
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. ประเด็น  

  เพื ่อกรุณาทราบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. สถานการณ์การแพร่ระบาด (ข้อมูล ณ เวลา ๑๐.๐๐ น.) 
  ๒.๑ สถานการณ์ทั่วโลก (๒๑๖ ประเทศ ๒ เขตบริหารพิเศษ และเรือสำราญ ๒ ลำ) ดังนี้  

สถานการณ์ทั่วโลก จำนวน / ราย 
รายใหม่ทั่วโลก ๔๔๙,๐๗๓ ราย 
ผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก ๑๐๐,๒๘๐,๒๕๒ ราย 
รักษาหายแล้ว ๗๒,๒๘๙,๑๖๙ ราย 
เสียชีวิต ๒,๑๔๙,๓๘๗ ราย 

  ๒.๒ ประเทศที่มีผู้ป่วยมาก ๕ อันดับแรกของโลก / ประเทศในอาเซียนที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 
และลำดับของประเทศไทย / สถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ 

ลำดับ ประเทศ 
ผู้ติดเชื้อ (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) อยู่ระหว่าง

รักษาพยาบาล รายใหม่ สะสม รายใหม่ สะสม 
๑. สหรัฐอเมริกา ๑๕๒,๒๔๔ ๒๕,๘๖๑,๕๙๗ ๑,๘๙๗ ๔๓๑,๓๙๒ ๙,๘๑๒,๘๔๕ 
๒. อินเดีย ๙,๐๓๖ ๑๐,๖๗๗,๗๑๐ ๑๑๖ ๑๕๓,๖๒๔ ๑๗๘,๘๐๘ 
๓. บราซิล ๒๘,๓๖๔ ๘,๘๗๒,๙๖๔ ๖๓๑ ๒๑๗,๗๑๒ ๙๔๕,๖๕๐ 
๔. รัสเซีย ๑๙,๒๙๐ ๓,๗๓๘,๖๙๐ ๔๕๖ ๖๙,๙๑๘ ๕๑๘,๐๐๙ 
๕. สหราชอาณาจักร ๒๒,๑๙๕ ๓,๖๖๙,๖๕๘ ๕๙๒ ๙๘,๕๓๑ ๑,๙๒๒,๙๐๙ 

ประเทศในอาเซียนที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 
๑๙. อินโดนีเซีย ๙,๙๙๔ ๙๙๙,๒๕๖ ๒๙๗ ๒๘,๑๓๒ ๑๖๑,๖๓๖ 

สถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน 
๕๘. มาเลเซีย ๓,๐๔๘ ๑๘๖,๘๔๙ ๑๑ ๖๘๙ ๔๑,๐๗๖ 
๗๑. เมียนมา ๓๘๓ ๑๓๗,๙๕๗ ๗ ๓,๐๖๙ ๑๒,๗๗๒ 
๑๗๔. เวียดนาม ๑ ๑,๕๔๙ - ๓๕ ๘๙ 
๑๙๒. กัมพูชา - ๔๕๘ - - ๔๙ 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๒๓ (ลดลงจากเม่ือวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ อันดับที่ ๑๒๕) จาก ๒๑๖ อันดับของโลก 

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  

ประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ 



- ๒ - 
 
  ๒.๓ สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ เวลา ๑๑.๓๐ น.) 

 ๒.๓.๑ จำนวนผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓ - ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๑) 

 

            ประเภทผู้ป่วย                     จำนวน 
ผู้ป่วยรายใหม่ ๙๕๙ ราย 

รวมสะสม ๑๔,๖๔๖ ราย 
- อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล ๓,๖๗๙ ราย   เพ่ิมข้ึน ๗๒๙ ราย 
- กลับบ้าน  ๑๐,๘๙๒ ราย   เพ่ิมข้ึน ๒๓๐ ราย 
- เสียชีวิต ๗๕ ราย           คงท่ี 

 
 
 

  ๒.๓.๒ ผู้ป่วยรายใหม่ ๙๕๙ ราย (วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔) ประกอบด้วย 

ประวัติเสี่ยง จำนวน (ราย) 
๑. ติดเชื้อในประเทศ ๙๓๗ ราย 
    ๑.๑ ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 
          - ประวัติไปสถานที่เสี่ยงอ่ืน มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด 
            ประกอบด้วย จ.สมุทรสาคร (๗๐ ราย), กทม. (๑๗ ราย), จ.สมุทรสงคราม และ จ.อุบลราชธานี 
(จังหวัดละ ๑ ราย)      

๘๙ ราย 

    ๑.๒ การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน ในพื้นที่ ๒ จังหวัด ประกอบด้วย จ.สมุทรสาคร (๘๔๔ ราย) 
และ กทม. (๔ ราย) 

๘๔๘ ราย 

๒. ติดเชื้อจากต่างประเทศ ๒๒ ราย 
    - ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันทุกประเภท (Quarantine Facilities) 
      ประเทศต้นทาง สหราชอาณาจักร (๖ ราย), เมียนมา และสหรัฐอเมริกา (ประเทศละ ๓ ราย), 
อินเดีย และซูดาน (ประเทศละ ๒ ราย) และอินโดนีเซีย, ปากีสถาน, เนปาล, สาธาณรัฐประชาชนจีน, 
รัสเซีย และเดนมาร์ก (ประเทศละ ๑ ราย) 

๒๒ ราย 

 

 
  ๒.๓.๓ การจำแนกผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๔,๖๔๖ ราย (ข้อมูล ณ เวลา ๑๑.๓๐ น.) ดังนี้ 
 

จำแนกตามพื้นที่ จำนวน (ราย)  จำแนกผู้ป่วยตามแหล่งติดเชื้อ จำนวน (ราย) 
กทม. และ จ.นนทบุรี ๓,๔๑๒  - ประวัติติดเชื้อภายในประเทศ ๑๒,๒๕๐ 
ภาคเหนือ ๓๓๔  - ประวัติติดเชื้อจากต่างประเทศ ๒,๓๙๖ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๖๖     (ปัจจุบันเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 

จำนวน ๑,๗๙๙ ราย) 
 

ภาคกลาง ๙,๙๒๗   
ภาคใต้ ๘๐๗   
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 ๓. การดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าสำคัญ 
 ๓.๑ สถานที ่ควบคุมโรคแห่งร ัฐ (State Quarantine) ปัจจุบันมีทั ้งหมด ๕๖๘ แห่ง 
แบ่งเป็น State Quarantine (SQ) จำนวน ๑๕๐ แห่ง Local Quarantine (LQ) จำนวน ๔๑๘ แห่ง 
(เอกสารแนบ ๒) ดังนี้ 

สถานที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ 
จำนวน/ 

การรองรับ 
อยู่ระหว่าง 

ใช้งาน/กักตัว 
คงเหลือ/รองรับ

ได้เพิ่มเติม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(แห่ง) (ห้อง/เตียง/คน) (ห้อง/เตียง/คน) (ห้อง/เตียง/คน) 
๑. State Quarantine (SQ) ๑๕๐  ๒๔,๕๔๘ ห้อง ๑๓,๗๙๑ ห้อง ๑๐,๗๕๗ ห้อง กห. 
    ๑.๑  SQ ราชการ  ๒  ๘๖ ห้อง ๕๐ ห้อง ๓๖ ห้อง  

    ๑.๒  SQ เอกชน   ๒๔  ๗,๗๗๗ ห้อง ๕,๔๕๙ ห้อง ๒,๓๑๘ ห้อง  
    ๑.๓  Alternative SQ    ๑๒๔  ๑๖,๖๘๕ ห้อง ๘,๒๘๒ ห้อง ๘,๔๐๓ ห้อง  
๒. Local Quarantine (LQ) 
    ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด 

๔๑๘ ๑๐,๓๔๗ คน ๑,๑๕๓ คน ๙,๑๙๔ คน มท. 
ได้รับอนมุัติ ๔๑๘ แห่ง : พร้อมใช้งาน ๒๓๔ แห่ง/เตรียมพร้อม ๑๘๔ แห่ง 

    - LQ ใน ๒๓ จังหวัดชายแดน  ๑๘๖ ๔,๔๓๙ คน ๘๑๑ คน ๓,๖๒๘ คน  

    - LQ ใน ชลบุรี นนทบุรี 
ระยอง สมุทรปราการ ตราด 
จันทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร 
และอ่างทอง 

๔๘ ๑,๐๓๙ คน ๑๔๒ คน ๘๙๗ คน  

  ๓.๒ ด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ 
  ๓.๒.๑ การนำคนไทยที่ตกค้างกลับประเทศไทย ในวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ ได้นำคนไทย 
ที่ตกค้างจาก ๘ ประเทศ รวมทั้งสิ้น ๕๖๐ คน โดยดำเนินการนำเข้าสถานกักกันตัวของรัฐ (State Quarantine: 
SQ) และนำเข้าสถานกักกันตัวแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) (เอกสารแนบ ๓) 
  ๓.๒.๒ ผลการดำเนินงานช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ  
  ๑) กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อำนวยความสะดวกให้คนไทยกลับประเทศไทย 
จำนวน ๑๖๐,๓๗๙ คน ดังนี้ (๑) เที่ยวบินต่าง ๆ ๑๒๖,๘๐๙ คน (ระหว่างวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๓ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๔) 
(๒) ด่านชายแดนทางบก ๓๑,๓๐๗ คน (ระหว่างวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓ - ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔) และ (๓) ทางน้ำ 
๒,๒๖๓ คน (ระหว่างวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๓ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๔) 
  ๒) การอำนวยความสะดวกคนไทยเดินทางกลับประเทศไทยผ่านด่านชายแดนทางบก 

(๑) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศเพื่อนบ้าน ได้ออก
หนังสือรับรองให้คนไทยสำหรับการผ่านด่านชายแดนทางบกเข้าไทยในวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๗ คน 

(๒) นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ มีการลงทะเบียน
แล้ว ๔๖,๖๖๐ คนโดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ได้อนุม ัติแล้ว ๔๐ ,๙๔๒ คน อยู ่ระหว่าง 
การพิจารณา ๓๔ คน และปฏิเสธ ๕,๖๘๔ คน 
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 ๓.๓ ด้านความม่ันคง 

๓.๓.๑ การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ 
การดำเนินคดี ณ วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ จับกุม ๗ คดี ผู้ต้องหา ๙๘ คน 

๓.๓.๒ การปฎิบัติการจัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ศปม. เหล่าทัพ 
และ ศปม.ตร. จัดตั้งจุดตรวจทั่วประเทศ จำนวน ๑ ,๕๒๓ จุด และชุดสายตรวจคัดกรองบุคคลเพื่อควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ดังนี้ 

ช่องทาง จำนวนคัดกรองบุคคล (คน) รวมสะสม (คน) 

๑. ทางบก ๓๙๓,๕๗๘ ๕,๖๔๑,๕๕๘ 

๒. ท่าเรือ ๑,๖๐๗ ๔๖,๓๗๘ 

๓. ท่าอากาศยาน ๙,๕๒๗ ๓๓๓,๘๘๔ 

รวม ๔๐๔,๗๑๒ ๖,๐๒๑,๘๒๐ 
 

๓.๓.๓ การตรวจการประกอบกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ศปม.เหล่าทัพ ศปม.ตร. และ 
ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายส่วนกลาง ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ดังนี้  

ประเภทสถานประกอบการ จำนวน 
(แห่ง) 

๑. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต (อาทิเช่น ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า  ร้านค้าปลีก  กิจการส่งอาหาร  ตลาด  และร้านเสริมสวย) 

๑๑๙ 

๒. กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ (อาทิเช่น สวนสาธารณะ สถานที่ 

ออกกำลังกาย สนามกีฬา สนามกอล์ฟ ลาน-พ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะ และลานกีฬา) 

๒๖ 

รวม ๑๔๕ 

    ๓.๔ ด้านการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ  
  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ศบค. มท. 
ตั้งจุดตรวจและจุดสกัด จำนวน ๗๕ จุด ตรวจคัดกรองบุคคล จำนวน ๑๑,๒๔๕ คน ไม่พบผู้กระทำผิดเป็นบุคคล
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔) 

๓.๕ รายงานสถานการณ์และการยกระดับมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด - 19 ที่สำคัญในต่างประเทศ โดยสรุปตัวอย่างประเทศ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๔) 

๓.๕.๑ มาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียจะประกาศใช้มาตรการควบคุมการสัญจร (Movement 
Control Order: MCO) แบบเข้มข้นถึงขั้นปิดเมืองแบบกว้าง (total lockdown) ดังที่เคยใช้เมื่อช่วงเดือน มี.ค. - 
พ.ค. ๒๕๖๓ 

๓.๕.๒ สหรัฐอเมริกา นครชิคาโกประกาศปรับการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel 
Order) เป็น ๒ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับสีเหลือง (รัฐที่มีผู ้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบหนึ่งสัปดาห์ต่ำกว่า ๑๕ ราย  
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน) มี ๑ รัฐ คือ ฮาวาย โดยระบุให้ผู้ที่เดินทางมาจากรัฐที่อยู่ในระดับนี้ ไม่ต้องกักตนเอง 
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แต่ขอให้รักษาระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และ (๒) ระดับสีส้ม (รัฐที่มีผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ในรอบหนึ่งสัปดาห์มากกว่า ๑๕ รายต่อประชากร ๑๐๐ ,๐๐๐ คน แต่ไม่เกินอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
ในนครชิคาโก) มี ๔๘ รัฐ โดยระบุให้ผู้ที ่เดินทางมาจากรัฐที่อยู่ในระดับนี้ กักตนเองเป็นเวลา ๑๐ วัน หรือ
แสดงผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงนับจากเวลาที่มาถึงนครชิคาโก มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ม.ค. 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

๓.๕.๓ สหราชอาณาจักร สถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันสะท้อนว่า มาตรการ
ควบคุมต่าง ๆ และการล็อกดาวน์ได้ผล ซึ่งใช้เวลาควบคุมประมาณ ๒ – ๓ สัปดาห์ โดยรัฐบาลจะทบทวน
รายละเอียดมาตรการต่าง ๆ อีกครั้งในช่วงกลางเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ 

๓.๖ รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโรคโควิด - 19 ที่สำคัญ  
  ๓.๖.๑ กต. รายงานสถานการณ์ฯ ที่สำคัญ (เอกสารแนบ ๕) สรุปได้ดังนี้ 
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
จีน ๑) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เห็นชอบให้ใช้วัคซีนของบริษัท Pfizer จำกัด และบริษัท 

BioNTech จำกัด เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชากรฮ่องกงในสถานการณ์ฉุกเฉินรอบแรก  
คาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ช่วงต้นเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ 
๒) เขตบริหารพิเศษมาเก๊า อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดซื้อประกันสำหรับ
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีนี้ คาดว่าประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
ต่อคน สำหรับการฉีดวัคซีน ๒ โดส โดยจะครอบคลุมถึงกรณีมีผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน  

ภูมิภาคยุโรป 
ตุรกี ตุรกีได้ลงนามข้อตกลงผลิตวัคซีน Sputnik V กับกองทุนเพื่อการลงทุนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 

(Russian Direct Investment Fund : RFID) โดย RDIF ได ้ เร ิ ่ มกระบวนการถ ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับตุรกีแล้ว อีกทั้งยังได้ลงนามข้อตกลงกับผู้ผลิตในเกาหลีใต้ จีน อินเดีย 
บราซิล เบลารุส และคาซัคสถาน  

สหราชอาณาจักร ๑) รัฐบาลสามารถฉีดวัคซีนให้ประชากรแล้ว จำนวน ๖,๖๐๐,๐๐๐  คน  โดยขีดความสามารถ 
การฉีดวัคซีนต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐๐,๐๐๐  โดสต่อวัน หรือประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ โดส
ต่อสัปดาห์ และจะเปิดทําการศูนย์บริการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่เพิ ่มเติมอีก ๓๒ แห่ง  
เพื่อขยายขีดความสามารถในการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและ 
ใช้ได้ผลกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่พบและแพร่ระบาดในสหราชอาณาจักรขณะนี้ 
๒) สหราชอาณาจักรเชื่อมั่นว่า วัคซีนที่ใช้มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันการระบาดไวรัส
สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่พบในประเทศทั้งหมด (รวมทั้งจากบราซิลและแอฟริกาใต้)  และยังไม่มี
ข้อบ่งชี้ว่าวัคซีนจะช่วยไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาหลังการฉีด
วัคซีนมาระยะหนึ่ง รวมทั้งยังไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ได้เพียงพอ 
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ดังนั้น การปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นวิธีการลดการแพร่ระบาด 
ได้ดีที่สุด และจะช่วยให้แผนการฉีดวัคซีนได้ผลมากยิ่งขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว 

 ๓.๗ ประเด็นด้านสาธารณสุขที่น่าสนใจในประเทศไทย 
  ๓.๗.๑ วันนี้ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ได้แถลงสถานการณ์โรคโควิด - 19 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล สรุปได้ดังนี้ 
   - จำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ - ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ 
มีผู ้ป่วยยืนยันสะสม ๑๐,๔๐๙ ราย แบ่งเป็น ผู ้ป่วยรายใหม่ในประเทศสะสม ๔,๒๕๕ ราย การค้นหาเชิงรุก 
ในชุมชนสะสม ๕,๕๓๒ ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศสะสม ๖๒๒ ราย ซึ่งสามารถจำแนกผู้ป่วยตามพ้ืนที่
การรักษาได้ ดังนี้ ภาคเหนือ ๑๕๗ ราย ภาคกลาง ๘,๙๙๐ ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๔ ราย กทม. และ 
จ.นนทบุรี ๑,๑๔๙ ราย และภาคใต้ ๕๙ ราย 
   - จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๐ จังหวัดสะสมสูงสุด ระหว่างวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ - ๒๖ ม.ค. 
๒๕๖๔ ประกอบด้วย จ.สมุทรสาคร ๖,๓๙๔ ราย กทม. ๗๒๑ ราย จ.ชลบุรี ๖๔๘ ราย จ.ระยอง ๕๗๖ ราย  
จ.สมุทรปราการ ๓๓๖ ราย จ.จันทบุรี ๒๒๐ ราย จ.นนทบุรี ๑๖๐ ราย จ.อ่างทอง ๑๑๐ ราย จ.ปทุมธานี ๘๕ ราย 
และ จ.นครปฐม ๗๗ ราย 
   - จำนวนผู้ติดเชื้อแยกรายเขตในพื้นที่ กทม. ระหว่างวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ - ๒๔ ม.ค. 
๒๕๖๔ เขตที่มีผู ้ป่วยสะสมสูงสุด ๕ อันดับแรก ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน ๑๓๐ ราย เขตบางแคและ  
เขตจอมทอง เขตละ ๒๙ ราย เขตบางพลัด ๒๘ ราย เขตบางบอน ๒๗ ราย และเขตภาษีเจริญ ๒๒ ราย ทั้งนี้  
มีเขตที่ยังไม่มีผู้ป่วยยืนยัน ๒ เขต ประกอบด้วย เขตสะพานสูง และเขตสัมพันธวงศ์ 
   - ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่  
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ - ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ จากจำนวนผู้ติดเชื้อ ๘,๙๓๕ ราย พบผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง ๐ - ๙ ปี ๑๐๕ ราย 
อายุระหว่าง ๑๐ - ๑๙ ปี ๒๕๔ ราย อายุระหว่าง ๒๐ - ๒๙ ปี ๑,๘๑๓ ราย อายุระหว่าง ๓๐ - ๓๙ ปี ๑,๖๕๐ ราย 
อายุระหว่าง ๔๐ - ๔๙ ปี ๑,๐๒๕ ราย อายุระหว่าง ๕๐ - ๕๙ ปี ๗๑๒ ราย อายุระหว่าง ๖๐ - ๖๙ ปี ๒๘๐ ราย 
อายุระหว่าง ๗๐ - ๗๙ ปี ๘๒ ราย และอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป ๒๒ ราย ซึ่งสรุปได้ว่า ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ติดเชื้อ
จะพบในกลุ่มอายุ ๒๐ - ๒๙ ปี และ ๓๐ - ๓๙ ปี จำนวนมากที่สุด ซึ่งเป็นช่วงวัยของคนทำงานและวัยของการเดินทาง 
การเที่ยว/การดื่ม และปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในกลุ่มวัยนี้ค่อนข้างแข็งแรง และไม่แสดงอาการ 
จึงอาจไม่รู ้ว่าตัวเองติดเชื ้อแล้ว สำหรับการแยกเพศของผู้ติดเชื้อพบผู้ติดเชื้อในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย        
ทุกกลุ่มอายุในอัตรา ๑ : ๑.๓๖ ราย 
   - สถานะของผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เข้ารักษาในโรงพยาบาลแยกรายเขตสุขภาพ ข้อมูล
ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ - ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ แบ่งตามเขตสุขภาพ ๑๓ เขต พบว่าจากการตรวจคัดกรอง 
กลุ่มท่ีเดินทางเข้าตรวจในโรงพยาบาล (คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ : ARI) จำนวนตรวจสะสม ๑๐๐,๓๐๘ คน 
พบผู้ติดเชื้อสะสม ๙๙๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑ และสำหรับกลุ่มปอดอักเสบ/ปอดติดเชื้อ (Pneumonia) จำนวน
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ตรวจสะสม ๔,๒๘๔ คน พบผู้ติดเชื้อสะสม ๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ ซึ่งจะประเมินได้ว่าระบบคัดกรอง ใน
โรงพยาบาล (คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ) มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   - จำนวนผู้ติดเชื ้อที ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และกลุ ่มผู ้ทำงานในสถานพยาบาล 
ระหว่างวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ - ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ ในห้วงการระบาดระลอกใหม่พบบุคลากรทางการแพทย์และ
กลุ่มผู้ทำงานในสถานพยาบาลติดเชื้อรวมสะสม ๒๕ ราย แบ่งเป็น กทม. (๑๑ ราย) จ.ชลบุรี (๓ ราย) จ.สมุทรสาคร  
จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรสงคราม (จังหวัดละ ๒ ราย) จ.จันทบุรี จ.อ่างทอง จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี และ จ.สิงห์บุรี 
(จังหวัดละ ๑ ราย) สามารถแบ่งประเภทของบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มผู้ทำงานในสถานพยาบาลได้เป็น 
โรงพยาบาลรัฐ (๑๓ ราย) โรงพยาบาลเอกชน (๗ ราย) คลินิกเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ  
ศูนย์สุขภาพ (แห่งละ ๑ ราย) และอ่ืน ๆ (๒ ราย) ทั้งนี้ มีผู้ติดเชื้อ ๑๔ ราย ไม่แสดงอาการป่วย 
   - รายงานจำนวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และการใช้แพลตฟอร์ม  
“ไทยชนะ” (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔) ได้แก่ (๑) แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ตั้งแต่เริ่มโครงการมียอดผู้ใช้งาน
สะสม ๕๖,๗๗๗,๑๐๖ คน โดยมีผู้ใช้งานรายใหม่เพิ่มเติม ๑๒๔,๒๐๗ คน และ (๒) แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”     
มียอดดาวน์โหลดสะสม ๘,๑๙๐,๐๐๐ ครั้ง และมีจำนวนผู้ลงทะเบียนสะสม ๖,๘๕๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ ระหว่างวันที่  
๙ - ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๔ พบการแจ้งเตือนสะสมในพื้นที่ กทม. จ.ชลบุรี จ.ตราด และ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมียอดเตือน 
แจ้งพบผู้มีความเสี่ยงสะสม ๕,๙๒๗ ราย 
  ๓.๗.๒ รายงานสถานะการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔     
มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วใน ๖ จังหวัด ประกอบด้วย จ.ปทุมธานี จ.สมุทรสาคร จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี 
และ จ.อ่างทอง รวมจำนวนเตียงทั้งหมด ๓,๘๐๐ เตียง ปัจจุบันมีการเปิดให้บริการแล้ว ๒,๙๕๐ เตียง แบ่งเป็น 
(๑) โรงพยาบาลสนาม (Field hospital, Cohort Center) ๒,๓๐๐ เตียง และ (๒) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) 
๖๕๐ เตียง 
  ๓.๗.๓ รายงานข้อมูล “ยอดผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ทั่วโลกได้ถึงระดับ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ราย 
เมื่อคืนวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ ซึ่งนับเป็นเวลา ๓๙๑ วัน หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรก และข้อมูลสถิติพบว่า
จำนวนผู้ติดเชื้อ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ รายแรก ใช้เวลาถึง ๓๑๑ วัน ในขณะที่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ รายที่สอง ใช้เวลา ๘๐ วัน    
ซึ่งขณะนี้มีการเพิ่มขึ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ราย ในทุก ๑๖ วันหรือสองสัปดาห์ ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สรุปสถิติท่ีสำคัญ ดังนี้ 
    ๑) ไทม์ไลน์ที่สำคัญ ประกอบด้วย วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ รายงานพบโรคระบาดใหม่
ที่เมืองอู่ฮ่ันประเทศจีน วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหวา่งประเทศ 
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการ “โรคโควิด - 19 หรือ COVID-19” และวันที่ ๑๑ มี.ค. 
๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะการระบาดใหญ่ (Pandemic) 
    ๒) จำนวนผู้ติดเชื้อ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ราย แบ่งเป็น รักษาหายร้อยละ ๗๑.๘        
มีผู้เสียชีวิตร้อยละ ๒.๑ และอยู่ระหว่างการรักษาร้อยละ ๒๖.๑ 
    ๓) จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตรายวันทั่วโลก  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
รายวัน ช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๓ เฉลี่ยวันละ ๒๐๐,๐๐๐ ราย ในขณะที่ช่วงเดือน ม.ค. ๒๕๖๔ เฉลี่ยวันละ ๖๐๐,๐๐๐ - 
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๗๐๐,๐๐๐ ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวัน ช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๓ เฉลี่ยวันละ ๕,๐๐๐ ราย ในขณะที่ในช่วง
เดือน ม.ค. ๒๕๖๔ เฉลี่ยวันละ ๑๔,๐๐๐ ราย 
    ๔) จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกตามภูมิภาค ประกอบด้วย อเมริกาเหนือ ร้อยละ 
๒๙.๔๓ ยุโรป ร้อยละ ๒๙.๑๐ เอเชีย ร้อยละ ๒๒.๖๔ ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ร้อยละ ๑๕.๓๒ แอฟริกา 
ร้อยละ ๓.๔๖ และโอเชียเนีย ร้อยละ ๐.๐๕ 
    ๕) ๑๐ อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา อินเดีย 
บราซิล รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี ตุรกี และเยอรมนี 
    ๖) ๑๐ อันดับประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา บราซิล  
อินเดีย เม็กซิโก สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส รัสเซีย อิหร่าน และสเปน 
    ๗) ๑๐ อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อต่อประชากรสูงที่สุด (ต่อประชากร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน) 
ประกอบด้วย อันดอร์รา ๑๒๓,๔๗๖ ราย ยิบรอลตาร์ ๑๑๗,๗๓๘ ราย มอนเตเนโกร ๙๒,๘๔๓ ราย สาธารณรัฐเช็ก 
๘๗,๖๘๕ ราย ซานมาริโน ๘๔,๕๙๙ ราย ลักเซมเบิร์ก ๗๘,๖๘๑ ราย สหรัฐอเมริกา ๗๗,๓๙๒ ราย สโลวาเนีย 
๗๖,๐๕๗ ราย ปานามา ๗๑,๕๐๐ ราย และลิทัวเนีย ๖๕,๖๐๕ ราย (ประเทศไทย ๒๒๘ ราย) 
    ๘) ๑๐ อันดับประเทศที ่มีผู ้เสียชีวิตต่อประชากรสูงที ่ส ุด  (ต่อประชากร 
๑,๐๐๐,๐๐๐ คน) ประกอบด้วย ซานมาริโน ๑,๙๑๓ ราย ยิบรอลตาร์ ๑,๘๗๐ ราย เบลเยียม ๑,๗๘๘ ราย      
สโลวาเนีย ๑,๖๒๕ ราย สาธารณรัฐเช็ก ๑,๔๔๑ ราย สหราชอาณาจักร ๑,๔๓๘ ราย อิตาลี ๑,๔๑๕ ราย บอสเนีย 
๑,๓๙๓ ราย ลิกเตนสไตน์ ๑,๓๖๒ ราย และนอร์ทมาซิโดเนีย ๑,๓๓๗ ราย (ประเทศไทย ๑.๓ ราย) 
    ๙) ระยะเวลาติดเชื้อโควิด - 19 ในปัจจุบัน ประกอบด้วย รายที่ ๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐                  
ใช้ระยะเวลา ๑๗๗ วัน รายที่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ใช้ระยะเวลา ๔๓ วัน รายที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ใช้ระยะเวลา ๓๘ วัน รายที่ ๓๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ใช้ระยะเวลา ๓๒ วัน รายที่ 
๔๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ใช้ระยะเวลา ๒๑ วัน รายที่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ใช้ระยะเวลา 
๑๗ วัน รายที่ ๖๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ใช้ระยะเวลา ๑๖ วัน รายที่ ๗๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๘๐,๐๐๐,๐๐๐   
ใช้ระยะเวลา ๑๖ วัน รายที่ ๘๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ใช้ระยะเวลา ๑๕ วัน และรายที่ ๙๐,๐๐๐,๐๐๑ -
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ใช้ระยะเวลา ๑๖ วัน 

๓.๘ การแจ้งข้อมูลและเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคและกรณีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ข้อ ๓ กรณีพบเห็นการ
กระทำหรือปล่อยปละละเว้นการกระทำซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการ
แพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง สามารถแจ้งเบาะแสที่นายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
ทำเนียบรัฐบาล โดยสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 และศูนย์บริการประชาชน ๑๑๑๑ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส และเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เพ่ือ
จัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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การแจ้งเบาะแส/ข้อมูล/ร้องเรียน วันที่ ๒๕ ม.ค. 
จำนวนเรื่องสะสมตั้งแต่ 
วันที่ ๗ – ๒๕ ม.ค. ๖๔ 

จัดส่งเรื่องให้หน่วยงาน 

แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย ๑ เรื่อง ๓๓ เรื่อง คณะกรรมการฯ คำสั่ง นร. ที่ ๘/๒๕๖๔ 
บ่อนการพนัน ๔ เรื่อง ๑๖๘ เรื่อง คณะกรรมการฯ คำสั่ง นร. ที่ ๙/๒๕๖๔ 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด พ.ร.ก. 
ฉุกเฉินฯ(ที ่นอกเหนือจากการเข้า
เมืองผิดกฎหมาย และบ่อนการพนัน) 

๑๖ เรื่อง ๑๑๘ เรื่อง ๑. ศปม. (ผู้บัญชาการทหารสูงสุด)  
๒. ศปม.ตร. (ผอ.ศปม.ตร.) 
๓. ศบค.มท. (ปลัด มท.) 

การร้องเรียน ร้องทุกข์  
ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล 
และเสนอความเห็น 

๑,๔๖๖ เรื่อง ๓๘,๙๐๐ เรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง/กรม 

 
 
 

  ------------------------------------ 
สำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณโ์ควิด - 19  


