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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับที่ 132 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควดิ 19 จํานวน 309 รายใหม่ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 จากเม่ือวาน) ทําให้ยอดรวมของผู้ ป่วย

โควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 13,104 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี ้

• ในจํานวนนี ้ร้อยละ 78 (10,224 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.5 (71 ราย) เสยีชีวิต และร้อยละ 21 (2,809 ราย) กําลงัรักษาหรือแยกตวั  

• ผู้ ป่วย 309 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 12 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไมน่านมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค  

o 80 รายจาก ‘การติดเชือ้ภายในประเทศ’ และมีความเก่ียวข้องกบัความเสีย่งจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั หรือ

สัมผัสกับผู้ ติดเชือ้ ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร (49 ราย) กรุงเทพมหานคร (8 ราย) ตาก (5 ราย) ปทุมธานี (6 ราย)    

นนทบรีุ (1 ราย) อยธุยา (2 ราย) กาญจนบรีุ (2 ราย) เพชรบรีุ (2 ราย) ราชบรีุ (3 ราย) สมทุรปราการ (2 ราย) 

o ท่ีเหลือ 217 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติ (201 ราย) และประชากรไทย (16 ราย) ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

เหตกุารณ์ในจงัหวดัสมทุรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผู้สมัผสัและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัสมทุรสาคร (212 ราย) 

กรุงเทพมหานคร (5 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้กลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 4,384 ราย 

• ขณะนีพ้บผู้ติดเชือ้โควิด 19 จากการติดเชือ้ภายในประเทศแล้วใน 63 จังหวัด ในวันนีไ้ม่พบผู้ป่วยในจังหวัดใหม่  
• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย ได้แก่ สมทุรสาคร  (5,036 ราย) ชลบรีุ (648 ราย) กรุงเทพมหานคร (648 ราย) ระยอง (572 

ราย) สมทุรปราการ (321 ราย) จนัทบรีุ (220 ราย) นนทบรีุ (159 ราย) อา่งทอง (109 ราย) ปทมุธานี (85 ราย) และนครปฐม (77 ราย)  

 

 

22 มกราคม 2564 

71 2,809 
กาํลังรักษา 

10,224 
(+382) 
หายดีแล้ว 

(+309) 
ยืนยันแล้ว 

 

13,104 
 (+0) 

เสียชีวิต 

 

 

ยอดผู้ ป่วยโควิด 19 รายใหมแ่ละสะสมในประเทศไทย 

ตามวนัท่ีรายงาน 

ผลการรักษาผู้ ป่วยโควิด 19 

(จํานวน 10,547 ราย) 

วนัท่ีรายงาน ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสขุ 11 มกราคม 2564 
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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. 
• การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร   

o จะเน้นไปท่ี 5 เขตพืน้ท่ี และโรงงานอีก 4 แหง่ท่ีพบผู้ ป่วยยืนยนั  
 

คาํแนะนําสําหรับประชาชน 

การคลายมาตรการ 

ในวนันี ้กรุงเทพมหานครได้อนมุตัิให้ธุรกิจ 13 ประเภทกลบัมาเปิดทําการได้ โดยต้องมีมาตรการปอ้งกนัอยา่งเข้มงวด ได้แก่ สถานท่ีเลน่เกมตู้ 

ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สถานดแูลผู้สงูอาย ุสนามพระเคร่ือง สถานเสริมความงามและร้านสกัและเจาะผิวหนงั สถาบนัลีลาศ สถานบนั

เพ่ือสขุภาพและสขุภาวะและร้านนวดแผนโบราณ สถานฝึกซ้อม/โรงเรียนสอนศิลปะป้องกนัตวั ห้องจดัเลีย้ง ศนูย์ออกกําลงักาย สนามโบว์ลงิ 

ลานสเก็ตและโรลเลอร์เบลด และสนามกีฬา (ยกเว้นสนามมวยและสนามแขง่ม้า) 
 

สถานประกอบการธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม ่ชยันาท และนครราชสมีาได้เร่ิมกลบัมาเปิดอีกครัง้ หลงัจากท่ีสถานการณ์พฒันาไปในทางท่ีด ี

 

คาํอธิบาย 

ภาวะข้อมลูระบาด (Infodemic) คือภาวะท่ีมีข้อมลูมาเกินไปเก่ียวกบัประเด็นหนึง่ ๆ จนเปิดโอกาสให้ขา่วลอืกระจายตวัได้เร็วยิ่งกวา่ไวรัส เรา

ทกุคนมีบทบาทสาํคญัในการปกปอ้งตนเองจากภาวะข้อมลูระบาด และช่วยแบง่ปันข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ ดงันี ้
 

แหล่งความรู้และข้อมูลเกี่ยวกบัโควดิ 19 

องค์การอนามยัโลก ประเทศไทยได้ทํางานร่วมกบั

กระทรวงสาธารณสขุในการให้ความรู้และข้อมลูเก่ียวกบัโค

วิด 19 แก่สาธารณชนทัง้ในภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ในรูปของสือ่ตา่ง ๆ ได้แก่ อินโฟกราฟิก คลปิวิดีโอสัน้ 

รายงานสถานการณ์ประจําวนั ซึง่สามารถเข้าถงึได้ทาง

เว็บไซต์ขององค์การอนามยัโลก ประเทศไทย เฟซบุ๊ก และ

ทวิตเตอร์ 
 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนบัสนนุรัฐบาลไทยผา่นกระทรวงสาธารณสขุ แบ่งปันข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการท่ีสาํคญั 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวทิยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติ

ในระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมติรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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