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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 141 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 829 รายใหม (เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากยอดรวมของเมื่อวาน) ทำใหยอดรวม

ของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 17,953 ราย ไมมผูีเสียชีวิตในวันนี้ 

o ในจำนวนนี้ รอยละ 62 (11,615 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.4 (77 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 38 (7,090 ราย) กำลังรักษาหรือแยก

กักตัว 

• ผูปวย 829 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 7 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 91 รายเกี ่ยวของกับความเสี ่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัสกับผู ติดเชื ้อ ประกอบดวย จังหวัด

สมุทรสาคร (79 ราย) กรุงเทพมหานคร (6 ราย) นครปฐม (1 ราย) นนทบุรี (1 ราย) ขอนแกน (1 ราย) ราชบุรี (1 ราย) ลพบุรี (1 

ราย) และสมุทรสงคราม (1 ราย) 50 รายในจำนวนนี้เปนแรงงานขามชาติ และ 41 รายเปนชาวไทย 

o ที่เหลือ 731 รายที่มีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติ (682 ราย) และชาวไทย (49 ราย) ท่ีมีความเกี่ยวของกับเหตุการณ

ในจังหวัดสมุทรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร1 (722 ราย) มหาสารคาม 

(4 ราย) กรุงเทพมหานคร (1 ราย) ชลบุรี (1 ราย) และสมุทรสงคราม (1 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 9,284 

ราย 

 

 1ยอดผูปวยซึ่งสูงถึงราว 700 รายตอวันในชวง 6 วันที่ผานมาสะทอนใหเห็นถึงกลยุทธการเฝาระวังแบบเฉพาะจุดสำหรับ

แรงงานในโรงงานกวา 4,000 แหงในจังหวัดสมุทรสาคร ยอดท่ีสูงน้ีเปนผลสืบเน่ืองจากวิธีการตรวจหาเช้ือ (โปรดอานคำอธิบาย

เพิ่มเติมในรายงานฉบับท่ี 123) และแสดงใหเห็นขอมูลการติดเชื้อทั้งในปจจุบันและในอดีต จึงไมไดหมายความวายอด

ผูปวยรายวันท่ีสูงจะตองเปนผูติดเชื้อรายใหมท้ังหมด 

 

• ในการระบาดระลอกใหม (ระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564) พบผูปวยยืนยันแลว 14,545 ราย ในจำนวนน้ี 4,576 

รายเกิดจากการติดเชื้อภายในประเทศ 9,284 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 685 รายเปนบุคคลท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ 

ณ ปจจุบัน ผูปวย 7,675 รายหายดีแลว 6,853 รายกำลังรับการรักษา และ 17 รายเสียชีวิต 

• ขณะน้ีพบผูติดเช้ือโควิด 19 จากการติดเช้ือภายในประเทศแลวใน 63 จังหวัด ในวันนี้ไมพบผูปวยในจังหวัดใหม (รวมถึงในชวง 11 วันท่ีผาน

มา) และมีเพียง 17 จังหวัดท่ีรายงานผูปวยใหมใน 7 วันท่ีผานมา 
 

 

ความคืบหนาจาก ศบค.  
ความเครงครัดในการสวมหนากากในกรุงเทพมหานคร   

• จากการใชเทคโนโลยี AiMask รวมกับกลองวงจรปดเพื่อตรวจจับการสวมหนากากอนามัยในสถานที ่สาธารณะ 16 แหงใน 15 เขตของ

กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 21 - 27 มกราคม พบวา 

o 13 เขตรายงานวาประชาชนมากกวารอยละ 95 ปฏิบัติตามมาตรการสวมหนากาก 1 เขต (เขตบางกะป) รายงานวารอยละ 90-95 ปฏิบัติ

ตาม และ 1 เขต (เขตดอนเมือง) รายงานวานอยกวารอยละ 90 ปฏิบัติตาม 

31 มกราคม 2564 

77 7,090 
กําลังรักษา 

11,615 
(+110) 
หายดีแล้ว 

(+829) 
ยืนยันแล้ว 

 

18,782 
(+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 
 

o รอยละ 97 ของประชากรกลุมตัวอยางสวมหนากากไดถูกวิธี รอยละ 1.4 สวมหนากากผิดวิธี และรอยละ 1.05% ไมสวมหนากาก 

o อัตราการสวมหนากากผิดวิธีจะเพ่ิมสูงข้ึนในชวงเย็น (รอยละ 3.02) เมื่อเทียบกับชวงเชา (รอยละ 2.6) และอัตราในชวงสุดสัปดาหก็จะสูงกวา

ในชวงวันธรรมดา 
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• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 
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คำอธิบาย : การเปดเรียน 

การแถลงขาวประจำวันของ ศบค. ไดกลาวถึงผลสำรวจความคิดเห็นโดย

สำนักวิจ ัยซูเปอรโพล ในกลุ มผู ปกครองและเยาวชน 1,079 คนใน

กรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร ระหวางวันท่ี 28-30 มกราคม ซึ่งพบวา

ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญรู สึกวาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ระหวางการไปโรงเรียนและการเรียนออนไลนมีความเสี่ยงในการแพรเช้ือ

โควิด 19 ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบไปโรงเรียน

อยางเดียว หรือแบบออนไลนอยางเดียว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร 5 นาที โดยองคการอนามัยโลก เร่ืองการเปดเรียน 

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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