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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับที่ 131 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 142 รายใหม่ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 จากเม่ือวาน) ทําให้ยอดรวมของ

ผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 12,795 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี ้

• ในจํานวนนี ้ร้อยละ 77 (9,842 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.6 (71 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 23 (2,882 ราย) กําลงัรักษาหรือแยกตวั  

• ผู้ ป่วย 142 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการในวนันี ้ประกอบด้วย 

• 17 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไมน่านมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค  

• 88 รายจาก ‘การติดเชือ้ภายในประเทศ’ และมีความเก่ียวข้องกบัความเสีย่งจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั หรือสมัผสั

กบัผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วย จงัหวดัสมทุรสาคร (63 ราย) กรุงเทพมหานคร (14 ราย) เชียงราย (1 ราย) อ่างทอง (4 ราย) นนทบรีุ (2 ราย) 

ปทมุธานี (1 ราย) ระยอง (1 ราย) ชลบรีุ (1 ราย) จนัทบรีุ (1 ราย) 

• ที่ เหลือ 37 รายที่ มีการรายงานในวันนีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติ (28 ราย) และประชากรไทย (9 ราย) ที่ มีความเกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผู้ สมัผัสและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร (29 ราย)

กรุงเทพมหานคร (2 ราย) ปทมุธานี (3 ราย) จนัทบรีุ (3 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้กลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 4,167 ราย 

• ขณะนีพ้บผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการติดเชือ้ภายในประเทศแล้วใน 63 จังหวัด โดย 1 จังหวัดใหม่ที่พบผู้ป่วย (1 ราย) ในวันนี ้

คือเชียงราย 

• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย ได้แก่ สมทุรสาคร  (4,775 ราย) ชลบรีุ (648 ราย) กรุงเทพมหานคร (635 ราย) ระยอง (572 

ราย) สมทุรปราการ (319 ราย) จนัทบรีุ (220 ราย) นนทบรีุ (158 ราย) อา่งทอง (109 ราย) ปทมุธานี (79 ราย) และนครปฐม (77 ราย)  

• สดัส่วนของยอดผู้ เสียชีวิตจากการระบาดระลอกท่ี 2 จนถึงปัจจุบนันัน้ตํ่ากว่าในระลอกแรกท่ีร้อยละ 0.13 ต่อร้อยละ 1.42 ตามลําดบั 

โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงูคือโรคประจําตวัท่ีพบมากท่ีสดุในผู้ ป่วยรายงาน ดงัตารางด้านลา่ง 

 

21 มกราคม 2564 
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หายดีแล้ว 
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 (+0) 

เสียชีวิต 

 

 

สถิติผู้ เสียชีวิตจากโควิด 19 ในระลอกแรกและระลอกใหม่ 

ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ระลอกแรก (4,237 ราย) ระลอกใหม่ (15 ธ.ค. 53 - 20 ม.ค. 54) (8,416 ราย) 

ยอดผู้เสียชีวติ (ร้อยละ) 

อายุ 

เฉล่ีย (ต่ําสดุ-สงูสดุ) 

   ต่ํากวา่ 60 

   60 ขึน้ไป 

 อัตราส่วนเพศ (ชาย:หญงิ) 
 

โรคประจําตวั 

   เบาหวาน 

   ความดนัโลหติสงู 

   ไขมนัในเลือดสงู 

   โรคปอด 

   ไตล้มเหลว 

 



 
 
 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. 
 

• สมุทรสาคร : กําหนดเปา้หมายในการเข้าถึงประชาชน 2,000-3,000 คนตอ่วนั ในการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก 

• นครพนม : ผู้ ป่วยรายแรกท่ีมีการรายงานในจงัหวดันครพนมเมื่อเร็ว ๆ นีม้ีความเก่ียวข้องกบัแหลง่การพนนัในจงัหวดัระยอง 

• กรุงเทพมหานคร : หนว่ยงานด้านสขุภาพได้ช่ืนชมผู้ ป่วยโควิด 19 รายลา่สดุ ซึง่เป็นดีเจท่ีมีช่ือเสยีงทา่นหนึง่ท่ีได้แจ้งให้สาธารณชนทราบ

อยา่งรวดเร็วเมื่อพบวา่ตนตดิเชือ้ เน่ืองจากปฏิบตัิตามคาํแนะนํา และเป็นการช่วยให้ผู้สมัผสัท่ีมีความเสีย่งสงูได้รับการตรวจเชือ้โดยเร็วท่ีสดุ 

• วัคซนี: สถาบนัวคัซีนแหง่ชาติยนืยนัอีกครัง้วา่วคัซนีของอ็อกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกาท่ีผลติโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ในประเทศไทยจะ

ได้มาตรฐานสากล และจะมวีคัซนีเพียงพอสาํหรับประเทศไทย 

 

คาํอธิบาย 
 

ภาวะข้อมูลระบาด (Infodemic) คืออะไร? 

• ภาวะข้อมลูระบาด (รากศพัท์ Infodemic มาจากคาํวา่ info “ข้อมลู” + pandemic “การระบาดใหญ่”) คือภาวะท่ีมีข้อมลูและขา่วสารล้น

เกินทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงขา่วลอื ข้อมลูท่ีผิด (misinformation) และการบิดเบือนข้อมลู (disinformation) ซึง่มกัถกูผลติขึน้เพ่ือ

สนองจดุประสงค์ของคนกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

• ข้อมลูท่ีผิด / บิดเบือนสามารถสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพและอาจนําไปสูก่ารตีตราและการเลอืกปฏิบตัิ ทําลายความไว้วางใจท่ีประชาชนมีตอ่

หนว่ยงานด้านสาธารณสขุ และนําไปสูผ่ลเสยีตอ่มาตรการสาธารณสขุ และประสทิธิผลของมาตรการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 

19  

ตวัอยา่งผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายของภาวะข้อมลูระบาดคือขา่วลอืเก่ียวกบัวคัซีนโควิด 19 ซึง่ทําให้ประชาชนขาดความมัน่ใจในวคัซนี ใน

ปัจจบุนั ความลงัเลของประชาชนในการรับวคัซีนและการปฏิเสธวคัซีนถือเป็นหนึง่ในภยัคกุคามท่ีร้ายแรงท่ีสดุของหนว่ยงานสาธารณสขุ และ

สร้างความกงัวลในการฉีดวคัซีนโควิด 19 ทัว่โลก  
 

สามารถศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี  

https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management/1st-who-training-in-infodemic-management   
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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 
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ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 

แผนภาพนีแ้สดงให้เห็นวา่การบิดเบือนข้อมลู

สามารถแพร่กระจายได้อยา่งไร และเราสามารถ

ลดการแพร่กระจายข้อมลูเหลา่นีไ้ด้หากเรา

ตรวจสอบแหลง่ข้อมลู และฉกุคดิพิจารณาถงึ

ความถกูต้อง และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ก่อน

แบง่ปันข้อมลู 

เราทกุคนสามารถรับมือภาวะข้อมลูระบาดนีไ้ด้

หากเราร่วมมือกนั และชว่ยกนัเผยแพร่ข้อมลูท่ี

ชดัเจนและถกูต้องอยา่งทนัทว่งที 
 

 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนบัสนนุรัฐบาลไทยผา่นกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ีสาํคญั 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติ

ในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมติรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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