
โรคติดเชื� อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ขอมูลจากการแถลงขาวภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 745 รายจากโรคโควิด 19 ทำใหจำนวนรวมของผูที่ปวยดวยโรคนี้

ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 8,439 ราย  

• ในจำนวนนี้ รอยละ 51.6 (4,352 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.8 (65 ราย) เสียชีวิต (มีรายงานผูเสียชีวิต 1 รายใหมในวันนี้) และรอยละ 47.6 (4,022 ราย) อยูในระหวาง

การรักษาหรือการแยกตัว  

• ผูปวยใหม 745 รายในวันนี้ที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการ ประกอบดวยบุคคล 16 รายที่เดินทางเขาประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ และตรวจพบเชื้อในสถานกักกัน

โรค  

• ผูปวยใหม 745 รายที่มีการรายงานในวันนี้ มี 152 รายที่ติดเชื้อจาก “การแพรเชื้อภายในประเทศ” ดังตอไปนี ้

 60 รายมีความเกีย่วของกับความเส่ียงจากการทำงานและการอยูในสถานที่แออดั ประกอบดวย สุราษฎรธาน ี(1 ราย) สมุทรสงคราม (2 ราย) อางทอง (12 

ราย) อยุธยา (1 ราย) กรุงเทพมหานคร (27 ราย) นนทบุรี (1 ราย) ปทุมธานี (9 ราย) เพชรบุรี(1 ราย) ประจวบคีรีขันธ (1 ราย) และพิจิตร (3 ราย) 

 92 รายกำลังอยูในระหวางสอบสวนและยืนยันโรค ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร (1 ราย) สมุทรสาคร (36 ราย) สมทุรปราการ (20 ราย) ระยอง (17 ราย) 

ชลบุรี (13 ราย) จันทบุรี (5 ราย) 

• ที่เหลืออีก 577 รายที่มีการรายงานในวันนี้เปนแรงงานขามชาติที่ตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุก ประกอบดวย สมุทรสาคร (505 ราย) 

ชัยนาท (1 ราย) ระยอง (25 ราย) ชลบุรี (22 ราย) และตราด (2 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเชื้อในกลุมนี้เพิ่มขึ้นเปน 2,037 ราย 

• ผูติดเชื้อกวา 500 รายถูกตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก ณ โรงงานแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

• ขณะนี้มีรายงานการพบผูติดเชื้อโควิด 19 จากการแพรเชื้อภายในประเทศแลวใน 54 จังหวัด จังหวัดใหมที่เพิ่มขึ้นมา 1 จังหวัดคือประจวบคีรีขันธ พบผูติดเชื้อ 1 รายใน

วันนี้  

• ส่ิงที่สำคัญคือประชาชนยังคงตองปฏิบัติตามมาตรการปองกัน รวมถึงการเวนระยะหางระหวางบุคคล การลางมือเปนประจำ การหลีกเล่ียงการสัมผัสใบหนา การสวม

หนากากเมื่ออยูในสถานที่แออัด และปองปากและจมูกดวยขอศอกใหถูกวิธีเมื่อไอหรือจาม หรือใชกระดาษทิชชู  (และทิ้งในภาชนะที่ปลอดภัย)  
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ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 รายใหม่และสะสมในประเทศไทย  
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ผลการรักษาผู้ ป่วยโควิด 19 

(จํานวน 8,439 ราย) 
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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 
 

 
ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• นายกรัฐมนตรีไดลงนามในคำส่ังที่ 1/2564 ซ่ึงประกาศให 28 จังหวัดเปนพื้นที่ควบคุมสูงต้ังแตวันที่ 4 มกราคม 2564 เปนตนไป จนกวาจะมปีระกาศใหทราบในคร้ังตอไป 

ดูรายระเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/001/T_0004.PDF   
• ระเบียบเลขที่ 16 ภายใตมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉินไดรับการลงนามแลว เพื่อใหมีการบังคับใช 8 มาตรการ เร่ิมต้ังแตวันที่ 4 

มกราคม 2564 เวลา 6.00 น. เปนตนไป ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/001/T_0001.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางและความ

คืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวางขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการ

ดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาที่ของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

 
• สามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับมาตรการเฉพาะจังหวัดไดที่เว็บไซตของ

กระทรวงมหาดไทย www.MOICOVID.com (เนื้อหาสวนใหญเปน

ภาษาไทย) และเว็บไซตหองขาวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(หองขาว ททท.) https://www.tatnews.org/ (มีภาษาอังกฤษ) 

• ขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโควิด 19 สามารถศึกษาไดจากแหลงขอมูลตอไปนี ้

 เว็บไซตกรมควบคุมโรค: https://covid19.th-stat.com/en 

 เฟสบุกของศูนยโควิด 19 @informationcovid19 

 ทวิตเตอรของสำนักขาวแหงชาติ @nbtworldnews 

 ทวิตเตอรของกรมประชาสัมพันธ @prdthailand 
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