
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

 

• เมื่อวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม ่155 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 6,440 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ร้อยละ 65 (4,184 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 1 (61 ราย) เสยีชีวิต (มีรายงานผู้ เสยีชีวิต 1 รายใหมใ่นวนันี)้ และร้อยละ 34 

(2,195 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา  

• ผู้ ป่วยใหม่ 155 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการและมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วยบุคคล 10 รายท่ีตรวจพบเชือ้ในสถาน

กกักนัโรค  

• ในผู้ ป่วยใหม ่155 รายท่ีมีการรายงานในวนันี ้มี 134 รายท่ีติดเชือ้จาก “การแพร่เชือ้ภายในประเทศ” ดงัตอ่ไปนี ้

- 12 รายมีความเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ ป่วยในจงัหวดัสมทุรสาคร ประกอบด้วย สมทุรสาคร (4 ราย) นครปฐม (5 ราย) สมทุรสงคราม 

(2 ราย) และนครราชสมีา (1 ราย)  

- 2 รายมคีวามเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ป่วยในจงัหวดัระยอง ประกอบด้วย นครปฐม (1 ราย) นนทบรีุ (1 ราย) 

- 17 รายมีความเก่ียวข้องกบัสถานบนัเทิง ความเสีย่งจากการทํางาน และการสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยยืนยนั ประกอบด้วย 

กรุงเทพมหานคร (11 ราย) นครปฐม (4 ราย) ปทมุธานี (1 ราย) และอตุรดิตถ์ (1 ราย) 

- 103 รายกําลงัอยูใ่นระหวา่งสอบสวนโรค ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (3 ราย) นครปฐม (5 ราย) ลาํปาง (1 ราย) ระยอง (56 

ราย) ชลบรีุ (28 ราย) จนัทบรีุ (3 ราย) และสมทุรปราการ (7 ราย) 

• ท่ีเหลืออีก 11 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติในจงัหวดัสมทุรสาครท่ีตรวจพบผ่านการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วย

เชิงรุก  

• ขณะนีม้ีรายงานการพบผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการแพร่เชือ้ภายในประเทศท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในจงัหวดัสมทุรสาครแล้วใน 45 

จงัหวดั 

• สิง่ท่ีสาํคญัคือประชาชนยงัคงต้องปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนั รวมถึงการเว้นระยะหา่งระหวา่งบคุคล การล้างมือเป็นประจํา การหลกีเลีย่ง

การสมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากากเมื่ออยูใ่นสถานท่ีแออดั และปอ้งปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใช้กระดาษทิชช ู 

(และทิง้ในภาชนะท่ีปลอดภยั) 

29 ธันวาคม 2563 

61 
เสียชีวิต 

2,195 
กาํลังรักษา 

4,184 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

 

6,440 



 
 
 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 
 

 
 

 

โควดิ 19 และสถานศกึษา  
การศึกษาและประสบการณ์ช่วยใหเ้รามีข้อมูลเพ่ิมข้ึนเกี่ยวกบัการแพร่เชื้อไวรสัโควิด 19 ในเด็ก มีหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นว่า  

• รายงานการพบผู้ ป่วยโควดิ 19 ในเด็กนัน้มจํีานวนน้อยกวา่ผู้ใหญ่มาก แม้วา่เดก็ทกุวยัจะสามารถติดเชือ้และแพร่เชือ้ไปยงัผู้ อ่ืนได้  

• การแพร่กระจายของไวรัสท่ีก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ในเด็กอายตุํา่กวา่ 10 ปีนัน้พบน้อยกวา่ชว่งวยัอ่ืน ๆ   

• อาการป่วยในเดก็ดเูหมือนจะรุนแรงน้อยกวา่ในผู้ใหญ่ทัว่ไป แม้วา่จะสามารถเกิดการติดเชือ้รุนแรงได้เช่นกนั 
 
การปิดโรงเรียนส่งผลกระทบต่อเด็กในหลาย ๆ ดา้น  

• การเรียนท่ีขาดตอนและการไมส่ามารถรับบริการอ่ืน ๆ จากโรงเรียนอาจสง่ผลกระทบระยะยาวตอ่สขุภาพจิตและพฒันาการทางสงัคม

ของเดก็  

• โรงเรียนหลายแหง่ไมส่ามารถจดัการเรียนการสอนทางไกลหรือใช้กลวิธีอ่ืน ๆ ได้ และไมใ่ช่ทกุครอบครัวท่ีจะสามารถเข้าถึงการเรียนการ

สอนทางไกลได้ (อาจเพราะผู้ปกครอง/ผู้ดแูลขาดทกัษะ หรือไมม่คีวามพร้อมด้านเวลา)  

• การท่ีเดก็ต้องอยูท่ี่บ้านสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการทํางานของผู้ปกครอง และอาจนําไปสูค่วามเสีย่งอ่ืน ๆ เช่น การสญูเสยี

รายได้ 
 
ควรพิจารณาความเสีย่งต่าง ๆ และสถานการณ์โควิด 19 ในพืน้ทีอ่ย่างรอบคอบในการตดัสินใจปิดโรงเรียน 

• การตดัสนิใจเปิดหรือปิดโรงเรียนควรขึน้อยูก่บัอตัราการตดิเชือ้ในชมุชน หลักฐานที่มีจนถงึปัจจุบันแสดงให้เหน็ว่า สาํหรับชุมชนที่

มีอัตราการตดิเชือ้ตํ่า การเปิดโรงเรียนจะไม่นําไปสู่การแพร่ระบาดของโควดิ 19  

ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย ตามวนัท่ีรายงาน 

วนัท่ีรายงาน ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสขุ 29 ธนัวาคม 2563 

ยอ
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หายแล้ว กําลงัรักษา เสียชีวิต 
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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 
 

• แม้หลกัฐานจะแสดงให้เห็นวา่ความเสีย่งของการติดเชือ้จะเพ่ิมขึน้ในเดก็โต แตก็่ยงัสามารถพิจารณาให้โรงเรียนประถมเปิดทําการได้ใน

บริบทดงักลา่ว 

• เมื่อพบเชือ้โควดิ 19 ในชมุชน การบงัคบัใช้มาตรการปอ้งกนัและควบคมุในโรงเรียนคือสิง่สาํคญัในการหลกีเลีย่งการแพร่ระบาดและ

ปกปอ้งเด็ก ๆ  

• เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นผู้ใหญ่จะมคีวามเสีย่งเป็นพิเศษในการรับและแพร่เชือ้ไวรัสโควิด 19 จึงควรมีความระมดัระวงัไมใ่ห้ตนรับเชือ้ทัง้ในและ

นอกโรงเรียน 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติม 

• การแพร่เชือ้โควดิ 19 ในโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 

• แนวปฏิบตัิสาํหรับโรงเรียนในการปอ้งกนัการแพร่เชือ้โควิด 19 (ภาษาไทย) 

• คูม่ือการเฝา้ระวงัและติดตาม รวมถึงแผนปฏิบตัิการรับมือการแพร่เชือ้โควดิ 19 ในสถานศกึษา (ภาษาไทย) 

 

สถานศกึษาควร 

• ให้นกัเรียน ครู เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีป่วย ไมต้่องมาโรงเรียน  

• ให้มีการล้างมือบอ่ย ๆ ด้วยนํา้สะอาดและสบูห่รือเจลแอลกอฮอล์ 

• ฆา่เชือ้และทําความสะอาดพืน้ผิวตา่ง ๆ ในโรงเรียนทกุวนัเป็นอยา่งน้อย 

• ติดตัง้ระบบจดัการของเสยี สขุอนามยั และนํา้ 

• ปฏิบตัิตามขัน้ตอนขจดัสิง่ปนเปือ้นและการรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อม 

• สง่เสริมการเว้นระยะหา่ง และให้สวมหน้ากากเมื่อไมส่ามารถเว้นระยะหา่งได้ 

 

 

ได้เวลาเปิดเรียน 

ทําให้โรงเรียนเป็นท่ีปลอดภยัในชว่งการระบาดของโควิด 19 และต้องไมล่มื 

• พกัอยูบ้่านเมื่อป่วย  

• อยูห่า่งจากผู้ อ่ืนอยา่งน้อย 1 เมตร 

• ไอ จามใสข้่อศอกหรือกระดาษทิชชแูล้วทิง้ทนัที  

• สวมหน้ากากเมื่อจําเป็น หรือเมื่อไมส่ามารถเว้นระยะหา่งได้ 

• ล้างมือบอ่ย ๆ ด้วยสบูแ่ละนํา้ หรือเจลแอลกอฮอล์ 

• อยา่ตตีราผู้ อ่ืนท่ีอาจสมัผสักบัโควิด 19 

• ทําความสะอาดพืน้ผิวหรือวตัถท่ีุสมัผสับอ่ย 

• ทกัทายด้วยการโบกมือ พยกัหน้า หรือวางมือท่ีอก 
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคตดิเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีน่ี  

• ตดิตามความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิท่ีน่ี 

• ตดิตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิท่ีน่ี 
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สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 
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ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 
ได้เวลาเปิดเรียน 

ข้อพิจารณาสาํหรับผู้บริหาร 

• สถานการณ์และระบาดวิทยาของโควิด 19 ในพืน้ท่ีท่ีโรงเรียนตัง้อยู ่

• สภาพของโรงเรียนและความสามารถในการใช้มาตรการปอ้งกนัและควบคมุโรคโควิด 19 

• ผลเสยีท่ีอาจเกิดขึน้หากปิดโรงเรียน (เช่น นกัเรียนอาจไมก่ลบัมาเรียน ความเหลือ่มลํา้ของ

ความสาํเร็จทางการศกึษาท่ีมากขึน้ การเข้าถึงอาหารท่ีจํากดั และความรุนแรงในครอบครัว) 

• ความจําเป็นในการต้องเปิดโรงเรียนบางสว่นสาํหรับเดก็ท่ีผู้ปกครองประกอบอาชีพท่ีมี

ความสาํคญัหลกัตอ่ประเทศ 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบั

พัฒนาการท่ีสําคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของ

หนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศ

ไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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