สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ป่วยรายใหม่วนั นี้

หายป่วยแล้ว

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

+194 6,884 4,240
ราย

ราย

ติ ด เชื้ อ ในประเทศ 181 ราย

ติ ด เชื้ อ ในประเทศ 4,869 ราย

ผู้เดินทางไม่เข้า
สถานที่กักกัน

สถานที่กักกัน
ที่ รั ฐ จั ด ให้

- ราย

13 ราย

ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว
1,392 ราย
(คั ด กรองเชิ ง รุ ก )
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้

2,015 ราย

จากตุรกี 2 ราย ฮ่องกง 1 ราย แคนาดา 1 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย มาเลเซีย 1 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย เกาหลีใต้ 1 ราย
ญี่ปุ่น 1 ราย รัสเซีย 1 ราย คูเวต 1 ราย

ติดเชื้อภายในประเทศ
ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุก)

ร้อยละ (Percentage)

28 ราย
61.59%

61

คน

เพิ่มขึ้น = 0 ราย
ร้อยละ (Percentage) 0.89%

1,481 ราย
ภาคเหนือ

ประวัติเสี่ยง
ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine

เพิ่มขึ้น

ราย

เสียชีวิต

13 ราย

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

215

137

ภาคกลาง

172 ราย
9 ราย

รวม 194 ราย

3,202
ภาคใต้

767

กรุงเทพฯ และนนทบุรี

2,563

ผู้ป่วยรักษาอยู่

2,583
ราย

จานวนผู้ป่วยยืนยัน
จาแนกตามพื้นที่รักษา (ราย)

จานวนผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยที่หายป่วยแล้ว และผู้ป่วยที่กาลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายวัน ประเทศไทย
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

จานวนผู้ป่วย/
ผู้ติดเชื้อ (ราย)
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พบผู้ป่วย 51 จังหวัด

ผู้ป่วยรายใหม่

• หนองคาย
• มหาสารคาม
• กาญจนบุรี
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หายป่วยแล้ว

0

วันที่

ผู้ป่วย รายใหม่ ประเทศไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : จานวน 194 ราย
ประวัติเสี่ยง

จานวน (ราย)

1) ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

172

1. มีประวัติเชื่อมโยงกับ cluster จังหวัดสมุทรสาคร

11

2. มีประวัติเชื่อมโยงกับ cluster จังหวัดระยอง

1

3. มีประวัติสถานบันเทิง, สถานที่ชุมชน, อาชีพเสี่ยง

32

4. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

128

2) การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน (แรงงานต่างด้าว)

9

3) ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine

13

4) ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

รวม

แหล่งข้อมูลและจัดทาโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

194

ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 194 ราย (ยอดสะสม 6,884 ราย)
1. ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้าสถานกักกันทุกประเภท (Quarantine Facilities)
เดินทางมาถึงไทย /
ผู้ติดเชื้อเที่ยวบินเดียวกัน

ลักษณะผู้ติดเชื้อ

การตรวจหาเชื้อ

เข้าพัก / รพ.

15 ธ.ค. 63
ต่อเครื่องที่กาตาร์

เพศหญิง อายุ 31 ปี สัญชาติไทย อาชีพ ไม่ระบุ

27 ธ.ค. 63 (Day 12)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ASQ กทม./
รพ.เอกชน กทม.

26 ธ.ค. 63
ต่อเครื่องที่กาตาร์

เพศหญิง อายุ 34 ปี สัญชาติไทย อาชีพ แม่บ้าน

28 ธ.ค. 63 (Day 2)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

SQ กทม./
รพ.เลิดสิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (1 ราย)
รายที่ 3

17 ธ.ค. 63

เพศหญิง อายุ 33 ปี สัญชาติฮ่องกง อาชีพ ไม่ระบุ

29 ธ.ค. 63 (Day 12)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ASQ กทม./
รพ.เอกชน กทม.

แคนาดา (1 ราย)
รายที่ 4

18 ธ.ค. 63

เพศชาย อายุ 69 ปี สัญชาติแคนาดา อาชีพ ไม่ระบุ

29 ธ.ค. 63 (Day 11)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ASQ กทม./
รพ.เอกชน กทม.

สหราชอาณาจักร (1 ราย)
รายที่ 5

21 ธ.ค. 63

เพศหญิง อายุ 2 ปี สัญชาติอังกฤษ อาชีพ ไม่ระบุ

26 ธ.ค. 63 (Day 5)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ASQ กทม./
รพ.เอกชน กทม.

เพศหญิง อายุ 23 ปี สัญชาติไทย นักศึกษา

25 ธ.ค. 63 (Day 5)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ASQ กทม./
รพ.เอกชน กทม.

เพศชาย อายุ 26 ปี สัญชาติอิตาลี อาชีพ ไม่ระบุ

28 ธ.ค. 63 (Day 8)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ASQ สมุทราปราการ./
รพ.มุทรปราการ

เพศชาย อายุ 73 ปี สัญชาติบังกลาเทศ อาชีพ ไม่ระบุ

28 ธ.ค. 63 (Day 5)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ASQ กทม./
รพ.เอกชน กทม.

ประเทศต้นทาง

ตุรกี (2 ราย)
รายที่ 1 - 2

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (2 ราย)
รายที่ 6 - 7

20 ธ.ค. 63

มาเลเชีย (1 ราย)
รายที่ 8

23 ธ.ค. 63

แหล่งข้อมูลและจัดทาโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 194 ราย (ยอดสะสม 6,884 ราย)
1. ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้าสถานกักกันทุกประเภท (Quarantine Facilities)
ประเทศต้นทาง

เดินทางมาถึงไทย /
ผู้ติดเชื้อเที่ยวบินเดียวกัน

ลักษณะผู้ติดเชื้อ

การตรวจหาเชื้อ

เข้าพัก / รพ.

อินโดนีเชีย (1 ราย)
รายที่ 9

24 ธ.ค. 63

เพศชาย อายุ 40 ปี สัญชาติอินโดนีเชีย อาชีพ ไม่ระบุ

28 ธ.ค. 63 (Day 4)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ASQ กทม./
รพ.เอกชน กทม.

เกาหลีใต้ (1 ราย)
รายที่ 10

24 ธ.ค. 63

เพศหญิง อายุ 62 ปี สัญชาติเกาหลี อาชีพ ไม่ระบุ

29 ธ.ค. 63 (Day 5)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ASQ กทม./
รพ.เอกชน กทม.

ญี่ปุ่น (1 ราย)
รายที่ 11

25 ธ.ค. 63

เพศชาย อายุ 27 ปี สัญชาติญี่ปุ่น อาชีพ ไม่ระบุ

28 ธ.ค. 63 (Day 3)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ASQ กทม./
รพ.เอกชน กทม.

คูเวต (1 ราย)
รายที่ 12

28 ธ.ค. 63

เพศหญิง อายุ 67 ปี สัญชาติคูเวต อาชีพ ไม่ระบุ

28 ธ.ค. 63 (Day 0)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

AHQ กทม./
รพ.เอกชน กทม.

รัสเซีย (1 ราย)
รายที่ 13

28 ธ.ค. 63

เพศชาย อายุ 32 ปี สัญชาติไทย อาชีพ ไม่ระบุ

29 ธ.ค. 63 (Day 1)
ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

SQ กทม./
สถาบันประสาทวิทยา

แหล่งข้อมูลและจัดทาโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 194 ราย (ยอดสะสม 6,884 ราย)
2. ติดเชื้อในประเทศ (มีประวัติเชื่อมโยงกับ cluster จังหวัดสมุทรสาคร)
ลักษณะผู้ติดเชื้อ

อาการ

รพ.ที่เข้ารับรักษา

นนทบุรี (7 ราย)
รายที่ 14 – 20

- เพศชาย 6 ราย อายุ 25, 25, 25, 28, 39, 46 ปี - เพศหญิง 1 ราย อายุ 50 ปี
- สัญชาติเมียนมา 7 ราย

-

ไม่มีอาการป่วย 4 ราย
มีอาการป่วย 3 ราย

ราชบุรี (1 ราย)
รายที่ 21

- เพศชาย 1 ราย อายุ 50 ปี
- สัญชาติไทย 1 ราย

-

มีอาการป่วย 1 ราย

มหาสารคาม (1 ราย)
รายที่ 22

- เพศหญิง 1 ราย อายุ 42 ปี
- สัญชาติไทย 1 ราย

-

มีอาการป่วย 1 ราย

- รพ.สุทธาเวช(1)

นครศรีธรรมราช (1 ราย)
รายที่ 23

- เพศชาย 1 ราย อายุ 53 ปี
- สัญชาติไทย 1 ราย

-

ไม่มีอาการป่วย 1 ราย

- รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช(1)

หนองคาย (1 ราย)
รายที่ 24

- เพศหญิง 1 ราย อายุ 36 ปี
- สัญชาติไทย 1 ราย

-

มีอาการป่วย 1 ราย

- รพ.หนองคาย (1)

2. ติดเชื้อในประเทศ (มีประวัติเชื่อมโยงกับ cluster จังหวัดระยอง)
กทม. (1 ราย)
รายที่ 25

- เพศหญิง 1 ราย อายุ 62 ปี
- สัญชาติไทย 1 ราย

-

มีอาการป่วย 1 ราย

- รพ.พระมงกุฎเกล้า (1)

แหล่งข้อมูลและจัดทาโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 194 ราย (ยอดสะสม 6,884 ราย)
2. ติดเชื้อในประเทศ (สถานบันเทิง, สถานที่ชุมชน, สถานที่แออัด, อาชีพเสี่ยง, สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้)
ลักษณะผู้ติดเชื้อ
กทม. ( 18 ราย)
รายที่ 26 - 43

- เพศชาย 9 ราย อายุ 16, 37, 41, 42, 47, 55, 55, 65, 67 ปี
- เพศหญิง 9 ราย อายุ 21, 32, 34, 36, 46, 49, 58, 69, 71 ปี
- สัญชาติไทย 18 ราย

นนทบุรี ( 5 ราย)
รายที่ 44 - 48

อาการ

รพ.ที่เข้ารับรักษา

- ไม่มีอาการป่วย 8 ราย
- มีอาการป่วย 10 ราย

- รพ.เอกชน กทม. (12), รพ.ศิริราช (3)
- รพ.พระมงกุฎเกล้า (1)
- รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน (2)

- เพศชาย 4 ราย อายุ 11, 31, 35, 42 ปี
- เพศหญิง 1 ราย อายุ 41 ปี
- สัญชาติไทย 4, ลาว 1 ราย

- ไม่มีอาการป่วย 3 ราย
- มีอาการป่วย 2 ราย

- รพ.บางบัวทอง 1 (4)
- รพ.เอกชน นนทบุรี (1)

ปทุมธานี ( 1 ราย)
รายที่ 49

- เพศหญิง 1 ราย อายุ 22 ปี
- สัญชาติไทย 1 ราย

- มีอาการป่วย 1 ราย

- รพ.ลาลูกกา (1)

ราชบุรี ( 1 ราย)
รายที่ 50

- เพศหญิง 1 ราย อายุ 49 ปี
- สัญชาติไทย 1 ราย

- ไม่มีอาการป่วย 1 ราย

- รพ.ดาเนินสะดวก (1)

ตาก ( 5 ราย)
รายที่ 51 – 55

- เพศชาย 3 ราย อายุ 32, 34, 68 ปี
- เพศหญิง 2 ราย อายุ 48, 71 ปี
- สัญชาติไทย 5 ราย

- ไม่มีอาการป่วย 2 ราย
- มีอาการป่วย 3 ราย

- รพ.แม่สอด (5)

กาญจนบุรี (1 ราย)
รายที่ 56

- เพศหญิง 1 ราย อายุ 20 ปี
- สัญชาติไทย 1 ราย

- ไม่มีอาการป่วย 1 ราย

- รพ.ไทรโยค (1)

สมุทรปราการ ( 1 ราย)
รายที่ 57

- เพศหญิง 1 ราย อายุ 22 ปี
- สัญชาติไทย 1 ราย

- มีอาการป่วย 1 ราย

- รพ.พระประแดง (1)

แหล่งข้อมูลและจัดทาโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 194 ราย (ยอดสะสม 6,884 ราย)
2. ติดเชื้อในประเทศ (รอยืนยันผลการสอบสวนโรค)
สมุทรสาคร (20 ราย) รายที่ 58 - 77

รอยืนยันผลการสอบสวนโรค

ฉะเชิงเทรา (1 ราย) รายที่ 78

รอยืนยันผลการสอบสวนโรค

จันทบุรี (5 ราย) รายที่ 79 – 83

รอยืนยันผลการสอบสวนโรค

ตราด (3 ราย) รายที่ 84 - 86

รอยืนยันผลการสอบสวนโรค

ชลบุรี (16 ราย) รายที่ 87 - 102

รอยืนยันผลการสอบสวนโรค

ระยอง (77 ราย) รายที่ 103 - 179

รอยืนยันผลการสอบสวนโรค

สมุทรปราการ (6 ราย) รายที่ 180 – 185

รอยืนยันผลการสอบสวนโรค

3. การติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุกในชุมชน) (มากกว่าร้อยละ 90 ติดเชื้อไม่มีอาการ)
นนทบุรี (1 ราย)
รายที่ 186
สมุทรสาคร
(8 ราย)
รายที่ 187 - 194

- เพศหญิง 1 ราย อายุ 20 ปี
- สัญชาติเมียนมา 1 ราย

-

มีอาการป่วย 1 ราย

- รพ.บางบัวทอง (1)

รอยืนยันผลการสอบสวนโรค

แหล่งข้อมูลและจัดทาโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่แสดงจังหวัดที่พบผู้ป่วยตามจังหวัดที่รับรักษา
วันที่ 18 – 20 ธ.ค. 63

วันที่ 18 - 23 ธ.ค. 63

วันที่ 18 - 26 ธ.ค. 63

วันที่ 18 - 31 ธ.ค. 63

51 จังหวัด

6 จังหวัด

26 จังหวัด

*หมายเหตุ: จำแนกเป็ นผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้จำกกำรคัดกรองเชิงรุก จ.สมุทรสำคร 1,370 รำย

37 จังหวัด

แหล่งข้อมูลและจัดทาโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

0 ราย
1 - 10 ราย
11 - 50 ราย
> 51 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 03.00 น.

แผนที่แสดงจังหวัดที่พบผู้ป่วยตามจังหวัดที่รับรักษา ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ลาดับที่

51 จังหวัด

0 ราย
1 - 10 ราย
11 - 50 ราย
> 51 ราย

แหล่งข้อมูลและจัดทาโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัด

ลาดับที่

จังหวัด

ลาดับที่

จังหวัด

ลาดับที่

จังหวัด

1

สมุทรสาคร

14 ตาก

27 ปราจีนบุรี

40 นครศรีธรรมราช

2

กรุงเทพมหานคร

15 ชัยภูมิ

28 สงขลา

41 สุราษฎร์ธานี

3

ระยอง

16 นครราชสีมา

29 สตูล

42 ตรัง

4

นครปฐม

17 ชัยนาท

30 เชียงใหม่

43 นราธิวาส

5

สมุทรปราการ

18 กระบี่

31 เพชรบูรณ์

44 ลาปาง

6

เพชรบุรี

19 พิจิตร

32 สุโขทัย

7

ฉะเชิงเทรา

20 พระนครศรีอยุธยา

33 อ่างทอง

45 จันทบุรี
46 ระนอง

8

นนทบุรี

21 ขอนแก่น

34 ลพบุรี

9

ปทุมธานี

22 ภูเก็ต

35 สุพรรณบุรี

47 อานาจเจริญ
48 ตราด

10 สมุทรสงคราม

23 อุตรดิตถ์

36 เลย

49 มหาสารคาม

11 สระบุรี

24 กาแพงเพชร

37 อุดรธานี

12 ราชบุรี

25 นครสวรรค์

38 สุรินทร์

50 หนองคาย
51 กาญจนบุรี

13 ชลบุรี

26 นครนายก

39 อุบลราชธานี

สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 216 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสาราญ
Confirmed 83,060,536

106,616

Severe

+719,174

PLACES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

USA
India
Brazil
Russia
France
UK
Turkey
Italy
Spain
Germany

CONFIRMED

+677 (0.1%)
NEW
CASES

DEATHS

Recovered 58,862,045 Deaths
+523,755 (70.9%)

ACTIVE
CASES

20,216,991 234,550 350,778(3,880) 7,867,419
10,267,283 21,957 148,774(299) 258,747
7,619,970 55,853 193,940(1,224) 718,249
3,131,550 26,513 56,426(599) 549,706
2,600,498 26,457 64,381(303) 2,343,072
2,432,888 50,023 72,548(981)
N/A
2,194,272 15,692 20,642(254) 95,001
2,083,689 16,202 73,604(575) 564,395
1,921,115 15,058 50,689(247)
N/A
1,710,992 19,285 33,172(752) 375,220

PLACES

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Colombia
Argentina
Mexico
Poland
Iran
Ukraine
South Africa
Peru
Netherlands
Indonesia

139 Thailand 6,884 (+194) cases 61 Deaths

1,812,050

+14,748 (2.2%)

CONFIRMED

NEW
CASES

DEATHS

ACTIVE
CASES

1,626,461
1,613,928
1,413,935
1,281,414
1,218,753
1,045,348
1,039,161
1,012,614
787,300
735,124

11,639
11,765
12,099
12,955
6,272
7,986
17,710
2,118
9,398
8,002

42,909(289)
43,163(145)
124,897(990)
28,019(565)
55,095(149)
18,324(243)
28,033(465)
37,621(47)
11,324(112)
21,944(241)

86,372
144,089
222,267
227,506
184,944
328,834
143,531
23,675
N/A
109,439

(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.)
ที่มา : worldometers

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศในทวีปเอเชีย
ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ เมียนมา

PLACES

CONFIRMED

NEW CASES

2 India
10,267,283 21,957
จานวนผู้ป่วยติดเชื้อฯ สะสม 20 Indonesia
735,124 8,002
< 100
ราย 27 Bangladesh
512,496 1,235
101-1,000 ราย
477,240 2,155
1,001-10,000 ราย 28 Pakistan
10,001-50,000 ราย 29 Philippines
472,532 1,014
> 50,001 ราย 42 Japan
226,596 3,476
69 Myanmar
123,740
587
74 Malaysia
110,485 1,870
86 S. Korea
60,740
1,048
87 Singapore
58,569
27
139 Thailand
6,884
194
170 Vietnam
1,456
2
190 Cambodia
364
0
197 Brunei
157
5
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers
205 Laos
41
0

DEATHS

ACTIVE CASES

148,774(299)
21,944(241)
7,531(22)
10,047(55)
9,230(68)
3,349(43)
2,664(27)
463(6)
900(20)
29
61
35
0
3
0

258,747
109,439
48,895
37,080
23,793
33,781
14,955
22,562
17,569
129
2,514
98
3
5
1

ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ

เกาหลีใต้ ผู้ติดเชื้อรวมทะลุ 6 หมื่นราย
เกาหลี ใต้ ผู้ ติ ด เชื้ อ รวมทะลุ 60,740 รายแล้ ว โดยมี ยอด
มากกว่า 10,000 คนภายในช่วง 10 วัน ซึ่งถือว่าเป็นการติดเชื้อระลอก
ที่ 3 และเป็นระลอกที่รุนแรงที่สุดที่เกาหลีใต้เคยเผชิญมา ทาให้ทางการ
ต้องประกาศมาตรการเว้นระยะห่างที่เข้มงวดมากขึ้น และอาจต้องล็อก
ดาวน์ทั่วประเทศหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น

ญี่ปุ่น เผชิญการติดเชื้อระลอกใหม่
ญี่ ปุ่ น ห้ า มนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ
เข้าประเทศ 28 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 ล่าสุด
พบผู้ติดเชื้อ 3,852 คนในวันเดียว

