
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม ่527 รายจากโรคโควดิ 19 ทําให้จํานวนรวมของ

ผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพิ่มขึน้เป็น 8,966 ราย  
• ในผู้ ป่วย 8,966 รายนี ้ร้อยละ 49 (4,397 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.7 (65 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 50.2 (4,022 ราย) อยู่ในระหว่างการรักษาหรือ

การแยกตวั  

• ผู้ ป่วยใหม ่527 รายในวนันีท่ี้ได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตักิาร ประกอบด้วยบคุคล 6 รายท่ีเดนิทางเข้าประเทศไทยเม่ือเร็ว ๆ นี ้และตรวจพบเชือ้ใน

สถานกกักนัโรค  

• ผู้ ป่วยใหม ่527 รายท่ีมีการรายงานในวนันี ้มี 82 รายท่ีตดิเชือ้จาก “การแพร่เชือ้ภายในประเทศ” ดงัตอ่ไปนี ้

- 56 รายมีความเก่ียวข้องกบัความเส่ียงจากการทํางานและการอยู่ในสถานท่ีแออดั ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (15 ราย) เพชรบรีุ (1 ราย) 

สริุนทร์ (1 ราย) นนทบรีุ (2 ราย) สมทุรสงคราม (31 ราย) สิงห์บรีุ (3 ราย) พระนครศรีอยธุยา (2 ราย) สพุรรณบรีุ (1 ราย) 
- 26 รายกําลงัอยู่ในระหวา่งสอบสวนและยืนยนัโรค ประกอบด้วย นครปฐม (1 ราย) น่าน (1 ราย) สรุาษฎร์ธานี (6 ราย) นนทบรีุ (18 ราย) 

• ท่ีเหลืออีก 439 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาตท่ีิตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัสมทุรสาคร ทํา

ให้ยอดสะสมของผู้ตดิเชือ้ในกลุ่มนีเ้พิ่มขึน้เป็น 2,476 ราย 
• ขณะนีมี้รายงานการพบผู้ตดิเชือ้โควดิ 19 จากการแพร่เชือ้ภายในประเทศแล้วใน 56 จงัหวดั โดย 2 จงัหวดัใหม่ท่ีเพิ่มขึน้มา ได้แก่ สิงห์บรีุและน่าน ซึง่

ได้รายงานการพบผู้ตดิเชือ้รายใหม่ในวนันี ้
• ความคืบหน้าของเหตกุารณ์ในจงัหวดัระยอง 

 มีรายงานการพบผู้ตดิเชือ้ 426 ราย ระหวา่งวนัท่ี 23 ธนัวาคมถงึ 4 มกราคม 
 ผู้ตดิเชือ้ส่วนใหญ่เป็นหญิง (อตัราส่วนระหวา่งเพศคือ 1:1.23) อายเุฉล่ียคือ 49 ปี 
 ผู้ตดิเชือ้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57) ไม่แสดงอาการ 

การระบาดกระจกุตวัอยู่ในอําเภอเมืองและสถานท่ีเส่ียง ได้แก่ บอ่นการพนนั ลานชนไก่ สถานออกกําลงักาย สถานบนัเทงิ ตลาด และโรงเรียน  

 

5 มกราคม 2564 

65 
เสียชีวิต 

4,504 
กาํลังรักษา 

4,397 
หายดีแล้ว ยืนยันแล้ว 

 

 

8,966 

ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย ตามวนัท่ีรายงาน 

วนัที่รายงาน 
ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 5 มกราคม 2564 

หายแล้ว 
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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 
 

 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• กระทรวงมหาดไทยได้ออกคําแนะนําเก่ียวกับมาตรการเฉพาะจงัหวดัแก่ผู้ ว่าราชการจังหวดัทุกแห่งเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2564 โดยกําหนดมาตรการ

ทัว่ไปสําหรับทกุพืน้ท่ีและมาตรการเฉพาะสําหรับพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและเข้มงวด 

• มาตรการท่ีจะนําไปใช้ในทกุพืน้ท่ี ได้แก่ มาตรการ DMHTT (เว้นระยะหา่ง สวมหน้ากากอนามยั หมัน่ล้างมือ คดักรอง และสแกนแอปพลิเคชนัไทยชนะ) 

การกกักนัตนเองเป็นเวลา 14 วนัสําหรับผู้ ท่ีเคยเดินทางไปยงัพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและเข้มงวดหรือพืน้ท่ีท่ีมีผู้ ป่วยตดิเชือ้ และตรวจตราไม่ให้มีกิจกรรมการ

พนนัเกิดขึน้ 

• มาตรการท่ีจะนําไปใช้ในพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและเข้มงวด ได้แก่ 

o การปิดสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงในการแพร่เชือ้ รวมถงึผบั บาร์ และสถานประกอบการคาราโอเกะ  

o มาตรการสําหรับสถานประกอบการอาหารและเคร่ืองดื่ม ได้แก่ การจํากดัจํานวนลกูค้า การเว้นระยะห่าง การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนั

ไทยชนะ หรือการลงบนัทกึประเภทอ่ืน ๆ การจํากดัการรับประทานอาหารในร้านไม่เกินเวลา 21.00 น. และระหวา่งเวลา 21.00 น. และ 6.00 

น. ให้บริการเฉพาะซือ้กลบับ้านเทา่นัน้  

o การคดักรองการเดินทาง ไป/กลบั ข้ามจงัหวดัท่ีอยู่ในพืน้ท่ีควบคมุสูงสุดและเข้มงวด การลงทะเบียนผู้ เดนิทางสําหรับการสืบหาผู้สมัผสั การ

ตัง้จดุตรวจบนถนนในจงัหวดั การขอความร่วมมือจากประชาชนในการจํากดัการเดนิทางระหว่างจงัหวดัไว้เพียงแค่เฉพาะเหตจํุาเป็นและการ

ส่งสินค้าเทา่นัน้  

o การเตรียมโรงพยาบาลสนาม วสัดแุละอปุกรณ์ และการส่ือสารกบัชมุชนเพ่ือบรรเทาแรงต้านในพืน้ท่ีท่ีมีแนวโน้มการแพร่เชือ้สงูขึน้  

o การขอความร่วมมือจากนายจ้างในการบงัคบัใช้มาตรการปอ้งกนัโรคสําหรับพนกังาน 

o การกําหนดมาตรการท่ีรัดกมุตามความจําเป็น โดยเป็นไปตามดลุยพินิจของคณะกรรมการควบคมุโรคติดตอ่ประจําจงัหวดั 

• กระทรวงสาธารณสขุได้เสนอตอ่ ศบค. วา่ควรกําหนดมาตรการท่ีเข้มงวดเพิ่มเตมิ เช่น การใช้แอปพลิเคชนัหมอชนะเพ่ือสืบหาผู้สมัผสัใน 5 จงัหวดัท่ีเป็น

พืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและเช้มงวด ได้แก่ สมทุรสาคร ระยอง ชลบรีุ จนัทบุรี ตราด  

• ขณะนีกํ้าลงัรอความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีในการขยายการใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินจาก 15 มกราคม 2564 ไป

เป็น 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนบัสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมลูเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคญั ตลอดจน

แนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาตใินระดบัท่ีกว้างขึน้ 

รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติใน
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