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สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 212 รายจากโรคโควิด 19 ทำใหจำนวน

รวมของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 10,053 ราย  

• ในผูปวยจำนวนน้ี รอยละ 55.2 (5,546 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.7 (67 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 44.2 (4,440 ราย) อยูในระหวางการรักษา

หรือการแยกตัว  ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันน้ี 

• ผูปวยใหม 212 รายในวันน้ีท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการ ประกอบดวยบุคคล 14 รายท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ น้ี และตรวจ

พบเช้ือในสถานกักกันโรค และอีก 5 รายท่ีเดินทางเขาประเทศไทยผานพรมแดนทางบก  

• ผูปวยใหม 212 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ี มี 187 รายท่ีติดเช้ือจาก “การแพรเช้ือภายในประเทศ” ดังตอไปน้ี 

 158 รายมีความเกี ่ยวของกับความเสี ่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัสกับผู ติดเชื ้อ ประกอบดวย 

สมุทรสาคร (46 ราย) อางทอง (18 ราย) พระนครศรีอยุธยา (6 ราย) ปทุมธานี (1 ราย) นครปฐม (1 ราย) เลย (1 ราย) นนทบุรี (3 

ราย) กรุงเทพมหานคร (27 ราย) ชลบุรี (26 ราย) สระบุรี (1 ราย) นครศรีธรรมราช (1 ราย) ตราด (1 ราย) ปราจีนบุรี (1 ราย) ราชบุร ี

(1 ราย) สมุทรปราการ (24 ราย)  

 29 รายกำลังอยูในระหวางสอบสวนและยืนยันโรค ประกอบดวย สมุทรปราการ (5 ราย) ตาก (1 ราย) สิงหบุรี (4 ราย) ชลบุรี (14 

ราย) ระยอง (2 ราย) และจันทบุรี (3 ราย)  

• ท่ีเหลืออีก 6 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติและประชากรไทย ท่ีตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกใน

จังหวัดหนองบัวลำภู (1 ราย) นนทบุร ี(1 ราย) กรุงเทพมหานคร (4 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 2,748 ราย 

• ขณะน้ีมีรายงานการพบผูติดเช้ือโควิด 19 จากการแพรเช้ือภายในประเทศแลวใน 58 จังหวัด เพ่ิมเติม 1 จังหวัดใหมคือหนองบัวลำภู ท่ีรายงาน

การพบผูปวย (1 ราย) ในวันน้ี 

• รอยละของผูติดเช้ือรายใหมท่ีท่ีตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในแตละจังหวัดน้ันแตกตางกันออกไป ไดแก ชลบุรี – รอยละ 6.31 ระยอง 

– รอยละ 5.15 จันทบุรี – รอยละ 3.73 สมุทรสาคร – รอยละ 12.69 และอางทอง – รอยละ 1.39 
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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 
 

ความคืบหนาจาก ศบค. 
• แอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ 

 เมื่อวานน้ีมีการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ มากกวา 1.6 ลานครั้ง ทำใหยอดการลงทะเบียนสะสมอยูท่ี 5.34 ลานครั้ง  

 การแจงเตือนจากแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ ซึ่งมีใหบริการท้ังในภาษาไทย อังกฤษ และเมียนมา จะถูกถึงผูใช 3 ครั้งในเวลา 30 นาทีหากผูใช

เดินทางไปยังสถานท่ีท่ีมีการยืนยันผูปวย 
 

• มาตรการควบคุมการเดินทางขามจังหวัด  

 มาตราการสำหรับ 5 จังหวัด ไดแก สมุทรสาคร ชลบุร ีระยอง จันทบุร ีและตราด มีดังน้ี 

o การวัดอุณหภูมิ / การใชแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ / เหตผุลในการเดินทางและเอกสารอนุมตัิการเดินทางจากเจาหนาท่ีในจังหวัดตนทาง  

o สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารอนุมตัิการเดินทางไดท่ี www.moicovid.com   

 มาตรการท่ีคลายคลึงกันยังถูกนำไปบังคับใชในอีก 72 จังหวัด แตผูเดินทางไมจำเปนตองใชเอกสารอนุมัติการเดินทาง  

 ขอใหประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางขามจังหวัดจนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 เพ่ือลดโอกาสในการแพรเช้ือเพ่ิมเตมิ 

 

• ประชากรข้ามชาติ  

 แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านคือประชากรที่มีคณุปูการสําคญัต่อเศรษฐกิจไทย และได้รับการดแูลอย่างให้เกียรติและเท่าเทียม รวมถึงการ

รักษาพยาบาลสาํหรับโรคโควดิ 19 ที่ดีที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ เม่ือเร็ว ๆ นีค้ณะรัฐมนตรีได้อนมุตัิมาตรการพิเศษที่อนญุาตให้แรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียน

มา ลาว และกมัพชูาสามารถทํางานในประเทศไทยได้อย่างถกูกฎหมายเป็นเวลา 2 ปี หากทําตามเง่ือนไขและข้อกาํหนด รายละเอียดจะประกาศให้ทราบโดย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 กระทรวงสาธารณสขุได้จดัทําคลิปวดิีโอเกี่ยวกบัสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไม่ควรทาํในขณะที่พํานกัอยูใ่นสถานกกักนัโรคของรัฐ วิดีโอนี ้(ด้วยการสนบัสนนุจากองค์กร

ระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่น - IOM) สามารถรับชมได้ในภาษาเมียนมา ลาว และกมัพชูา และสามารถดาวน์โหลดได้ผา่นรหสั QR 

 
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางและความ

คืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวางขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการ

ดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาที่ของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 
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