
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 146 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 586 รายใหม (เพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 จากยอดรวมของเมื่อวาน) ทำใหยอดรวม

ของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 22,644 ราย  

• ในจำนวนน้ี รอยละ 68 (15,331 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.4 (79 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 32 (7,234 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว ไมมี

รายงานผูเสียชีวิตในวันนี ้

• ผูปวย 586 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 13 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 47 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังโควิด 19 และมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด 

หรือสัมผัสกับผูติดเช้ือ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร (18 ราย) จังหวัดตาก (3 ราย) และสมุทรสาคร (26 ราย) 19 รายในจำนวน

น้ีเปนแรงงานขามชาติ และ 28 รายเปนชาวไทย 

o 526 รายที่มีการรายงานในวันน้ีเปนแรงงานขามชาติ (520 ราย) และชาวไทย (6 ราย) ที่ตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกใน

จังหวัดเพชรบุรี (3 ราย) สระแกว (1 ราย) สมุทรสาคร (522 ราย) ทำใหยอดสะสมของผูติดเช้ือกลุมน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 12,824 ราย 

• ในยอดผูปวย 7,234 รายท่ีกำลังรักษาน้ัน ผูปวย 2,272 รายอยูในโรงพยาบาล และ 4,962 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม 

• ในการระบาดระลอกใหมนี้ (ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และ 5 กุมภาพันธ 2564) มีรายงานการพบผูปวยโควิด 19 แลว 18,407 ราย 

โดย 4,839 รายในจำนวนนี้ตรวจพบผานระบบเฝาระวัง 12,824 รายตรวจพบผานการคนหาผูปวยเชิงรุก และ 744 รายตรวจพบในบุคคลท่ี

เดินทางมาจากตางประเทศ ณ ปจจุบัน ผูปวย 11,391 รายหายดีแลว 6,997 รายกำลังรักษาตัว และ 19 รายเสียชีวิต  

• พบผูติดเชื้อโควิด 19 จากการระบาดระลอกใหมแลวใน 63 จังหวัดของประเทศ ในวันนี้ไมพบผูปวยในจังหวัดใหม และ 15 จังหวัดรายงาน

การพบผูปวยใหมในสัปดาหน้ี (31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ) 

• 11 จังหวัดที่มียอดผูปวยสะสมเกิน 50 ราย ไดแก สมุทรสาคร  (14,080 ราย) กรุงเทพมหานคร (820 ราย) ชลบุรี (649 ราย) ระยอง (580 

ราย) สมุทรปราการ (360 ราย) จันทบุรี (221 ราย) นนทบุรี (166 ราย) อางทอง (113 ราย) ปทุมธานี (87 ราย) นครปฐม (78 ราย) และ

สมุทรสงคราม (51 ราย)  

 
 

ความคืบหนาจาก ศบค.  
ผลสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการเชิงสุขภาพและสังคมเพ่ือรับมือโรคโควิด 19 

•   กระทรวงสาธารณสุขรวมกับองคการอนามัยโลกและองคกรพันธมิตรไดดำเนินการสำรวจผาน 2 แพลตฟอรม เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 

   มาตรการเชิงสาธารณสุขและสังคมเพ่ือรับมือโรคโควิด 19 โดยสำรวจกลุมตัวอยางแบบตัวตอตัว 56, 201 ราย และแบบออนไลน 7,243    

       ราย และมอีาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานเปนผูรวบรวมขอมูล ตารางดานลางน้ีแสดงผลสำรวจจากกลุมตัวอยางแบบตัวตอตัว 

•   ในสัปดาหสุดทายของเดือนมกราคม (25-31 มกราคม 2564) หลังจากมีการคลายมาตรการ ผลการสำรวจแสดงใหเห็นวาการปฏิบัติตาม    

 มาตรการเชิงสาธารณสุขและสังคมน้ันลดนอยลง ประชาชนใหความใสใจกับมาตรการดานความปลอดภัยนอยลง เชน การลางมือและ 

 การสวมหนากาก และพบวามีการพบปะสังสรรคและการเดินทางขามจังหวัดมากข้ึน 

 

 

5 กุมภาพันธ์ 2564 

79 7,234 
กำลังรักษา 

15,331 
(+533) 
หายดีแล้ว 

(+586) 
ยืนยันแล้ว 

 

22,644 
(+0) 

เสียชีวิต 

 

 



 
 
 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 
 

 
 

ความคบืหนาจาก ศบค.  
ระบบกักกันโรคสำหรับผูสัมผัสความเสี่ยงสูง 

ศบค. กำลังพิจารณาแนวคิดในการจัดสถานท่ีกักกันโรคภาครัฐ/ทองถ่ินสำหรับผูสัมผัสความเสี่ยงสูงซึ่งไมสะดวกท่ีจะตองกักกันโรคในท่ีพัก 

อาศัยของตนเอง 

การยกเลิกงานเฉลิมฉลองในกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครไดประกาศยกเลิกการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในยานเยาวราชท่ีจะมีข้ึนในสัปดาหหนาเพ่ือควบคุมการแพรระบาด 

ของโควิด -19 
 

คำอธิบาย : การสวมหนากากในสถานศึกษา 

จริงอยูท่ีวาการสวมหนากากคือปจจัยท่ีสำคัญในการควบคุมการแพรระบาดของโควิด 19 แตการใหเด็กและวัยรุนสวมหนากากในโรงเรียนน้ัน 

เปนเพียงสวนหน่ึงของมาตรการท้ังหมด เด็กอายุ 5 ปลงไปไมจำเปนตองสวมหนากากอนามัย หลักเกณฑขององคการอนามัยโลกเก่ียวกับการ  

สวมหนากากอนามัยในโรงเรียนมีดังน้ี 

• สำหรับเด็กอายรุะหวาง 6 ถึง 11 ป ควรใชวิธีสวมหนากากตามระดบัความเสีย่ง โดยคำนึงถึงปจจัยตอไปน้ี 

o ความรุนแรงของการแพรเช้ือในพ้ืนท่ีท่ีเด็กอยู และขอมลู/หลักฐานท่ีเปนปจจุบันหรือท่ีมีอยูเก่ียวกับความเสี่ยงของการติดเช้ือและ

การแพรเช้ือในเด็กกลุมอายุน้ี 

o ความสามารถของเด็กในการปฏิบัติตามวิธีสวมหนากากท่ีถูกตอง และความพรอมของผูใหญในการดแูลเด็ก ๆ อยางเหมาะสม  
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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 
 

o ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสวมหนากากอนามัยตอพัฒนาการดานการเรยีนรูและจติสังคม  

o ขอควรพิจารณาเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ และการปรับมาตรการใหเขากับสภาพแวดลอมบางอยาง เชน กิจกรรมกีฬา หรือสำหรับเด็กท่ีมีความ

พิการ หรือโรคประจำตัว  

• ครูและบุคลากรผูชวยควรสวมหนากากอนามัยเมื่อไม

สามารถเวนระยะหางจากผูอ่ืนไดอยางนอย 1 เมตร 

หรือเมื่อมีการแพรกระจายของเช้ือโรคเปนวงกวางใน

พ้ืนท่ี 

• ควรพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือไมใหการสวมหนากาก

อนามัยเปนอุปสรรคตอการเรียนรู 

• ไมควรมีเด็กคนใดถูกปฏิเสธไมใหเขารับการศึกษาดวย

เหตุผลเรื่องการสวมหนากากอนามัย หรือการท่ีไมมี

หนากากอนามัยเพียงพอหรือไมพรอมใชงาน 

• โรงเรียนควรมรีะบบจดัการขยะ รวมถึงการกำจัด

หนากากอนามัยท่ีใชแลว เพ่ือลดความเสี่ยงไมให

หนากากอนามัยท่ีตดิเช้ือถูกท้ิงตามหองเรียนหรือ

สนามเด็กเลน 

 

คลิกท่ีน่ี เพ่ือศึกษารายการตรวจสอบลาสดุจาก

องคการอนามัยโลกเรื่องการเปดเรียน 

 

   การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

 องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวาง

ขึ ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของ

สหประชาชาติในประเทศไทย

เด็ก ๆ ควรสวมหน้ากากผ้าอย่างไร 

เพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่น อย่าลืม 

- รักษาะยะห่างจากผู้อื่น 1 เมตร      - ล้างมือบ่อย ๆ 

- หลีกเล่ียงการสัมผัสใบหน้าด้านนอกของหน้ากาก 

- สวมหน้ากากให้ถูกด้าน 
ล้างมือก่อนสัมผัสหน้ากาก ตรวจสอบหน้ากากว่า

เสียหายหรือสกปรกหรือไม่ 

หาด้านในและด้านบนของ

หน้ากากให้พบ 

ปรับหน้ากากให้

พอดี ไม่มีช่องว่าง 

ให้หน้ากากคลุม

ปาก จมูก และคาง 

อย่าจับด้านนอกของ

หน้ากาก 

ล้างมือก่อนถอดหน้ากาก 

ถอดหน้ากากโดยจับ

ท่ีสายคล้องหู 

เก็บหน้ากากในซองหรือ

ภาชนะท่ีสะอาด 

ล้างมือหลังจาก

ถอดหน้ากาก 

ล้างหน้ากากอย่างน้อยวัน

ละคร้ัง ใช้น้ำร้อนหากทำได้ 

อย่าใช้หน้ากาก

ร่วมกับผู้อื่น 
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