
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 7 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม่ 305 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 9,636 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ร้อยละ 46.9 (4,521 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.7 (67 ราย) เสียชีวิต (มีผู้ เสียชีวิต 1 รายใหม่ในวนันี)้ และร้อยละ 52.4 

(5,048 ราย) อยูใ่นระหวา่งการรักษาหรือการแยกตวั  

• ผู้ ป่วยใหม่ 305 รายในวนันีท่ี้ได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการ ประกอบด้วยบคุคล 3 รายท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี ้และ

ตรวจพบเชือ้ในสถานกกักนัโรค  

• ผู้ ป่วยใหม ่305 รายท่ีมีการรายงานในวนันี ้มี 193 รายท่ีติดเชือ้จาก “การแพร่เชือ้ภายในประเทศ” ดงัตอ่ไปนี ้

- 135 รายมีความเก่ียวข้องกับความเสี่ยงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั หรือสมัผสักับผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วย 

สมทุรสาคร (40 ราย) กรุงเทพมหานคร (47 ราย) พระนครศรีอยธุยา (3 ราย) สพุรรณบรีุ (1 ราย) อา่งทอง (2 ราย) สงิห์บรีุ (2 ราย) 

ลพบรีุ (2 ราย) ขอนแก่น (1 ราย) นครปฐม (3 ราย) ปทมุธานี (6 ราย) ราชบรีุ (1 ราย) เชียงใหม ่(2 ราย) สมทุรปราการ (25 ราย)  

- 58 รายกําลงัอยูใ่นระหวา่งสอบสวนและยืนยนัโรค ประกอบด้วย สพุรรณบรีุ (1 ราย) ขอนแก่น (1 ราย) กรุงเทพมหานคร (2 ราย) 

จนัทบรีุ (8 ราย) ชลบรีุ (27 ราย) ตราด (1 ราย) ระยอง (13 ราย) สมทุรปราการ (5 ราย) 

• ท่ีเหลืออีก 109 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติและประชากรไทย ท่ีตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วย

เชิงรุกในจงัหวดัสมทุรสาคร ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้ในกลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 2,684 ราย 

• ขณะนีม้ีรายงานการพบผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการแพร่เชือ้ภายในประเทศแล้วใน 56 จงัหวดั (จาก 77 จงัหวดั) ในวนันีไ้มม่ีรายงานการพบ

ผู้ ป่วยในจงัหวดัใหม ่จวบจนถึงปัจจบุนัมีการรายงานผู้ติดเชือ้แล้ว 3 ใน 4 ของจงัหวดัในประเทศไทย (ร้อยละ 73) สาํหรับการใช้บริการการ

สบืหาผู้สมัผสัจากแอปพลเิคชนัหมอชนะ โปรดสแกนรหสั QR ด้านลา่ง 
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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. 

• การประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินทัว่ราชอาณาจกัร ได้ขยายเวลาออกไปจากวนัท่ี 16 มกราคม เป็น 28 กมุภาพนัธ์ 2564  

• นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคําสัง่ข้อท่ี 17ภายใต้มาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม 

2564 โดยได้กําหนดมาตรการสาํคญั 3 ประการ (ดรูายละเอียดทัง้หมดท่ี 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/004/T_0001.PDF ได้แก่  

1) ยกระดบัมาตรการควบคมุโรค โดยให้ประชาชนปฏิบตัิตามมาตรการ DMHTT (เว้นระยะหา่ง สวมหน้ากากอนามยั หมัน่ล้างมือ คดักรอง และ

สแกนแอปพลเิคชนัไทยชนะ) อยา่งเคร่งครัด และสง่เสริมให้ใช้แอปพลเิคชนั ‘หมอชนะ’ ควบคูไ่ปกบัแอปพลเิคชนั ‘ไทยชนะ’ 

2) ยกระดบัมาตรการอยา่งเข้มงวดท่ีสดุสาํหรับการเดินทางเข้าออก 5 จงัหวดัพืน้ท่ีควบคมุสงูเข้มงวด ได้แก่ สมทุรสาคร ระยอง ชลบรีุ จนัทบรีุ 

ตราด จะมีการตัง้จดุตรวจในจงัหวดัเหลา่นีเ้พ่ือคดักรองผู้เดินทาง นอกจากนีผู้้ เดินทางทกุคนท่ีเข้าหรือออกจากจงัหวดัเหลา่นีจ้ะต้องใช้แอป

พลเิคชนั ‘หมอชนะ’ และต้องแสดงหลกัฐานยืนยนัตวัตน และหลกัฐานรับรองการเดินทางท่ีจําเป็นท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัต้นทาง 

3) เพ่ิมความแข็งขนัในการบงัคบัใช้กฎหมายและการลงโทษสาํหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐและบคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการลกัลอบนําเข้าแรงงานข้าม

ชาติผิดกฎหมายหรือสนบัสนนุกิจกรรมการพนนั ซึง่ทัง้สองกิจกรรมนีถื้อเป็นปัจจยัสาํคญัของการแพร่กระจายโรคโควิด 19 ในกลุม่ผู้ติดเชือ้ 

• กระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์การคดักรองการเดนิทางให้กบัผู้วา่ราชการจงัหวดัทกุแหง่ ข้อกําหนดด้านการเดินทางเฉพาะแตล่ะ

จงัหวดัสามารถดไูด้จากเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย www.MOICOVID.com (เนือ้หาสว่นใหญ่เป็นภาษาไทย) และเว็บไซต์ห้องขา่วการทอ่งเท่ียว

แหง่ประเทศไทย (ห้องขา่ว ททท.) https://www.tatnews.org (มีให้บริการในภาษาองักฤษ)  

 
 

เคล็ดลบัเพื่อรู้เท่าทัน

ข้อมูลข่าวสาร 

1. ประเมนิแหล่งข่าว 

ใครเป็นคนแบ่งปันข้อมลูกบัคณุ แล้วเขาได้

ข้อมลูมาจากไหน แม้จะเป็นเพ่ือนหรือ

ครอบครัว คณุก็ต้องตรวจสอบท่ีมาของข้อมลู 

2. อย่าอ่านแค่พาดหัวข่าว 

พาดหวัข่าวอาจมีลกัษณะ

ปลกุเร้าหรือกระตุ้นความรู้สกึ 

3. หาข้อมูลผู้เขียน 

ค้นช่ือของผู้ เขียนบนอินเทอร์เน็ต

เพ่ือตรวจสอบวา่มีตวัตนจริง

หรือไม่ เช่ือถือได้ไหม 

4. ตรวจสอบวันท่ี 

เพ่ือดวู่าข้อมลูเป็นปัจจบุนัหรือ

เก่ียวข้องกบัสถานการณ์ตอนนีห้รือไม่ 

ตรวจสอบว่าพาดหวัข่าว ภาพ หรือ

สถิตถิกูนํามาใช้ผิดบริบทหรือไม ่

5. ตรวจสอบหลักฐานสนับสนุน 

บทความท่ีเชือถือได้ จะต้องมี

ข้อเทจ็จริงมารองรับคํากลา่วอ้าง 

6. สํารวจอคตขิองคุณ 

ทบทวนว่าอคตขิองคณุสง่ผลตอ่

การตดัสนิใจว่าอะไรน่าเช่ือถือ 

หรือไม่น่าเช่ือถือ หรือไม ่

7. ใช้ศูนย์ต้านข่าวปลอม (fact-checkers) 

หาข้อมลูจากองค์กรท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องของข้อเทจ็จริง เช่น International Fact-

Checking Network และสํานกัขา่วระดบัโลกท่ี

ให้ความสําคญักบัการหกัล้างข้อมลูเทจ็ 
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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 
 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนบัสนนุรัฐบาลไทยผา่นกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ีสาํคญั 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติ

ในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมติรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 
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