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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 130 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 59 รายใหม (เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5 จากเมื่อวาน) ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 

19 ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 12,653 ราย มีผูเสียชีวิต 1 รายในวันนี้ ทำใหยอดรวมผูเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเปน 71 ราย 

• ในจำนวนน้ี รอยละ 76 (9,621 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.6 (71 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 23 (2,961 ราย) กำลังรักษาหรือแยกตัว  

• ผูปวย 59 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 8 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค  

o 28 รายจาก ‘การติดเชื้อภายในประเทศ’ และมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือ

สัมผัสกับผูติดเชื้อ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร (10 ราย) จังหวัดสมุทรสาคร (7 ราย) ราชบุรี (1 ราย) สมุทรปราการ (3 ราย) 

นครพนม (1 ราย) พระนครศรีอยุธยา (1 ราย) ระยอง (3 ราย) ตาก (1 ราย) ปทุมธานี (1 ราย) 

o ท่ีเหลือ 23 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติ (3 ราย) และประชากรไทย (20 ราย) ท่ีมีความเก่ียวของกับเหตุการณใน

จังหวัดสมุทรสาครและตรวจพบจากการสบืหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร (3 ราย) จังหวัดสมุทรสาคร (20 

ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 4,130 ราย 

o ผูปวยรายใหมท่ีพบในจังหวัดนครพนมวันน้ีเปนบุคคลท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพ่ือเยี่ยมครอบครัว 

• ขณะนี้พบผูติดเชื้อโควิด 19 จากการติดเชื้อภายในประเทศแลวใน 62 จังหวัด โดย 1 จังหวัดใหมที่พบผูปวยคือนครพนม มากกวา

ครึ่งหน่ึง (37) ของจังหวัดเหลาน้ีไมมีการรายงานผูปวยใน 7 วันท่ีผานมา 

o จังหวัดท่ีมียอดผูปวยสะสมเกิน 50 ราย ไดแก สมุทรสาคร (4,683 ราย) ชลบุรี (647 ราย) กรุงเทพมหานคร (619 ราย) ระยอง (571 

ราย) สมุทรปราการ (319 ราย) จันทบุรี (216 ราย) นนทบุรี (156 ราย) อางทอง (105 ราย) นครปฐม (77 ราย) และปทุมธานี (75 

ราย)  

• แผนภูมิดานลางแสดงการรายงานผูปวยยืนยันประจำวันในประเทศไทย การระบาดระลอกปจจุบัน (ระลอกท่ี 2) เริ่มข้ึนเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 

(ขอมูลจาก ศบค.) โดยสถิติยอดผูปวยสูงสุดคือวันท่ี 1 มกราคม พบผูปวยรายใหม 745 ราย  

 

20 มกราคม 2564 
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ผู้ป่วยโควดิ 19 รายใหม่ในประเทศไทย ตามวันที่รายงาน 
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วนัที่รายงาน 
ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 20 มกราคม 2564 



 
 
 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

 

ความคืบหนาจาก ศบค. 
• โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรสาคร  

o สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท. ) กำลังสำรวจสถานท่ีในจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือสรางโรงพยาบาลสนามแหงใหมขนาด 200 

เตียง เพ่ือใหแนใจวาผูปวยท่ีเปนบุคคลขามชาตจิะไดรับการดูแลและมีการแยกกักอยางเพียงพอและเหมาะสม คาดวาจะเริม่กอสรางได

ทันทีท่ีขอเสนอจาก ส.อ.ท. ไดรับการอนุมัต ิ

 

• การขึ้นทะเบียนและการตรวจรางกายสำหรับแรงงานขามชาติ  

o กระทรวงแรงงานไดเผยแพรแนวปฏิบัติสำหรับแรงงานขามชาติจากเมียนมา กัมพูชา และลาว ท้ังท่ีมีนายจางและไมมีนายจาง เก่ียวกับ

การข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตทำงานและบัตรสีชมพู  

o แนวทางเหลาน้ีจะชวยในการควบคุมโรคโควิด 19 และเน่ืองจากการระบาดระลอกท่ี 2 เกิดข้ึนในหมูแรงงานขามชาติเปนหลัก 

แนวทางจึงกำหนดใหแรงงานจาก 3 ประเทศน้ีตองข้ึนทะเบียนกับกระทรวงแรงงานภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ ซึ่งจะชวยใหทางการ

ไทยสามารถเฝาระวังโรคโควิด 19 ในประชากรกลุมเปราะบางไดงายข้ึน และปรับปรุงการเขาถึงบริการดานสุขภาพใหกับแรงงานขาติ

ในประเทศไทย 

o สามารถสอบถามขอมลูเพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตของหนวยงาน หรือสายดวน 1560 
 

คำอธิบาย 
คลิปวิดีโอวิทยาศาสตร 5 นาที เก่ียวกับสายพันธุของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 และวัคซีน 

 
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี ่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติใน

ระดับท่ีกวางข้ึน รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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