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ยืนยันแล้ว กาํลังรักษา หายดีแล้วเสียชีวิต

ข้อมูลสาํคัญ

New COVID-19 cases in Thailand, by date of reporting

• เม่ือวนัที่ 17 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตักิาร พบผู้ป่วยใหม่ 374 ราย จากโรคโควดิ 19 ทําให้จํานวนรวมของผู้ที่ป่วย
ด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 12,054 ราย ในจํานวนนี ้

o ร้อยละ 75 (9,015 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 1 (70) เสียชีวิต และร้อยละ 25 (2,969) อยูใ่นระหวา่งการรักษาหรือการแยกตวั 

• ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในวันนี ้ 

• ผู้ ป่วย 374 รายที่ได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการในวนันี ้ประกอบด้วย

o บคุคล 10 รายที่เดินทางเข้าประเทศไทยเม่ือไมน่านมานี ้และได้รับการวินิจฉัยในสถานกกักนัโรค 

o 43 รายมีความเก่ียวข้องกบัความเก่ียวข้องกบัความเสี่ยงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานที่แออดั หรือสมัผสักบัผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วย 

กรุงเทพมหานคร (10 ราย) ขอนแก่น (2 ราย) ตาก (1 ราย) นนทบรีุ (2 ราย) พระนครศรีอยธุยา (1 ราย) สมทุรสาคร (24 ราย) สพุรรณบรีุ (1 ราย) อา่งทอง (1

ราย)

o ที่เหลือ 321 รายที่มีการรายงานในวันนีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติ (198 ราย) ประชากรไทย (122 ราย) และบุคคลสัญชาติอ่ืนอีก 1 ราย ที่มีความ
เก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในจงัหวดัสมทุรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัชลบรีุ (1 ราย) ตรัง (2 ราย) ปราจีนบรีุ (1 

ราย) พทัลงุ (3 ราย) ระยอง (2 ราย) สมทุรปราการ (1 ราย) สมทุรสาคร (311 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ตดิเชือ้กลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 3,707 ราย
• ในการระบาดระลอกใหม่ (ระหวา่งวนัที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 17 มกราคม 2564) มีการรายงานผู้ ป่วยยนืยนัแล้ว 7,817 ราย ในจํานวนนี ้3,607 รายมาจากการ

ติดเชือ้ภายในประเทศ 3,707 รายพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 503 รายเป็นบคุคลที่เดินทางกลบัจากตา่งประเทศ ณ ปัจจบุนั 5,075 รายหายดีแล้ว 2,732

รายกําลงัรับการรักษา และ 10 รายเสียชีวิต 
• ขณะนีพ้บผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการติดเชือ้ภายในประเทศแล้วใน 61 จงัหวดั ในวันนีพ้บผู้ติดเชือ้ (3 ราย) ในจังหวัดใหม่คือพัทลุง

• ใน 61 จงัหวดัที่พบผู้ ป่วยที่ยงัมีเชือ้อยูน่ัน้ 10 จงัหวดัมีการรายงานผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย 14 จงัหวดัมีการรายงานระหวา่ง 11 ถึง 50 รายสะสม และ 37 จงัหวดั

มีการรายงานระหวา่ง 1 ถึง 10 รายสะสม
• 10 จงัหวดัที่มียอดผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย ได้แก่ สมทุรสาคร (4,198 ราย) ชลบรีุ (645 ราย) ระยอง (576 ราย) กรุงเทพมหานคร (575 ราย) สมทุรปราการ (313 

ราย) จนัทบรีุ (216 ราย) นนทบรีุ (152 ราย) นครปฐม (197 ราย) อา่งทอง (77 ราย) และปทมุธานี (73 ราย)

Source: MOPH Thailand, 17 January 2021

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย

ยอดผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ในประเทศไทย ตามวันที่รายงาน

วนัที่รายงาน
ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 17 มกราคม 2564 
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• The Thailand COVID19 situation report is available in Thai and English, please visit

• For regular updates on WHO’s response in Thailand, please visit

• For global figures and technical advice from WHO, please visit

WHO Thailand

World Health Organization Country Office for Thailand 4th Fl.,
Permanent Secretary Bldg 3 Ministry of Public Health, Nonthaburi
Thailand, 11000

Media queries sethawebmaster@who.int and kanpirom@who.int
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WHO@WHOThailandwww.who.int/thailand

For latest updates and resources, please visit:

ความคืบหน้าจาก ศบค.

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย
องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนบัสนนุรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสขุ แบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการที่สําคญั ตลอดจนแนวทางและความ

คืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติในระดบัที่กว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการ

ดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย

• การขึน้ทะเบียนแรงงานข้ามชาตจิากประเทศเพื่อนบ้าน
o มีแรงงานอพยพประมาณ 2.5 ล้านคนจากประเทศเมียนมา กมัพชูา และลาวที่ขึน้ทะเบียนในประเทศไทย และอีกประมาณ 500,000 คนที่ไมไ่ด้ขึน้ทะเบียน 

ขอให้นายจ้างและแรงงานข้ามชาติดําเนินการขึน้ทะเบียนกบักระทรวงแรงงานโดยเร็วที่สดุ สามารถขึน้ทะเบียนออนไลน์ได้ระหวา่งวนัที ่15 มกราคมถึง 13 
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• มาตรการเพิ่มเติมสาํหรับกลุ่มความเสี่ยงสูง 
o กรุงเทพมหานครจะบงัคบัใช้มาตรการเพ่ิมเติมสําหรับกลุม่ความเสี่ยงสงู บคุคลที่ได้รับการระบวุา่เป็นผู้สมัผสัใกล้ชิดของผู้ ป่วยยนืยนัและมีความเสี่ยงสงูจะ

ได้รับจดหมายจากทางการให้ทําการแยกกกัตนเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วนั นอกจากนีน้ายจ้างก็จะได้รับจดหมายเชน่กนัเพ่ือให้บงัคบัใช้มาตรการที่เหมาะสม

กบัพนกังานและในที่ทํางาน 

o กระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศวา่บคุคลทีถ่กูระบวุา่เป็นกลุม่เสี่ยงสงูจะได้รับการตรวจหาเชือ้โควิด 19 สองครัง้ การตรวจเชือ้ครัง้แรกจะเกิดขึน้เม่ือบคุคล

ได้รับการระบวุา่มีความเสี่ยงสงู และจะมีการตรวจเชือ้ซํา้ใน 5-7 วนัให้หลงัจากการตรวจเชือ้ครัง้แรก

• การใช้ซอฟต์แวร์ปัญญาประดษิฐ์เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรม

การป้องกันโรคของประชาชน
o กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมได้พฒันา

ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือสนบัสนนุ ศบค. และหน่วยงาน ใน

การเฝา้ระวงัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคในพืน้ที่สาธารณะ

o ซอฟต์แวร์จะใช้เทคโนโลยีการตรวจจบัใบหน้าเพ่ือตรวจสอบวา่

บคุคลสวมหน้ากากอนามยัและเว้นระยะหา่งหรือไม ่ซอฟต์แวร์ยงั

สามารถรวบรวมข้อมลูตามเวลาจริงและในระดบัทีก่ว้างขึน้ ผลการ

วิเคราะห์ข้อมลูจากซอฟต์แวร์นีจ้ะถกูนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ

เชิงนโยบายและการสื่อสารกบัประชาชนตามความเหมาะสม

• การเฝ้าระวังและกลไกที่เกี่ยวข้องกบักิจกรรมผิด

กฎหมาย
o เม่ือพบเห็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ที่อาจเพ่ิมความเสี่ยงของการ

ระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้ประชาชนแจ้งไปยงัสํานกั

นายกรัฐมนตรีผ่านชอ่งทางตอ่ไปนี:้

สายดว่นของรัฐบาล 1111 (24 ชัว่โมง)

ตู้  ปณ. 1111 (ทําเนียบรัฐบาล)

แอปพลิเคชนัในโทรศพัท์มือถือ : PSC 1111
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