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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 135 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 187 รายใหม (เพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 จากเมื่อวาน) ทำใหยอดรวมของผูปวยโค

วิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 13,687 ราย  

• ในจำนวนนี้ รอยละ 78 (10,662 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.5 (75 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 21.5 (2,950 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว มี

ผูเสียชีวิต 2 รายในวันนี ้

• ผูปวย 187 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 10 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 61 รายเกี ่ยวของกับความเสี ่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัสกับผู ติดเชื ้อ ประกอบดวย จังหวัด

สมุทรสาคร (35 ราย) กรุงเทพมหานคร (20 ราย) สมุทรสงคราม (3 ราย) ระยอง (1 ราย) สมุทรปราการ (2 ราย) 

o ที่เหลือ 116 รายที่มีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติ (106 ราย) และประชากรไทย (10 ราย) ท่ีมีความเกี ่ยวของกับ

เหตุการณในจังหวัดสมุทรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร (113 ราย) 

กรุงเทพมหานคร (2 ราย) และระยอง (1 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 4,684 ราย 

• ขณะนี้พบผูติดเชื้อโควิด 19 จากการติดเชื้อภายในประเทศแลวใน 63 จังหวัด ในวันนี้ไมพบผูปวยในจังหวัดใหม  

• 10 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยสะสมเกิน 50 ราย ไดแก สมุทรสาคร  (5,480 ราย) กรุงเทพมหานคร (700 ราย) ชลบุรี (648 ราย) ระยอง (576 ราย) 

สมุทรปราการ (336 ราย) จันทบุรี (220 ราย) นนทบุรี (160 ราย) อางทอง (110 ราย) ปทุมธานี (85 ราย) และนครปฐม (77 ราย)  
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แผนที่การติดเชือ้ประจาํสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1-4 ปี 2564) 

3-9 ม.ค. 2564 

(สัปดาห์ท่ี 1) 
10-16 ม.ค. 2564 

(สัปดาห์ท่ี 2) 

17-23 ม.ค. 2564 

(สัปดาห์ท่ี 3) 
24-25 ม.ค. 2564 

 

13 ธ.ค. 2563 –  
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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 
 

ความคืบหนาจาก ศบค.  
• สถานการณในกรุงเทพมหานคร  

 กรุงเทพมหานครพบผูปวยยืนยันจากการการระบาดระลอกใหมแลว 700 ราย ในวันน้ีมีรายงานผูปวยใหม 22 ราย 

 ในสัปดาหน้ีจะมีการคนหาผูปวยเชิงรุกในโรงงานในกรุงเทพมหานคร 

• สมุทรสาคร  

 จังหวัดสมุทรสาครพบผูปวยยืนยันจากการระบาดระลอกใหมแลว 5,480 ราย ในวันน้ีมีรายงานผูปวยรายใหม 148 ราย 

 สมุทรสาครตั้งเปาหมายท่ีจะตรวจหาเช้ือใหกับประชาชนใหได 10,000 คนตอวันในสัปดาหน้ี 

 ณ ปจจุบัน โรงพยาบาลสนามรองรับผูปวยได 1,091 เตียง โดยจะขยายขีดความสามารถของโรงพยาบาลสนามและสถานท่ีกักกัน

โรงในโรงงานใหเปน 3,000 เตียง เพ่ือทำการรักษาและการแยกกักผูปวยรายใหมท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนในปลายสัปดาหน้ี 

• การคลายมาตรการ  

 ศบค. กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำลังหารือเรื่องการอนุมัติใหเปดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

• การระงับบริการรถไฟในประเทศ 

 การรถไฟแหงประเทศไทยจะระงับการใหบริการรถไฟนอกช่ัวโมงเรงดวน 57 สาย เริ่มตั้งแตวันพรุงน้ี (26 มกราคม) เพ่ือลดการ

เดินทางท่ีไมจำเปนซึ่งทำใหเกิดการระบาดของโควิด 19  

 

คำอธิบาย 

ในคลิปวิดีโอน้ี แพทยหญิงเรนู การก เจาหนาท่ีการแพทยขององคการอนามัยโลก 

ประเทศไทย ไดมาใหความกระจางเก่ียวกับวัคซีนในประเทศไทยในรายการขาว

ภาษาอังกฤษ “Newsline” ทางชอง NBT 
 

องคการอนามัยโลก : แหลงความรูและขอมูลคำ

เกี่ยวกับโควิด 19   
องคการอนามัยโลก ประเทศไทยไดทำงานรวมกับกระทรวงสาธารณสุขในการให

ความรู และขอมูลเกี ่ยวกับโควิด 19 แกสาธารณชนทั ้งในภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ในรูปของสื่อตาง ๆ ไดแก อินโฟกราฟก คลิปวิดีโอสั้น รายงาน

สถานการณประจำวัน ซึ่งสามารถเขาถึงไดทางเว็บไซตขององคการอนามัยโลก 

ประเทศไทย (www.who.int) เฟซบุก และทวิตเตอร 
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี ่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติใน

ระดับท่ีกวางข้ึน รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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