โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ข้ อมูลจากการแถลงข่าวภาคเที่ยงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข

20 มกราคม 2564

รายงานขององค์ การอนามัยโลกประจําประเทศไทย

12,653
(+123)

71
(+1)

ยืนยันแล้ ว

เสียชีวิต

2,961
กําลังรักษา

9,621
หายดีแล้ ว

ความคืบหน้ าสถานการณ์
ในประเทศไทย
ฉบับที่ 130

ขอมูลสำคัญ
•
•

•

•

กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 59 รายใหม (เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 จากเมื่อวาน) ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด
19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 12,653 ราย มีผูเสียชีวิต 1 รายในวันนี้ ทำใหยอดรวมผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเปน 71 ราย
ในจำนวนนี้ รอยละ 76 (9,621 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.6 (71 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 23 (2,961 ราย) กำลังรักษาหรือแยกตัว
ผูปวย 59 รายที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันนี้ ประกอบดวย
o 8 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมานี้ และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค
o 28 รายจาก ‘การติดเชื้อภายในประเทศ’ และมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือ
สัมผัสกับผูติดเชื้อ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร (10 ราย) จังหวัดสมุทรสาคร (7 ราย) ราชบุรี (1 ราย) สมุทรปราการ (3 ราย)
นครพนม (1 ราย) พระนครศรีอยุธยา (1 ราย) ระยอง (3 ราย) ตาก (1 ราย) ปทุมธานี (1 ราย)
o ที่เหลือ 23 รายที่มีการรายงานในวันนี้เปนแรงงานขามชาติ (3 ราย) และประชากรไทย (20 ราย) ที่มีความเกี่ยวของกับเหตุการณใน
จังหวัดสมุทรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผูส ัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร (3 ราย) จังหวัดสมุทรสาคร (20
ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเชื้อกลุมนี้เพิ่มขึ้นเปน 4,130 ราย
o ผูปวยรายใหมที่พบในจังหวัดนครพนมวันนี้เปนบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อเยี่ยมครอบครัว
ขณะนี้พบผูติดเชื้อโควิด 19 จากการติดเชื้อภายในประเทศแลวใน 62 จังหวัด โดย 1 จังหวัดใหมที่พบผูปวยคือนครพนม มากกวา
ครึ่งหนึ่ง (37) ของจังหวัดเหลานี้ไมมีการรายงานผูปวยใน 7 วันที่ผานมา
o จังหวัดที่มียอดผูปวยสะสมเกิน 50 ราย ไดแก สมุทรสาคร (4,683 ราย) ชลบุรี (647 ราย) กรุงเทพมหานคร (619 ราย) ระยอง (571
ราย) สมุทรปราการ (319 ราย) จันทบุรี (216 ราย) นนทบุรี (156 ราย) อางทอง (105 ราย) นครปฐม (77 ราย) และปทุมธานี (75
ราย)
แผนภูมิดานลางแสดงการรายงานผูปวยยืนยันประจำวันในประเทศไทย การระบาดระลอกปจจุบัน (ระลอกที่ 2) เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
(ขอมูลจาก ศบค.) โดยสถิติยอดผูปวยสูงสุดคือวันที่ 1 มกราคม พบผูปวยรายใหม 745 ราย
ผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ ในประเทศไทย ตามวันที่รายงาน

ผู้ป่วยใหม่

•

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 20 มกราคม 2564

วันที่รายงาน

ความคืบหนาจาก ศบค.
•

โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรสาคร
o สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท. ) กำลังสำรวจสถานที่ในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อสรางโรงพยาบาลสนามแหงใหมขนาด 200
เตียง เพื่อใหแนใจวาผูปวยที่เปนบุคคลขามชาติจะไดรับการดูแลและมีการแยกกักอยางเพียงพอและเหมาะสม คาดวาจะเริม่ กอสรางได
ทันทีที่ขอเสนอจาก ส.อ.ท. ไดรับการอนุมัติ

•

การขึ้นทะเบียนและการตรวจรางกายสำหรับแรงงานขามชาติ
o

o

o

กระทรวงแรงงานไดเผยแพรแนวปฏิบัติสำหรับแรงงานขามชาติจากเมียนมา กัมพูชา และลาว ทั้งที่มีนายจางและไมมีนายจาง เกี่ยวกับ
การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตทำงานและบัตรสีชมพู
แนวทางเหลานี้จะชวยในการควบคุมโรคโควิด 19 และเนื่องจากการระบาดระลอกที่ 2 เกิดขึ้นในหมูแรงงานขามชาติเปนหลัก
แนวทางจึงกำหนดใหแรงงานจาก 3 ประเทศนี้ตองขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ ซึ่งจะชวยใหทางการ
ไทยสามารถเฝาระวังโรคโควิด 19 ในประชากรกลุมเปราะบางไดงายขึ้น และปรับปรุงการเขาถึงบริการดานสุขภาพใหกับแรงงานขาติ
ในประเทศไทย
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของหนวยงาน หรือสายดวน 1560

คำอธิบาย
คลิปวิดีโอวิทยาศาสตร 5 นาที เกี่ยวกับสายพันธุของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัคซีน

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย
องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ
ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติใน
ระดับที่กวางขึ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาที่ของระบบ
ของสหประชาชาติในประเทศไทย

ลิงก์ มีประโยชน์

•
•
•

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื ้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีนี่
ติดตามความคืบหน้ าอย่างสมํ่าเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกที่นี่
ติดตามตัวเลขทัว่ โลกล่าสุดและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกที่นี่

สํานักงานองค์ การอนามัยโลกประจําประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ประเทศไทย 11000
สื่อมวลชนสามารถส่งข้ อซักถามมาได้ ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int
ติดตามข้ อมูลและความคืบหน้ าล่ าสุด ได้ ท่ ี
www.who.int/thailand
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