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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 144 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 795 รายใหม (เพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 จากยอดรวมของเมื่อวาน) ทำใหยอดรวม

ของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 21,249 ราย  

o ในจำนวนน้ี รอยละ 65.9 (14,001 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.4 (79 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 33.7 (7,169 ราย) กำลังรักษาหรือ

แยกกักตัว ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันนี้ 

• ผูปวย 795 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 12 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 24 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังโควิด 19 และมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด 

หรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร (4 ราย) จังหวัดตาก (1 ราย) มหาสารคาม (1 ราย) และสมุทรสาคร (18 

ราย) 13 รายในจำนวนน้ีเปนแรงงานขามชาติ และ 11 รายเปนชาวไทย 

o ท่ีเหลือ 759 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติ (667 ราย) และชาวไทย (92 ราย) ท่ีตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิง

รุกในจังหวัดสมุทรสาคร (759 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 11,547 ราย 

• ในยอดผูปวย 7,169 รายท่ีกำลังรักษาน้ัน ผูปวย 2,085 รายอยูในโรงพยาบาล และ 5,084 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม 

• ในการระบาดระลอกใหมนี้ (ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ 3 กุมภาพันธ 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 17,012 ราย 

โดย 4,747 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 11,547 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 718 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศ  

• ในการระบาดระลอกใหมนี้ พบผูติดเชื้อโควิด 19 แลวใน 63 จังหวัดของประเทศไทย ในวันนี้ไมพบผูปวยในจังหวัดใหม และ 46 จังหวัดไมมี

รายงานผูปวยใหมใน 7 วันท่ีผานมา 

• 10 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยสะสมเกิน 50 รายจากการระบาดระลอกใหมน้ี ไดแก สมุทรสาคร  (12,746 ราย) กรุงเทพมหานคร (799 ราย) ชลบุรี 

(649 ราย) ระยอง (580 ราย) สมุทรปราการ (360 ราย) จันทบุรี (221 ราย) นนทบุรี (166 ราย) อางทอง (113 ราย) ปทุมธานี (87 ราย) และ

นครปฐม (78 ราย) 

• ในผูปวย 783 รายที่พบในประเทศไทยในวันนี้ มากกวารอยละ 99 ตรวจพบในจังหวดัสมุทรสาคร รอยละ 0.5 ในกรุงเทพมหานคร และรอย

ละ 0.3 ในจังหวัดอ่ืน ๆ   
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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.  
การติดเชื้อในระบบขนสงสาธารณะ   

• แมวาผูติดเช้ือบางรายในประเทศไทยรายงานวาตนไดใชบริการระบบขนสงสาธารณะ แตสวนใหญแลวบุคคลเหลาน้ีคือผูสัมผัสของผูปวยยืนยัน 

แตถึงแมวาจะไมมีหลักฐานท่ีแนชัดที่สรุปไดวาผูปวยเหลานี้รับเชื้อมาจากการแพรกระจายของไวรัสในระบบขนสงสาธารณะ เราก็ยังคงตอง

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันทุกอยางท่ีเปนไปได 

กลุมผูปวยในจังหวัดมหาสารคาม   

• มีรายงานผูติดเชื้อโควิด 19 ทั้งหมด 21 รายท่ีเกี่ยวของกับกลุมผูปวยในจังหวัดมหาสารคาม (ในจังหวัดมหาสารคาม 17 ราย ราชบุรี 3 ราย 

และขอนแกน 1 ราย) 

• บางอำเภอของจังหวัดมหาสารคามถูกประกาศใหเปนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด และมีการปดสถานท่ี 7 แหงเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรค 
 

คำอธิบาย : การบังคับใชมาตรการปองกันโควิด 19 ในโรงเรียน 

ผูอำนวยการโรงเรยีนมีหนาท่ีในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและเจาหนาท่ีตลอดเวลา และเน่ืองจากอันตรายจากโรคโควิด 19 ยังคงม ี

อยูมาก องคการอนามัยโลกจึงแนะนำใหสถานศึกษาดำเนินนโยบายบริหารเหลาน้ีอยางเขมงวด 

• กำหนดขอปฏิบัติในการเขาเรียนและในช้ันเรียน เชน การจัดกลุม (แบงนักเรียนและครเูปนกลุมเล็ก ๆ ท่ีไมปะปนกัน อาจเรียกวาการทำ 

‘บับเบิล’ ‘แคปซูล’ ‘วงกลม’ หรอื ‘กลุมปลอดภัย’) การจัดเวลาเขาเรียน เวลาพัก เวลาเขาหองน้ำ เวลาทานอาหาร และเวลาเลิกเรยีน

แบบเหลื่อมเวลา หรือการสับหวางทางกายภาพอ่ืน ๆ (เชน สลับวันกันมาเรียน การแบงกะ) 
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกล่าสดุและคําแนะนําทางวชิาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สํานักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  
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ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

• จัดโครงสรางพ้ืนฐาน เชน จัดระเบียบพ้ืนท่ีทางกายภาพหรือการใชงานเสีย

ใหม ระบุทางเขา / ออก และทำเครื่องหมายทิศทางการเดิน จัดเตรยีม

อุปกรณลางมือ ออกแบบสภาพแวดลอมท่ีกระตุนใหคนกระทำพฤติกรรม

บางอยางท่ีเราตองการ (nudging) เพ่ือนำไปสูการใชพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม 

• รักษาสภาพแวดลอมใหสะอาด เชน ทำความสะอาดพ้ืนผิวและสิ่งของท่ีใช

รวมกันบอย ๆ  

• ตรวจสอบการสวมหนากากใหเหมาะสมกับวัยในกรณีท่ีไมสามารถเวน

ระยะหางได นอกจากน้ีควรจัดหนากากใหมีพรอมและเพียงพอตอการใชงาน

ดวย 

• ใหผูปกครองและครูชวยคัดกรองอาการ จัดใหมีการตรวจหาเช้ือและแยกกักผูท่ีตองสงสัยวาติดเช้ือตามมาตรการของประเทศ กำหนด

นโยบายใหผูท่ีปวยพักอยูบาน  

 

คลิกท่ีน่ี เพ่ือศึกษารายการตรวจสอบลาสดุจากองคการอนามยัโลกเรื่องการเปดเรียน 

 

   การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

 องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวาง

ขึ ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของ

สหประชาชาติในประเทศไทย
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