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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 148 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 237 รายใหม (เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จากยอดรวมของเม่ือวาน) ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 

19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเปน 23,371 ราย  

• ในจำนวนนี้ รอยละ 72.5 (16,942 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (79 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 27.2 (6,350 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว ไมมี

รายงานผูเสียชีวิตในวันนี้ 

• ผูปวย 237 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 12 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเม่ือไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 113 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังโควิด 19 และมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด หรือสัมผัส

กับผูติดเชื้อ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร (14 ราย) จังหวัดตาก (3 ราย) และสมุทรสงคราม (1 ราย) และสมุทรสาคร (95 ราย) 66 รายใน

จำนวนน้ีเปนแรงงานขามชาติ และ 47 รายเปนชาวไทย 

o 112 รายเปนแรงงานขามชาติ (109 ราย) และชาวไทย (3 ราย) ท่ีตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดตาก (2 ราย)กรุงเทพมหานคร 

(3 ราย) สมุทรสาคร (107 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเชื้อกลุมน้ีเพ่ิมขึ้นเปน 13,348 ราย 

• ในยอดผูปวย 6,350 รายท่ีกำลังรักษาน้ัน ผูปวย 2,447 รายอยูในโรงพยาบาล และ 3,903 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม 

• ในการระบาดระลอกใหมนี้ (ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ 7 กุมภาพันธ 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 19,134 ราย โดย 5,019 

รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 13,348 รายตรวจพบผานการคนหาผู ปวยเชิงรุก และ 767 รายตรวจพบในบุคคลที่เดินทางมาจาก

ตางประเทศ ณ ปจจุบัน ผูปวย 13,002 รายหายดีแลว 6,113 รายกำลังรักษาตัว และ 19 รายเสียชีวิต  

• ในผูปวย 479 รายท่ีมีการรายงานในวันน้ี รอยละ 94 พบในจังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 5 ในกรุงเทพมหานครและรอยละ 1 ในจังหวัดอื่น ๆ 

• พบผูติดเชื้อโควิด 19 จากการระบาดระลอกใหมแลวใน 63 จังหวัดของประเทศ ในวันน้ีไมพบผูปวยในจังหวัดใหม  

• 11 จังหวัดที่มียอดผูปวยสะสมเกิน 50 รายในการระบาดระลอกใหม ไดแก สมุทรสาคร  (14,732 ราย) กรุงเทพมหานคร (860 ราย) ชลบุรี (649 ราย) 

ระยอง (580 ราย) สมุทรปราการ (361 ราย) จันทบุรี (221 ราย) นนทบุรี (166 ราย) อางทอง (113 ราย) ปทุมธานี (87 ราย) นครปฐม (78 ราย) และ

สมุทรสงคราม (54 ราย)  
 

 

7 กุมภาพันธ์ 2564 
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ผู้ป่วยโควิด 19 รายใหมแ่ละสะสมในประเทศไทย ตามวันท่ีรายงาน ผลการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 (จำนวน 23,371 ราย) 

เสียชีวิต  
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ใหม่ สะสม 

วันท่ีรายงาน ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข 7 ก.พ. 2564 
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 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและอังกฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตัวเลขท่ัวโลกล่าสุดและคำแนะนำทางวิชาการจากองค์การอนามัยโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สำนักงานองคก์ารอนามัยโลกประจำประเทศไทย  

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ช้ัน 4 กระทรวงสาธารณสุข นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถส่งข้อซักถามมาได้ที่ sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ท่ี 
 

ความคืบหนาจาก ศบค.  

สถานการณในจังหวัดสมุทรสาคร 

• ณ ปจจุบัน ประชากรเกือบ 150,000 คน ในจังหวัดสมุทรสาครไดรับการตรวจหาเชื้อผานการคนหาผูปวยเชิงรุก ศบค. กำลังพิจารณาที่จะยกระดับการ

คนหาผูปวยใหกับประชากรประมาณ 10,000 รายตอวันจนถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ เพ่ือเก็บขอมูลมาประกอบการตัดสินใจในการคลายมาตรการของจังหวัด

สมุทรสาคร 

• ตำบลนาดีและทาทรายถูกประกาศใหเปนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและใชมาตรการเขมงวดสูง หลังจากที่ตรวจพบผูติดเชื้อประมาณ 7,000 ราย (สวนใหญเปน

แรงงานขามชาติ) ในโรงงาน 4 แหง 

• ไดประกาศใชมาตรการปดเมืองใน 2 ตำบลน้ีเพ่ือไมใหประชากรความเส่ียงสูง 30,000 คนเดินทางขามจังหวัด ขอหามตาง ๆ จะไดรับการผอนคลายลงเม่ือ

สถานการณในพ้ืนท่ีเหลาน้ีดีขึ้น 

สถานการณในกรุงเทพมหานคร  

• ต้ังแตวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2564 ประชากร 13,192 รายไดรับการตรวจหาเชื้อผานการคนหาผูปวยเชิงรุกในโรงงาน 118 แหง ใน 6 เขต และพบผูปวยยืนยัน 

54 ราย คิดเปนรอยละ 0.41 

สถานการณในจังหวัดตาก  

• อำเภอแมสอดถูกประกาศเปนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด หามมิใหจัดงานสังสรรคขนาดใหญ และผูท่ีเดินทางมาจากอำเภอแมสอดจะตองกักกันโรคดวยตนเองเปน

เวลา 14 วัน 

การปฏิบัติตามมาตรการสวมหนากาก  

• ผลจากการใชเทคโนโลย ีAiMask รวมกับกลองวงจรปดเพ่ือสำรวจพฤติกรรมการสวมหนากากในสถานท่ีสาธารณะ 24 แหงใน 18 อำเภอ ระหวางวันท่ี 28 

มกราคมถึง 4 กุมภาพันธ แสดงใหเห็นวา 

o รอยละ 98.07 ของกลุมตัวอยางสวมหนากากไดถูกตอง (เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.54 จากสัปดาหกอนหนา) รอยละ 1.15 สวมหนากากแตไม

ถูกตอง (ลดลงรอยละ 0.27 จากสัปดาหกอนหนา)  รอยละ 0.78 ไมสวมหนากาก (ลดลงรอยละ 0.27 จากสัปดาหกอน) 

o 17 อำเภอรายงานวาประชากรกวารอยละ 95 ปฏิบัติตามมาตรการสวมหนากาก และ 1 อำเภอ (ดงเมือง) รายงานการปฏบัิติตามรอย

ละ 90-95 และไมมีอำเภอใดรายงานการปฏิบัติตามนอยกวารอยละ 90 

o รอยละของการสวมหนากากผิดวิธีในชวงเย็น (รอยละ 2.33) ยังคงสูงกวาเม่ือเทียบกับในชวงเชา (รอยละ 1.84) และในชวงสุดสัปดาหก็

สูงกวาเม่ือเทียบกับวันธรรมดา 

มาตรการชวยเหลือ  

• โครงการชวยเหลือทางการเงินโครงการใหมชื่อ ‘เราชนะ’ จะแจกจายเงินจำนวน 7,000 บาทตอคนเปนเวลา 2 เดือน ใหแกผูที่ไดรับผลกระทบจากการ

ระบาดมากท่ีสุด 31 ลานคน ในรูปของเครดิตสำหรับอาหารและส่ิงของจำเปน รวมถึงการคมนาคม 

• รัฐบาลไดดำเนินการโครงการมอบสวนลดใหมโครงการใหม โดยมีรานคามากกวา 10,000 รานเขารวม และมอบสวนลดสูงสุดถึงรอยละ 60 สำหรับการซ้ือ

อาหารและเครื่องด่ืมจนถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ 
 

   การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

 องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการท่ีสำคัญ ตลอดจนแนวทางและ

ความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับท่ีกวางขึ้น รวมถึงทำงานกับพัน

มิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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