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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ   
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ 
(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, 
thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, 
thebankokinsight, sanook, kapook, one31, thaiPBS) 
   -โฆษก ศบค. แถลงว่า วันที่ 2 ม.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 216 ราย เป็นในประเทศ 214 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ใน สถานที่กักกันของรัฐ 2 
ราย รวมผู้ป่วยสะสม 7,379 ราย หายป่วยแล้ว 4,299 ราย รักษาในรพ. 3,016 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวม 64 ราย โดยรายที่ 64 เป็นหญิงไทย อายุ 
47 ปีอาชีพรับจ้าง อยู่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีโรคประจ าตัวเบาหวาน มีประวัติเสี่ยงเป็นผู้เล่นการพนัน ผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศมีประวัติเช่ือมโยงกับ
กลุ่มก้อนใน จ.สมุทรปราการ 3 ราย จ.ระยอง 1 ราย พัทยา จ.ชลบุรี 1 ราย มีประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 23 
ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 154 ราย จากค้นหาผู้ติดเช้ือเชิงรุกในชุมชน (แรงงานต่างด้าว) 32 ราย ยังพบผู้ติดเช้ือ 53 จังหวัดเท่าเดิม ส าหรับ 154 
รายที่ยังไม่ได้ไทม์ไลน์ อยากให้คนใกล้ชิดไปรับการตรวจและแยกตัวไว้ก่อน เพราะอยู่ในกลุ่มที่จะติดเช้ือและมีโอกาสแพร่กระจายได้สูงมาก  โรคนี้มี
อัตราเสียชีวิต 2% แต่ครั้งนี้อยู่ที่ 0.8-0.9% ถือว่ายังไม่มาก แต่หากติดเชื้อวันละ  200-300 คนจะมีอัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแน่นอน  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, 
สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผจก., ไทยรัฐ , ไทยโพสต์ , โพสต์ทูเดย์ , แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์ , ส านักข่าวไทย, จส.100, 
thebankokinsight, workpointtoday, sanook, kapook, tnnthailand, 77kaoded, innnews)  
   -สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 55 ราย จากในรพ.และการค้นหาเชิงรุก ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัดโกรกกราก มีผู้ติดเช้ือรายใหม่เข้าพักรักษาตัว 8 
ราย รวมมีผู้เข้าพัก 51 ราย จากท่ีรองรับได้ 140 ราย 
   -สมุทรสงคราม พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิง อายุ 50 ปี ท างานโรงงานอาหารทะเลแปรรูปใน อ.เมืองสมุทรสาคร ผู้ป่วยสะสม 20 ราย ด้าน นพ.
สสจ.ห่วงเรื่องผ่อนปรนจะท าผู้ติดเช้ือมีโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
   -สมุทรปราการ พบผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย โดย 12 รายเป็นแรงงานต่างด้าวในตลาดสดบางพลี 6 รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวผู้ป่วย
เกี่ยวข้องกับสถานท่ีลักลอบเล่นการพนัน 1 รายเป็นแม่ค้ามีประวัติสัมผัสในตลาดสดบางพลี อีก 2 รายอยู่ระหว่างสอบสวนโรค และ 2 รายเป็นผู้ป่วย
รับส่งต่อมารักษาทีร่พ.เอกชนในจังหวัด 
   -เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นชายชาวญี่ปุ่นอายุ 59 ปี และ 64 ป ีมีผู้สัมผัสทั้งหมด 126 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 26 ราย 
   -ราชบุรี พบติดเช้ือวันเดียว 5 ราย เป็นคนในครอบครัวผู้ป่วยรายที่ 11 ผู้ป่วยสะสม 16 ราย ยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด แต่ยังไม่มีมาตรการ
ลอ็คดาวน ์
   -อ่างทอง ศบค.ยกระดับเป็นพ้ืนท่ีสีแดง เป็น 1 ใน 28 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากพบผู้ติดเช้ือเพิ่มอีก 8 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 12 ราย  
    -กาญจนบุรี พบผู้ป่วยอีก 1 ราย (เดินสายเล่นการพนัน) ขณะนี้รักษาตัวที่รพ.พนมทวน ผู้สัมผัสใกล้ชิด 10 รายส่งตรวจพรุ่งนี้ 
    -ระยอง พบผู้ติดเช้ือเพิ่ม 27 ราย เช่ือมโยงกับบ่อนการพนันทั้งหมด ผู้ติดเช้ือรวม 343 ราย พื้นที่พบมากสุด อ.เมืองระยอง และพบคนขับรถตู้
โดยสาร สายระยอง-บางนา เลขทะเบียน 10-3062 ระยอง ติดเช้ือ จึงแจ้งให้ผู้โดยสารรถตู้คันดังกล่าว ตั้งแต่ 15-28 ธ.ค. มารายตัวกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขโดยเร็ว  
   -จันทบุรี พบผู้ป่วยที่เช่ือมโยงบ่อนการพนันเพิ่มอีก 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 54 ราย เป็นคนไทย 35 ราย แรงงานชาวกัมพูชา 19 ราย กระจายใน 8 
อ าเภอ ยกเว้น อ.แหลมสิงห์ อ.แก่งหางแมว  
   -นนทบุรี มีผู้ป่วยเพิ่มอีก 7 ราย เชื่อมโยงกับตลาดบางใหญ่ ผู้ว่าฯ สั่งปิดตลาดกลางบางใหญ่ ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตลาดพิชัย อ.ปากเกร็ด 
อาคารพาณิชย์โดยรอบถนนท่ีติดกับอาคารคอนโดสีชมพู 7 ช้ัน จนถึงวันท่ี 12 ม.ค. 
  -ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย ในตลาดพื้นที่ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี เป็นพม่า 7 ราย และไทย 2 ราย ท้ังหมดเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15 
   -ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32 ราย เป็นชาย 12 ราย หญิง 20 ราย แบ่งเป็น อ.บางละมุง 17 ราย อ.ศรีราชา 13 ราย อ.สัตหีบ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 
243 ราย 
   -พระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเช้ือเพิ่ม 1 ราย เป็นสามีผู้ติดเช้ือรายที่ 7 รักษาที่ Cohort Ward รพ.สมเด็จพระสังฆราช อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา 
มาตรการของ สธ. 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, newtv, sanook, innnews, nationtv, thestandard) 
   -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย คือ 0.87% ซึ่งไม่
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มากเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ แต่ก็ไม่ควรเกิดขึ้น หากผู้ป่วยมาพบแพทย์และรับการรักษาภายในเวลา 48 ช่ัวโมง เมื่อมีอาการป่วย และย้ าว่าคน
ไทยทุกคนท่ีมีความเสี่ยงมีสิทธิตรวจและรักษาโควิดฟรี ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกคนที่มีความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรคประกาศ มาพบแพทย์ ทันที 
คาดว่าจะมีการแพร่กระจายโรคเพิ่มอีกหลายเท่าและไปยังทุกจังหวัด 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, 
ผู้จัดการ, บ้านเมือง, แนวหน้า, ส านักข่าวไทย, thebangkoksight) 
   -ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รมช.สธ. รับมอบรพ.สนามที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี หลังมีผู้ติดเช้ือใน จ.ระยองและจันทบุรี 
เพิ่มขึ้นมาก และขอความร่วมมือประชาชนท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้มาแสดงตัว อย่าปิดบังเพราะจะท าให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก เตรียมเสนอศบค.ให้ล็อก
ดาวน์พ้ืนท่ีภาคตะวันออก 28 วัน โดยปิดกั้นช่องทางหลักที่มุ่งสู่ภาคตะวันออก ได้แก่ ปราจีนบุรี ทางเข้าชลบุรี เส้นมอเตอร์เวย์และทางด่วนบูรพาวิถี 
ห้ามเข้า-ออกนอกจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือได้รับอนุญาต 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, แนวหน้า, 
สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์, newtv, thebangkoksight, sanook, js100, thailandplus)  
   -นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. แถลงการณ์เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรทางการแพทย์ ว่า ไทยยังมีทรัพยากรอย่างเพียงพอ โดยเริ่มสะสม
ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่มีการระบาด ภาพรวมมีหน้ากาก N95 รวม 2.7 ล้านช้ิน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 44 ล้านช้ิน ชุด PPE 1.9 ล้านชุด ยาฟา
วิพิราเวียร์ 5.4 แสนเม็ด คาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมีผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 912,500 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 34,200 ราย ท าให้ต้องจัดหายาและ
อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่ม ครม.ได้อนุมัติงบฯ 1,927 ล้านบาท ให้สธ.จัดซื้อยา หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน ให้เพียงพอกับจ านวนผู้ป่วยที่คาดการณ์ไว้ ขอให้
ประชาชนวางใจว่ากระทรวงเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์
ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, sanook, js100, newtv, thebangkoksight) 
    -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 55 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,860 ราย ได้เปิดรพ.สนาม
รองรับชาวเมียนมาที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ ส่วนคนไทยที่อาการไม่หนักหรือปานกลางได้จัดระบบการรักษาในรพ. ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ จ.ระยอง 
ซึ่งพบการระบาดเริ่มต้นที่บ่อนการพนัน และการพบผู้ติดเช้ือในสถานบันเทิงย่านปิ่นเกล้า ท าให้พบผู้ติดเช้ือในคนไทยและสมาชิกในครอบครัว ได้ส่ง
ข้อเสนอไปยัง ศปก.สธ. ให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดช่วงหลังปีใหม่ โดยจัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 28 จังหวัด 
จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีส้มจะมีมาตรการคล้ายคลึงกันแต่ความเข้มข้นขึ้นอยู่กับคกก.โรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณา ส่วนพื้นที่สีเหลือง มาตรการจะ
ลดหลั่นลงไป แต่พื้นฐานคือต้องเฝ้าระวังอย่างสูงสุดเช่นเดียวกัน ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นเวลา 4 สัปดาห์ หากนายกฯ เห็นชอบจะด าเนินการช่วงวันที่ 4 
ม.ค. - 1 ก.พ. 2564 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, newtv.  
    -นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้ส ารวจพฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัยของประชาชนครั้งล่าสุด เมื่อ 28 ธ.ค. 
2563 ถึง 2 ม.ค. 2564 พบสวมหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 93.3 แต่การใช้บริการขนส่งสาธารณะและสวมหน้ากากตลอดเวลา ร้อยละ 73.4 
ซึ่งค่อนข้างน้อย จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะหรืออาคารสถานที่ จัดให้มีการคัดกรองวัดไข้ มีจุดล้างมืออย่างทั่วถึง จัดระยะห่างไม่ให้เกิด
ความแออัด มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ส่วนอาคารสถานท่ี ให้ท าความสะอาดทุกวัน เน้นบริเวณพื้นผิวที่มีผู้
สัมผัสร่วมจ านวนมากอย่างน้อยทุก 2 ช่ัวโมง ผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ป้องกันตนเอง ส่วนการจ าหน่ายอาหารใน
บริเวณสถานีขนส่งสาธารณะ ผู้จ าหน่ายอาหารต้องล้างมืออย่างสม่ าเสมอ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น มีที่คลุมอาหาร ใช้อุปกรณ์
หยิบจับอาหาร หากมีอาการป่วย เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ ให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์  
    -นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น เปิดเผยอาการล่าสุดของผู้ป่วยโควิด 19 ระลอกใหม่ ว่า ทีมแพทย์ รพ.ขอนแก่นได้ท าการรักษาจน
หายป่วยแล้ว และจะครบก าหนด 14 วัน ในวันท่ี 4 ม.ค.นี้ โดยจะตรวจหาเช้ือรอบสุดท้าย เมื่อการทดสอบแล้วเสร็จจะพิจารณาอนุญาตให้กลับบ้านได้ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
    -สสจ.นครปฐม เปิดเผยว่า ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม ผู้ป่วยสะสม 62 ราย เป็นคนไทย 60 ราย ต่างชาติ 2 ราย รักษาตัวในรพ. 56 ราย และรักษาหาย 6 
ราย 
มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, 
ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, thebangkokinsight, springnews, workpoint 
today, nationtv, innnews, mcot, thaiPBS, กรมประชาสัมพันธ์) 
  -โฆษก ศบค.แถลงว่า การประชุม ศบค.และ ศปค.สธ.มีข้อสรุปว่า การระบาดรอบใหม่ท่ีน่าจับตามองคือกลุ่มก้อนใน กทม.เริ่มกระจายในหลายพื้นที่
และมีผู้เสียชีวิต โดยไม่สามารถหาความเช่ือมโยงจากศูนย์กลางการระบาดเดิมได้ ท าให้การควบคุมโรคยากขึ้นกว่าเดิม จ าเป็นต้องปรับพื้นที่จากสี
เหลืองเป็นสีส้ม สีขาวเป็นสีเหลือง ส่วนสีแดงต้องเพิ่มมาตรการที่เข้มขึ้น โดยเสนอนายกฯ ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ วันที่ 4 ม.ค.นี้ 
คือ 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด เป็นพื้นที่สีแดง  2.พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด คือพื้นที่สีส้ม 3.พื้นที่เฝ้าระวังสูง 38 จังหวัด พ้ืนท่ีสีเหลือง เป็นจังหวัด
ที่เหลือของประเทศไทย 4. พื้นที่เฝ้าระวัง เป็นพื้นที่สีเขียว โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ขั้นในพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ 1.จ ากัดเวลาเปิด-ปิดสถาน
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ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 2.ค้นหาและจับกุมบุคคลที่มั่วสุมท าผิดกฎหมาย ขอความร่วมมือไม่เดินทางข้ามจังหวัด สถานศึกษาหยุด
การเรียนการสอนหรือใช้รูปแบบออนไลน์ ให้ Work from Home มีมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เร่งการ
ตรวจหาผู้ติดเช้ือเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเช้ือและพื้นที่เช่ือมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรค ตั้งแต่ 4 ม.ค. เวลา 06.00 น. -1 
ก.พ. เวลา 06.00 น. แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ลดลงและมีข้อแม้อื่น เช่น ไม่ร่วมมือ การติดเช้ือสูงขึ้น ทรัพยากรไม่พอ ต้องไปขั้นที่ 2 คือ จ ากัดเวลาเปิด-ปิด 
สถานประกอบการเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับช่วงล็อกดาวน์ แต่คงไม่ประกาศเคอร์ฟิวในช่วงนี้ เพื่อท่ีทุกอย่างได้ด าเนินการไปได้ 
    -มีการจัดตั้ง ศบค.มท.ส่วนหน้า (เคลื่อนที่) เป็นแห่งแรก ท่ีวัดราษฎร์รังสรรค์ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร ห่างจากตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร 
8 กม. โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดก.มหาดไทย ร่วมกับรัฐวิสาหกิจต่างๆ มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด จัดโซนการ
ปฏิบัติงานชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ประจ า 24 ช่ัวโมง วันละประมาณ 50 คน มีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัด มท. เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ 
    -นายกฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ปัญหาโควิด 19 และขอให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน เพื่อให้ครอบครัวและชุมชน
ปลอดภัย เนื่องจากยังมีผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด ทั้งติดเช้ือจากบุคคลสู่บุคคลและการติดเช้ือแบบกลุ่มก้อน จึงขอให้ประชาชน
ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าของหน้าท่ีแต่ละพื้นท่ีอย่างเคร่งครัด 
    -รมช.มหาดไทย ร่วมกับ ผอ.รพ.สงขลานครินทร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร ์ม.อ. ยืนยัน "กุ้งไทย ปลอดภัย ไร้โควิด" เชิญชวนคนไทยบริโภคเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมขอความร่วมมือทุกคนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ 
     -รมว.ศึกษาธิการ มีค าสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ในสังกัดและในก ากับของก .ศึกษาธิการ ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ปิดเรียนตั้งแต่วันท่ี 4-31 ม.ค. 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
     -ปลัด กทม. มีหนังสือด่วนที่สุดก าชับให้ส านักงานเขตที่เกี่ยวข้องจัดตั้งด่านคัดกรองโควิด 19 เพื่อควบคุมและตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาใน
กทม. 14 จุด 
    -ผู้ว่า ปทุมธานี ตรวจสอบการตั้งจุดคัดกรองแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาและกัมพูชา 200 คน ที่ตลาดสุชาติ ปากซอยรังสิต-ปทุมธานี 29 ต.
ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี และตลาดพรพัฒน์ โดยสั่งปิดตลาดทั้ง 2 แห่ง รวม 14 วันเพ่ือท าความสะอาด คัดกรองผู้ที่อยู่ภายในตลาดและห้ามเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวท้ัง 2 ตลาด  
     -ร.ร.ดังประจ าจ.สุรินทร์ ปิดเรียน 4-8 ม.ค. ป้องกันโควิดมากับพี่น้อง ผู้ปกครองจากต่างจังหวัด สั่งเรียนออนไลน์แทน 
    -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่กระจายผ่านอากาศ (Airborne) เป็นข้อมูลเท็จ 
ประเด็นผลกระทบ 
1.การติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์  
  -มีรายงานว่า ขณะนี้เริ่มมีนักร้องและพนักงานหญิงในคาเฟ่ช่ือดังย่านท่าพระ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ไปตรวจหาเชื้อโควิดและมีผลเป็นบวกถึง 11 คน 
และรอผลตรวจอีกหลายสิบคน หลังจากทราบว่าชายอายุ 44 ปี ผู้เสียชีวิตรายที่ 62 มาเที่ยวคาเฟ่แห่งนี้ตั้งแต่วันที่ 19-25 ธ.ค. ก่อนท่ีจะมีอาการป่วย  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(เดลินิวส์, ส านักข่าวไทย) 
    -นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ระบุว่า เนื่องจากพื้นที่ กทม.พบผู้ป่วยกลุ่มก้อนใหม่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งสมุทรสาคร 
ระยอง ชลบุรี ดังนั้น สัปดาห์หน้าจะตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพ้ืนท่ีบางขุนเทียนและหนองแขม มุ่งเป้าตลาดชุมชนแรงงาน พื้นที่น่าเป็นห่วงมากสุด
คือเขตบางพลัด เพราะพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามจังหวัดมาท่องเที่ยวถึง 40 คน ท าให้ต้องมีการควบคุมสูงสุดในพ้ืนท่ีนี้ 
2.อาการผู้วา่ฯ สมุทรสาครและภริยา 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, 
บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สปริงนิวส์, newtv, tnnthailand, sanook) 
   -นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยอาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา อาการดีขึ้น ระดับ
ออกซิเจนในเลือดดีขึ้น การท างานของหัวใจ ไต ผลเลือดและปัสสาวะยังปกติ ยังให้ยานอนหลับ จะค่อยๆ ปรับท่านอนจากคว่ าให้เป็นตะแคง เพื่อให้
กระบวนการไหลเวียนออกซิเจนในเลือดดีขึ้นและดูการท างานปอดว่าฟื้นตัวได้ดีหรือไม่ คาดอีก 2-3 วันน่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้ ส าหรับอาการ
ภริยาผู้ว่าฯ ซึ่งรักษาอยู่ที่รพ.สมุทรสาคร ยังอยู่ในเกณฑ์ดี มีไข้ต่ า ไม่มีอาการหอบเหนื่อย แต่ต้องติดตามใกล้ชิดเพราะเป็นผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 
ผู้แทนพระองค์จากส านักพระราชวังได้อัญเชิญดอกไม้พระราชทานมาเยี่ยม ทรงเป็นห่วงและพระราชทานก าลังใจมาให้ทั้งผู้ว่าฯ และทีมแพทย์  
3.ผลกระทบปิดร้านอาหาร 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, thaiPBS)  
  -นายกสมาคมภัตตาคารไทย ท าจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี กรณีผลกระทบจากประกาศของผู้ว่าฯ กทม. ที่อาจมีค าสั่งไม่ให้นั่งรับประทานที่
ร้านอาหาร จะท าให้มูลค่าธุรกิจร้านอาหารไทยหายไปไม่ต่ ากว่า 1 แสนล้านบาท และจะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ เช่น พนักงานตกงาน สินค้าภาค
การเกษตรที่ร้านอาหารใช้เป็นวัตถุดิบ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด  
   -จากกรณีกทม.สั่งปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว 25 แห่ง และแบ่งสถานที่ที่ต้องจัดมาตรการควบคุมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โดยมีประกาศ
แนบท้าย ในส่วนของร้านอาหารประเภทต่างๆ ก าหนดเรื่องการจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านอาหาร ซึ่งไม่รวมสถานบริการ ผับบาร์ ห้ามการ
บริโภค สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ จะต้องมีมาตรการเพื่อความปลอดภัย ท าให้ร้านอาหารยังให้บริการนั่งในร้านได้ แต่ต้องท า
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ตามมาตรการที่ก าหนด 
4.โควิดสายพันธุ์ใหม่จากอังกฤษ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ) 
    -เวียดนาม ตรวจพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากอังกฤษเป็นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 2 ม.ค. ในหญิงวัย 44 ปี ที่เดินทางกลับจากอังกฤษ โดยได้ถูกกักตัว
เมื่อเดินทางมาถึงและได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 สายพันธ์ุใหม่ ประเทศต่างๆ ได้ตัดการเดินทางกับอังกฤษ เพื่อหยุดการแพร่กระจายของสาย
พันธุ์ใหม่ดังกล่าว ขณะที่เวียดนามยังคงให้บริการเที่ยวบินกลับประเทศ เพื่อน าพลเมืองที่ติดอยู่ในอังกฤษกลับบ้าน ท่ามกลางการแพร่ระบาดที่ทวีความ
รุนแรง 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ส านักข่าวไทย, sanook, newtv, thebangkokinsight, thaiPBS 
    -ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ 
โควิด 19 กลายพันธุ์ในอังกฤษ พบในประเทศไทยแล้ว โดยศูนย์ฯ ได้ถอดรหัสสายพันธุ์และพบเป็นสายพันธุ์อังกฤษ หรือ B.1.1.7 เป็นครอบครัวชาว
อังกฤษ 4 คน พ่อ แม่ ลูก ติดเช้ือทั้ง 4 คน มาจากเมือง Kent ประเทศอังกฤษ อยู่ใน ASQ รพ.เอกชน และมีการควบคุมอย่างดี ไม่ให้แพร่กระจาย
ออกไป 
5.วิจารณ์การท างานของรัฐบาล 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, newtv) 
   -น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด 19 รอบใหม่ทวีความรุนแรงแต่รัฐกลับใช้มาตรการเดิมเหมือนไม่
เรียนรู้การจัดการในครั้งท่ีผ่านมา คือสั่งย้ายและตั้งกรรมการ นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ไม่เคยแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะการระบาดรอบนี้ท่ีประกาศล็อกดาวน์ สั่งปิดร้านค้ารายย่อยของประชาชน แต่ไม่ปิดห้างสรรพสินค้า  
6.ผลโพลผู้น าแก้โควิด 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สปริงนิวส์, 
newtv, nationtv, innnews) 
    -ส านักวิจัย SUPER POLL น าเสนอผลส ารวจภาคสนามเรื่อง "ลุงตู่ ถือธงน า" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,104 ตัวอย่าง 
ระหว่างวันท่ี 29 ธ.ค. 2563-1 ม.ค. 2564 โดยผู้น าระดับสูงสุดของหน่วยงานรัฐ ส่วนราชการต่างๆ ที่แสดงความรับผิดชอบ ท างานหนักให้ประชาชน
เห็นเป็นแบบอย่าง ร้อยละ 89.4 ระบุ ปลัด ก.มหาดไทย ร้อยละ 87.5 ปลัด ก.พาณิชย์ ร้อยละ 86.8 ปลัด ก.แรงงาน และร้อยละ 82.4 ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ  ท่ีน่าสนใจคือ ร้อยละ 90.9 ยกย่องเชิดชูบุคลากรการแพทย์ ก.สาธารณสุข และข้าราชการกระทรวงต่างๆ ระดับล่างลงไป เช่น ผู้ว่าฯ 
สมุทรสาคร เป็นผู้เสียสละ แก้ปัญหาใกล้ชิดประชาชน เสี่ยงอันตรายติดเช้ือโควิด ร้อยละ 89.8 อยากเห็นการเมืองใหม่ ช่วยกันกอบกู้วิกฤต ไม่ซ้ าเติม 
คนท างาน และร้อยละ 89.5 ไม่สบายใจต่อพวกมือไม่พาย เอาเท้าราน้ า ของฝ่ายการเมือง โดยร้อยละ 84.4 ยังคงเช่ือมั่น สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกฯ น าแก้วิกฤตโควิด ขณะที่ร้อยละ 15.6 ไม่เช่ือมั่น 
7.ชาวบ้านกักตุนของ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์(ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, innnews, 77kaoded, sanook)  
    -ที่ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาปทุมธานี มีประชาชนจ านวนมากซื้อของใช้จ าเป็นเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 
หลังจาก จ.ปทุมธานี เพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตั้งแต่ 2 ม.ค. โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ประชาชนซื้อ คือน้ าดื่ม ปลากระป๋อง ข้าวสาร รวมถึง
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
8.เพจดังพัทยาโต้กรณีผู้เสียชีวิตเกี่ยวข้องกับบ่อน 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.มติชน 
     -จากกรณี โฆษก ศบค. รายงานว่า ผู้เสียชีวิตรายที่ 64 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิล าเนา จ.ชลบุรี มีโรคประจ าตัวคือเบาหวาน 
และมีประวัติเสี่ยงคือเล่นการพนันใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นั้น ล่าสุด เพจ Drama-addict ระบุ ญาติผู้เสียชีวิตฝากแจ้งว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้ไปเล่นการ
พนันจนติดเช้ือ แต่ติดมาจากคนใกล้ชิดที่ไปในพื้นที่เสี่ยง ขอร้องอย่าโพสต์ข้อมูลมั่ว ตอนนี้สภาพจิตใจลูกสาวผู้เสียชีวิตแย่มาก ทุกคนต้องร่วมกัน
รับผิดชอบสังคม 
 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์ มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ,กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าว
แปซิฟิก, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, sanook, workpoint, kapok, tnnthailand, js100) 
   -เวียดนาม พบผู้ป่วย COVID-19 สายพันธ์ุอังกฤษกลายพันธ์ุรายแรก ในหญิงวัย 44 ปี ท่ีเดินทางกลับจากอังกฤษ... มาเลเซีย ขยายการใช้มาตรการ
การควบคุมการสัญจรในระยะฟื้นฟูออกไปถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2564... อินเดีย จัดให้มีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมทั่วประเทศ หลังเตรียมอนุมัติให้น า
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของแอสตราเซเนกา-ออกซ์ฟอร์ด มาใช้เป็นกรณีฉุกเฉินในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ โดยมีเป้าหมายฉีดให้ได้ 300 ล้านคนภายใน
กลางปี 2564 
    -สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 84,940,408 ราย เสียชีวิต 1,842,771 ราย รักษาหาย 60,076,310 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 136  
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ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ 
อุบัติเหตุปีใหม่ 2564  
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.(มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, tnnthailand) 
   -นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ แถลงผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ว่า วันที่ 1 ม.ค. 
2564 เกิดอุบัติเหตุ 713 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 80 ราย ผู้บาดเจ็บ 709 ราย สาเหตุจากดื่มแล้วขับสูงสุด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ สงขลา 28 ครั้ง 
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด กทม. เชียงราย จังหวัดละ 5 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด สงขลา 30 ราย สรุปอุบัติเหตุสะสม 29 ธ.ค. 2563-1 ม.ค. 
2564 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,365 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 267 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,362 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ สงขลา จังหวัด
ละ 87 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 16 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 92 ราย     
ติดจีพีเอสรถพยาบาล 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด  
   -นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการลงนามความร่วมมือระหว่าง สธ.  สพฉ. และ บ.เอสซีจี 
แมเนจเม้นท์ ตามโครงการพัฒนาความปลอดภัยของรถพยาบาล 
    นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. กล่าวว่า สธ. มีนโยบายด้านความปลอดภัยของรถพยาบาล รพ.ในสังกัด โดยติดตั้ง GPS ตามมาตรฐานของ
กรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ บ.เอสซีจี โลจิสติกส์ฯ ได้สนับสนุนเทคโนโลยีพัฒนาระบบบริหารจัดการควบคุมก ากับ ติดตามการใช้รถพยาบาล พฤติกรรม
พนักงานขับรถ มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อพบความเสี่ยง ลดการเกิดอุบัติเหตุ โดย จ.อุดรธานี ด าเนินการแล้วพบอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง จึงขยาย
บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น  
อากาศหนาว 
สื่อที่น าเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ  
   -กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ช่วงวันท่ี 2 - 3 ม.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ท าให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 2-10 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
เนื่องจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรงข้ึน ท าให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตก
หนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล       
 
 

 


