
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค.  
 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 14 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ป่วยใหม่ 271 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 11,262 ราย  

• ในผู้ ป่วยจํานวนนี ้ร้อยละ 68 (7,660 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.6 (69 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 31.4 (3,533 ราย) อยู่ในระหว่างการรักษา

หรือการแยกตวั  มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 รายในวันนี ้

• ผู้ ป่วย 271 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการ ประกอบด้วยบุคคล 11 รายท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการ

วินิจฉยัในสถานกกักนัโรค อีก 1 รายเดินทางเข้าประเทศผ่านพรมแดนทางบก 

• ผู้ ป่วย 271 รายใหม่ในวนันี ้ประกอบด้วย  

 78 รายมีความเก่ียวข้องกับความเส่ียงจากการทํางาน การเดินทางไปยังสถานท่ีแออัด หรือสัมผัสกับผู้ ติดเชือ้ ประกอบด้วย 

กรุงเทพมหานคร (14 ราย) สมทุรปราการ (5 ราย) ชลบรีุ (5 ราย) ระยอง (8 ราย) นครราชสีมา (1 ราย) นนทบรีุ (2 ราย) ปทมุธานี

(1 ราย) สมทุรสาคร (36 ราย) สิงห์บรีุ (1 ราย) และอ่างทอง (5 ราย) 

• ท่ีเหลือ 181 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติ (171 ราย) และประชากรไทย (10 ราย) ท่ีตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและ

การค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัสมทุรสาคร (172 ราย) ฉะเชิงเทรา (1 ราย) ชลบรีุ (5 ราย) และระยอง (3 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติด

เชือ้กลุ่มนีเ้พ่ิมขึน้เป็น 3,187 ราย 

• ขณะนีพ้บผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการติดเชือ้ภายในประเทศแล้วใน 60 จังหวัด ในวันนีย้ังไม่มีการรายงานผู้ติดเชือ้ในจงัหวดัใหม่ ใน 60 

จงัหวดัท่ีพบผู้ ป่วยท่ียงัมีเชือ้อยู่นัน้ 10 จงัหวดัมีการรายงานผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย 12 จงัหวดัมีการรายงานระหว่าง 11 ถึง 50 รายสะสม 

และ 38 จงัหวดัมกีารรายงานระหว่าง 1 ถึง 10 รายสะสม 

• 10 จังหวัดท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย ได้แก่ สมุทรสาคร (3,599 ราย) ชลบุรี (630 ราย) ระยอง (564 ราย) กรุงเทพมหานคร (526 

ราย) สมทุรปราการ (304 ราย) จนัทบรีุ (212 ราย) นนทบรีุ (149 ราย) นครปฐม (77 ราย) อ่างทอง (89 ราย) และปทมุธานี (68 ราย) 

• ในการระบาดระลอกใหม่ (ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 ถึง 14 มกราคม 2564) มีการรายงานผู้ ป่วยยืนยนัแล้ว 7,025 ราย ในจํานวน

นี ้3,400 รายมาจากการติดเชือ้ภายในประเทศ 3,187 รายพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 438 รายเป็นบุคคลท่ีเดินทางกลับจาก

ต่างประเทศ ณ ปัจจบุนั 3,720 รายหายดีแล้ว 3,296 รายกําลงัรับการรักษา และ 9 รายเสียชีวิต  
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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. 
• เมื่อต้นสปัดาห์ท่ีผ่านมา คณะกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาติได้อนมุตัิแผนเบือ้งต้นสําหรับการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ 19  

 จะมีการฉีดวคัซีนจากบริษัท Sinovac จาํนวน 200,000 ชดุแรกในเดือนกมุภาพนัธ์ให้กบักลุ่มท่ีมคีวามเส่ียงสงูดงั (โดยไมค่ํานึงถงึสถานะ

ทางกฎหมายและสญัชาต)ิ ใน 5 จงัหวดัพืน้ท่ีควบคมุสงู  

o บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ  

o ผู้ ป่วยท่ีมีโรคประจาํตวั  

o ประชาชนท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป  

o เจ้าหน้าท่ีควบคมุโรค 

 แผนการฉีดวคัซีนระดบัชาตจิะได้รับการทบทวนควบคู่ไปกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 ขณะนี ้กระทรวงสาธารณสขุเป็นผู้ นําในการเจรจากบัผู้ผลิตหลายราย ประเทศไทยยดึความปลอดภยัและประสิทธิภาพเป็นหลกัในการ

พิจารณาเลือกวคัซีนโควิด 19 เพ่ือใช้ในประเทศ 

 ปัจจบุนัวคัซีนจากบริษัท Sinovac และ AstraZeneca อยู่ระหว่างการขึน้ทะเบียนกบัสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของ

ประเทศไทย และจะมกีารตรวจสอบหลกัฐานจากการทดลองทางคลินิกอย่างละเอียดก่อนการอนมุตั ิ

• การติดเชือ้ในท่ีทํางาน  

 เน่ืองจากการตดิเชือ้ของผู้ ป่วยรายใหมจ่ํานวนมากมีความเก่ียวข้องกบัสถานท่ีทํางาน นายจ้างจงึได้รับการสนบัสนนุให้ใช้นโยบายทํางาน

จากท่ีบ้าน รวมทัง้ใช้มาตรการด้านความปลอดภยัอยา่งเข้มงวดในสถานท่ีทํางาน 
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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 
 

คาํอธิบาย : การตรวจเชือ้โควิด 19 โดยห้องปฏิบัตกิาร (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูเก่ียวกับพฒันาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติ

ในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมติรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย 

• การตรวจหาเช้ือไวรสัแบบวิธีมาตรฐาน (PCR) ใชเพ่ือตรวจหาสาร

พันธุกรรมของไวรสัหรือแบคทีเรีย ในกรณีของโควิด 19 สาร

พันธุกรรมน้ีเรียกวา RNA การตรวจหาเช้ือแบบ PCR สามารถใชได

กับตัวอยางทางคลินิกทุกประเภทท่ีมีเช้ือไวรัส สำหรับโควิด 19 

วิธีการโดยท่ัวไปคือการใชกานพลาสติกพันสำลี ปายบริเวณดานหลงั

ของโพรงจมูก (ในทางการแพทย สวนน้ีเรียกวา Nasopharynx  

อุปกรณอาจเรียกวา กานปายโพรงจมูก หรือ ไมสวอป) ขอเสียอยู

ท่ีวา การตรวจหาเช้ือดวยวิธีน้ีหากทำอยางถูกตองอาจทำใหรูสึกอึด

อัดได 

• การตรวจหาเช้ือแบบ PCR เปนวิธีท่ีแมนยำท่ีสุดท่ีมีอยูในปจจุบัน 

(“มาตรฐานสูงสุด”) และเปนวิธีท่ีประเทศไทยนำมาใชเพ่ือยืนยัน

การติดเช้ือในผูปวยท่ีนาสงสยั ซึ่งจำเปนตองมีอุปกรณ

หองปฏิบัติการเฉพาะทาง ณ ปจจบัุนมีหองปฏิบัติการ 250 แหงใน

ประเทศไทย รวมถึงหองปฏิบัติการอยางนอย 1 แหงในทุกจังหวัด ท่ี

ผานการรับรองใหทำการตรวจหาเช้ือแบบ PCR สำหรับโรคโควิด 

19 การตรวจอาจตองใชเวลาสักระยะกวาท่ีผลตรวจเช้ือจะออก ซึ่ง

คุณจะไดรับคำแนะนำวาควรปฏิบัติตนอยางไรระหวางรอผล 

• นอกจากน้ี อาจตองรอเวลา 2-3 วันหลังจากการติดเช้ือเพ่ือใหผล

การตรวจหาเช้ือแบบ PCR ออกมาเปนบวก หากคุณเขารับการ

ตรวจเช้ือในวันเดียวกับท่ีคณุไดรับเช้ือ ผลตรวจของคุณจะออกมา

เปนลบอยางแนนอน เพราะอนุภาคไวรสัในจมูกยังมีปริมาณนอย

เกินกวาท่ีจะตรวจจับได 
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