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ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับที่ 147 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย 

 

ข้อมูลสาํคัญ 

• กระทรวงสาธารณสขุรายงานผู้ ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 จํานวน 490 รายใหม่ (เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.2 จากยอดรวมของเม่ือวาน) ทําให้ยอด

รวมของผู้ ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึน้เป็น 23,134 ราย  

• ในจํานวนนี ้ร้อยละ 70.4 (16,274 ราย) หายดีแล้ว ร้อยละ 0.3 (79 ราย) เสียชีวิต และร้อยละ 29.3 (6,781 ราย) กําลงัรักษาหรือแยกกกั

ตวั ไม่มีรายงานผู้เสียชีวติในวันนี ้

• ผู้ ป่วย 490 รายท่ีได้รับการยืนยนัจากห้องปฏิบติัการในวนันี ้ประกอบด้วย 

o 10 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยเม่ือไม่นานมานี ้และได้รับการวินิจฉยัในสถานกกักนัโรค และ 1 รายเป็นผู้ ท่ีเดินทางเข้า

ประเทศไทยผา่นพรมแดนทางบก (เป็นแรงงานข้ามชาติชาวกมัพชูาท่ีเดินทางผา่นพรมแดนไทย-มาเลเซียในจงัหวดันราธิวาส) 

o 67 รายตรวจพบจากระบบเฝา้ระวงัโควิด 19 และมีความเก่ียวข้องกบัความเส่ียงจากการทํางาน การเดินทางไปยงัสถานท่ีแออดั 

หรือสมัผสักบัผู้ ติดเชือ้ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (23 ราย) จงัหวดัตาก (2 ราย) และสมทุรสงคราม (1 ราย) เพชรบุรี (1 

ราย) และสมทุรสาคร (410 ราย) 30 รายในจํานวนนีเ้ป็นแรงงานข้ามชาติ และ 35 รายเป็นชาวไทย 

o 412 รายเป็นแรงงานข้ามชาติ (393 ราย) และชาวไทย (19 ราย) ท่ีตรวจพบจากการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุกในจงัหวดัสมทุรสงคราม 

(1 ราย) สมทุรปราการ (1 ราย) สมทุรสาคร (410 ราย) ทําให้ยอดสะสมของผู้ ติดเชือ้กลุม่นีเ้พิ่มขึน้เป็น 13,236 ราย 

• ในยอดผู้ ป่วย 6,781 รายท่ีกําลงัรักษานัน้ ผู้ ป่วย 2,320 รายอยูใ่นโรงพยาบาล และ 4,461 รายอยูใ่นโรงพยาบาลสนาม 
• ในการระบาดระลอกใหม่นี ้(ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 และ 6 กมุภาพนัธ์ 2564) มีรายงานการพบผู้ ป่วยโควิด 19 แล้ว 18,897 ราย 

โดย 4,906 รายในจํานวนนีต้รวจพบผ่านระบบเฝา้ระวงั 13,236 รายตรวจพบผ่านการค้นหาผู้ ป่วยเชิงรุก และ 755 รายตรวจพบในบคุคล

ท่ีเดินทางมาจากตา่งประเทศ ณ ปัจจบุนั ผู้ ป่วย 12,234 รายหายดีแล้ว 6,544 รายกําลงัรักษาตวั และ 19 รายเสียชีวิต  
• ในผู้ ป่วย 479 รายท่ีมีการรายงานในวนันี ้ร้อยละ 94 พบในจงัหวดัสมทุรสาคร ร้อยละ 5 ในกรุงเทพมหานครและร้อยละ 1 ในจงัหวดัอ่ืน ๆ 

• พบผู้ ติดเชือ้โควิด 19 จากการระบาดระลอกใหมแ่ล้วใน 63 จงัหวดัของประเทศ ในวนันีไ้มพ่บผู้ ป่วยในจงัหวดัใหม ่และ 16 จงัหวดัรายงาน

การพบผู้ ป่วยใหมใ่นสปัดาห์นี ้(31 มกราคม – 6 กมุภาพนัธ์) 
• 11 จงัหวดัท่ีมียอดผู้ ป่วยสะสมเกิน 50 รายในการระบาดระลอกใหม ่ได้แก่ สมทุรสาคร  (14,530 ราย) กรุงเทพมหานคร (843 ราย) ชลบรีุ 

(649 ราย) ระยอง (580 ราย) สมทุรปราการ (361 ราย) จนัทบรีุ (221 ราย) นนทบรีุ (166 ราย) อ่างทอง (113 ราย) ปทมุธานี (87 ราย) 

นครปฐม (78 ราย) และสมทุรสงคราม (53 ราย)  

 
ความคืบหน้าจาก ศบค.  

กลุ่มผู้ป่วยใหม่ในจังหวัดตาก 

• พบผู้ ป่วยยืนยนั 1 รายเป็นชายอาย ุ75 ปีในอําเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ผลเบือ้งต้นจากการสอบสวนโรค พบผู้ ป่วยยืนยนัอีก 11 รายจาก 7 

ครอบครัว ณ ปัจจบุนั การสอบสวนโรคยงัคงดําเนินตอ่ไป  

สถานการณ์ในประเทศมาเลเซีย  

• เม่ือวานนี ้(5 กมุภาพนัธ์ 2564) ประเทศมาเลเซีย รวมถึง 4 รัฐใกล้ท่ีอยู่ติดกบัประเทศไทย ได้แก่ รัฐเประ (92 ราย) เคดาห์ (91 ราย) กลนั

ตนั (58 ราย) และเปอร์ลสิ (1 ราย) รายงานการพบผู้ ป่วยรายใหม ่3,391 ราย  

• การเฝา้ระวงัตามแนวชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 4 จงัหวดั (จงัหวดันราธิวาส ยะลา สงขลา และสตลู) ยงัคงดําเนินอยู ่ณ ปัจจบุนั  

6 กุมภาพันธ์ 2564 
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เสียชีวิต 

 

 



 
 
 ลิงก์มีประโยชน์ 

 

• รายงานสถานการณ์โรคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและองักฤษ โปรดคลิกทีน่ี  

• ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอจากองค์การอนามยัโลกในประเทศไทย โปรดคลิกท่ีน่ี 

• ติดตามตวัเลขทัว่โลกลา่สดุและคําแนะนําทางวิชาการจากองค์การอนามยัโลก โปรดคลิกท่ีน่ี 

  

สาํนักงานองค์การอนามัยโลกประจาํประเทศไทย  

สํานกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ ประเทศไทย 11000 

สื่อมวลชนสามารถสง่ข้อซกัถามมาได้ท่ี sethawebmaster@who.int หรือ kanpirom@who.int 

WHOThailand 
 

WHOThailand @WHOThailand www.who.int/thailand 

ตดิตามข้อมูลและความคืบหน้าล่าสุด ได้ที่ 
 

 

 
 

เขตในกรุงเทพมหานครที่มียอดผู้ป่วยโควดิ 19 สูงสุด 

o แผนภมิูด้านลา่งแสดงข้อมลูจาก 5 เขตในกรุงเทพมหานครท่ี 

      รายงานยอดผู้ ป่วยโควิด 19 สงูสดุ  

 

 

 

 

 

 

 

   การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในประเทศไทย 

 องค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข แบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับพฒันาการท่ีสําคญั 

ตลอดจนแนวทางและความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามยัโลกยงัสนบัสนนุการรับมือตอ่โรคระบาดของหน่วยงานสหประชาชาติใน

ระดบัท่ีกว้างขึน้ รวมถึงทํางานกับพนัมิตรหลกัในการดูแลประชากรข้ามชาติในประเทศไทย และให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ระบบของสหประชาชาติในประเทศไทย
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