หลีกเลีย่งการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก 

 

 

หลายคนอาจต้องเดินทางไปพบบุคคลอันเป�นทีรั่ก  

ควรพิจารณาความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องทั�งหมดและ 

ถามตนเองว่า “ฉันจําเป�นต้องเดินทางจริง ๆ หรือ” 

 

ควรปฏิบัติการตามมาตรการป�องกันอย่างเคร่งครัด 

เมือ่เดินทาง 

 

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 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบั

พัฒนาการท่ีสําคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของ

หนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศ

ไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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