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สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 245 รายจากโรคโควิด 19 ทำใหจำนวน

รวมของผูท่ีปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 10,298 ราย ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันนี้ 

• ในผูปวยจำนวนน้ี รอยละ 62.4 (6,428 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.7 (67 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 36.9 (3,803 ราย) อยูในระหวางการรักษา

หรือการแยกตัว   

• ผูปวยใหม 245 รายในวันน้ีที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการ ประกอบดวยบุคคล 21 รายท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ น้ีและตรวจ

พบเช้ือในสถานกักกันโรค และ 187 รายท่ีติดเชื้อจาก “การแพรเชื้อภายในประเทศ” ดังตอไปน้ี 

 74 รายมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ ประกอบดวย 

เพชรบุรี (3 ราย) อางทอง (2 ราย) ชลบุรี (12 ราย) เชียงใหม (5 ราย) นนทบุรี (2 ราย) สุพรรณบุรี (1 ราย) ปทุมธานี (7 ราย) 

สมุทรสงคราม (1 ราย) ลพบุรี (8 ราย) กรุงเทพมหานคร (14 ราย) สิงหบุรี (2 ราย) พระนครศรีอยุธยา (3 ราย) สมุทรปราการ (24 

ราย)  

 107 รายกำลังอยูในระหวางสอบสวนและยืนยันโรค ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร (2 ราย) จันทบุรี (6 ราย) ฉะเชิงเทรา (1 ราย) 

สมุทรสาคร (50 ราย) ชลบุรี (27 ราย) ระยอง (15 ราย) สมุทรปราการ (5 ราย) สระแกว (1 ราย)  

• ที่เหลืออีก 43 รายที่มีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติและประชากรไทยท่ีมีความเกี่ยวของกับเหตุการณในจังหวัดสมุทรสาคร และ

ตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร (6 ราย) ชลบุรี (10 ราย) สมุทรปราการ (4 ราย) สมุทรสาคร 

(23 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 2,791 ราย 

• ขณะน้ีพบผูติดเช้ือโควิด 19 จากการแพรเช้ือภายในประเทศแลวใน 58 จังหวัด ไมมีการรายงานผูติดเช้ือในจังหวัดใหมในวันน้ี 
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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 
 

 

• ผลการวิเคราะหผูปวย 2,769 รายท่ีรายงานระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ถึง 9 มกราคม 2564 พบวาอายุเฉลี่ยของผูปวยยืนยันคือ 40 ป (อายุ

นอยท่ีสุดคือ 1 เดือน – สูงท่ีสุดคอื 95 ป) อัตราการติดเช้ือในผูหญงิสูงกวาผูชาย (อัตราสวนระหวาง 2 เพศคือ 1 : 1.14 ) โดยกลุมอายท่ีุพบจำนวน

ผูปวยสูงสุดในท้ัง 2 เพศคือ 25 ถึง 29 ป 

 
 

ความคืบหนาจาก ศบค. 
• เมื่อวานน้ี มียอดดาวนโหลดแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ มากกวา 600,000 ครั้ง ทำใหยอดการลงทะเบียนสะสมเพ่ิมเปน 5.96 ลานครั้ง และมผีูใช

มากกวา 2.8 ลานคน 

• ระหวางวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 ถึง 2 มกราคม 2564 ผูใช 394 รายในกรุงเทพมหานครไดรับแจงเตอืนจากแอปพลิเคชันวามีความเก่ียวของกับ

ผูปวยยืนยัน 

• สามารถศึกษาขอมูลเก่ียวกับมาตรการการเดินทางขามจังหวัดไดท่ีเฟซบุก ‘ไทยรูสูโควิด’ https://www.facebook.com/thaimoph  

• การรถไฟแหงประเทศไทยงดใหบริการรถไฟ 42 ขบวนจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธน้ี เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโควิด 19 สายการบินตาง ๆ ยังได

ลดจำนวนเท่ียวบิน และยกเลิกเสนทางบินจำนวนมากเปนการช่ัวคราวเพ่ือชวยควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี ่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติใน

ระดับท่ีกวางข้ึน รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย 
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