
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

 

ข้อมูลสําคัญ 

 

• เมื่อวนัท่ี 2 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม่ 216 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 7,379 ราย  

• ในจํานวนนี ้ร้อยละ 58.2 (4,299 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.9 (64 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 40.9 (3,016 ราย) อยู่ในระหว่างการรักษา 

ผู้ ป่วยรายใหมท่ี่มีการรายงานในวนันีเ้ป็นหญิง อาย ุ64 ปี 

• ผู้ ป่วยใหม ่216 รายในวนันีท่ี้ได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการ ประกอบด้วยบคุคล 2 รายท่ีตรวจพบเชือ้ในสถานกกักนัโรค  

• ผู้ ป่วยใหม ่216 รายท่ีมีการรายงานในวนันี ้มี 182 รายท่ีติดเชือ้จาก “การแพร่เชือ้ภายในประเทศ” ดงัตอ่ไปนี ้

- 3 รายมคีวามเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ป่วยในจงัหวดัสมทุรสาคร ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (1 ราย) ชยันาท (1 ราย) ราชบรีุ (1 

ราย)  

- 1 รายในกรุงเทพมหานครมีความเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในจงัหวดัระยอง 

- 1 รายในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามคีวามเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ ป่วยในพทัยา 

- 23 รายมีความเก่ียวข้องกบัความเสีย่งจากการทํางานและการอยูใ่นสถานท่ีแออดั ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (18 ราย) 

ปทมุธานี (2 ราย) นครปฐม (2 ราย) สพุรรณบรีุ (1 ราย) อา่งทอง (2 ราย) 

- 154 รายกําลงัอยูใ่นระหวา่งสอบสวนและยืนยนัโรค ประกอบด้วย นนทบรีุ (25 ราย) สมทุรสาคร (37 ราย) ระยอง (27 ราย) ชลบรีุ 

(32 ราย) จนัทบรีุ (10 ราย) และสมทุรปราการ (23 ราย)  

• ท่ีเหลืออีก 32 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาตท่ีิตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก ประกอบด้วย 

ปทมุธานี (1 ราย) ตาก (1 ราย) สมทุรสาคร (30 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้ในกลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 1,440 ราย 

• ขณะนีม้ีรายงานการพบผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการแพร่เชือ้ภายในประเทศแล้วใน 53 จงัหวดั ในวนันีไ้มพ่บผู้ติดเชือ้ในจงัหวดัใหม ่

• สิ่งท่ีสําคัญคือประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือเป็นประจํา การ

หลีกเลี่ยงการสมัผสัใบหน้า การสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานท่ีแออดั และป้องปากและจมกูด้วยข้อศอกให้ถกูวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใช้

กระดาษทิชช ู (และทิง้ในภาชนะท่ีปลอดภยั)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 มกราคม 2564 

64 
เสียชีวิต 

3,016 
กาํลังรักษา 

4,299 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

 

7,379 



 
 
 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. 
• ศบค.จะเสนอมาตรการเพ่ิมเติมตอ่นายกรัฐมนตรี ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 4 มกราคม   

• 28 จงัหวดัจะถูกจดัใหเ้ป็นพืน้ทีค่วบคมุสูงสดุ (พืน้ทีสี่แดง) ดงันี ้

 ตาก, นนทบรีุ, ปทมุธานี, พระนครศรีอยธุยา, สระบรีุ, ลพบรีุ, สงิห์บรีุ, อา่งทอง, นครนายก, กาญจนบรีุ, นครปฐม, ราชบรีุ, 

สพุรรณบรีุ, ประจวบคีรีขนัธ์, เพชรบรีุ, สมทุรสงคราม, สมทุรสาคร, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบรีุ, สระแก้ว, สมทุรปราการ, จนัทบรีุ, 

ชลบรีุ, ตราด, ระยอง, ชมุพร, ระนอง, กรุงเทพมหานคร 

• 11 จงัหวดัจะถูกจดัใหเ้ป็นพืน้ทีค่วบคมุ (พืน้ทีสี่สม้) ดงันี ้

 สโุขทยั, กําแพงเพชร, นครสวรรค์, อทุยัธานี, ชยันาท, เพชรบรูณ์, ชยัภมู,ิ บรีุรัมย์, นครราชสมีา, สรุาษฎร์ธานี, พงังา 

• 38 จงัหวดัจะถูกจดัใหเ้ป็นพืน้ทีเ่ฝา้ระวงัสูงสดุ (พืน้ทีสี่เหลือง) 
 

• มาตรการ 2 ขัน้ตอนจะถกูนําไปใช้กบัจงัหวดัท่ีเป็นพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุ ดงันี ้

• ขัน้ท่ี 1 จะใช้มาตรการท่ีคล้ายคลงึกนักบัท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 5 และ 6 แหง่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน และ

ประกาศ ศบค. ฉบบัท่ี 2/2563 และ 3/2563 และจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 มกราคม เวลา 6.00 น. ถึงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ เวลา 6.00 น. 

o มาตรการตา่ง ๆ ได้แก่ การจํากดัชัว่โมงทํางาน/การทํากิจกรรม การปิดห้างร้าน/กิจกรรมท่ีเสีย่งตอ่การแพร่เชือ้ การค้นหา/จบักมุ

บคุคลท่ีรวมตวักนัเพ่ือทํากิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย การห้ามจดังาน/กิจกรรมรวมกลุม่ขนาดใหญ่ การลดการเดินทางข้ามจงัหวดั การ 

ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 รายใหมแ่ละสะสมในประเทศไทย 

ตามวนัท่ีรายงาน 

วนัที่รายงาน ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 2 มกราคม 2564 

หายแล้ว 

ร้อยละ 58.3 
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 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 
 

ปิดโรงเรียน (ใช้การเรียนการสอนออนไลน์ ) การทํางานจากท่ีบ้าน การกําหนดมาตรการควบคมุการเดินทางของผู้คนจากพืน้ท่ี

ควบคมุสงูสดุ การเร่งการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก/การสอบสวนโรคในพืน้ท่ีมีการรายงานผู้ ป่วย หรือมคีวามเช่ือมโยงกบักลุม่ผู้ ป่วย 

• ขัน้ตอนท่ี 2 จะใช้มาตรการท่ีคล้ายคลงึกนักบัท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 1, 2 และ 3 แหง่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉกุเฉิน โดยจะนํามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีสถานการณ์ไมด่ีขึน้และขึน้อยูก่บัความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี 

o มาตรการจะมีความคล้ายคลงึกนักบัขัน้ตอนท่ี 1 แตม่ข้ีอจํากดัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเวลาเปิดทําการของธุรกิจ/กิจกรรม มาตรการ

เพ่ิมเติมเพ่ือควบคมุการเดินทางข้ามจงัหวดั การทํางานจากท่ีบ้านให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีเป็นไปได้ การเร่งการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกและการ

สอบสวนโรคในพืน้ท่ีเสีย่ง รวมถงึธุรกิจ/กิจกรรมท่ีมีความเสีย่ง และประชากรกลุม่เสีย่ง และการประกาศเคอร์ฟิวในพืน้ท่ีท่ี ศบค. 

กําหนด 

 

 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยติดต่อกบัรัฐบาลไทยโดยตรงอยา่งสมํ่าเสมอผ่านกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือแบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบั

พัฒนาการท่ีสําคญั ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของ

หนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัและกระทรวง สาธารณสขุเพ่ือช่วยเหลอืกลุม่ผู้อพยพในประเทศ

ไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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