
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

สถานการณ์ใน 

ประเทศไทย  

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• เมื่อวนัท่ี 19 มกราคม 2564 กระทรวงสาธารณสขุแถลงผลตรวจโรคจากห้องปฏิบตัิการ พบผู้ ป่วยใหม ่171 รายจากโรคโควิด 19 ทําให้

จํานวนรวมของผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคนีใ้นประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 12,594 ราย  

• ในจํานวนนี ้ร้อยละ 74.3 (9,356 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.6 (70 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 25.2 (3,168 ราย) อยู่ในระหว่างการรักษา

หรือการแยกตวั ไมม่รีายงานผู้ เสยีชีวิตในวนันี ้

• ผู้ ป่วย 171 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการในวนันี ้ประกอบด้วย 

o บคุคล 13 รายท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไมน่านมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค  

o 33 รายจาก ‘การติดเชือ้ภายในประเทศ’ และมีความเก่ียวข้องกบัความเสีย่งจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั หรือ

สมัผสักบัผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วย จงัหวดัสมทุรสาคร (18 ราย) กรุงเทพมหานคร (9 ราย) ราชบรีุ (1 ราย) สมทุรปราการ (1 ราย) 

ระยอง (3 ราย) นนทบรีุ (1 ราย) 

o ท่ีเหลือ 125 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติ (108 ราย) และประชากรไทย (17 ราย) ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

เหตกุารณ์ในจงัหวดัสมทุรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัสมทุรสาคร (120 ราย)

กรุงเทพมหานคร (4 ราย) นนทบรีุ (1 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้กลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 4,107 ราย 

• ขณะนีพ้บผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการติดเชือ้ภายในประเทศแล้วใน 61 จงัหวดั ในวันนีย้งัไม่มีการรายงานผู้ติดเชือ้ในจังหวัดใหม่  

• 10 จังหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย ได้แก่ สมุทรสาคร (4,656 ราย) ชลบุรี (647 ราย) กรุงเทพมหานคร (606 ราย) ระยอง (568 

ราย) สมทุรปราการ (316 ราย) จนัทบรีุ (216 ราย) นนทบรีุ (156 ราย) อา่งทอง (105 ราย) นครปฐม (77 ราย) และปทมุธานี (74 ราย) 

• ใน 61 จงัหวดัท่ีพบผู้ ป่วยท่ียงัมีเชือ้อยูน่ัน้ 10 จงัหวดัมีการรายงานผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย 12 จงัหวดัมีการรายงานระหวา่ง 11 ถึง 50 ราย

สะสม และ 39 จงัหวดัมกีารรายงานระหวา่ง 1 ถึง 10 รายสะสม 

• 32 จงัหวดัมีผู้ ป่วยท่ีกําลงัรักษาตวั 1-10 ราย 10 จงัหวดัมีผู้ ป่วยท่ีกําลงัรักษาตวั 11-100 ราย และ 4 จงัหวดัมีผู้ ป่วยท่ีกําลงัรักษาตวัมากกวา่ 

100 ราย 

• 30 จงัหวดัไมม่ีการรายงานผู้ ป่วยใหมใ่น 7 วนัท่ีผา่นมา และ 31 จงัหวดัไมม่ีการรายงานผู้ ป่วยใหมใ่น 14 วนัท่ีผา่นมา  
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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 
 

การค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวัดสมุทรสาคร 
• มีโรงงานเกือบ 12,000 แห่งตัง้อยู่ในจงัหวดัสมทุรสาคร ส่วนใหญ่มีพนกังาน 1-200 คนในแต่ละแห่ง 
• กระทรวงสาธารณสขุตัง้เปา้ค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในโรงงานให้ได้ 600 แห่งต่อวนั ตัง้แต่วนันีถ้งึสิน้เดือนมกราคม โดยจะสุ่มตรวจพนกังานโรงงานละ 50 

คน 
การค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร 
• การแพร่เชือ้ในกรุงเทพมหานครกระจกุตวัอยู่ในเขตตะวนัตกของพืน้ท่ี โดยรายงานยอดผู้ ป่วยสงูสดุอยูใ่นเขตบางขนุเทียน 
• รายงานจากผู้ ป่วยยืนยนัทําให้ทราบว่ามีความเก่ียวข้องกบัสถานบนัเทิง และสมาชิกในครอบครัว 

 

ความคืบหน้าจาก ศบค. 
• แอปพลิเคชนั ‘ไทยชนะ’ และ ‘หมอชนะ’  

o ปัจจบุนั มีผู้ประกอบการธุรกิจเกือบ 400,000 รายทัว่ประเทศท่ีเข้าร่วมในแพลตฟอร์มไทยชนะ คะแนนเฉลี่ยท่ีผู้ประกอบการได้รับจาก

ประชาชน โดยพิจารณาจากการใช้มาตรการปอ้งกนั เช่น การเว้นระยะ การวดัอณุหภมิู และการบริการเจลล้างมอื อยู่ท่ี 4.93 (จากคะแนน

เต็ม 5) จหัวดันครปฐม ระยอง ชลบรีุ นนทบรีุ และกรุงเทพมหานคร คือ 5 จงัหวดัท่ีได้รับคะแนนสงูสดุ และในกรุงเทพมหานคร รถโดยสาร

สาธารณะคือหนึง่ในผู้ประกอบการท่ีได้รับคะแนนสงู 
o มีผู้ใช้มากกว่า 6.5 ล้านคนลงทะเบยีนในแอปพลิเคชนั ‘หมอชนะ’ ฝ่ายพฒันาแอปพลิเคชนัจะเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเค

ชนัต่อไป 
• วัคซนี  

o วคัซนีท่ีผลิตโดยบริษัท AstraZeneca จะเป็นวคัซนีปอ้งกนัโควิด 19 รายแรกท่ีผ่านการรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาของ

ประเทศไทยในปลายสปัดาห์นี ้
 

วทิยาศาสตร์ 5 นาที – การแจกจ่ายวัคซีน 

 
 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 
องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย
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USEFUL 
LINKS 

• The Thailand COVID19 situation report is available in Thai and English, please visit. 
• For regular updates on WHO’s response in Thailand, please visit. 
• For global figures and technical advice from WHO, please visit. 

World Health Organization Country Office for Thailand 
4th Fl., Permanent Secretary Bldg.3 Ministry of Public Health, 
Nonthaburi Thailand, 11000 

Media queries sethawebmaster@who.int and kanpirom@who.int 

WHOThailand WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

For latest updates and resources, please visit: 
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