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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับที่ 140 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควดิ 19 จํานวน 930 รายใหม่ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากยอดรวมของเม่ือวาน) ทําให้ยอด

รวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 17,953 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 รายในวันนี ้ทาํให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 77 ราย 

o ในจํานวนนี ้ร้อยละ 64 (11,505 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.4 (76 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 35.5 (6,371 ราย) กําลงัรักษาหรือ

แยกกกัตวั 

• ผู้ ป่วย 930 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 11 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค และ 3 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้า

ประเทศไทยผา่นพรมแดนไทย - มาเลเซีย 

o 27 รายเก่ียวข้องกับความเสี่ยงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั หรือสมัผสักับผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วย จังหวดั

สมทุรสาคร (18 ราย) กรุงเทพมหานคร (3 ราย) นนทบรีุ (2 ราย) มหาสารคาม (2 ราย) ตาก (1 ราย) และสมทุรปราการ (1 ราย) 

o ท่ีเหลือ 889 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติ (810 ราย) และประชากรไทย (79 ราย) ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

เหตกุารณ์ในจงัหวดัสมทุรสาครและตรวจพบจากการสบืหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัสมทุรสาคร (8651 ราย) 

สมทุรปราการ (18 ราย) มหาสารคาม (4 ราย) กรุงเทพมหานคร (1 ราย) และระยอง (1 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้กลุม่นี ้

เพ่ิมขึน้เป็น 8,553 ราย 

 

ยอดผู้ ป่วยซึง่สงูถึงราว 700 รายตอ่วนัในช่วง 4 วนัท่ีผา่นมาสะท้อนให้เห็นถึงกลยทุธ์การเฝา้ระวงัแบบเฉพาะจดุในโรงงานกวา่ 4,000 

แห่งในจงัหวดัสมทุรสาคร ยอดท่ีสงูนีเ้ป็นผลสืบเน่ืองจากวิธีการตรวจหาเชือ้ (โปรดอ่านคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายงานฉบบัท่ี 123) 

และแสดงให้เห็นความชุกของการติดเชือ้ ทัง้แบบเฉียบพลนัและแบบพกัฟืน้ (การติดเชือ้ในอดีต) จึงไม่ได้หมายความว่ายอดผู้ ป่วย

รายวนัท่ีสงูในจงัหวดัสมทุรสาครจะต้องเป็นผู้ติดเชือ้รายใหมท่ัง้หมด 

 

• ขณะนีพ้บผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการติดเชือ้ภายในประเทศแล้วใน 63 จังหวดั ในวันนีไ้ม่พบผู้ป่วยในจังหวัดใหม่ (รวมถึงในช่วง 10 

วนัท่ีผา่นมา) 
• เน่ืองจากยอดผู้ติดเชือ้รายใหม่ในมาเลเซียยงัคงอยูใ่นระดบัสงู (>5,000 รายต่อวนั) จึงยงัคงต้องมีการเฝา้ระวงัใน 4 จงัหวดั (15 อําเภอ) 

แนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ดงันี ้

o นราธิวาส (สไุหงโก-ลก, จะแนะ, สคุิริน, แว้ง, ตากใบ) มีพรมแดนติดกบัรัฐกลนัตนั รัฐเประ 

o ยะลา (กาบงั ยะหา บนันงัสตา ธารโต เบตง) มีพรมแดนติดกบัรัฐเกดะห์ รัฐเประ 

o สงขลา (สะเดา สะบ้าย้อย นาทวี) มีพรมแดนติดกบัรัฐเปอร์ลสิ รัฐเกดะห์  
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคตดิเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีน่ี  

• ตดิตามความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิท่ีน่ี 

• ตดิตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิท่ีน่ี 

  

สาํนักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถสง่ข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

ความคืบหน้าจาก ศบค.  

การคลายมาตรการ   

• การคลายมาตรการได้ถกูประกาศในพระราชกิจจานเุบกษาฉบบัท่ี 29 มกราคม 2564 ผ่านมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราช

การณ์ในสถานการณ์ฉกุเฉิน โดยให้มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564 สามารถดรูายละเอียดได้ท่ี 

http://ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/022/T_0043.PDF 

• สามารถอา่นคําสัง่ ประกาศ และข้อบงัคบัเก่ียวกบัโรคโควิด 19 เป็นภาษาองักฤษได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการตา่งประเทศ 

https://mfa.go.th/th/page/press-release-information-2? 

• ระเบียบข้อบงัคบัใหมอ่นญุาตให้แรงงาน

ข้ามชาติสามารถเดินทางข้ามจังหวดัได้

หากหน่วยงานในจังหวัดต้นทางและ

ปลายทางเห็นว่าเหมาะสม2 อย่างไรก็

ตาม  แรงงานข้ามชาติในจังหวัด

สมุทรสาครยังไม่ได้รับอนุญาตให้

เดินทางออกนอกจังหวัด 

 

ข้อบงัคบัท่ี 9 ของมาตรา 18 ระบวุ่า ผู้ว่า

ราชการจังหวัดอาจพิจารณาอนุมตัิการ

เดินทางข้ามจงัหวดัของแรงงานข้ามชาติ

เพ่ือจดุประสงค์ในการทํางานได้ โดยต้อง

ได้รับการความเห็นพ้องจากคณะกรรม 

การโรคติดตอ่จงัหวดัต้นทางและจงัหวดัปลายทาง และแรงงานข้ามชาติต้องปฏิบตัิตามมาตรการควบคมุโรคของรัฐบาลอยา่งเคร่งครัด 

 

คาํอธิบาย : เดก็ โควดิ 19 และการตดิเชือ้ในโรงเรียน (ตอน 3) 
องค์การอนามยัโลกและประเทศไทยได้วางแนวทางสําหรับการเปิดโรงเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ตามหลกัฐานท่ีมีอยู ่มาตรการ

ปอ้งกนัและปกปอ้งในโรงเรียนจะช่วยควบคมุการแพร่กระจายของโควดิ แนวทางแบบหลายระดบัท่ีชว่ยปอ้งกนัการนําเชือ้เข้าสูโ่รงเรียนและการ

แพร่กระจายของไวรัส SARS-CoV-2 ในโรงเรียน ควรประกอบด้วย 

• ในชุมชน: ควรมีการตรวจหาเชือ้แต่เน่ิน ๆ แยกกักผู้ติดเชือ้ สืบหาผู้สมัผสัและการกักกันโรค รวมถึงการรับมือด้านสาธารณสขุอย่าง

ทนัท่วงท่ีเพ่ือควบคมุการกระจายเชือ้ อนัประกอบด้วย การสอบสวนโรคกลุม่ผู้ติดเชือ้ การบงัคบัใช้มาตรการเชิงสาธารณสขุและสงัคม 

การเว้นระยะ การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามยัท่ีเหมาะสมกบัวยั 

• ในโรงเรียนและห้องเรียน: นอกจากมาตรการระดบัชมุชนแล้ว แนวปฏิบตัิของประเทศไทยยงัเน้นไปยงั 6 มาตรการ ประกอบด้วย  

1. การคดักรองอาการของนกัเรียน โดยผู้ปกครองและครู  

2. การสวมหน้ากาก  
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคตดิเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลกิทีน่ี  

• ตดิตามความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลกิท่ีน่ี 

• ตดิตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลกิท่ีน่ี 

  

สาํนักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถสง่ข้อซกัถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

3. การรักษาระยะหา่ง  

4. การมีสขุอนามยัท่ีดี (ล้างมือเป็นประจําและทําความสะอาดพืน้ผิว)  

5. การลดความแออดั โดยจํากดัจํานวนนกัเรียนในห้องเรียนให้ไมเ่กิน 

25 คนต่อชัน้เรียน และดูแลให้มีการระบายอากาศภายในห้องอย่าง

เพียงพอ 

• ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจนและสมํ่าเสมอกับผู้ปกครองและผู้ดูแล

นักเรียน ควรติดป้ายข้อความเพ่ือส่งเสริมมาตรการป้องกันใน

ชีวิตประจําวนัไว้ในตําแหน่งท่ีมองเห็นได้ชดั ข่าวลือ ข้อมลูท่ีไมถ่กูต้อง 

และการตีตราต้องได้รับการโต้แย้งและแก้ไขทนัทีท่ีเกิดขึน้ 

• บุคคลที่ มีความเสี่ ยงสูง รวมถึงเจ้าหน้าท่ีและครู และผู้ ท่ีมีโรค

ประจําตวัเรือ้รัง (ความดนัโลหิตสงู เบาหวาน โรคหวัใจและหลอดเลอืด 

ฯลฯ) จําเป็นต้องยกระดบัการป้องกนัและใช้มาตรการท่ีเพียงพอ เด็ก

กลุ่มเปราะบางและเด็กท่ีตกอยู่ในความเสี่ยงควรได้รับการช่วยเหลือ

เพ่ิมเติม เพ่ือไม่ให้การปิดโรงเรียนตอกยํา้ปัญหาท่ีมีอยู่ให้รุนแรงขึน้ 

เช่น โภชนาการและสขุภาพจิต 

สาํหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดศกึษารายการตรวจสอบความพร้อม 

(checklist) ขององค์การอนามยัโลกเก่ียวกบัการเปิดโรงเรียนใหม ่https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467 และแนว

ปฏิบตัิสาํหรับโรงเรียนในประเทศไทย https://drive.google.com/file/d/1VHgtXQ8m4JvH1CVubFsUem7XijUwJmdf/view  
 

องค์การอนามัยโลก : แหล่งความรู้และ

ข้อมูลคาํเก่ียวกับโควดิ 19   
องค์การอนามยัโลก ประเทศไทยได้ทํางานร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุใน

การให้ความรู้และข้อมลูเก่ียวกบัโควิด 19 แก่สาธารณชนทัง้ในภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ในรูปของสื่อต่าง ๆ ได้แก่ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอสัน้ 

รายงานสถานการณ์ประจําวัน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของ

องค์การอนามยัโลก ประเทศไทย (www.who.int) เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ 
 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนบัสนนุรัฐบาลไทยผา่นกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ีสาํคญั 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติ

ในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมติรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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