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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 137 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 819 รายใหม (เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 จากเมื่อวาน) ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 

19 ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 15,465 ราย  

• ในจำนวนนี้ รอยละ 71.5 (11,054 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.5 (76 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 28 (4,335 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว มี

รายงานผูเสียชีวิต 1 รายในวันนี ้

• ผูปวย 819 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 11 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 14 รายเก่ียวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานท่ีแออัด หรือสัมผัสกับผูตดิเช้ือ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร 

(6 ราย) จังหวัดสมุทรสงคราม (1 ราย) เพชรบุรี (1 ราย) นนทบุรี (1 ราย) ปทุมธานี (1 ราย) อางทอง (1 ราย)สมุทรปราการ (1 ราย) 

จันทบุรี (1 ราย) 

o 78 รายในจังหวัดสมุทรสาครอยูในระหวางการสอบสวนโรค 

o ท่ีเหลือ 716 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติและประชากรไทยท่ีมีความเก่ียวของกับเหตุการณในจังหวัดสมุทรสาคร

และตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร (714 ราย) ระยอง (1 ราย) และสมุทรปราการ 

(1 ราย) อีก 714 ราย อยูในระหวางการสอบสวนโรค ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 6,248 ราย 

• ขณะนี้พบผูติดเชื้อโควิด 19 จากการติดเชื้อภายในประเทศแลวใน 63 จังหวัด ในวันนี้ไมพบผูปวยในจังหวัดใหม  

• 10 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยสะสมเกิน 50 ราย ไดแก สมุทรสาคร  (6,394 ราย) กรุงเทพมหานคร (721 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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แผนที่การระบาด แผนที่มาตรการ 

(คลายมาตรการอย่างบูรณาการ) 

จํานวนผู้ ป่วย

ใน 63 จงัหวดั 

ไม่พบผู้ป่วย 

ไม่พบผู้ป่วยใน 7 วนัที่ผ่านมา 

ไม่พบผู้ป่วยใน 5-6 วนัที่ผ่านมา 

ไม่พบผู้ป่วยใน 3-4 วนัที่ผ่านมา 

พบผู้ป่วยใน 1-3 วนัที่ผ่านมา 

 

 

ข้อมูลตัง้แต่ 27 ม.ค. 2564 

 

พืน้ท่ีเฝา้ระวงั (35 จงัหวัด) 

พืน้ท่ีเฝา้ระวงัสงู (17 จงัหวดั) 

พืน้ท่ีควบคมุ (20 จงัหวัด) 

พืน้ท่ีควบคมุสูง (4 จงัหวดั) 

พืน้ท่ีควบคมุสูงมาตรการเข้มงวด: 

สมทุรสาคร 
15 ธ.ค. 2563 – 21 ม.ค. 2564 

 

 

21 - 27 ม.ค. 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.  
การคลายมาตรการ  

กระทรวงสาธารณสุขไดเสนอให ศบค. พิจารณาคลายมาตรการตามหลักการดังตอไปน้ี 

• กำหนดเขตกันชนในบริเวณท่ีตดิตอกับจังหวัดความเสี่ยงสูง  

• แบงพ้ืนท่ีเปน 5 ประเภท ไดแก พ้ืนท่ีควบคุมสูงและใชมาตรการเขมงวด พ้ืนท่ีควบคุมสูง พ้ืนท่ีควบคุม พ้ืนท่ีเฝาระวังสูง และพ้ืนท่ีเฝาระวัง  

• จังหวัดท่ีไมพบหรือมีการแพรเช้ือในระดับต่ำ อาจพิจารณาบังคับใชมาตรการตาง ๆ ในระดับอำเภอ 

• การมีสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการแพรระบาดของเช้ือโควิด 19 เชน สถานบันเทิง บอนการพนัน และสนามชนไก ในพ้ืนท่ี 

• ความเสีย่งของการเขาเมืองผดิกฎหมายผานจังหวัดชายแดน 

 

คำอธิบาย 

ชมวิดีโอคลิป “วิทยาศาสตร 5 นาที” โดยองคการอนามัยโลก เกี่ยวกับการเปด

เรียน 

โรงเรียนควรประเมินความเสี่ยงอยางไรกอนท่ีจะกลับมาเปดทำการ และเรามีขอมลู

อะไรบางเก่ียวกับเด็ก ๆ และโรคโควิด 19 

ดร. มาเรีย แวน แครโคฟ จะมาอธิบายใหเราฟงในวิทยาศาสตร 5 นาที การสนทนา

วาดวยวิทยาศาสตรโดยองคการอนามัยโลก 

 

องคการอนามัยโลก : แหลงความรูและขอมูล

คำเกี่ยวกับโควิด 19   
องคการอนามัยโลก ประเทศไทยไดทำงานรวมกับกระทรวงสาธารณสุขใน

การใหความรูและขอมูลเก่ียวกับโควิด 19 แกสาธารณชนท้ังในภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ในรูปของสื่อตาง ๆ ไดแก อินโฟกราฟก คลิปวิดีโอสั้น รายงาน

สถานการณประจำวัน ซึ่งสามารถเขาถึงไดทางเว็บไซตขององคการอนามัย

โลก ประเทศไทย (www.who.int) เฟซบุก และทวิตเตอร 
 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี ่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติใน

ระดับท่ีกวางข้ึน รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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USEFUL 
LINKS 

• 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. 

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 

WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

For latest updates and resources, please visit: 
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