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สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
 

ข้อมูลสําคัญ 
• เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 365 รายจากโรคโควิด 19 ทำใหจำนวนรวมของผูท่ี

ปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเปน 9,331 ราย  

• ในผูปวยจำนวนนี้ รอยละ 47.4 (4,418 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.7 (66 ราย) เสียชีวิต (มีผูเสียชีวิต 1 รายใหมในวันน้ี) และรอยละ 51.9 (4,847 ราย) 

อยูในระหวางการรักษาหรือการแยกตัว  

• ผูปวยใหม 365 รายในวันน้ีที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการ ประกอบดวยบุคคล 16 รายท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ และตรวจพบเชื้อใน

สถานกักกันโรค  

• ผูปวยใหม 365 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ี มี 250 รายท่ีติดเชื้อจาก “การแพรเชื้อภายในประเทศ” ดังตอไปน้ี 

- 215 รายมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ ประกอบดวย สมุทรสงคราม (2 

ราย) กรุงเทพมหานคร (28 ราย) ราชบุรี (4 ราย) สมุทรสาคร (20 ราย) พระนครศรีอยุธยา (2 ราย) ลพบุรี (3 ราย) ชลบุรี (70 ราย) จันทบุรี 

(28 ราย) กาญจนบุรี (2 ราย) นครปฐม (2 ราย) ปทุมธานี (3 ราย) นนทบุรี (2 ราย) พิจิตร (2 ราย) ฉะเชิงเทรา (2 ราย) เชียงใหม (1 ราย) 

นครราชสีมา (2 ราย) สมุทรปราการ (34 ราย) ระยอง (4 ราย) สุรินทร (2 ราย) สุราษฎรธานี (2 ราย)  

- 35 รายกำลังอยูในระหวางสอบสวนและยืนยันโรค ประกอบดวย ตราด (1 ราย) ราชบุรี (1 ราย) สมุทรสงคราม (1 ราย) กรุงเทพมหานคร (5 

ราย) ชลบุรี (6 ราย) ระยอง (10 ราย) สมุทรปราการ (10 ราย) ปทุมธานี (1 ราย) 

• ที่เหลืออีก 99 รายที่มีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติและประชากรไทย ที่ตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัด

สมุทรสาคร (47 ราย) ระยอง (30 ราย) ชลบุรี (4 ราย) จันทบุรี (7 ราย) สมุทรสงคราม (1 ราย) ปราจีนบุรี (5 ราย) ตราด (5 ราย) ทำใหยอดสะสมของผู

ติดเชื้อในกลุมน้ีเพ่ิมขึ้นเปน 2,575 ราย 

• ขณะน้ีมีรายงานการพบผูติดเชื้อโควิด 19 จากการแพรเช้ือภายในประเทศแลวใน 56 จังหวัด  

• ความคืบหนาเกี่ยวกับกลุมผูปวยในจังหวัดสมุทรสาคร 

 นับต้ังแตมีรายงานผูปวยรายแรกเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2563 การติดเชื้อก็ไดแพรกระจายไปยังหลายพ้ืนท่ี 

 ผูติดเชื้อสวนใหญเปนประชากรวัยทำงาน 

 ขณะน้ีกำลังดำเนินการสอบสวนโรคในโรงงานและตลาดหลายแหง รวมท้ังแฟลต / อพารตเมนต / คอนโดมิเนียม 

 มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแลว 2 แหงในจังหวัดสมุทรสาคร และกำลังจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแหงใหม ซึ่งไดรับการบริจาคที่ดินและเงินทุนจาก

บุคคลในทองถิ่น และสามารถรองรับผูปวยไดถึง 1,000 เตียง 
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• จะมีการบังคับใชมาตรการที่เขมงวดกับ 28 จังหวัด “พื้นที่ควบคุมสูง” เพื่อลดการเดินทาง และจะมีการต้ังจุดตรวจการเดินทางระหวางจังหวัดเหลานี้เพื่อคัดกรอง  

 อุณหภูมิและอาการ  

 การใชแอปพลิเคชันหมอชนะ  

 เหตุผลในการเดินทาง 

• สำหรับพ้ืนท่ีควบคุมสูง 5 จังหวัดท่ีบังคับใช “มาตรการเขมงวดเพ่ิมเติม” ไดแก สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ผูเดินทางตองแสดงหลักฐานรับรอง

การเดินทางจากหนวยงานในทองท่ีตนทางของตน 

• สำหรับอีก 49 จังหวัด ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินควบคุมโรคประจำจังหวัดอาจพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมระหวางจังหวัดตามความเหมาะสม 

• ขอใหประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางท่ีไมจำเปนจนถึงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือชะลอการแพรกระจายของเชื้อ 

• ขณะน้ีกำลังเตรียมความพรอมใหกับโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลท่ีดัดแปลงมาจากโรงแรม (Hospitel) ในท้ัง 77 จังหวัด ความรวมมือจากสมาชิกใน

ชุมชนคือส่ิงสำคัญ 

• ไมมีขอหามในการเดินทางสำหรับผูท่ีตองการเดินทางกลับประเทศไทยจากสหราชอาณาจักรซ่ึงมีการรายงานถึงการระบาดของเช้ือโควิด 19 สายพันธุใหม แต

จะมีการใชมาตรการท่ีเขมงวดมากขึ้น เชน การขอเอกสารเพ่ิมเติม จะมีการแจงรายละเอียดใหทราบผานสถานทูตไทย 
 

คําแนะนําสําหรับประชาชน 
การตีตราทางสังคมและโรคโควิด 19 

 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการท่ีสำคัญ ตลอดจนแนวทาง

และความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางขึ้น รวมถึงทำงาน

กับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 
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