
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 20 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม ่576 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 4,907 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ร้อยละ 82.4 (4,041 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 1.2 (60 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 16.4 (806 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

• ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวิตรายใหม ่

• ผู้ ป่วยใหม ่576 รายท่ีพบในวนันีถื้อเป็นยอดผู้ ป่วยโควิด 19 รายวนัท่ีสงูท่ีสดุท่ีพบในประเทศไทย และประกอบไปด้วยผู้ ป่วยนําเข้า 41 ราย 

และผู้ ป่วยจากการแพร่เชือ้ในประเทศ 535 ราย สาํหรับยอดผู้ ป่วยของ 2 วนัก่อนหน้านี ้เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม คือ 4,297 ราย (16 รายใหม)่ 

และวนัท่ี 19 ธนัวาคม คือ 4,331 ราย (34 รายใหม)่  

• การเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัของผู้ ป่วยจากการแพร่เชือ้ในประเทศเป็นผลมาจากการติดตามผู้สมัผสัอยา่งเป็นวงกว้าง และการค้นหาผู้ ป่วย

เชิงรุกท่ีเก่ียวข้องกบัการระบาดในจงัหวดัสมทุรสาครซึ่งยงัคงมีการตรวจสอบอยู่อย่างเข้มข้น ณ ตอนนี ้ท่ีมาของการระบาดยงัไม่ชดัเจน 

น อ ก จ า ก นี ย้ั ง พ บ ผู้ ป่ ว ย ท่ี มี ค วา มเ ช่ื อ มโย ง กับ ก า ร ร ะ บ าด ค รั ้ง นี ใ้น

กรุงเทพมหานครด้วย และคาดการณ์วา่สถานการณ์จะยงัคงมกีารเปลีย่นแปลง

ตอ่ไปในอนาคต 

• สิ่งท่ีสําคญัคือประชาชนยงัคงต้องปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนั รวมถึงการเว้น

ระยะหา่งระหวา่งบคุคล การล้างมือเป็นประจํา การหลกีเลีย่งการสมัผสัใบหน้า 

การสวมหน้ากากเมื่ออยูใ่นสถานท่ีแออดั และปอ้งปากและจมกูด้วยข้อศอกให้

ถกูวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใช้กระดาษทิชช ู(และทิง้ในภาชนะท่ีปลอดภยั)  

 

ความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข 

• มาตรการควบคมุการระบาดในจงัหวดัสมทุรสาครประกอบด้วย 6 ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. การค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัสมทุรสาครจะยงัคงดําเนินตอ่ไป ขอให้ประชาชนท่ีเดินทางมายงัจงัหวดันีต้ัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคมเฝา้

ระวงัอาการของตนเองเป็นเวลา 14 วนั 

2. ผู้ ป่วยโรคปอดบวมท่ีเดินทางมายงัโรงพยาบาลจะได้รับการตดิตามอยา่งใกล้ชิดตามมาตรการเฝา้ระวงั  

3. จะมีการจดัเตรียมเวชภณัฑ์รวมทัง้ชดุ PPE ให้เพียงพอ  

4. จะมีบริการสายดว่นสาํหรับทกุจงัหวดั  

5. จะมีการตัง้จดุประสานงานโควิด 19 ในทกุจงัหวดั  

6. จะมีการยกระดบัการปอ้งกนัและควบคมุการติดเชือ้ในสถานพยาบาลทกุแหง่ 

• มียาสาํหรับรักษาผู้ ป่วยโควิด 19 กวา่ 8,000 ราย และชดุ PPE กวา่ 2 ล้านชดุ มีหน้ากาก N-95 จํานวน 3 ล้านชิน้ และหน้ากากอนามยั 

46 ล้านชิน้ ประเทศไทยมีกําลงัผลติหน้ากากอนามยัได้มากถงึ 4 ล้านชิน้ตอ่วนั 

20 ธันวาคม 2563 

60 
เสียชีวิต 

806 
กาํลังรักษา 

4,041 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

 

4,907 

https://www.youtube.com/watch?v=JqLJ-6kIwNI


 
 
 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 
 

• มีการตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการฉกุเฉินใน 8 จงัหวดัท่ีเป็นเขตตดิตอ่กบัจงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือสนบัสนนุคณะทํางานสาธารณสขุจงัหวดัในการ

ค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก นอกจากนีย้งัมีเตียงในโรงพยาบาลท่ีพร้อมรองรับผู้ ป่วย แม้วา่ในปัจจบุนัจะมีผู้ป่วยท่ีได้รับเชือ้จากการระบาดเพียง 40 

รายเทา่นัน้ท่ีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

• กระทรวงสาธารณสขุชีแ้จงวา่ไมม่ีหลกัฐานวา่ผลติภณัฑ์อาหารทะเลท่ีปนเปือ้นเชือ้โควิด 19 สามารถทําให้เกิดการตดิเชือ้ในคนได้ 

 

คาํแนะนําสําหรับประชาชน  

 
  

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบั

พัฒนาการท่ีสําคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของ

หนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศ

ไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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