สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
หมวดหมู่
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง

สถานการณ์โลก
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 104.9 ล้านราย มีจานวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจานวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจานวน 76.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 73)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 113,459 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก
อยู่ที่ 461,930 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.7 ล้านราย โดยมีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,917 ราย ทั้งนี้
ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก
สถานการณ์อาเซียน
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 140,927 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมา
อยู่ที่ 304 ราย และมีจานวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,160 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 226,912 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,284 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 466 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกาลังรักษาอยู่ 4 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 29 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 22,058 ราย เสียชีวิตรวม 79 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น) รักษาหายแล้ว
14,798 ราย (67.09%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 797 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 7,181 ราย
(ต่อ)

• ผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 809 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 45 ราย มีรายละเอียดดังนี้ สมุทรสงคราม (1 ราย) ตาก (5 ราย)
กรุงเทพมหานคร (3 ราย) และสมุทรสาคร (36 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุม่ ผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 13 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่
กรุงเทพมหานคร (2 ราย) สตูล (1 ราย) นนทบุรี (1 ราย) สมุทรปราการ (5 ราย) ชลบุรี (3 ราย) และ
อยู่ระหว่างสอบสวน (1 ราย) มีรายละเอียดดังนี้ อิสราเอล 1 ราย มาเลเซีย 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย
สหราชอาณาจักร 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย รัสเซีย 1 ราย เอธิโอเปีย 1 ราย
เยอรมนี 1 ราย เบลเยียม 1 ราย สเปน 1 ราย และฝรั่งเศส 1 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก 751 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 12,298 ราย)

กราฟสรุปสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มอาเซียนและทั่วโลก

กราฟสรุปสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย

กราฟสรุปสถานการณ์ผู้เดินทางเข้าประเทศที่อยู่ในสถานที่กักกันรัฐ

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ราชภัฏโพลล์ ระบุสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนลดความเสี่ยง
VDO

โควิด-19 โดยเน้นการเรียนการสอนออนไลน์ ชี้สัญญาณเน็ต-ความเมื่อยล้าคือปัญหาใหญ่การเรียน
ออนไลน์ และโทรศัพท์มือถือยืนหนึ่งอุปกรณ์จาเป็นสาหรับระบบออนไลน์
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://register.kpru.ac.th/rajabhatPoll/?nu=20200007_report_poll
สามารถรับชมคลิปได้ที่ :
https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/?nu=media2&code=2021_02_04

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูล ณ เวลา 09.30 น.
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ประกาศ/
ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ดร.วิษณุ เครืองาม
มาตรการ/
รองนายกรัฐมนตรี ทาหน้าที่รองประธานที่ประชุมคนที่หนึ่ง และศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ข้อสั่งการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทาหน้าที่รองประธานที่ประชุม
วช. / อว.

คนที่สอง ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล
• ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวนวงเงินทั้งสิ้น 117,880 ล้านบาท ซึ่งจะมีการนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นอกจากนี้มีการหารือในหลายประเด็นสาคัญ อาทิ กรอบวงเงินงบประมาณประจาปีด้านการอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2565 การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งหารือวาระแห่งชาติ
การพัฒนาเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) บทบาทของ อววน. ในการบริหารสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศไทย การแต่งตั้งประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา และ
ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2565
บทบาทของ อววน. ในการบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ โควิด-19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา จนถึงการระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย อว. โดย สานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายในฐานะศูนย์ปฏิบตั ิการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และการวิจัยและ
พัฒนา ศปก.ศบค. ได้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการแก้ไข
ปัญหา โดยบทบาทสาคัญในการบริหารสถานการณ์การระบาดของ โควิค-19 อว. ได้ให้การสนับสนุนการทางาน

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูล ณ เวลา 09.30 น.
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
ของบุคลากรทางการแพทย์และจังหวัด การจัดเตรียมเวชภัณฑ์และสถานที่ของโรงพยาบาลและสถานศึกษา
ประกาศ/
เพื่อรองรับการเป็นโรงพยาบาลสนามสาหรับการดูแลผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ สนับสนุนข้อมูล ศบค. ด้วยข้อมูล
มาตรการ/
ที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์สาหรับใช้ในการติดตามสถานการณ์ และการบริหารสถานการณ์โรคโควิด-19
ข้อสั่งการ
• ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/3170วช. / อว.
65-117-880-19.html
(ต่อ)

