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ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 133 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 198 รายใหม่ (ลดลงร้อยละ 36 จากเม่ือวาน) ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วย

โควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 13,302 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 รายในวันนี ้

• ในจํานวนนี ้ร้อยละ 78.5 (10,448 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.5 (72 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 21 (2,782 ราย) กําลงัรักษาหรือแยกตวั  

• ผู้ ป่วย 198 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 18 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค  

o 69 รายเก่ียวข้องกับความเส่ียงจากการทํางาน การเดินทางไปยังสถานท่ีแออัด หรือสัมผัสกับผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วย จังหวัด

สมทุรสาคร (56 ราย) กรุงเทพมหานคร (5 ราย) อ่างทอง (1 ราย) สมทุรสงคราม (5 ราย) สมทุรปราการ (1 ราย) ระยอง (1 ราย) 

o ท่ีเหลือ 111 รายท่ีมีการรายงานในวันนีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติ (109 ราย) และประชากรไทย (2 ราย) ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

เหตุการณ์ในจงัหวดัสมทุรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัสมทุรสาคร (107 ราย) 

กรุงเทพมหานคร (4 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้กลุ่มนีเ้พ่ิมขึน้เป็น 4,495 ราย 

• ขณะนีพ้บผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการติดเชือ้ภายในประเทศแล้วใน 63 จังหวัด ในวันนีไ้ม่พบผู้ป่วยในจังหวัดใหม่  
• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย ได้แก่ สมทุรสาคร  (5,184 ราย) กรุงเทพมหานคร (657 ราย) ชลบุรี (648 ราย) ระยอง (573 

ราย) สมทุรปราการ (322 ราย) จนัทบรีุ (220 ราย) นนทบรีุ (159 ราย) อ่างทอง (110 ราย) ปทมุธานี (85 ราย) และนครปฐม (77 ราย)  

 

 

 

23 มกราคม 2564 

72 2,782 
กําลังรักษา 

10,488 
(+224) 
หายดีแล้ว 

(+198) 
ยืนยันแล้ว 

 

13,302 
 (+1) 

เสียชีวิต 
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ยอ
ดใ

หม่
 



 
 
 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 
 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• วัคซนี   

o คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กําลงัพฒันาวคัซีนโควิด 19 ชื่อ ‘ChulaCOV 19’ โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกนักบัวคัซีนของ

บริษัท Pfizer-BioNTech และบริษัท Moderna เช่น สารพนัธุกรรมประเภทอาร์เอ็นเอนํารหสั (mRNA) ซึง่ช่วยให้ร่างกายผลิตโปรตีนท่ี

กระตุ้นการตอบสนองของภมูิคุ้มกนัต่อไวรัส 

o การทดสอบทางคลินิกระยะท่ี 1 ของวคัซีนนีจ้ะดําเนินการกบัอาสาสมคัรอายรุะหว่าง 18 ถึง 75 ปี ในเดือนเมษายน คาดว่าจะทราบ

ผลการทดสอบในเดือนมิถนุายน การทดสอบทางคลินิกขัน้ต่อไปได้มีการวางแผนไว้แล้ว และคาดว่าจะเร่ิมผลิตวคัซีนได้ภายในสิน้ปีนี ้

• ข้อมูลสําหรับแรงงานข้ามชาต ิ

o องค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ได้เปิดตวัแอปพลิเคชนัใหม่ชื่อ ‘MOVE’ ซึง่ให้

ข้อมลูเก่ียวกบัข้อควรระวงัสําหรับโรคโควิด 19 และข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในภาษาเมียนมา ลาว เขมร 

และภาษาไทย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัได้โดยสแกนรหสัคิวอาร์ หรือไปท่ีทวิตเตอร์ของ IOM 

ประเทศไทย 

• การสืบหาผู้สัมผัส 

o จากการสืบหาผู้ สัมผัสของผู้ ประกาศ

ข่าวช่อง NBT ท่ีพบผลตรวจเชือ้เป็น

บวกเมื่อวานนี ้ทําให้ทราบว่าผู้ประกาศ

ข่าว ศบค. จากช่อง NBT เป็นผู้สัมผัส

ความเส่ียงสูง และโฆษก ศบค. เป็นผู้

สัมผัสความเส่ียงตํ่า แผนภูมิด้านขวา

สรุปแนวปฏิบัติ สําหรับผู้ สัมผัสของ

ผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19  

 

คาํอธิบาย EUL 

ขัน้ตอน “บญัชีการใช้งานในกรณีฉกุเฉิน” (EUL) 

ขององค์การอนามัยโลก เป็นขัน้ตอนในการ

ประเมินและจดัทํารายการวคัซีน การบําบดัโรค 

และการวินิจฉัยภายนอกร่างกายท่ียังไม่ได้

ใบอนุญาตโดยอิงจากความเส่ียง มีจุดมุ่งหมาย

สูงสุดเพ่ือเร่งให้ผลิตภัณฑ์เหล่านีพ้ร้อมใช้งาน

สําหรับผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉกุเฉินทางสาธารณสขุ 

 

 

แนวปฏิบตัิสําหรับผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคโควดิ 19 

ผู้ป่วยยืนยัน 

โฆษก ศบค. 

เสี่ยงสูง เสี่ยงต่ํา ไม่เสี่ยง 

ผู้สัมผัสใกล้ชิดของ

ผู้ป่วยยืนยัน = ผู้สัมผัส

ความเสี่ยงสูง 

• กักโรคตนเอง 

• ตรวจเชือ้โดย

ห้องปฏิบัติการ 

ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้สัมผัสความ

เสี่ยงสูง = ผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ํา 

• ดูอาการตนเอง + หลีกเลี่ยง

การออกไปข้างนอก 

• สวมหน้ากาก 

ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้สัมผัสความ

เสี่ยงต่ํา = ไม่เสี่ยง 

• ไม่จําเป็นต้องกักโรค 

• ไม่จําเป็นตรวจเชือ้โดย

ห้องปฏิบัติการ 
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 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 
 

 

องค์การอนามัยโลก : แหล่งความรู้และข้อมูล

คาํเกี่ยวกับโควิด 19   
องค์การอนามยัโลก ประเทศไทยได้ทํางานร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุในการให้

ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับโควิด 19 แก่สาธารณชนทัง้ในภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ในรูปของส่ือต่าง ๆ ได้แก่ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอสัน้ รายงาน

สถานการณ์ประจําวนั ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ขององค์การอนามยัโลก 

ประเทศไทย (www.who.int) เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ 

 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกใน

ประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนบัสนนุรัฐบาลไทยผ่านกระทรวง

สาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามัยโลกยัง

สนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้าม

ชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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