
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแถลงผลตรวจโรคจากหองปฏิบัติการ พบผูปวยใหม 369 รายจากโรคโควิด 19 ทำใหจำนวนรวมของผูท่ี

ปวยดวยโรคน้ีในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเปน 12,423 ราย  

• ในจำนวนน้ี รอยละ 74.1 (9,206 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.6 (70 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 25.3 (3,147 ราย) อยูในระหวางการรักษาหรือการแยกกัก

ตัว ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันน้ี 

• ผูปวย 369 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o บุคคล 12 รายท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเม่ือไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค  

o 82 รายมีความเกี่ยวของกับความเส่ียงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานท่ีแออัด หรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ ประกอบดวย จังหวัดเลย (1 ราย) 

กรุงเทพมหานคร (13 ราย) ตรัง (1 ราย) นนทบุรี (2 ราย) ปทุมธานี (1 ราย) พระนครศรีอยุธยา (1 ราย)สมุทรสาคร (51 ราย) อางทอง (8 

ราย) สมุทรปราการ (2 ราย) ชลบุรี (1ราย) ระยอง (1 ราย) 

o ท่ีเหลือ 275 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติ (274 ราย) และประชากรไทย (1 ราย) ท่ีมีความเกี่ยวของกับเหตุการณในจังหวัด

สมุทรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร (5 ราย) จังหวัดสมุทรสาคร (269 ราย) ชลบุรี 

(1 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเชื้อกลุมน้ีเพ่ิมขึ้นเปน 3,982 ราย 

• ขณะน้ีพบผูติดเชื้อโควิด 19 จากการติดเช้ือภายในประเทศแลวใน 61 จังหวัด ในวันนี้ยังไมมีการรายงานผูติดเชื้อในจังหวัดใหม  

• 10 จังหวัดที ่มียอดผู ปวยสะสมเกิน 50 ราย ไดแก สมุทรสาคร (4,518 ราย) ชลบุรี (647 ราย) กรุงเทพมหานคร (593 ราย) ระยอง (565 ราย) 

สมุทรปราการ (315 ราย) จันทบุรี (216 ราย) นนทบุรี (154 ราย) อางทอง (105 ราย) นครปฐม (77 ราย) และปทุมธานี (74 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 
 

ความคืบหนาจาก ศบค. 
• ความคืบหนาของสถานการณในจังหวัดสมุทรสาคร  

o จังหวัดสมุทรสาครยังคงวางแผนและใชมาตรการควบคุมโควิด 19 โดยอิงจากขอมูล จังหวัดไดรับความรวมมืออยางเต็มท่ีจากภาคเอกชนในการ

คนหาผูปวยเชิงรุก การเตรียมความพรอมสำหรับ 2-3 สัปดาหขางหนาจะรวมถึงโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม สถานท่ีกักกันโรคโรงใน

โรงงาน เตียง อุปกรณ และบุคลากร 

• ยกระดับมาตรการในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและแนวชายแดน  

o กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยไดเสนอมาตรการสำหรับพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและแนวชายแดน ดังน้ี 

 เพ่ิมการคนหาผูปวยเชิงรุกในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดเพ่ือลดการติดเชื้อในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูสูงอายุท่ีเส่ียงตอการปวยหนัก 

 เพ่ิมความเขมขนของมาตรการตามแนวชายแดนเพ่ือปองกันการแพรเชื้อจากผูปวยท่ีไมมีอาการ เน่ืองจากจำนวนผูปวยรายใหมใน

ประเทศเพ่ือนบานยังคงเพ่ิมสูง 

 ยกระดับการเฝาระวังตามแนวชายแดนเพ่ือปองกันการเขาเมืองผิดกฎหมายของแรงงานขามชาติ 

 ตรวจสอบธุรกิจและภาคเอกชนเพ่ือใหแนใจวานายจางจะไมจางแรงงานขามชาติผิดกฎหมาย 

• แพลตฟอรมสำหรับโควิด 19 และขอมูลเก่ียวกับการจางงานในภาษาตางประเทศสำหรับผูอพยพ   

o องคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถิ่นฐาน (IOM) และคณะทำงานดานประชากรขามชาติ ไดพัฒนาเว็บไซต www.mitrthai.com เพ่ือให

ขอมูลเกี่ยวกับโควิด 19 และการจางงานแรงงานขามชาติในภาษาไทยและภาษาของแรงงานตางดาว ไดแก กัมพูชา ลาว และพมา 
 

คำแนะนำสำหรับประชาชน 
• ขอความรวมมือจากประชาชนใหลดการเดินทางขามจังหวัดโดยไมจำเปน และแจงหนวยงานทองถิ่นหากพบเห็นกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายและการเขาเมืองผิด

กฎหมาย 

วิทยาศาสตร 5 นาที – วัคซีนทำงานอยางไร 

 
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการท่ีสำคัญ ตลอดจนแนวทาง

และความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางขึ้น รวมถึงทำงาน

กับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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