
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 26 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม ่110 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 6,020 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ร้อยละ 69 (4,152 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 1 (60 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 30 (1,808 ราย) อยูใ่นระหว่างการรักษา   

ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวิตรายใหม ่ 

• ผู้ ป่วยใหม ่110 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิและมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วยบคุคล 16 รายท่ีเดินทางเข้าประเทศเมื่อเร็ว ๆ 

นี ้และตรวจพบเชือ้ในสถานกกักนัโรค 64 รายติดเชือ้จาก “การแพร่เชือ้ภายในประเทศ” โดย 60 รายมีความเก่ียวข้องกบัการระบาดใน

จงัหวดัสมทุรสาคร และอีก 4 รายกําลงัอยูร่ะหวา่งการสอบสวนโรค ท่ีเหลอือีก 30 รายคือแรงงานข้ามชาติในจงัหวดัสมทุรสาครท่ีตรวจพบ

จากการสบืหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก 

• ขณะนีม้ีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 ท่ีเก่ียวข้องกบัการระบาดในจงัหวดัสมทุรสาครใน 33 จงัหวดั   

• การปรับโครงสร้างใหมข่อง ศบค. ท่ีประกาศในราชกิจจานเุบกษานัน้ มีการเพ่ิมหนว่ยงานใหมท่ี่เรียกวา่ ศปก.มท. (ศนูย์บริหารสถานการณ์

โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย) และจะมีการกระจายอํานาจไปยงัผู้วา่ราชการจงัหวดัให้สามารถตดัสนิใจเก่ียวกบัมาตรการควบคมุโควิด 19 

ในพืน้ท่ี 

• ณ ปัจจบุนั มีการบงัคบัใช้มาตรการห้ามจดังานขนาดใหญ่ และ “การชมุนมุกลุม่ใหญ่” ตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ 

• การตรวจเชือ้แบบเร็ว (Rapid Test) ซึ่งต้องใช้ตวัอยา่งเลือดและสามารถรู้ผลได้ภายใน 30 นาที จะถกูนํามาใช้ในกลุม่ประชากรความเสีย่ง

สงู  (ทัง้คนไทยและผู้ ย้ายถ่ิน) ในจงัหวดัสมทุรสาคร ประกอบกบัการตรวจสารคดัหลัง่จากโพรงจมกู (Nasopharyngeal swab test) ท่ีใช้อยู่

ในปัจจบุนั 

• โรงพยาบาลสนามขนาด (มากกวา่) 100 เตียงท่ีตลาดกลางกุ้ง จงัหวดัสมทุรสาคร เปิดดําเนินการ 24 ชัว่โมง ผู้ ป่วยอาการไม่รุนแรงจะถกู

สง่ตวัไปยงัโรงพยาบาลสนามแหง่นี ้ในขณะท่ีผู้ ป่วยอาการรุนแรงจะได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีกําหนดไว้สาํหรับผู้ ป่วยโควิด 19 

• กําลงัพิจารณาดดัแปลงศนูย์กีฬา/สนามกีฬาให้เป็นหนว่ยบริการทางการแพทย์ท่ีสามารถรองรับผู้ ป่วยได้ครัง้ละ 500 คน 

• มีการเผยแพร่แนวปฏิบตัิเก่ียวกบั “การใช้ชีวิตในความปรกติใหม่” สําหรับแรงงานข้ามชาติในภาษาเมียนมา ลาว และกมัพชูา และจากนี ้

เป็นต้นไปจะมีการนําเสนอการแถลงขา่วของ ศบค. เป็นภาษาเมียนมาและภาษามือ ข้อมลูในหลายภาษาจะถกูเผยแพร่ผ่านช่องไทยพีบี

เอสและสือ่สงัคมออนไลน์ ตวัอยา่งแนวปฏิบตัิท่ีเฉพาะเจาะจงบางประการท่ีมีการเผยแพร่ ได้แก่ ขัน้ตอนการกกักนัตวัท่ีบ้าน และวิธีการให้

นมลกูจากอกสาํหรับมารดา ฯลฯ 

• แอปพลิเคชนั “หมอชนะ” (MorChana) กําลงัได้รับการพฒันาเพ่ือขยายประโยชน์ใช้สอยให้ครอบคลมุการติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ 

และประวตัิการเดินทาง 

• ผู้ เดินทางระหว่างประเทศยงัคงต้องกกักนัโรคเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย นอกจากภาครัฐแล้ว ยงัได้รับความความร่วมมือเป็นอยา่งดี

จากภาคเอกชน (เช่น Agoda และ ททท.) ในการจดัการสถานท่ีกกักนัโรคอีกด้วย 
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 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 
 

 
 

คาํแนะนําสาํหรับประชาชน  

• ขอเน้นยํา้อีกครัง้ว่าไม่มีหลกัฐานว่าโรคโควดิ 19 สามารถตดิตอ่ผ่านการรับประทานอาหารทะเล อย่างไรก็ดีควร

ปรุงอาหารทะเลให้สกุ รับประทานขณะท่ียงัร้อน และปฏิบตัติามข้อควรระวงัทางสขุอนามยัมาตรฐานทัง้หมด 

• สิ่งท่ีสําคญัคือประชาชนยงัคงต้องปฏิบตัติามมาตรการปอ้งกนั รวมถงึการเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล การล้างมือ

เป็นประจํา การหลีกเล่ียงการสมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากากเม่ืออยู่ในสถานท่ีแออดั และปอ้งปากและจมกูด้วย

ข้อศอกให้ถกูวธีิเม่ือไอหรือจาม หรือใช้กระดาษทชิช ู(และทิง้ในภาชนะท่ีปลอดภยั)  

ข้อเตือนใจ : ไวรัสโควดิ 19 แพร่กระจายโดยตรงจากคนสู่คนเม่ือผู้ตดิเชือ้โควดิ 19 ไอหรือจาม และทําให้ละอองนํา้เดนิทางมาถงึจมกู ปาก หรือตาของ

บคุคลอ่ืน ละอองฝอยเหล่านีอ้าจตกลงบนวตัถแุละพืน้ผิวรอบ ๆ ตวัผู้ตดิเชือ้ การตดิเชือ้จากการสมัผสัพืน้ผิวและวตัถุท่ีมีเชือ้ หรือมือของผู้ตดิเชือ้ แล้วนํามือ

มาสมัผสัปาก จมกู หรือตาของตนเองนัน้คือสิ่งท่ีเป็นไปได้ 

สําหรับข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับการแพร่กระจายของเชือ้โควิด 19 โปรดไปท่ี 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 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยตดิตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สม่ําเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ี

สําคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพันมิตรหลักและกระทรวง สาธารณสุขเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่

เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาตใินประเทศไทย

ผู้ ป่วยโควดิ 19 รายใหมแ่ละสะสมในประเทศไทยตามวนัท่ีรายงาน ผลการรักษาผู้ ป่วยโควิด 19 (จํานวน 6,020 ราย) 
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วนัท่ีรายงาน ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสขุ 26 ธนัวาคม 2563 

เสียชีวิต 

ร้อยละ 1 
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ร้อยละ 30 

หายแล้ว 

ร้อยละ 69 
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