
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม ่249 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 10,547 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ร้อยละ 62.3 (6,566 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.6 (67 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 37.1 (3,914 ราย) อยู่ในระหว่างการ

รักษาหรือการแยกกกั  ไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวิตในวนันี ้

• ผู้ ป่วย 249 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการ ประกอบด้วยบคุคล 11 รายท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นีแ้ละตรวจพบเชือ้ใน

สถานกกักนัโรค และอีก 14 รายท่ีเข้าประเทศไทยผา่นพรมแดนทางบก0
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• ผู้ ป่วย 249 รายใหมนี่ย้งัประกอบด้วย 176 รายท่ีติดเชือ้จาก “การติดเชือ้ภายในประเทศ” ดงัตอ่ไปนี ้

 147 รายมีความเก่ียวข้องกับความเสี่ยงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั หรือสมัผสักับผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วย 

สมทุรสาคร (37 ราย) นนทบรีุ (31 ราย) อา่งทอง (19 ราย) กาญจนบรีุ (1 ราย) เชียงใหม ่(1 ราย) ชลบรีุ (8 ราย) ปทมุธานี (1 ราย) 

กรุงเทพมหานคร (36 ราย) จนัทบรีุ (2 ราย) นครสวรรค์ (1 ราย) อยธุยา (2 ราย) สมทุรปราการ (6 ราย) สงิห์บรีุ (2 ราย) 

 29 รายกําลงัอยูใ่นระหวา่งสอบสวนและยืนยนัโรค ประกอบด้วย อบุลราชธานี (1 ราย) อยธุยา (1 ราย) เชียงใหม ่(1 ราย) นนทบรีุ 

(1 ราย) ระยอง (11 ราย) ชลบรีุ (12 ราย) สมทุรปราการ (2 ราย)  

• ท่ีเหลืออีก 48 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติและประชากรไทยท่ีตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิง

รุกในกรุงเทพมหานคร (1 ราย) นนทบรีุ (4 ราย) สมทุรสาคร (43 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้กลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 2,839 ราย 

• ขณะนีพ้บผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการแพร่เชือ้ภายในประเทศแล้วใน 58 จงัหวดั ไม่มีการรายงานผู้ติดเชือ้ในจงัหวดัใหม่ในวนันี ้และมี 27 

จงัหวดัท่ีไมม่ีการรายงานผู้ ป่วยรายใหมใ่น 7 วนัท่ีผา่นมา 

• ระหว่างวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 ถึง 11 มกราคม 2564 (การระบาดระลอกใหม่) มีการรายงานผู้ ป่วยยืนยนัแล้ว 6,090 ราย มากกว่า

คร่ึงหนึง่อยูใ่นจงัหวดัสมทุรสาคร 

• 9 จงัหวดัท่ีมีรายงานผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย ได้แก่ สมทุรสาคร (3,341 ราย) ชลบรีุ (587 ราย) ระยอง (532 ราย) กรุงเทพมหานคร (456 

ราย) สมทุรปราการ (269 ราย) จนัทบรีุ (212 ราย) นนทบรีุ (145 ราย) นครปฐม (75 ราย), และอา่งทอง (73 ราย) 

• จาก 58 จงัหวดัท่ีพบผู้ ป่วย 9 จงัหวดัมีการรายงานผู้ ป่วยสะสมมากกวา่ 50 ราย (สีแดง) 13 จงัหวดัมีการรายงานระหวา่ง 11 ถึง 50 ราย

สะสม (สส้ีม) และ 36 จงัหวดัมีการรายงานระหวา่ง 1 ถึง 10 รายสะสม (สเีหลอืงและสเีขียว) 

 
                                                
     1 ข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมาเข้ามายงัจงัหวดัตาก (ชาวไทย 13 ราย ชาวเมียนมา 1 ราย) 

11 มกราคม 2564 

67 
เสียชีวิต 

3,914 
กาํลังรักษา 

6,566 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

 

10,547 



 
 
 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 
 

 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• แอปพลเิคชนั ‘หมอชนะ’ - มียอดดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั ‘หมอชนะ’ มากกวา่ 300,000 ครัง้เมื่อวานนี ้ทําให้ยอดการลงทะเบียนสะสมอยูท่ี่ 

6.34 ล้านครัง้โดยมีผู้ใช้งานมากกวา่ 4.4 ล้านคน 

• สมทุรสาคร - แรงงานชาวเมียนมาเกือบ 300 คนได้รับอนญุาตให้ออกจากโรงพยาบาลสนามในจงัหวดัสมทุรสาคร มกีารออกใบรับรองปลอด

โควิดเพ่ืออํานวยความสะดวกในการกลบัไปทํางาน จงัหวดัยงัคงมุง่ค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกอยา่งตอ่เน่ือง และเตรียมพร้อมจะรองรับผู้ ป่วยรายใหม่

ในโรงพยาบาลสนาม 2 แหง่ใหมท่ี่คาดวา่จะเปิดดําเนินการภายในสปัดาห์นี ้

• การค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก - ความร่วมมือจากภาคเอกชนในการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกคือสิง่ท่ีเราต้องการอยา่งมากท่ีสดุ องค์กรเอกชนท่ีสนใจให้

ความชว่ยเหลอืในการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกสาํหรับพนกังานสามารถขอคําปรึกษาได้ท่ีสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัเพ่ือเตรียมการขัน้ตอ่ไป1

2  

• ปริมาณโลหิต - สภากาชาดไทยเปิดเผยวา่ปริมาณโลหิตในคลงัขณะนีเ้หลอืน้อย (ลดลงเกือบร้อยละ 50) ซึง่เป็นผลสบืเน่ืองมาจากการขาด

ช่วงของบริการในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19  
 

คุณสามารถช่วยได้อย่างไร 
ผู้ ท่ีสนใจบริจาคโลหิตสามารถเดนิทางไปยงัศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ (สภากาชาดไทย) ถนนองัรีดนูงัต์ หรือสถานีกาชาด ถนนเพชรเกษม 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี www.redcross.or.th โทรศพัท์ 02 263 9600 
 

 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนบัสนนุรัฐบาลไทยผา่นกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ีสาํคญั 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติ

ในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมติรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

                                                
     2 กําลงัพิจารณาใช้วธีิการตรวจแบบรวมกลุม่หาผู้ติดเชือ้ (pooled sampling) โดยใช้นํา้ลายสาํหรับการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกเพ่ือลดคา่ใช้จ่าย 

เวลาแห่งการแบ่งปัน 

คุณสามารถช่วยชีวิตคนได้ตลอดปีด้วยการ

บริจาคโลหติเป็นประจาํ 
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