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ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
 

ข้อมูลสําคัญ 
• เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 121 รายจากโรคโควิด 19 ทำใหจำนวน

รวมของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 6,141 ราย  

• ในผูปวยจำนวนน้ี รอยละ 68 (4,161 ราย) หายดีแลว รอยละ 1 (60 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 31 (1,902 ราย) อยูในระหวางการรักษา ไมมี

รายงานผูเสียชีวิตรายใหม  

• ผูปวยใหม 121 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติและมีการรายงานในวันน้ี ประกอบดวยบุคคล 8 รายที่เดินทางเขาประเทศเมื่อเร็ว ๆ น้ี 

และตรวจพบเช้ือในสถานกักกันโรค 1 ราย เปนผูท่ีเพ่ิงเดินทางเขาประเทศเชนเดียวกันแตไมไดตรวจพบเช้ือในสถานกักกันโรค 94 รายติดเช้ือ

จาก “การแพรเชื้อภายในประเทศ” และท่ีเหลืออีก 18 รายอยูท่ีจังหวัดสมุทรสาครโดยตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• ขณะน้ีมีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 ท่ีเก่ียวของกับการระบาดในจังหวัดสมุทรสาครใน 38 จังหวัด 

o 18-21 ธันวาคม : กรุงเทพมหานคร นครปฐม และสมุทรปราการ (รวม 3 ราย) 

o 22 ธันวาคม : ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี สระบุรี อุตรดิตถ และเพชรบุรี (รวม 5 ราย) 

o 23 ธันวาคม : เพชรบูรณ กระบี่ กำแพงเพชร ขอนแกน อยุธยา นครราชสีมา ปราจีนบุรี ภูเก็ต สุพรรณบุรี (รวม 9 ราย) 

o 24 ธันวาคม : สมุทรสงคราม ชัยนาท พิจิตร อางทอง นครสวรรค อุดรธานี ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี (รวม 9 ราย) 

o 25 ธันวาคม : ราชบุรี ชลบุรี เลย อุบลราชธานี สงขลา และนนทบุรี (รวม 6 ราย) 

o 26 ธันวาคม : ระยอง ตรัง สตูล สุโขทัย นครนายก (รวม 5 ราย)  

• มีประชาชนที่ไดรับการตรวจเชื้อผานการคนหาผูปวยเชิงรุก/การคัดกรองในจังหวัดสมุทรสาครแลวทั้งสิ้น 11,620 ราย ในจำนวนนี้ 1,356 ราย 

(รอยละ 11.7) พบเช้ือโควิด 19 อยางไรก็ดี ยอดของผูติดเช้ือรายวันมีแนวโนมลดลง  

• พบผูติดเช้ือรายใหม 28 รายในกลุมผูติดเช้ือในจังหวัดระยอง โดยยอดสะสมอยูท่ี 36 ราย และอีก 49 รายกำลังรอผล 

• หมายเลขของสายดวนกรมควบคุมโรคสำหรับแรงงานขามชาติคือ 1422 สายดวนน้ีใหบริการในภาษาเมียนมา กัมพูชา และลาว ชองไทยพีบีเอส

จะเริ่มเผยแพรความคืบหนาของสถานการณโควิด 19 เปนภาษาเมียนมาตั้งแตวันพรุงน้ี 
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 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 
 

• รัฐบาลจะใชเกณฑ 4 ขอในการประเมินภาพรวมของการควบคุมเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย ไดแก 1) ความสามารถในการควบคุมจำนวนและ

การแพรกระจายของผูติดเช้ือ 2) ระดับความรวมมือจากสังคมและสถานประกอบการธุรกิจ 3) ระดับความตระหนักถึงโรคโควิด 19 ในภาคธุรกิจ

และประชาชน และ 4) ความพอเพียงของทรัพยากรทางการแพทย (การรักษา) และสาธารณสุขในการจัดการกับสถานการณ หากไมสามารถ

บรรลุเกณฑเหลาน้ีได อาจมีการพิจารณามาตรการควบคุมท่ีรัดกุมข้ึน รวมถึงการปดเมืองเพ่ิมเติม 

• ผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจในการบังคับใชมาตรการดานสาธารณสุขโดยพิจารณาจากสถานการณในพ้ืนท่ี 

• มีการบังคับใชมาตรการหามจัดงานขนาดใหญ และ “การชุมนุมกลุมใหญ” ตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

 

คําแนะนําสําหรับประชาชน  
• สิ่งท่ีสำคัญคือประชาชนยังคงตองปฏิบัติตามมาตรการปองกัน รวมถึงการเวนระยะหางระหวางบุคคล การลางมือเปนประจำ การหลีกเลี่ยงการ

สัมผสัใบหนา การสวมหนากากเมือ่อยูในสถานท่ีแออัด และปองปากและจมูกดวยขอศอกใหถูกวิธีเมือ่ไอหรือจาม หรือใชกระดาษทิชชู  (และท้ิงใน

ภาชนะท่ีปลอดภัย)  

 
 

ข้อเตือนใจ : ไวรัสโควิด 19 แพร่กระจายโดยตรงจากคนสู่คนเมือ่ผู้ติดเชือ้โควิด 19 ไอหรือจาม และทําให้ละอองนํา้เดินทางมาถึงจมกู ปาก หรือ

ตาของบคุคลอ่ืน ละอองฝอยเหล่านีอ้าจตกลงบนวตัถแุละพืน้ผิวรอบ ๆ ตวัผู้ติดเชือ้ การติดเชือ้จากการสมัผสัพืน้ผิวและวตัถท่ีุมีเชือ้ หรือมือของผู้

ติดเชือ้ แล้วนํามือมาสมัผสัปาก จมกู หรือตาของตนเองนัน้คือส่ิงท่ีเป็นไปได้ 

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการแพร่กระจายของเชือ้โควิด 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 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยติดตอกับรัฐบาลไทยโดยตรงอยาง สม่ำเสมอผานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแบงปนขอมูลเกี่ยวกับ

พัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงาน

สหประชาชาติในระดับที่กวางขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักและกระทรวง สาธารณสุขเพื่อชวยเหลือกลุมผูอพยพในประเทศไทย และให

ขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย

ปลายปีคือเทศกาลแห่งการเฉลิม

ฉลอง และน่ันหมายถึงผู้คนจาํนวน

มากที่จะมารวมตัวกัน เราควร

ระแวดระวังเพื่อลดความเสี่ยงใน

การแพร่เชือ้โควิด 19 

คณุอาจร่วมเฉลิมฉลองออนไลน์ หรือกบัผู้ที่พกัอาศยัในที่

เดียวกนั นี่คือทางเลือกที่ปลอดภยัที่สดุเพราะช่วยลด

ความเสี่ยงในการกระจายเชือ้ให้เหลือตํ่าที่สดุ 

อย่าพบปะกบัผู้อื่นหากรู้สึกไม่สบาย หรือหากจําเป็นต้องแยกตวั

หรือกกัโรค การปฏิบติัตามมาตรการเหล่านีคื้อส่ิงสําคญัในการตดั

วงจรการแพร่เชือ้ 

หากรู้สกึไม่สบาย ให้อยู่บ้าน 
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