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ข้อมูลจากการแถลงขา่วภาคเท่ียงโดย ศบค. กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ความคืบหน้าสถานการณ์ 

ในประเทศไทย 

ฉบับท่ี 149 

รายงานขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

 

ขอมูลสำคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 186 รายใหม ทำใหยอดรวมของผูปวยโควิด 19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 

23,557 ราย  

• ในจำนวนน้ี รอยละ 73.9 (17,410 ราย) หายดีแลว รอยละ 0.3 (79 ราย) เสียชีวิต และรอยละ 25.8 (6,068 ราย) กำลังรักษาหรือแยกกักตัว 

ไมมีรายงานผูเสียชีวิตในวันนี้ 

• ผูปวย 186 รายท่ีไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย 

o 10 รายเปนผูท่ีเดินทางเขาประเทศไทยเมื่อไมนานมาน้ี และไดรับการวินิจฉัยในสถานกักกันโรค 

o 141 รายตรวจพบจากระบบเฝาระวังโควิด 19 และมีความเกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่แออัด 

หรือสัมผัสกับผูติดเช้ือ ประกอบดวย จังหวัดสมุทรสาคร (132 ราย) กรุงเทพมหานคร (3 ราย) ปทุมธานี (4 ราย) นครปฐม (1 ราย) 

และเพชรบุรี (1 ราย)  

o 35 รายตรวจพบจากการคนหาผูปวยเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร (31 ราย) สมุทรสงคราม (4 ราย)  

• พบกลุมผูปวยใหมในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งติดเช้ือมาจากผูขายเน้ือหมูรายหน่ึงท่ีเดินทางไปจงัหวัดราชบุรีอยูบอย ๆ เพ่ือซื้อเน้ือหมูมาขายตอ

ท่ีตลาดในจังหวัดสมุทรสาคร และในระหวางวันท่ี 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ พบผูติดเช้ือ 87 รายท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมผูปวยใหมน้ี 

• ในยอดผูปวย 6,068 รายท่ีกำลังรักษาน้ัน ผูปวย 2,497 รายอยูในโรงพยาบาล และ 3,571 รายอยูในโรงพยาบาลสนาม 

• พบผูติดเช้ือโควิด 19 จากการระบาดระลอกใหมแลวใน 63 จังหวัดของประเทศไทย และในวันน้ีมีรายงานการพบผูปวยใหมใน 7 จังหวัด 

• 14 จังหวัดท่ียังไมพบผูติดเชื้อเลย ไดแก จังหวัดศรีสะเกษ, ยโสธร, บึงกาฬ, กาฬสินธุ, สกลนคร, มุกดาหาร, แพร, พะเยา, แมฮองสอน, 

อุทัยธานี, พังงา, ชุมพร, ปตตานี และยะลา 
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ผู้ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย ตามวันท่ีรายงาน 

เสียชีวิต  

 

กำลังรักษา หายแลว้ 

 

วันท่ีรายงาน ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข 8 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.  
การลดระดับการคนหาผูปวยเชิงรุก  

จะมีการลดความเขมขนของการคนหาผูปวยเชิงรุกตาม 

จำนวนผูติดเช้ือท่ีลดลง เปาหมายแรกเริ่มท่ีจะตรวจเช้ือ 

ใหกับประชากรวันละ 10,000 รายตอวันจะลดลงเหลือ  

5,000 ราย โดยจะมุงเนนไปท่ีโรงงาน 50 แหงท่ีมีอัตรา 

การติดเช้ือนอยกวารอยละ 10 การคนหาผูปวยเชิงรุก 

และการสืบหาผูสัมผัสจะยังคงดำเนินตอไปในจังหวัด 

สมุทรสาครและพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงอ่ืน ๆ รวมถึง 6  

เขตในกรุงเทพมหานคร ไดแก เขตภาษีเจริญ บางแค  

หนองแขม บางบอน จอมทอง และบางขุนเทียน  

วัคซีน  

ศบค. กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุขกำลัง 

ติดตามสถานการณการฉีดวัคซีนท่ัวโลกอยางใกลชิด  

และตระหนักดีวาทุกประเทศตางมีแนวทางของตนเอง 

เก่ียวกับฉีดวัคซีนและการฉีดวัคซีน ศบค. กำลังทำงาน 

อยางใกลชิดกับองคกรอนามัยโลก และปฏิบัติตามคำ 

ช้ีแนะท่ีไมแนะนำใหใชหนังสือเดินทางการฉีดวัคซีน  

แมวาบางประเทศจะพิจารณาเริ่มโครงการดังกลาวก็ 

ตาม 

งานเทศกาล 

วันตรุษจีนและวันวาเลนไทนเปนวันหยุดยอดนิยม 

ในประเทศไทย ซึ่งโดยปกติจะมีการสังสรรคเขามา 

เก่ียวของดวย ผูท่ีตองการรวมงานเฉลิมฉลองควร 

ระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคโควิด  

19 หากเปนไปไดควรอยูบานและฉลองวันตรุษจีนทางออนไลน คูรักควรฉลองวันวาเลนไทนดวยแนวคิด “ถารักฉัน ใหรักษาระยะหางดวย” 

    

การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกในประเทศไทย 

 องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยใหการสนับสนุนรัฐบาลไทยผานกระทรวงสาธารณสุข แบงปนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญ ตลอดจน

แนวทางและความคืบหนาทางวิทยาศาสตร องคการอนามัยโลกยังสนับสนุนการรับมือตอโรคระบาดของหนวยงานสหประชาชาติในระดับที่กวาง

ขึ ้น รวมถึงทำงานกับพันมิตรหลักในการดูแลประชากรขามชาติในประเทศไทย และใหขอมูลและคำแนะนำแกเจาหนาท่ีของระบบของ

สหประชาชาติในประเทศไทย

หลีกเลี่ยง 3 ค 
ตระหนกัถึงความเสี่ยงในสถานทีต่่าง ๆ  

เช้ือโควิด 19 แพร่ได้ง่ายในสถานที่บางแห่ง 

คนเยอะ 

มีคนอยู่รอบข้าง

จํานวนมาก 

คุยใกล้ 

สถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการสัมผัส

ใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การพูดคุยระยะใกล้ 

แคบ 

สถานท่ีแคบและปิด 

อากาศไม่ถ่ายเท 

ความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นในที่ทีป่ัจจัยเหล่านีเ้กิดขึ้นพร้อมกัน 

แม้จะมีการคลายมาตรการ เราก็ยังต้องคำนึงถึง

สถานท่ีท่ีเราจะไป และรักษาตัวให้ปลอดภัยโดย

หลีกเล่ียง 3 ค 

คุณควรปฏิบัติตนอย่างไร 

หลีกเลี่ยงที่ที่คน

เยอะ และใช้เวลา

ในนั้นอย่างจำกัด 

เว้นระยะจาก

ผู้อื่นอย่าง

น้อย 1 เมตร 

เปิดประตู หน้าต่าง

เพ่ือระบายอากาศ

เมื่อทำได ้

ล้างมือให้สะอาด

เสมอ ปิดปาก

จมกเมื่อไอจาม 

สวมหน้ากากเมื่อ

ต้องทำ หรือเมื่อ

เว้นระยะไม่ได ้

หากไม่สบาย และไม่ต้องรับการรักษาฉุกเฉิน ให้อยู่บ้าน 
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