
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ขอมูลจากการแถลงขาวภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
 

ขอมูลสำคัญ 

• เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 205 รายจากโรคโควิด 19 ทำใหจำนวน

รวมของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 9,841 ราย  

• ในผูปวยจำนวนนี้ รอยละ 53 (5,2551 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.7 (67 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 46 (4,519 ราย) อยูในระหวางการรักษา

หรือการแยกตัว  

• ผูปวยใหม 205 รายในวันน้ีที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการ ประกอบดวยบุคคล 9 รายท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ และตรวจ

พบเช้ือในสถานกักกันโรค และอีก 7 รายท่ีเดินทางเขาประเทศไทยผานพรมแดนทางบก  

• ผูปวยใหม 205 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ี มี 131 รายท่ีติดเช้ือจาก “การแพรเช้ือภายในประเทศ” ดังตอไปน้ี 

o 123 รายมีความเกี ่ยวของกับความเสี ่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัสกับผู ติดเชื ้อ ประกอบดวย 

สมุทรสาคร (37 ราย) เลย (4 ราย) อางทอง (4 ราย) ลพบุรี (1 ราย) บุรีรัมย (1 ราย) ชลบุรี (11 ราย) นครปฐม (4 ราย) ปทุมธานี (1 

ราย) ลำพูน (1 ราย) สุพรรณบุรี (1 ราย) สุราษฎรธานี (1 ราย) เชียงใหม (4 ราย) สมุทรสงคราม (1 ราย) กรุงเทพมหานคร (29 ราย) 

กระบ่ี (1 ราย) สมุทรปราการ (22 ราย)  

o 8 รายกำลังอยูในระหวางสอบสวนและยืนยันโรค ประกอบดวย สมุทรปราการ (3 ราย) อางทอง (3 ราย) กรุงเทพมหานคร (1 ราย) 

นครปฐม (1 ราย)  

• ท่ีเหลืออีก 58 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติและประชากรไทย ท่ีตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกใน

จังหวัดสมุทรสาคร (21 ราย) ชลบุรี (21 ราย) ระยอง (7 ราย) จันทบุรี (9 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือในกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 2,742 ราย 

• ขณะนี้มีรายงานการพบผูติดเชื้อโควิด 19 จากการแพรเชื้อภายในประเทศแลวใน 57 จังหวัด เพิ่มเติม 1 จังหวัดใหมคือบุรีรัมย ที่รายงานการ

พบผูปวย 1 รายใหม ในวันน้ี 

• ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันน้ี 

การกระจายตัวเชิงพ้ืนท่ีของผูปวยรายใหมในชวง 14 วันท่ีผานมา (15 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564) มีดังน้ี 

o 37 จังหวัด มีการรายงานผูปวยใน 7 วันท่ีผานมา (สีเหลือง) 

o 16 จังหวัด ไมมีการรายงานผูปวยใน 7 วันท่ีผานมา (สีเขียว) 

o 4 จังหวัด ไมมีการรายงานผูปวยใน 14 วันท่ีผานมา (สีฟา) 

o 20 จังหวัด ยังไมมีการรายงานผูปวย (สีขาว)  
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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 
 

 
 

ขณะน้ีไดมีการดำเนินการเฝาระวังเชิงรุกอยางตอเน่ืองท่ัวประเทศ ในเขตสุขภาพท่ี 7 (ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด) ระบบเฝาระวัง

ประกอบดวยการคนหาผูปวยเชิงรกุในพ้ืนท่ีเสี่ยง (ผูคารานแผงลอยในตลาดอาหารทะเล สถานบันเทิง และแรงงานขามชาติ) การคัดกรองผูปวย

ปอดบวม และการคัดกรองท่ีคลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI clinic) มรีายงานผูปวย 6 ราย อยูท่ีจังหวัดขอนแกน (5 ราย) และ

มหาสารคาม (1 ราย)  
 

ความคืบหนาจาก ศบค. 
• วาดวยระเบียบปฏิบัติเพ่ือการควบคุมโรค – การปกปดหรือจงใจใหขอมูลอันเปนเท็จ เชน ขอมูลการเดนิทาง แกเจาหนาท่ีควบคุมโรค ซึ่งอาจสงผล

ใหเกิดความลาชาหรือขัดขวางการสอบสวนโรคและสงผลใหเกิดการแพรเช้ือเพ่ิมมากข้ึน ถือเปนการฝาฝนพระราชบัญญตัิโรคตดิตอตามระเบียบขอท่ี 

17 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

• เมื่อวานน้ี มีการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ มากกวา 2 ลานครั้ง ทำใหยอดการลงทะเบียนสะสมเพ่ิมเปน 3.69 ลานครั้ง 

• กระทรวงการตางประเทศ (ผานกรมความรวมมือระหวางประเทศ – ไทกา) รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ไดใหการสนับสนุนประเทศเพ่ือนบาน 

ไดแก เมยีนมา กัมพูชา และลาว ในการควบคุมไวรสั โดยชวยเหลือในการพัฒนาตนแบบหองปฏิบัติการตนทุนต่ำสำหรบัโรคโควิดเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการติดตามและตรวจเช้ือในเมียนมา การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสรางความตระหนักในการปองกันโรคท้ังสองฝงของพรมแดน การ

ใหคำปรึกษาทางการแพทยออนไลน การตดิตามและการรักษาผูปวยหนัก การสรางศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) การพัฒนาคลังความรู

สาธารณสุขเรื่องโควิด 19 (tica-thaigov.mfa.go.th) และการสนับสนุนเวชภัณฑ (ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนท่ีปลายน้ิว และยาตานไวรัสอุบัติ

ใหมฟาวิพิราเวียร) 
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 
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สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  
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ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

• สามารถเขาถึงเอกสารสรุปมาตรการควบคุมโควิด 19 ระดับจังหวัดฉบับภาษาอังกฤษไดที่เว็บไซตหองขาวการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

https://www.tatnews.org  

 

คำแนะนำสำหรับประชาชน 

แนะนำใหประชาชนดาวนโหลดแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบหาผูสัมผัสและการสอบสวนโรคที่รวดเร็ว เพื่อให

สามารถประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อไดดวยตนเอง และเพื่อรับขอมูลและการแจงเตือนอยางทันทวงทีในกรณีที่ไดเดินทางไปยังสถานที่ที่มี

การยืนยันผูปวย ขอมูลในแอปพลิเคชันจะไดรับการจัดเก็บและแสดงผลโดยไมระบุตัวตนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลจะถูกนำมาใชงานเฉพาะในชวงท่ีมีการระบาดและเพ่ือวัตถุประสงคดานสาธารณสุข/การแพทยเทาน้ัน 

 

 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี ่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติใน

ระดับท่ีกวางข้ึน รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย 
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