
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 134 

 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 198 รายใหม (จำนวนเทากับเมื่อวาน) ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ใน

ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 13,500 ราย มีผูเสียชีวิต 1 รายในวันนี ้

• ในจำนวนน้ี รอยละ 78.3 (10,567 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.5 (73 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 21.2 (2,860 ราย) กำลังรักษาหรือแยกตัว  

• ผูปวย 198 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 6 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมานี้ และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค และ 1 รายเปนผูที่เดินทางเขา

ประเทศไทยผานพรมแดนทางบก 

o 118 รายเกี่ยวของกับความเสี ่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ ประกอบดวย จังหวัด

สมุทรสาคร (76 ราย) กรุงเทพมหานคร (21 ราย) นนทบุร ี(1 ราย) สมุทรสงคราม (7 ราย) สมุทรปราการ (12 ราย) ราชบุรี (1 ราย) 

o ท่ีเหลือ 73 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติ (70 ราย) และประชากรไทย (3 ราย) ท่ีมีความเก่ียวของกับเหตุการณใน

จังหวัดสมุทรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผสัและการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร (72 ราย) และระยอง (1 ราย) 

ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 4,568 ราย 

• ขณะนี้พบผูติดเชื้อโควิด 19 จากการติดเชื้อภายในประเทศแลวใน 63 จังหวัด ในวันนี้ไมพบผูปวยในจังหวัดใหม  

• 10 จังหวัดท่ีมียอดผูปวยสะสมเกิน 50 ราย ไดแก สมุทรสาคร  (5,332 ราย) กรุงเทพมหานคร (678 ราย) ชลบุรี (648 ราย) ระยอง (574 ราย) 

สมุทรปราการ (334 ราย) จันทบุรี (220 ราย) นนทบุรี (160 ราย) อางทอง (110 ราย) ปทุมธานี (85 ราย) และนครปฐม (77 ราย)  

• ระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ถึง 23 มกราคม 2564 มีรายงานผูปวยยืนยันแลว 9,065 ราย ในจำนวนน้ี 3,987 รายเปนการติดเช้ือ

ภายในประเทศ 4,495 รายพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 583 รายเปนบุคคลท่ีเดินทางเขาประเทศไทย 

 

ความคืบหนาจาก ศบค. เกี่ยวกับการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร 

• มีการยกระดับการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาครในสัปดาหที่ผานมา ดวยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและ

เอกชน ทำให ณ ปจจุบันมีประชาชนท่ีไดรับการตรวจหาเช้ือแลวเกือบ 70,000 ราย ซึ่ง 5,332 ราย (ประมาณรอยละ 7) มีผลตรวจเช้ือเปนบวก 

• ขอมูลเหลาน้ีถูกนำมาใชทำแผนท่ีการติดเช้ือ โดยแบงพ้ืนท่ีในจังหวัดออกเปน 3 ประเภท (ดภูาพดานลาง) 

• สมุทรสาครตั้งเปาท่ีจะคนหาผูปวยเชิงรุกในโรงงาน ตลาด และหอพักคนงาน ใหเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมกราคมน้ี 

• จังหวัดไดจดัเตรียมความพรอมของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และระบบกักกันโรคในโรงงาน การรวบรวมขอมูลจากพ้ืนท่ี “เขตเสีย่ง” 

กำลังเขาสูสัปดาหแรกของเดือนกุมภาพันธ 

24 มกราคม 2564 

73 2,860 
กําลังรักษา 

10,567 
(+119) 
หายดีแล้ว 

(+198) 
ยืนยันแล้ว 

 

13,500 
 (+1) 

เสียชีวิต 

 

 



 
 
 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. 
• การคลายมาตรการ   

o จะมีการยกระดับมาตรการตรวจตราและปองกันในทุกจังหวัดในสัปดาหหนา เพื่อหนุนเสริมการตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับการคลาย

มาตรการในระดับชาต ิขอใหประชาชนรวมมืออยางเต็มท่ี  

o เนื่องจากสถานการณของการระบาดเริ่มคงท่ี จังหวัดภูเก็ต อยุธยา และนครราชสีมา จึงไดคลายมาตรการการเดินทางเขาจังหวดัและการ

กักกันโรคสำหรับผูท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีควบคุมสูง 

• ขอมูลเกี่ยวกับโรคโควิด 19 

o กระทรวงสาธารณสุขไดเผยแพรแนวปฏิบัติสำหรับธุรกิจจัดสงอาหารเพื่อปองกันการแพรระบาดของโควิด 19 แนวทางน้ีใหคำแนะนำ

สำหรับท้ังพนักงานจัดสงและลูกคา  

o ขอมูลเกี ่ยวกับวิธีทดสอบประเภทตาง ๆ ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยหองปฏิบัติการ รวมถึงการตรวจหาเชื ้อไวรัสดวยวิธีแบบ

มาตรฐานตามเวลาจริง (RT-PCR) ที่ใชกันทั่วไปในประเทศไทย สามารถดูไดท่ีเว็บไซต เฟซบุก และทวิตเตอรขององคการอนามัยโลก 

ประเทศไทย 

• ระเบียบการตรวจคนเขาเมือง 

o จากกฎกระทรวงลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 เรื่องโรคตองหามสำหรับบุคคลตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร หรือเขามามีถิ่นที่อยูใน

ราชอาณาจักร พ. ศ. 2563 ซึ่งมีผลตั้งแตวันท่ี 25 มกราคม 2564 ทุกคนท่ีเดินทางเขาประเทศไทยจะตองปลอดเชื้อโควิด 19 ผูที่เดิน

ทางเขาประเทศตองแสดงหนังสือรับรองการเดินทางเขาประเทศไทย (COE) ที่ออกโดยสถานทูตไทยเพื่อรับรองวาเปนบุคคลปลอดเชื้อโค

วิด 19 สำหรับชาวตางชาติท่ีพำนักอยูในราชอาณาจักรไมจำเปนตองใชหนังสือรับรองการปลอดเช้ือโควิดเพ่ือตออายุใบอนุญาตทำงาน 

 

แผนที่การติดเชือ้ในจังหวดัสมุทรสาคร 

ไม่พบผู้ ติดเชือ้ 

ติดเชือ้น้อยกว่าร้อยละ 10 

ติดเชือ้มากกว่าร้อยละ 10 

ท่ีมา : สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
mailto:sethawebmaster@who.int
mailto:kanpirom@who.int
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.youtube.com/user/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://twitter.com/WHOThailand
http://www.who.int/thailand


 
 
 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 
 

 
 

องคการอนามัยโลก : แหลงความรูและ

ขอมูลคำเกี่ยวกับโควิด 19   
องคการอนามัยโลก ประเทศไทยไดทำงานรวมกับกระทรวง

สาธารณสุขในการใหความรู และขอมูลเกี ่ยวกับโควิด 19 แก

สาธารณชนทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปของสื่อตาง ๆ 

ไดแก อินโฟกราฟก คลิปวิดีโอสั้น รายงานสถานการณประจำวัน 

ซึ่งสามารถเขาถึงไดทางเว็บไซตขององคการอนามัยโลก ประเทศ

ไทย (www.who.int) เฟซบุก และทวิตเตอร 

 
 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี ่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติใน

ระดับท่ีกวางข้ึน รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

เอกสารคําแนะนํา : 6 พฤติกรรมป้องกัน

โรคเพื่อตัดวงจรการระบาดของโควิด 19  

6 พฤติกรรมป้องกันโรคที่ทกุคนทําได้เพ่ือชะลอการระบาดของโควิด 19  

ล้างมือบ่อย ๆ ปิดปากเม่ือไอจาม ห่างกนัอย่างน้อย 1 ม. 

จํากดัเวลาการอยู่

ในที่ปิดและแออดั 

ทําความสะอาด

วตัถแุละพืน้ผิวที่

สมัผสับ่อย 

ปฏิบตัิตนอย่าง

เหมาะสมเม่ือมี

อาการคล้ายโควิด 

ในฐานะผู้นําชมุชน คณุมีบทบาทสาํคญัในการกระตุ้นให้สมาชิกใน

ชมุชนที่คณุดแูลปฏบิตัิตาม 6 พฤติกรรมป้องกนัโรค โดย 

• ส่ือสารความเส่ียงจากโควิด 19 อย่างต่อเน่ือง และ

ความสําคญัในการปฏิบตัติาม 6 พฤติกรรม 

• เป็นแบบอย่างท่ีดี แสดงให้ผู้ อ่ืนเห็นวา่คณุปฏบิตัิตาม 6 

พฤติกรรม และช่ืนชมผู้ อ่ืนที่ทําเช่นกนั 

• ช่วยเหลือทุกคนท่ีคุณดูแล รวมถึงกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชาย

ขอบ ให้สามารถปฏบิตัิตาม 6 พฤติกรรมนีไ้ด้ 

ชดุข้อมลูนีใ้ห้แนวคิดและข้อเสนอแนะสําหรับผู้นําชมุชนในระดบั

ต่าง ๆ เกี่ยวกบัข้อปฏบิตัิง่าย ๆ เพ่ือปกป้องคนที่คณุดแูล ลองศกึษา

แนวคิดเหล่านี ้และนําแนวทางที่น่าจะประสบความสาํเร็จในบริบท

ของคณุและสอดคล้องกบัคาํแนะนาํจากหน่วยงานท้องถิ่นไปปฏบิตั ิ
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