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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับที่ 136 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควดิ 19 จํานวน 959 รายใหม่ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 จากเม่ือวาน) ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วย

โควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 14,646 ราย  

• ในจํานวนนี ้ร้อยละ 75 (10,892 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.5 (75 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 25 (3,679 ราย) กําลงัรักษาหรือแยกกกัตวั ไม่

มีรายงานผู้เสียชีวิตในวันนี ้

• ผู้ ป่วย 959 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 22 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไมน่านมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค 

o 89 รายเก่ียวข้องกับความเสี่ยงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั หรือสมัผสักับผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วย จังหวดั

สมทุรสาคร (70 ราย) กรุงเทพมหานคร (17 ราย) สมทุรสงคราม (1 ราย) อบุลราชานี (1 ราย) 

o ท่ีเหลือ 848 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติ (760 ราย) และประชากรไทย (88 ราย) ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

เหตกุารณ์ในจงัหวดัสมทุรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัสมทุรสาคร (844 ราย) 

และกรุงเทพมหานคร (4 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้กลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 5,532 ราย 

• ขณะนีพ้บผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการติดเชือ้ภายในประเทศแล้วใน 63 จังหวัด ในวันนีไ้ม่พบผู้ป่วยในจังหวัดใหม่  
• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย ได้แก่ สมทุรสาคร  (6,394 ราย) กรุงเทพมหานคร (721 ราย) ชลบรีุ (648 ราย) ระยอง (576 

ราย) สมทุรปราการ (336 ราย) จนัทบรีุ (220 ราย) นนทบรีุ (160 ราย) อา่งทอง (110 ราย) ปทมุธานี (85 ราย) และนครปฐม (77 ราย)  
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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.  

• การคลายมาตรการ  

 ในวนัพรุ่งนี ้(27 มกราคม) ศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข และคณะทํางานของ ศบค. จะได้ข้อสรุป

เก่ียวกบัการคลายมาตรการสาํหรับธุรกิจประเภทตา่ง ๆ และจะยื่นเร่ืองให้ ศบค. พิจารณาในวนัท่ี 29 มกราคม 

• การแบ่งเบาภาระสาํหรับครอบครัวรายได้น้อย 

 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จัดโครงการ “ปันสขุสู่ชุมชน” เพ่ือนําผลิตภณัฑ์อุปโภคบริโภคท่ีจําเป็น 

รวมทัง้หน้ากากอนามยั และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยใน 25 จังหวดัพืน้ท่ีควบคมุสงู 

โดยจะดําเนินการกระจายสนิค้าในวนัพรุ่งนีใ้ห้กบั 5 จงัหวดัท่ีมีความต้องการเร่งดว่นสงูสดุ ได้แก่ นนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรสาคร 

สมทุรปราการ และกรุงเทพมหานคร. 

 

คาํอธิบาย 

ชมวดิีโอคลปิ “วิทยาศาสตร์ 5 นาที” โดยองค์การอนามยัโลก เก่ียวกบัผลกระทบของ

มลภาวะตอ่โรคโควิด 19 

 

 

 

องค์การอนามัยโลก : แหล่งความรู้และ

ข้อมูลคาํเก่ียวกับโควดิ 19   
องค์การอนามยัโลก ประเทศไทยได้ทํางานร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ

ในการให้ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับโควิด 19 แก่สาธารณชนทัง้ใน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปของสื่อต่าง ๆ ได้แก่ อินโฟกราฟิก 

คลิปวิดีโอสัน้ รายงานสถานการณ์ประจําวนั ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทาง

เว็บไซต์ขององค์การอนามยัโลก ประเทศไทย เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนบัสนนุรัฐบาลไทยผา่นกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ีสาํคญั 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติ

ในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมติรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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