
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม ่144 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 6,285 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ร้อยละ 66.5 (4,180 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 1 (60 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 32.5 (2,045 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา 

ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวิตรายใหม ่ 

• ผู้ ป่วยใหม่ 144 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการและมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วยบุคคล 15 รายท่ีตรวจพบเชือ้ในสถาน

กกักนัโรค  

• ในผู้ ป่วยใหม ่144 รายท่ีมีการรายงานในวนันี ้มี 115 รายท่ีติดเชือ้จาก “การแพร่เชือ้ภายในประเทศ” ดงัตอ่ไปนี ้

o 41 รายมีความเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ ป่วยในจงัหวดัสมทุรสาคร (นครปฐม 17 ราย สมทุรสาคร 1 ราย นครนายก 2 ราย นนทบรีุ 2 

ราย ปทมุธานี 2 ราย สโุขทยั 1 ราย สมทุรปราการ 5 ราย กรุงเทพมหานคร 10 ราย และลพบรีุ 1 ราย) 

o 23 รายมีความเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ ป่วยในจงัหวดัระยอง (ระยอง 21 ราย ชลบรีุ 1 ราย เชียงใหม ่1 ราย) 

o 2 รายในกรุงเทพมหานครไมม่ีความเช่ือมโยงกบักลุม่ผู้ ป่วยใด ๆ แตเ่ป็นผู้ ท่ีเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั 

o 49 รายกําลงัอยูใ่นระหวา่งสอบสวนโรค (กรุงเทพมหานคร 7 ราย ชลบรีุ 5 ราย นครปฐม 1 ราย นนทบรีุ 1 ราย ระยอง 35 ราย) 

• ท่ีเหลืออีก 14 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติในจงัหวดัสมทุรสาครท่ีตรวจพบผ่านการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วย

เชิงรุก ทําให้ยอดผู้ ป่วยสะสมในกลุม่นีอ้ยูท่ี่ 1,370 ราย และหมายความวา่ยอดผู้ ป่วยรายวนัในกลุม่นีม้ีแนวโน้มลดลง 

• ขณะนีม้ีรายงานการพบผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการแพร่เชือ้ภายในประเทศแล้วใน 42 จงัหวดันอกเหนือไปจากจงัหวดัสมทุรสาคร ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมทุรปราการ ตาก ฉะเชิงเทรา ปทมุธานี สระบรีุ อตุรดิษฐ์ เพชรบรีุ เพชรบรูณ์ กระบ่ี กําแพงเพชร ขอนแก่น 

อยธุยา นครราชสีมา ปราจีนบรีุ ภเูก็ต สพุรรณบรีุ สมทุรสงคราม ชยันาท พิจิตร อ่างทอง นครสวรรค์ อดุรธานี ชยัภมูิ นครศรีธรรมราช สุ

ราษฎร์ธานี ราชบรีุ ชลบรีุ เลย อบุลราชธานี สงขลา นนทบรีุ ระยอง ตรัง สตลู สโุขทยั นครนายก สริุนทร์ นราธิวาส เชียงใหม ่และลพบรีุ 

 
 

28 ธันวาคม 2563 

60 
เสียชีวิต 

2,045 
กาํลังรักษา 

4,180 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

 

6,285 
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ผลการรักษาผู้ ป่วยโควิด 19 

(จํานวน 6,285 ราย) 



 
 
 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  
• ศบค. สนบัสนนุให้ธุรกิจปรับเปลีย่นเวลาเปิด – ปิด และชัว่โมงการทํางานของพนกังานตามความจําเป็น ควรสนบัสนนุให้พนกังานทํางานจาก

ท่ีบ้านให้มากท่ีสดุ และพิจารณาเลือ่นการเดินทางท่ีไมจํ่าเป็นออกไป 

• สิง่ท่ีสาํคญัคือประชาชนยงัคงต้องปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนั รวมถึงการเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคล การล้างมือเป็นประจํา การหลกีเลีย่ง

การสมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากากเมื่ออยูใ่นสถานท่ีแออดั และปอ้งปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใช้กระดาษทิชช ู 

(และทิง้ในภาชนะท่ีปลอดภยั) 

 

ข้อเตือนใจ : ไวรัสโควิด 19 แพร่กระจายโดยตรงจากคนสูค่นเมือ่ผู้ติดเชือ้โควิด 19 ไอหรือจาม และทําให้ละอองนํา้เดินทางมาถึงจมกู ปาก 

หรือตาของบคุคลอ่ืน ละอองฝอยเหลา่นีอ้าจตกลงบนวตัถแุละพืน้ผิวรอบ ๆ ตวัผู้ติดเชือ้ การติดเชือ้จากการสมัผสัพืน้ผิวและวตัถท่ีุมเีชือ้ หรือมือ

ของผู้ติดเชือ้ แล้วนํามือมาสมัผสัปาก จมกู หรือตาของตนเองนัน้คือสิง่ท่ีเป็นไปได้ 

สาํหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการแพร่กระจายของเชือ้โควิด 19 โปรดไปที่ 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 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบั

พัฒนาการท่ีสําคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของ

หนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศ

ไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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