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ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 139 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 802 รายใหม (เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 จากเมื่อวาน) ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 

19 ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 17,023 ราย  

• ในจำนวนน้ี รอยละ 67 (11,396 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.5 (76 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 33 (5,551 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว ไมมี

รายงานผูเสียชีวิตในวันนี ้

• ผูปวย 802 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 19 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมานี้ และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค และ 2 รายเปนผูที่เดินทางเขา

ประเทศไทยผานพรมแดนทางบก 

o 89 รายเกี ่ยวของกับความเสี ่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัสกับผู ติดเชื ้อ ประกอบดวย จังหวัด

สมุทรสาคร (79 ราย) กรุงเทพมหานคร (7 ราย) อยุธยา (2 ราย) และอางทอง (1 ราย) 

o ที่เหลือ 692 รายที่มีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติ (521 ราย) และประชากรไทย (171 ราย) ท่ีมีความเกี ่ยวของกับ

เหตุการณในจังหวัดสมุทรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร (686 ราย) 

กรุงเทพมหานคร (3 ราย) นนทบุรี (1 ราย) สระแกว (1 ราย) และระยอง (1 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเชื้อกลุมนี้เพิ่มขึ้นเปน 

7,664 ราย 

• ขณะน้ีพบผูติดเช้ือโควิด 19 จากการติดเช้ือภายในประเทศแลวใน 63 จังหวัด ในวันน้ีไมพบผูปวยในจังหวัดใหม  

• 10 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยสะสมเกิน 50 ราย ไดแก สมุทรสาคร  (8,684 ราย) กรุงเทพมหานคร (745 ราย) ชลบุรี (648 ราย) ระยอง (578 ราย) 

สมุทรปราการ (341 ราย) จันทบุรี (221 ราย) นนทบุรี (162 ราย) อางทอง (113 ราย) ปทุมธานี (86 ราย) และนครปฐม (77 ราย)  
 

ความคืบหนาจาก ศบค.  
การคลายมาตรการ   

ศบค. ไดอนุมัติการคลายมาตรการและ

การกำหนดพื ้นท่ี 5 ระดับ โดยใหมีผล

บังค ับใชในว ันท่ี 1 ก ุมภาพันธ 2564 

จังหวัดสมุทรสาครจะเปนเพียงจังหวัด

เดียวที ่จ ัดเปน “พื ้นท่ีควบคุมสูงและ

มาตรการเขมงวด” มาตรการในระดับถัด

มาสำหรับพ้ืนท่ี “ควบคุมสูง” ไดแก 

• การเปดตลาดโดยจำกัดจำนวนลูกคา  

• ใหรานอาหารเปดไดถึง 23:00 น. โดย

จำกัดจำนวนลูกคาและจำนวนผู

รับประทานอาหารตอโตะ ไมอนุญาต

ใหจำหนายแอลกอฮอล  

29 มกราคม 2564 

76 5,551 
กําลังรักษา 

11,396 
(+109) 
หายดีแล้ว 

(+802) 
ยืนยันแล้ว 

 

17,023 
(+0) 

เสียชีวิต 

 

 



 
 
 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 
 

• โรงเรียน  

o จัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนหรอืออนไลนตามความเหมาะสม 

o โรงเรียนท่ีมีนักเรยีนนอยกวา 120 คนและ โรงเรียนตามแนวชายแดนสามารถเปดทำการตามปกติ แตตองบังคับใชมาตรการปองกัน 

• ธุรกิจสปาและนวดแผนโบราณสามารถเปดทำการได โดยตองจำกัดจำนวนลูกคา 

• โรงยิม / และสถานท่ีออกกำลังกายท้ังกลางแจงและในรม และสนามมวย สามารถจดัการแขงขันได แตไมอนุญาตใหมผีูเขาชม อนุญาตให 

    จัดการฝกซอมไดโดยตองมมีาตรการปองกัน 

 

คำอธิบาย : โควิด 19 และการติด 

เชื้อในโรงเรียน (ตอน 2) 

“การทำความเขาใจผลกระทบของโควิด 19 ท่ีมีตอเด็กคือสิ่งท่ี

เราใหความสำคัญ เพราะเราทุกคนตางอยากเห็นเด็ก ๆ ได

กลับเขาเรียนในโรงเรียนที่มีสภาพแวดลอมอันเอื ้อตอการ

เรียนรู และปลอดภัยอยางที่ควรจะเปน” - ผูอำนวยการใหญ

ขององคการอนามัยโลก ดร.เทดรอส อาดานอม เกเบรเยซุส 

กลาว 
 

นอกเหนือจากการเรียนที่ขาดชวงแลว การที่เด็ก ๆ ไมไดไป

โรงเรียนยังเพิ่มความเสี่ยงตอการตั้งครรภในวัยรุน รวมไปถึง

การหาประโยชนและความรุนแรงตอเด็กในรูปแบบตางๆ 
 

การปดโรงเรียนเปนเวลานานยังสงผลกระทบตอบริการจำเปน

อื่น ๆ จากโรงเรียน เชน การฉีดวัคซีน อาหารกลางวัน และ

การสนับสนุนดานอารมณและจิตสังคม การขาดการสัมผัสทาง

รางกายและการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนยังเพิ่มความเครียดและ

ความวิตกกังวลใหกับเด็ก  
 

เราพบวาผลกระทบเหลาน้ีเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสำคญัในเดก็ท่ี

มีความเปราะบาง เชน เด็กในครอบครัวผู อพยพที่ไมมีเอกสารรับรองสถานะ เด็กท่ีมีความพิการ เด็กในพื้นที ่ขัดแยง ผู ลี ้ภัยและผูพลัดถ่ิน

ภายในประเทศ 

“เราไดเขาสูปท่ี 2 ของการระบาดใหญของโควิด 19 และยอดผูปวยก็ยังคงเพ่ิมสูงข้ึนท่ัวโลก การปดโรงเรียนควรเปนทางเลือกสุดทาย หลังจากท่ีได

พิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ หมดแลว” เฮนเรียตตา โฟร ผูอำนวยการบริหาร องคการยูนิเซฟ กลาว 

การตัดสินใจปดโรงเรียน (และการกลับมาเปดเรียนบางสวนหรือท้ังหมดในภายหลัง) ควรพิจารณาตามความเสี่ยงเพ่ือประโยชนสูงสุดตอนักเรียน ครู 

ครอบครัว และชุมชน 
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https://www.facebook.com/WHOThailand/
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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 
 

สามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโควิด 19 และโรงเรียนไดท่ี https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-

19-schools หรือ https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission  

 

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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