
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
ข้อมลูจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับที่ 143 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 836 รายใหม ่(เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 จากยอดรวมของเมื่อวาน) ทําให้ยอดรวม

ของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็น 20,454 ราย  

o ในจํานวนนี ้ร้อยละ 65 (13,217 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.4 (79 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 35 (7,158 ราย) กําลงัรักษาหรือ

แยกกกัตวั มีผู้เสียชีวิต 2 รายในวันนี ้

• ผู้ ป่วย 836 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบตัิการในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 17 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อไมน่านมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค 

o 109 รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวงัโควิด 19 และมีความเก่ียวข้องกบัความเสี่ยงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ี

แออดั หรือสมัผสักับผู้ติดเชือ้ ประกอบด้วย จังหวดัสมุทรสงคราม (2 ราย) นนทบุรี (1 ราย) กรุงเทพมหานคร (7 ราย) และ

สมทุรสาคร (99 ราย) 81 รายในจํานวนนีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติ และ 28 รายเป็นชาวไทย 

o ท่ีเหลอื 710 รายท่ีมีการรายงานในวนันีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติ (648 ราย) และชาวไทย (62 ราย) ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์

ในจังหวดัสมุทรสาครและตรวจพบจากการสืบหาผู้ สมัผัสและการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจังหวดัสมุทรสาคร (688 ราย) และ

กรุงเทพมหานคร (22 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชือ้กลุม่นีเ้พ่ิมขึน้เป็น 10,788 ราย 

• ในการระบาดระลอกใหมนี่ ้มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้วใน 63 จงัหวดัของประเทศไทย ในวนันีไ้มพ่บผู้ ป่วยในจงัหวดัใหม ่
• 10 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 ราย ได้แก่ สมทุรสาคร  (11,969 ราย) กรุงเทพมหานคร (795 ราย) ชลบรีุ (649 ราย) ระยอง (580 

ราย) สมทุรปราการ (360 ราย) จนัทบรีุ (221 ราย) นนทบรีุ (166 ราย)  อา่งทอง (113 ราย) ปทมุธานี (87 ราย) และนครปฐม (78 ราย)  
 

ความคืบหน้าจาก ศบค.  

สถานการณ์ในจังหวดัสมุทรสาคร   

• ในการระบาดระลอกใหม่นี ้ผู้ ป่วยยืนยนัสว่นใหญ่ในจงัหวดัสมทุรสาครท่ีตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกและจากการเดินทางไปยงั

สถานพยาบาลด้วยตนเองคือกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ จึงได้มีการบังคับใช้มาตรการท่ีเข้มงวดเพ่ือลดการเดินทางในจังหวดั

สมทุรสาคร และเพ่ือให้ผู้ ป่วยยืนยนัทกุรายได้รับการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม 

 

2 กุมภาพันธ์ 2564 

79 7,158 
กาํลังรักษา 

13,217 
(+703) 
หายดีแล้ว 

(+836) 
ยืนยันแล้ว 

 

20,454 
(+2) 

เสียชีวิต 

 

 



 
 
 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 
 

 

กลุ่มผู้ป่วยในจงัหวัดมหาสารคาม   

• การติดเชือ้ในกลุม่ผู้ ป่วยจงัหวดัมหาสารคามนัน้พบในบคุคลท่ีร่วมงานสงัสรรค์โต๊ะแชร์  
 

คาํอธิบาย : เราสามารถตดิเชือ้โควดิ 19 จากการว่ายนํา้ได้หรือไม่ 

การวา่ยนํา้คือการออกกําลงักายท่ีเหมาะสาํหรับคนทกุวยั แตก่ารวา่ยนํา้ในช่วงการระบาดของเชือ้โควิด 19 นัน้ปลอดภยัหรือไม ่

•  ปัจจยัหนึง่ท่ีต้องคาํนงึถึงในการตดัสนิใจวา่จะไปวา่ยนํา้หรือไมค่อืจํานวนผู้ ป่วยในพืน้ท่ีของคณุ ยอดผู้ ป่วยกําลงัเพ่ิมขึน้หรือลดลง มีการปิด

เมืองในระดบัประเทศหรือไม ่หากสถานการณ์ยงัคงรุนแรง การอยูท่ี่บ้านคือสิง่ท่ีดีท่ีสดุ 

• สระวา่ยนํา้ท่ีคณุจะไปนัน้มีคนเยอะหรือไม ่หากใช่ การไปวา่ยนํา้จะเพ่ิมโอกาสในการตดิเชือ้ไวรัส เน่ืองจากเชือ้สามารถแพร่กระจายจากคน

สูค่นบริเวณริมขอบสระได้อยา่งงา่ยดาย ดงันัน้สระวา่ยนํา้ท่ีคนยิ่งน้อยจะยิง่ปลอดภยั 

• หากต้องการพดูคยุกนัท่ีปลายลูว่า่ยนํา้ นกัวา่ยนํา้ควรเว้นระยะหา่ง ควรเตือนตนเองวา่วิธีการหลกัท่ีทําให้ไวรัสแพร่กระจายคือละอองนํา้ท่ี

ถกูพน่ออกมาสูอ่ากาศเมื่อมีคนพดู ไอ จาม หวัเราะ หรือร้องเพลง รวมไปถึงเมื่อนกัวา่ยนํา้หายใจออกแรง ๆ ขณะวา่ยนํา้ซึง่ทําให้มีละออง

นํา้กระจายไปถงึผู้ ท่ีวา่ยนํา้อยูใ่กล้ ๆ ท่ีอาจสดูละอองนํา้นัน้เข้าไป 

• สระคลอรีนถือวา่ปลอดภยัเน่ืองจากมกีารฆา่เชือ้อยา่งตอ่เน่ือง ชว่ยให้ไวรัสหมดฤทธ์ิ ดงันัน้โปรดเลอืกสระวา่ยนํา้ท่ีได้รับการดแูลรักษา

ความสะอาดเป็นประจํา 

 
 
 

   

ข้อเทจ็จริง : 

ไวรัสโควิด 19 ไม่สามารถ 

แพร่ผ่านนํา้หรือการว่ายนํา้ได้ 

ไวรัสโควดิ 19 ไม่สามารถแพร่ผ่านนํา้ในขณะที่เรากาํลังว่ายนํา้ได้ 

อยา่งไรก็ตาม ไวรัสสามารถกระจายจากคนสูค่นได้หากมีการสมัผสั

ใกล้ชิดกบัผู้ติดเชือ้ 

 

สิ่งที่คุณทาํได้ : 

หลกีเลีย่งฝงูชนและรักษาระยะหา่งอยา่งน้อย 1 เมตร แม้ในขณะวา่ยนํา้ 

หรือเมื่ออยูบ่ริเวณสระวา่ยนํา้ 

สวมหน้ากากเมื่อคณุไมไ่ด้อยูใ่นนํา้และไมส่ามารถเว้นระยะหา่งได้ ล้าง

มือบอ่ย ๆ ปิดปากเมื่อไอจามด้วยกระดาษทิชชหูรือข้อศอก 

 และอยูก่บับ้านหากรู้สกึไมส่บาย 
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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 
 

 

 

องค์การอนามัยโลก : แหล่งความรู้และ

ข้อมูลคาํเก่ียวกับโควดิ 19   
องค์การอนามยัโลก ประเทศไทยได้ทํางานร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุใน

การให้ความรู้และข้อมลูเก่ียวกบัโควิด 19 แก่สาธารณชนทัง้ในภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ในรูปของสื่อต่าง ๆ ได้แก่ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอสัน้ 

รายงานสถานการณ์ประจําวัน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของ

องค์การอนามยัโลก ประเทศไทย (www.who.int) เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ 

 

การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

องค์การอนามยัโลกประจําประเทศไทยให้การสนบัสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการท่ีสําคญั 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือต่อโรคระบาดของหนว่ยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกบัพนัมิตรหลกัในการดแูลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของระบบ

ของสหประชาชาติในประเทศไทย

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
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19
http://www.who.int/
http://www.who.int/
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://twitter.com/WHOThailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.youtube.com/watch?v=E5Egi0nuDEs&feature=youtu.be

	ข้อมูลสำคัญ
	ข้อมูลสำคัญ
	ความคืบหน้าจาก ศบค.
	ความคืบหน้าจาก ศบค.
	คำอธิบาย : เราสามารถติดเชื้อโควิด 19 จากการว่ายน้ำได้หรือไม่
	คำอธิบาย : เราสามารถติดเชื้อโควิด 19 จากการว่ายน้ำได้หรือไม่
	องค์การอนามัยโลก : แหล่งความรู้และข้อมูลคำเกี่ยวกับโควิด 19
	องค์การอนามัยโลก : แหล่งความรู้และข้อมูลคำเกี่ยวกับโควิด 19
	องค์การอนามัยโลก : แหล่งความรู้และข้อมูลคำเกี่ยวกับโควิด 19
	องค์การอนามัยโลก ประเทศไทยได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโควิด 19 แก่สาธารณชนทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปของสื่อต่าง ๆ ได้แก่ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอสั้น รายงานสถานการณ์ประจำวัน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ขององค...
	องค์การอนามัยโลก ประเทศไทยได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโควิด 19 แก่สาธารณชนทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปของสื่อต่าง ๆ ได้แก่ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอสั้น รายงานสถานการณ์ประจำวัน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ขององค...
	การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย
	การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย
	องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดับที่กว้างขึ้น รวมถึงทำ...
	องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือต่อโรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติในระดับที่กว้างขึ้น รวมถึงทำ...

