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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับที่ 138 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควดิ 19 จํานวน 756 รายใหม่ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากเม่ือวาน) ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วย

โควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 16,221 ราย  

• ในจํานวนนี ้ร้อยละ 69.6 (11,287 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.5 (76 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 29.9 (4,858 ราย) กําลงัรักษาหรือแยกกกั

ตวั ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในวันนี ้

• ผู้ ป่วย 756 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 10 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไมน่านมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค 

o 22 รายเก่ียวข้องกับความเสี่ยงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั หรือสมัผสักับผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วย จังหวดั

สมทุรสงคราม (9 ราย) กรุงเทพมหานคร (8 ราย) นนทบรีุ (1 ราย) อยธุยา (1 ราย) และสมทุรปราการ (3 ราย) 

o ท่ีเหลือ 724 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติ (710 ราย) และประชากรไทย (14 ราย) ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

เหตกุารณ์ในจงัหวดัสมทุรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัสมทุรสาคร (724 ราย) 

ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้กลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 6,972 ราย 

• ขณะนีพ้บผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการติดเชือ้ภายในประเทศแล้วใน 63 จงัหวดั ในวนันีไ้มพ่บผู้ ป่วยในจงัหวดัใหม ่47 จังหวัดไม่พบผู้ป่วย

ใหม่ใน 7 วันที่ผ่านมา และ 14 จังหวัดยงัไม่พบผู้ป่วยเลยตัง้แต่มีการระบาดระลอกใหม่  
• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย ได้แก่ สมทุรสาคร  (7,919 ราย) กรุงเทพมหานคร (735 ราย) ชลบรีุ (648 ราย) ระยอง (577 

ราย) สมทุรปราการ (341 ราย) จนัทบรีุ (221 ราย) นนทบรีุ (161 ราย) อา่งทอง (112 ราย) ปทมุธานี (86 ราย) และนครปฐม (77 ราย)  
 

ความคืบหน้าจาก ศบค.  

ความคืบหน้าจากจังหวัดสมุทรสาคร   

ผลจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดั 

สมทุรสาครสปัดาห์นีพ้บวา่การตดิเชือ้สว่น 

ใหญ่กระจกุตวัอยูใ่นเขตอําเภอเมือง 

 

การคลายมาตรการ   

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ใ ห้

สถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่งท่ี

สั ง กั ด แ ล ะ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร ดู แ ล ข อ ง

กระทรวงศกึษาธิการกลบัมาเปิดทําการในวนัท่ี 

1 กุมภาพันธ์ ยกเว้นสถานศึกษาในจังหวัด

สมุทรปราการ นครปฐม และปทุมธานี และ

สมทุรสาครท่ียงัต้องปิดตอ่ไป สาํหรับสถานศกึษาในกรุงเทพมหานคร และจงัหวดันนทบรีุ อนญุาตให้มีนกัเรียนไมเ่กิน 25 คนตอ่ห้องเรียน 

 

28 มกราคม 2564 
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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 
 

 

คาํอธิบาย : เดก็ โควดิ 19 และการตดิเชือ้ในโรงเรียน 
แม้วา่เราจะยงัคงต้องศกึษาเพ่ิมเตมิเก่ียวกบับทบาทของเด็กและวยัรุ่นในการแพร่เชือ้โควดิ 19 แต ่ณ ตอนนีเ้ราก็พอจะทราบข้อมลูบางสว่นแล้ว 

• ผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปีนัน้แตกต่างออกไปจากผู้ ใหญ่ จากยอดผู้ ป่วยโควิด 19 ทัง้หมดในปี 2563 จํานวน

ผู้ ป่วยท่ีเป็นเด็กอายตุํ่ากวา่ 18 ปี คิดเป็นเพียงร้อยละ 8 สาํหรับผู้ ป่วยอายตุํ่ากวา่ 20 ปี อตัราการเสยีชีวิตอยูท่ี่ร้อยละ 0.2 

• เด็ก ๆ มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ไวรัสและการสง่ตอ่เชือ้ไปยงัผู้ อ่ืนน้อยกวา่ การศึกษาชีใ้ห้เห็นวา่การแพร่เชือ้จากเด็กสูเ่ด็กและจากเด็กสู่

ผู้ ใหญ่ในโรงเรียนนัน้ตํ่ามากหากมีการบงัคบัใช้มาตรการปอ้งกนั ในทางกลบักนัการศกึษาพบวา่เด็กมกัรับเชือ้มาจากท่ีบ้านและชมุชน  

• หลกัฐานเดียวท่ีระบวุา่โรงเรียนเป็นแหลง่กระจายเชือ้โควิด 19 คือเหตกุารณ์ในประเทศอิสราเอลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งนกัเรียน

ได้รับอนญุาตให้ถอดหน้ากากในห้องเรียนปรับอากาศเพราะมีภาวะคลืน่ความร้อน ผลท่ีเกิดจากการระบายอากาศท่ีไมเ่พียงพอและการไม่

สวมหน้ากากคือมนีกัเรียน 153 รายและเจ้าหน้าท่ี 25 รายติดเชือ้โควิด 19  

• การบงัคบัใช้มาตรการเชิงสาธารณสขุและเชิงสงัคมอยา่งแข็งขนัและจริงจงัในสถานศึกษายงัคงเป็นเคร่ืองมือป้องกนัโรคท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ีสดุในการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโควิด 19 อยา่งไรก็ตามสาํหรับระดบัชมุชนนัน้ การตรวจพบเชือ้ให้เร็ว การแยกกกั การสบืหาผู้สมัผสั 

และการกกักนัโรค ยงัคงเป็นมาตรการท่ีสาํคญัลาํดบัต้น ๆ ควบคูไ่ปกบัมาตรการปอ้งกนัอ่ืน ๆ  

• สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-

measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance  

เนือ้หาสว่นท่ี 2 และ 3 ของเอกสารชดุนีจ้ะกลา่วถึงผลกระทบของการปิดบงัโรงเรียนท่ีมีตอ่ประชากรกลุม่ชายขอบ และการกลบัมาเปิดเรียนใน

ประเทศไทย 
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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 
 

 

องค์การอนามัยโลก : แหล่งความรู้และข้อมูลคําเก่ียวกับโควดิ 19   
องค์การอนามยัโลก ประเทศไทยได้ทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสขุในการให้ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับโควิด 19 แก่สาธารณชนทัง้ใน

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในรูปของสื่อต่าง ๆ ได้แก่ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอสัน้ รายงานสถานการณ์ประจําวนั ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทาง

เว็บไซต์ขององค์การอนามยัโลก ประเทศไทย (www.who.int) เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนบัสนนุรัฐบาลไทยผา่นกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ีสาํคญั 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติ

ในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมติรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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