
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเที่ยงโดย ศบค.  
 

 
 

สถานการณ์ใน 
ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย 
 

ข้อมูลส าคัญ 

• เมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ  พบผู้ ป่วยใหม่ 194 รายจากโรคโควิด 19 ท าให้
จ านวนรวมของผู้ที่ป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพิ่มขึน้เป็น 6,884 ราย  

• ในจ านวนนี ้ร้อยละ 61.6 (4,240 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.9 (61 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 37.5 (2,583 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา  

• ผู้ ป่วยใหม ่194 รายในวนันีท้ี่ได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการ ประกอบด้วยบคุคล 13 รายที่ตรวจพบเชือ้ในสถานกกักนัโรค  
• ในผู้ ป่วยใหม ่194 รายที่มีการรายงานในวนันี ้มี 181 รายที่ติดเชือ้จาก “การแพร่เชือ้ภายในประเทศ” ดงัตอ่ไปนี ้

- 11 รายมีความเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ ป่วยในจงัหวดัสมทุรสาคร ประกอบด้วย นนทบรีุ (7 ราย) ราชบรีุ (1 ราย) มหาสารคาม (1 ราย) 

นครศรีธรรมราช (1 ราย) และหนองคาย (1 ราย)  

- 1 รายในกรุงเทพมหานครมีความเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในจงัหวดัระยอง 

- 32 รายมีความเก่ียวข้องกบัความเสีย่งจากการท างานและการอยูใ่นสถานท่ีแออดั ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (18 ราย) 

นนทบรีุ (5 ราย) ตาก (5 ราย) ปทมุธานี (1 ราย) ราชบรีุ (1 ราย) กาญจนบรีุ (1 ราย) และสมทุรปราการ 1 ราย) 

- 128 รายก าลงัอยูใ่นระหวา่งสอบสวนโรค ประกอบด้วย สมทุรสาคร (20 ราย) ระยอง (77 ราย) ชลบรีุ (16 ราย) สมทุรปราการ (6 

ราย) จนัทบรีุ (5 ราย) ตราด (5 ราย) และฉะเชิงเทรา (1 ราย) 

- 9 รายเป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา ประกอบด้วย 8 รายในจงัหวดัสมทุรสาคร และ 1 รายในจงัหวดันนทบรีุ  

• ขณะนีม้ีรายงานการพบผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการแพร่เชือ้ภายในประเทศแล้วใน 51 จงัหวดั โดย 3 จงัหวดัใหมท่ี่รายงานการพบผู้ ป่วยที่
ยงัมีอาการอยู ่ได้แก่ หนองคาย มหาสารคาม และกาญจนบรีุ 

• นอกจากนีย้งัมีผู้ ป่วยอีกหลายรายที่อยูใ่นระหวา่งการยืนยนัผลตรวจเชือ้ 

• สิ่งที่ส าคัญคือประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือเป็นประจ า การ
หลีกเลี่ยงการสมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่แออดั และป้องปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใช้
กระดาษทิชช ู (และทิง้ในภาชนะที่ปลอดภยั)  
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ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย ตามวนัท่ีรายงาน 
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคตดิเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีน่ี  

• ตดิตามความคืบหน้าอย่างสม ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิท่ีน่ี 

• ตดิตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและค าแนะน าทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิท่ีน่ี 

•  

ส านักงานองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย  
ส านกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

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

WHOThailand 
Thailand 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 
ในวนัส่งท้ายปี 2563 ถือเป็นวนัครบ 1 ปีพอดีนับตัง้แต่การระบาดของเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ 
ดร.เทดรอส อาดานอม เกเบรเยซุส ผู้ อ านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวในสาส์น
ต้อนรับปีใหม่ถงึความส าคญัของความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนัในการตอ่สู้กบัโรคโควิด 19 ทัง้ใน
ระดบัครอบครัว ชุมชน และระหว่างประเทศ การระบาดใหญ่ครัง้นีเ้ป็นโศกนาฏกรรมส าหรับ
หลายคน ส่งผลกระทบต่อชีวิต สงัคม และเศรษฐกิจทัว่โลก แต่ถึงกระนัน้เราก็ได้เห็นการระดม
สรรพก าลงัทางวิทยาศาสตร์อย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน การแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา และ
ความมุ่งมั่นทัว่โลกท่ีจะท างานร่วมกัน มีการพัฒนาและแจกจ่ายวคัซีนและเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ด้วยความรวดเร็วเป็นประวตัิการณ์ และวคัซีนคือความหวงัในการพลิกสถานการณ์ของการ
ระบาดใหญ่ ดร. เทดรอส กล่าวย า้กบัเราทกุคนว่า ไม่ว่าเราจะมีสญัชาติ เชือ้ชาติ หรือสถานะ

ทางกฎหมายแบบใด เราทกุคนในโลกนีต้่างต้อง “เดนิทางสู่โค้งสดุท้ายของวิกฤตนีไ้ปด้วยกนั ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัไปจนสุดทาง ตัง้แตก่ารแจกจ่ายวคัซีน
อย่างเป็นธรรม ไปจนถงึการให้ค าแนะน าท่ีถูกต้อง มีความเหน็อกเหน็ใจและหว่งใยให้กบัทกุคนในฐานะท่ีเราเป็นครอบครัวเดียวกนั” 

 
 

ส านักงานองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทยขอช่ืนชมและขอบคุณการท างานของบุคลากรและ
อาสาสมคัรด้านสุขภาพทัว่ประเทศไทย ตัง้แต่บุคลากรท่ีดแูลผู้ ป่วยในโรงพยาบาลและชุมชน ไปจนถึงผู้ ท่ี
คอยประสานงานและด าเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นการปกป้องพวกเราทุกคน  เรา
ขอขอบคุณ และขอให้เราทุกคนสนับสนุนให้บุคลากรด้านสุขภาพเอาชนะโควิด 19 ในประเทศไทย โดย
ปกป้องตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ ด้วยการล้างมือ สวมหน้ากากอย่างถูกต้อง รักษาระยะห่างจาก
ผู้ อ่ืน และหลีกเล่ียงพืน้ท่ีปิดท่ีแออดั 
ขออวยพรให้ทุกคนในประเทศไทยปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงในปีใหม่นี ้
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจ าประเทศไทยตดิตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สม ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ี
ส าคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน
ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงท างานกบัพันมิตรหลักและกระทรวง สาธารณสุขเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาตใินประเทศไทย

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
https://www.who.int/thailand
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
mailto:kanpirom@who.int
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://twitter.com/WHOThailand
https://twitter.com/WHOThailand
http://www.who.int/thailand
http://www.who.int/thailand
https://www.youtube.com/watch?v=Beoo9NvI_zc

