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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 145 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 809 รายใหม (เพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 จากยอดรวมของเมื่อวาน) ทำใหยอดรวม

ของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 22,058 ราย  

• ในจำนวนน้ี รอยละ 67 (14,798 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.4 (79 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 33 (7,181 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว ไมมี

รายงานผูเสียชีวิตในวันนี้ 

• ผูปวย 809 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 13 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 45 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังโควิด 19 และมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด 

หรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร (3 ราย) จังหวัดตาก (5 ราย) สมุทรสงคราม (1 ราย) และสมุทรสาคร (36 

ราย) 28 รายในจำนวนน้ีเปนแรงงานขามชาติ และ 17 รายเปนชาวไทย 

o ท่ีเหลือ 751 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติ (549 ราย) และชาวไทย (202 ราย) ท่ีตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิง

รุกในจังหวัดราชบุรี (1 ราย) สมุทรสาคร (750 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 12,298 ราย 

• ในยอดผูปวย 7,181 รายท่ีกำลังรักษาน้ัน ผูปวย 2,249 รายอยูในโรงพยาบาล และ 4,932 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม 

• ในการระบาดระลอกใหมนี้ (ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ 4 กุมภาพันธ 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 17,821 ราย 

โดย 4,792 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 12,298 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 731 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศ ณ ปจจุบัน ผูปวย 10,858 รายหายดีแลว 6,944 รายกำลังรักษาตัว และ 19 รายเสียชีวิต  
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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.  
สถานการณในกรุงเพมหานคร 

5 เขตท่ีมียอดผูปวยยืนยันสูงสุด ไดแก เขตบางขุนเทียน (151 ราย) ภาษีเจริญ (49 ราย) จอมทอง (33 ราย) บางแค (30 ราย) บางพลดั (27 ราย) 

สถานการณในจังหวัดสมุทรสาคร 

ปจจุบันมีการรายงานผูปวยมากกวา 12,000 รายในจังหวัดสมุทรสาคร ราว 9,000 รายถูกตรวจพบในโรงงานขนาดใหญ 7 แหงซึ่งมีพนักงาน 

กวา 50,000 คน (สวนใหญเปนแรงงานขามชาติ) 
 

คำอธิบาย : การคัดกรองและดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนท่ีปวย 

เราสามารถดูแลสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหปลอดภยัไดดวยการวางระบบที่เหมาะสม ดานลางนี้คือขอแนะนำจากองคการอนามัยโลก 

เพื่อลดความเส่ียงของการแพรเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษาและพื้นที่ตาง ๆ ที่เกีย่วของกบัสถานศึกษา 

• ใชนโยบาย “อยูบานหากไมสบาย” กบันักเรียน ครู หรือบุคลากรของ

โรงเรียนที่อาจติดเชื้อโควิด 19 และประสานงานกับสถานพยาบาลใน

ทองถิ่นใหดำเนินการประเมิน ตรวจหาเชื้อ และรักษาพยาบาล 

• จัดทำรายการตรวจสอบ (checklist) สำหรับผูปกครอง / นกัเรียน / 

บุคลากร เพื่อชวยในการตัดสินใจวาควรไปโรงเรียนหรือไม โดยให

คำนึงถึงระบาดวิทยาในทองถิ่นของเชื้อโควิด 19 รายการตรวจสอบนี้ควร

ประกอบดวย 

o โรคประจำตัวและความเส่ียงตาง ๆ ทางการแพทย เพื่อ

ปกปองนักเรียน / บุคลากร  

o การเจ็บปวยหรืออาการที่เกิดขึ้นในชวงนี้ ที่อาจส่ือถึงการติด

เชื้อโควิด 19 เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อไปยังผูอื่น  

o สภาพแวดลอมในบานที่มีความเฉพาะเจาะจง เพื่อปรับปรุง

การใหความชวยเหลือ ตามความจำเปน 

• ระงับการบังคับใชนโยบายขอใบรับรองแพทยเมื่อขาดเรียน/ขาดงาน ในกรณีที่มีการแพรกระจายของเชื้อโควิด 19 ในชุมชน 

• จัดใหมีการคัดกรองประจำวันเพื่อบันทกึประวัติของผูที่มีไขหรือรูสึกมีไขใน 24 ชั่วโมงที่ผานมา ใหกับบุคลากร นักเรียน และผูเยี่ยมชมโรงเรียนที่เขามาในอาคาร 

เพื่อระบุตัวผูปวย 

• ตรวจสอบใหแนใจวานกัเรียนที่เปนผูสัมผัสกับผูปวยโควิด 19 นั้นพักอยูบานเปนเวลา 14 วัน บุคลากรของโรงเรียนควรแจงหนวยงานสาธารณสุขใหทราบในกรณี

ที่พบผูติดเชื้อโควิด 19 ในกลุมของนักเรียนหรือบุคลากร 

คลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายการตรวจสอบลาสุดจากองคการอนามัยโลกเร่ืองการเปดเรียน 

 

   การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

 องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวาง

ขึ ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของ

สหประชาชาติในประเทศไทย
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