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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 142 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 836 รายใหม (เพ่ิมข้ึนรอยละ 4 จากยอดรวมของเมื่อวาน) ทำใหยอดรวมของ

ผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 19,618 ราย  

o ในจำนวนน้ี รอยละ 64 (12,514 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.4 (77 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 36 (7,027 ราย) กำลังรักษาหรือแยก

กักตัว ไมมีผูเสียชีวิตในวันนี ้

• ผูปวย 836 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 4 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 39 รายเกี ่ยวของกับความเสี ่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ ประกอบดวย จังหวัด

สมุทรสาคร (32 ราย) กรุงเทพมหานคร (5 ราย) และราชบุรี (2 ราย) 18 รายในจำนวนน้ีเปนแรงงานขามชาติ และ 21 รายเปนชาว

ไทย 

o ที่เหลือ 793 รายที่มีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติ (698 ราย) และชาวไทย (95 ราย) ท่ีมีความเกีย่วของกับเหตุการณใน

จังหวัดสมุทรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผูสัมผัสและการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร (782 ราย) มหาสารคาม (6 

ราย) กรุงเทพมหานคร (5 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 10,077 ราย 

• ขณะน้ีพบผูติดเช้ือโควิด 19 จากการติดเช้ือภายในประเทศแลวใน 63 จังหวัด ในวันน้ีไมพบผูปวยในจังหวัดใหม และ 42 จังหวัดไมมรีายงาน

การพบผูปวยใหมใน 7 วันท่ีผานมา 

• 10 จังหวัดที่มียอดผูปวยสะสมเกิน 50 ราย ไดแก สมุทรสาคร  (11,182 ราย) กรุงเทพมหานคร (766 ราย) ชลบุรี (649 ราย) ระยอง (580 

ราย) สมุทรปราการ (360 ราย) จันทบุรี (221 ราย) นนทบุรี (165 ราย)  อางทอง (113 ราย) ปทุมธานี (87 ราย) และนครปฐม (78 ราย)  
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ผู้ ป่วยโควิด 19 รายใหมแ่ละสะสมในประเทศไทย ตามวนัท่ีรายงาน ผลการรักษาผู้ ป่วยโควิด 19 (จาํนวน 19,618) 

สะสม ใหม่ 

เสียชีวิต 

ร้อยละ 0.4 

กําลงัรักษา 

ร้อยละ 35.8 

หายแล้ว 

ร้อยละ 63.8 

วนัที่รายงาน ที่มา : กระทรวงสาธารณสขุ 1 ก.พ. 2564 



 
 
 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.  
กลุมผูปวยในจังหวัดมหาสารคาม   

• จวบจนถึงปจจุบัน จังหวัดมหาสารคามพบผู ปวยยืนยันแลว 16 ราย กลุ มผู ปวยใหมนี ้มีความเกี ่ยวของกับบุคคลท่ีไดเดินทางไปยัง

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครราชสีมาในชวงวันหยุดปใหม และตอมาไดเขารวมงานสังคมตาง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม 

การคนหาผูปวยเชิงรุกในกรุงเทพมหานคร   

• จากการคนหาผูปวยเชิงรุกในบุคคลจำนวน 10,023 รายในโรงงาน 59 แหงใน 6 เขตของกรุงเทพมหานคร พบผูปวยยืนยัน 45 ราย (รอยละ 

0.45) สวนใหญ (38 ราย) เปนแรงงานขามชาติ 

การคลายมาตรการ   

• ประเทศไทยไดคลายมาตรการควบคุมโควิด 19 แลวในพื้นท่ี

สวนใหญ และมีผลบังคับใชในวันน้ี (1 กุมภาพันธ 2564) 

• ขอความรวมมืออยางเต็มที่จากตลาด หางสรรพสินคา และ

ผู ประกอบการธุรกิจในการบังคับใชมาตรการดานความ

ปลอดภัย 

• แรงงานขามชาติที่ตองการเดินทางขามจังหวัดจะตองไดรับ

อนุญาตลวงหนาจากสำนักงานควบคุมโรคจังหวัด 

• ศบค. จะยังคงติดตามสถานการณและผลของการบังคับใช

มาตรการตอไป และอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม 

 

คำอธิบาย : เด็กและโควิด 19 

 

 

 

 
     วิทยาศาสตร 5 นาที โดยองคการอนามัยโลก เรื่องเด็กและโควิด 19 

             https://youtu.be/rQxTnae5pSo  
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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 
 

องคการอนามัยโลก : แหลงความรูและขอมูล

คำเกี่ยวกับโควิด 19   
องคการอนามัยโลก ประเทศไทยไดทำงานรวมกับกระทรวงสาธารณสุขใน

การใหความรูและขอมูลเก่ียวกับโควิด 19 แกสาธารณชนท้ังในภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ในรูปของสื่อตาง ๆ ไดแก อินโฟกราฟก คลิปวิดีโอสั้น รายงาน

สถานการณประจำวัน ซึ่งสามารถเขาถึงไดทางเว็บไซตขององคการอนามัย

โลก ประเทศไทย (www.who.int) เฟซบุก และทวิตเตอร 

 

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวาง

ขึ ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของ

สหประชาชาติในประเทศไทย
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