
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม ่250 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 6,690 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ร้อยละ 63 (4,212 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.9 (61 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 36.1 (2,417 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษา  

• ผู้ ป่วยใหม ่250 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการและมีการรายงานในวนันี ้ประกอบด้วยบคุคล 8 รายท่ีตรวจพบเชือ้ในสถานกกักนั

โรค 1 รายเป็นพนกังานขบัรถบรรทกุท่ีข้ามพรมแดนผิดกฎหมายและไมก่กัตวั แตไ่ด้รับการสง่กลบัประเทศเพ่ือรับการรักษาแล้ว 

• ในผู้ ป่วยใหม ่250 รายท่ีมีการรายงานในวนันี ้มี 239 รายท่ีติดเชือ้จาก “การแพร่เชือ้ภายในประเทศ” ดงัตอ่ไปนี ้

- 9 รายมคีวามเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ป่วยในจงัหวดัสมทุรสาคร ประกอบด้วย สมทุรสาคร (4 ราย) กรุงเทพมหานคร (2 ราย) อยธุยา (1 

ราย) ระนอง (1 ราย) และนนทบรีุ (1 ราย)  

- 3 รายมคีวามเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ป่วยในจงัหวดัระยอง ประกอบด้วย อยธุยา (1 ราย) ระยอง (1 ราย) และอํานาจเจริญ (1 ราย) 

- 29 รายมีความเก่ียวข้องกบัสถานบนัเทิง ความเสีย่งจากการทํางาน และการอยูใ่นสถานท่ีแออดั ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 

(15 ราย) นครปฐม (5 ราย) สมทุรปราการ (1 ราย) สระบรีุ (3 ราย) นครนายก (1 ราย) นนทบรีุ (17 ราย) และเพชรบรีุ (3 ราย) 

- 198 รายกําลงัอยูใ่นระหวา่งสอบสวนโรค ประกอบด้วย สมทุรสาคร (12 ราย) นนทบรีุ (17 ราย) ระยอง (53 ราย) ชลบรีุ (108 

ราย) จนัทบรีุ (7 ราย) และตราด (1 ราย) 

• ท่ีเหลอือีก 2 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติในจงัหวดันนทบรีุ  

• ขณะนีม้ีรายงานการพบผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการแพร่เชือ้ภายในประเทศแล้วใน 48 จงัหวดั โดยเมื่อวนัท่ี 29 ธันวาคม มี 3 จงัหวดัใหมท่ี่

รายงานการพบผู้ ป่วยท่ียงัมีอาการอยู ่ได้แก่ ระนอง อํานาจเจริญ และตราด 

• สิ่งท่ีสําคัญคือประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือเป็นประจํา การ

หลีกเลี่ยงการสมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานท่ีแออดั และป้องปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใช้

กระดาษทิชช ู (และทิง้ในภาชนะท่ีปลอดภยั) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ธันวาคม 2563 

61 
เสียชีวิต 

2,195 
กาํลังรักษา 

4,184 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

 

6,440 

ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 รายใหมแ่ละสะสมในประเทศไทย ตามวนัท่ีรายงาน 

วนัท่ีรายงาน ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสขุ 30 ธนัวาคม 2563 
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หายแล้ว 

ร้อยละ 63 

กําลงัรักษา 

ร้อยละ 36 

เสียชีวิต 

ร้อยละ 1 

ผลการรักษาผู้ ป่วยโควิด 19  

(จํานวน 6,690 ราย) 
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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 
 

ประกาศจาก ศบค.  
• ผู้วา่ราชการจงัหวดัมีอํานาจในการบงัคบัใช้ประกาศ ศบค. และกําหนดพืน้ท่ีควบคมุ 4 ระดบั ทัง้ในระดบัอําเภอ ตาํบล จนถึงระดบัหมูบ้่าน 

• กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะจดัขึน้ในพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและในพืน้ท่ีเฝา้ระวงัจะต้องได้รับอนญุาตจากผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้วา่ราชการ

จงัหวดั งานสงัสรรค์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวท่ีบ้านพกัสว่นตวัสามารถทําได้ 

• ห้ามจดังานชมุนมุหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีคาดวา่จะดงึดผูู้คนจํานวนมาก 

• ผู้ ท่ีฝ่าฝืนประกาศนีจ้ะถกูตัง้ข้อหาตามมาตรา 18 ของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน  

• สนบัสนนุให้ประชาชนหลกีเลีย่งการเดินทางท่ีไมจํ่าเป็น และควรฉลองปีใหมท่ี่บ้านกบัครอบครัว 

• ผู้ ท่ีได้รับการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโควดิ 19 แล้วและเดินทางเข้าประเทศไทย ยงัคงต้องกกักนัโรค 14 วนั จนกวา่จะมข้ีอมลูท่ีมากขึน้เก่ียวกบั

ประสทิธิผลของวคัซีน 

 ข้อเตือนใจ : อาการของโรคโควดิ 19  
ผู้ ท่ีติดเชือ้โควิด 19 อาจแสดงอาการหลายอยา่ง ตัง้แตอ่าการป่วยเลก็น้อยไปจนถงึรุนแรง อาการอาจปรากฏในเวลา 2-14 วนัหลงัจากสมัผสักบั

ไวรัส ผู้ ท่ีมีอาการอยา่งน้อย 1 อยา่งดงัตอ่ไปนีอ้าจติดเชือ้โควิด 19 

• มีไข้ หนาวสัน่  

• ไอ 

• สญูเสยีการรับรู้กลิน่หรือรสชาติบางสว่นหรือทัง้หมด  

• หายใจถ่ี หรือหายใจลาํบาก  

• ออ่นเพลยี  

• ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้หรือลาํตวั  

• ปวดศีรษะ  

• เจ็บคอ  

• คดัจมกูหรือนํา้มกูไหล 

• คลืน่ไส้ อาเจียน หรือท้องร่วง 

   

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดตอ่กบัรัฐบาลไทยโดยตรงอย่าง สมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบั

พัฒนาการท่ีสําคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของ

หนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศ

ไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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