
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม่ 382 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้จํานวนรวม

ของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพิ่มขึน้เป็น 5,289 ราย  
• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ร้อยละ 76.7 (4,053 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 1.1 (60 ราย) เสียชีวติ และร้อยละ 22.2 (1,176 ราย) อยู่ในระหวา่งการรักษา 

• ไม่มีรายงานผู้ เสียชีวติรายใหม ่แตมี่ผู้ ป่วยหนกั 1 รายท่ีต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 

• ผู้ ป่วยใหม่ 382 รายท่ีพบในวนันี ้ประกอบไปด้วยผู้ ป่วยนําเข้า 8 ราย (พบในสถานกักกันโรค) และผู้ ป่วยจากการแพร่เชือ้ในประเทศ 374 ราย ใน

ผู้ ป่วยกลุ่มหลังนี ้372 ราย มีความเก่ียวข้องกับการระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร และแม้ว่าผู้ ป่วยส่วนใหญ่ในกลุ่ม 372 รายนีจ้ะพบท่ีจังหวัด

สมุทรสาคร แต่มีผู้ ป่วย 2 รายท่ีพบในจังหวดันครปฐม และ 3 รายในจังหวดัสมุทรปราการ (หมายเหตุ ในการแถลงข่าวของ ศบค. มีการกล่าวถึง

ผู้ ป่วยท่ีเป็นไปได้อีก 3 รายในจงัหวดัสระบุรี) ส่วนผู้ ป่วยจากการแพร่เชือ้ในประเทศท่ีเหลืออีก 2 รายพบท่ีจงัหวดัอยุธยา และอําเภอแม่สอด จงัหวดั

ตาก ทัง้ 2 รายกําลงัอยู่ในระหวา่งการสอบสวนโรค 

• โดยรวมแล้ว มีการรายงานผู้ ป่วยทัง้หมด 821 รายในจงัหวดัสมทุรสาครท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการระบาดของโรค โดยมีศนูย์กลางเป็นตลาดอาหาร

ทะเล ผู้ ป่วย 33 รายในจํานวนนีถู้กตรวจพบจากการเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยตนเองและการสืบหาผู้สัมผสั นอกจากนีย้ังมีการตรวจโรคให้กบั

ประชาชนอีก 4,688 คน ซึง่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก/การคดักรอง จากผลการตรวจ 1,861 รายท่ีออกมาแล้ว พบว่ามีผลบวก 788 

ราย (ร้อยละ 42) อีก 2,827 รายท่ีเหลืออยูใ่นระหวา่งรอผล 

• นอกจากนี ้จํานวนผู้ ป่วย (สะสม) ในปัจจบุนัท่ีตรวจพบในจงัหวดัอ่ืน ๆ แตเ่ก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในจงัหวดัสมทุรสาคร มีดงัตอ่ไปนี ้- กรุงเทพมหานคร 

(2 ราย) นครปฐม (2 ราย) สมทุรปราการ (3 ราย) 
• ยอดผู้ ป่วยจากการแพร่เชือ้ในประเทศท่ีเพ่ิมขึน้นีซ้ึง่มีความเก่ียวข้องกบัการระบาดในจงัหวดัสมทุรสาคร เป็นผลจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหา

ผู้ ป่วยเชิงรุกเพิ่มเตมิอย่างครอบคลมุ ต้นตอของการระบาดยงัคงไม่แน่ชดั และคาดการณ์วา่สถานการณ์จะยงัคงมีการเปล่ียนแปลงตอ่ไปในอนาคต 
• สิ่งท่ีสําคญัคือประชาชนยงัคงต้องปฏิบตัติามมาตรการปอ้งกนั รวมถงึการเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล การล้างมือเป็นประจํา การหลีกเล่ียงการสมัผสั

ใบหน้า การสวมหน้ากากเม่ืออยู่ในสถานท่ีแออดั และปอ้งปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวธีิเม่ือไอหรือจาม หรือใช้กระดาษทชิช ู(และทิง้ในภาชนะท่ี

ปลอดภยั)  
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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 
 

คาํแนะนําสําหรับประชาชน  
 

ทาํไมยงัต้องเว้นระยะห่าง?  
เพราะไวรัสท่ีทําให้เกิดโรคโควดิ 19 สามารถกระจายออกมาจากตวัผู้ ป่วยได้ในระยะจํากดั (ควรอยูห่า่งจาก

ผู้ อ่ืนอยา่งน้อย 1 เมตร) 

เพราะการเว้นระยะหา่งสามารถช่วยให้คณุยงัสามารถไปทํางาน และพบปะเพ่ือนฝงูและครอบครัวได้ 

เพราะการเว้นระยะหา่งสามารถช่วยปกปอ้งผู้ ท่ีมีความเสีย่งตอ่การป่วยรุนแรงหรือถึงขัน้เสยีชีวิต 

เน่ืองจากไวรัสต้องแพร่เชือ้เพื่อให้มีชวีิต เราจึงยงัคงต้องเว้นระยะห่าง 

 

 

ทาํไมยงัต้องหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด? 

เพราะไวรัสท่ีทําให้เกิดโรคโควดิ 19 สามารถแพร่จากคนสูค่นได้งา่ยขึน้เมื่อคนจํานวนมากมาอยูใ่กล้ ๆ กนั  
เพราะการเว้นระยะหา่งนัน้ทําได้ยากเมื่อคณุอยูใ่นท่ีแออดั และบางคนอาจไมส่วมหน้ากาก 

เพราะผู้ติดเชือ้เพียงไมก่ี่คนก็เพียงพอแล้วท่ีจะทําให้เกิดการกระจายเชือ้เป็นวงกว้างซึง่สร้างความเสยีหาย

ให้กบัชมุชน 

เน่ืองจากไวรัสต้องแพร่เชือ้เพื่อให้มีชวีิต เราจึงยงัคงต้องเว้นระยะห่าง 

 

 

ทาํไมยงัต้องสืบหาผู้สัมผัส? 

เพราะการค้นหาผู้ ท่ีได้รับเชือ้โควดิ 19 แตเ่น่ิน ๆ สามารถชว่ยปอ้งกนัไมใ่ห้เชือ้แพร่ไปในชมุชน และนําไปสูก่าร

ปิดเมืองอีกครัง้ 

เพราะการท่ีได้ทราบวา่ตนเองได้สมัผสักบัเชือ้นัน้เป็นผลดีตอ่ผู้สมัผสั และจะได้ปรับเปลีย่นพฤติกรรมให้

เหมาะสม 

เพราะการสบืหาผู้สมัผสัเป็นการสร้างทกัษะและขีดความสามารถให้กบับคุลากรสาธารณสขุในการรับมือกบั

การระบาดในอนาคตซึง่อาจสร้างความเสยีหายมากกวา่เดิม 

เน่ืองจากไวรัสต้องแพร่เชือ้ตัวเพื่อให้มีชีวติ เราจึงยงัคงต้องเว้นระยะห่าง 
  

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบั

พฒันาการท่ีสาํคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์  

 

องค์การอนามยัโลกสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและ

กระทรวง สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลือกลุม่ผู้อพยพในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติใน

ประเทศไทย
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