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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 2 มีนาคม 2565

www.who.int/thailand @WHO Thailand WHO Thailand WHO Thailand

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 225

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 23,110 (18,538) ราย 25% ผูเสียชีวิต 42 (31) ราย 36%

หายดีแลว 16,897 (13,744) ราย 23% ยอดรับวัคซีน 264,440 (237,814) เข็ม      11%

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 2,912,347 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 22,976 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 22 กุมภาพันธ ถึง 1 มีนาคม 2565 (เปรียบเทียบกับสัปดาหกอนหนา) 

ประเด็นสื่อสารหลัก

│เชื้อไวรัสระบาดเปนวงกวางมากขึ้นอยางเห็นไดชดัเจนทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│
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http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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บทวิเคราะหสถานการณ
• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูตดิเชือ้โควิด 19 รายใหมในระดับชุมชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 ใน 7 วันที่ผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน แมวายอดผูติดเชื้อรายวันจะเพ่ิมขึน้ตอเนื่อง 

แตก็ไมสูงเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ที่เผชิญกับสายพันธุโอมิครอน ยอดผูปวยทั้งหมดที่รายงานเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 (26,615 ราย) คือตัวเลขสูงสุดเทาที่เคยมีการ
รายงานมาในประเทศไทย

• กรุงเทพมหานครยังคงรายงานยอดผูติดเชื้อรายวันสูงสดุอยางตอเนือ่ง แตตัวเลขเฉลี่ยรายวันในสปัดาหที่ผานมา (3,022) ไมแตกตางจากสัปดาหกอนหนามากนัก (3,012)

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 “ที่ยังมีเชื้อ” ทั้งหมด (204,164) ใน 7 วันที่ผานมาเพ่ิมขึ้นรอยละ 27 เม่ือเทียบกับสัปดาหกอน ยอดที่รายงานในวันนี้ (218,784) เปน
ตัวเลขสูงสุดเทาที่เคยมีการรายงานในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีผูปวยจํานวนมากขึ้นที่ไดรับการดูแลในโฮสปเทล ศูนยแยกกกัโรคในชุมชน และบาน จึงทําให
ยอดผูปวยโควิด 19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลในวันนี้ (77,444 ราย) ต่ํากวายอดผูปวยในโรงพยาบาลในชวงสูงสุดของระลอกเดลตาเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 (96,038
ราย) ตัวเลขนี้สะทอนถึงความรุนแรงของอาการปวยที่ลดลงอนัเนื่องมาจากการติดเชือ้สายพันธุโอมิครอน กลาวคือ ผูติดเชื้อที่จําเปนตองเขาโรงพยาบาลมีจํานวนนอยลง

• ยอดผูเสียชีวิตเฉลี่ยรายวันอยูที่ 42 รายใน 7 วันที่ผานมา เทียบกับ 31 รายในสัปดาหกอน

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 ใน 7 วันที่ผานมา (974) เพ่ิมขึ้นรอยละ 24 จากสัปดาหกอน (783) ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจใน 7
วันที่ผานมา (271) เพ่ิมขึ้นรอยละ 39 จากยอดของสัปดาหกอน (195) 

• ยอดผูติดเชื้อโควิด 19 รายใหมที่เพ่ิมขึ้นสงผลใหยอดของผูปวยหนกัและผูปวยที่ตองใชเคร่ืองชวยหายใจในโรงพยาบาลเพ่ิมขึน้อยางมีนัยสําคัญ ถึงกระนั้นยอดผูปวยหนักก็
ยังต่ํากวาตัวเลขในชวงการระบาดสูงสุดเม่ือเดือนกรกฏาคม/สิงหาคม 2564 อยูมาก และระบบสุขภาพยังมีศกัยภาพในการรองรับผูปวย

• แมวายอดผูติดเชื้อในประเทศไทยจะไมเพ่ิมสูงเหมือนในประเทศอืน่ แตการใชชุดแอนติเจนแบบเร็วอยางแพรหลาย (รวมถึงชุดตรวจที่มีจําหนายทั่วไป) ก็ทําใหการติดตาม
สถานการณอยางแมนยําเปนไปไดยาก

• อัตราการรับวัคซีนตานโควิด 19 ในประเทศไทยคาดวาจะชวยลดระดบัของการปวยรุนแรงและการเสียชีวิตที่เกิดจากเชื้อโควิด 19 สายพันธุตาง ๆ ที่กําลังระบาดไดมาก 
อัตราการรับวัคซีนที่สูงในประชากรยังชวยลดการแพรกระจายเชือ้โควิด 19 ไดดวย ทั้งนี้อัตราการฉีดวัคซีนยังคงต่ําในบางจังหวัดและในกลุมเสีย่งที่สําคัญบางกลุม
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห (1 มีนาคม 2565)

435,626,514 ยอดรวมผูติดเชื้อ

1,200,287 ผูติดเช้ือใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

https://covid19.who.int/

5,952,215 ยอดรวมผูเสียชีวิต

7,082 ผูเสียชีวิตรายใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

10,585,766,316 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีด

4,904,935,610 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 เข็ม

4,327,599,641 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

สถานการณตามภูมิภาค

ขององคการอนามัยโลก

อเมริกา

ยุโรป

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

เมดิเตอเรเนียนตะวันออก

แปซิฟกตะวันตก

แอฟริกา

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (จนถึงสัปดาหของวันที่ 28 กุมภาพันธ)

ยอดผูติดเชื้อรายใหมลดลงรอยละ 16

ยอดผูเสียชีวิตรายใหมลดลงรอยละ 18

https://covid19.who.int/
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สถานการณระดับประเทศ
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ยอดผูติดเช้ือ

รวม

ยอดเฉลี่ย

7 วัน

ยอด

ผูเสียชีวิตรวม
ยอดเฉลี่ย 7

วัน

2,934,544 23,215 23,021 42

ยอดรับวัคซีนเข็มท่ี 

1

ยอดรับวัคซีนเข็ม

ท่ี 2

53,657,591 49,770,051

ยอดรับวัคซีนเข็มท่ี 

3

20,608,907

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

ระลอก 2

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 โอมิครอน

รายใหม สะสม

ในระดับประเทศ จํานวนผูปวยโค
วิด 19 รายใหมในชุมชนเพ่ิมข้ึน
อยางตอเน่ืองรอยละ 24 เม่ือ
เทียบกับสัปดาหกอนหนา

02/03/2022COVID-19 Update6



Back to Contents 

0

50

100

150

200

250

300

350

วันท่ีรายงาน

ยอ
ดร

าย
วัน

ยอดรายวันของผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย ต้ังแตเดือนเมษายน 2564

ยอดผูเสียชีวิตเพิ่มข้ึนรอยละ 36 ในสัปดาหที่ผานมา

ถงึ 1 มี.ค. 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข *เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า
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จาก  1 มกราคม 2565

Severe cases Ventilated cases

ยอดผูปวยหนักและผูปวยที่ใชเครื่องชวย

หายใจเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากสัปดาห
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• “อัตราการครองเตียง” ในโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
เร่ิมตั้งแตตนเดือนกุมภาพันธ

• ปจจุบัน อัตราการครองเตียงในระดับประเทศเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 40 สูรอยละ 59 ของปริมาณเตียงท้ังหมดท่ีมี

• ยอดผูปวยหนักเร่ิมเพ่ิมข้ึนในสัปดาหท่ีผานมา หลังจากท่ี
กอนหนาน้ีมีความคงท่ี

• หมายเหตุ – ตัวเลขเหลาน้ีไมรวมผูท่ีอยูในโฮสป เทล หรือ
แยกกัก โรคในชุมชนหรือท่ีบาน

อัตราการครองเตียงโดยผูปวยโควิดในประเทศไทย (เฉล่ีย 7 วัน) และยอดผูปวยหนักจาก 1 เมษายน 2564

ผูปวยหนักการครองเตียง และการ

เปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน

ระลอก 5 

โอมิครอน

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 3 อัลฟา
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สถานการณระดับจังหวัด
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COVID-19 Update 02/03/202211

ผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึน้จาก 408 รายเม่ือ
วันที่ 1 มกราคม เปน 3,053 รายเม่ือวันที่ 2 มีนาคม

ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานคร

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ยอดผูติดเชื้อใน

ชุมชน

ยอดผูติดเชื้อ

ในกรุงเทพ
รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดในชุมชน -- ยอดในกรุงเทพนอยกวา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ระลอก 4 

เดลตา

ระลอก 3 อัลฟา
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• อัตราผูติดเช้ือรายใหมแปรผันต้ังแต 23 ถึง 1,401 รายตอประชากรหนึ่งลานคน
จังหวัดที่มียอดสูงอยูในภาคกลางเปนสวนใหญ

• รูปแบบของยอดผูติดเช้ือรายใหมตอประชากรหนึ่งลานคนแบงตามจังหวัด ยังคง
คลายกับเมื่อสัปดาหกอน

• รายงานอัตราเฉลี่ยของผูติดเช้ือรายใหมสูงสุดยังคงมาจากจังหวัดภูเก็ต พบผูปวย 
1,401 รายตอประชากรหนึ่งลานคน

• จังหวัดที่รายงานยอดผูติดเช้ือตํ่า (100 รายหรือตํ่ากวาตอประชากรหนึ่งลานคน) 
อยูในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนที่ผูปวยรายใหมตอประชากรลานคน
แยกตามจังหวัด

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดผูเสียชีวิตรายใหมตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด

• ยอดเฉลี่ยของผูเสียชีวิตในทั้ง 77 จังหวัด อยูในชวง 0 ถึง 3.1 รายตอประชากร
หนึ่งลานคน 13 จาก 77 จังหวัด (รอยละ 17) ไมมีการรายงานผูเสียชีวิตราย
ใหมในสัปดาหนี้

• จังหวัดกระบ่ีรายงานยอดเฉลี่ยรายสัปดาหของผูเสียชีวิตตอประชากรหนึ่งลาน
คนสูงสุดในสัปดาหที่ผานมา

• จังหวัดแมฮองสอนในภาคเหนือ และจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ภาคใตที่อยูใกลภูเก็ต รายงานยอดผูเสียชีวิตตอหัวในระดับที่สูง

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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การเปลี่ยนแปลงของ “อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ” (TPR)*

• อัตราการพบผูติดเชื้อในระดบัประเทศสงูขึ้นอยาง
ตอเนื่องในสัปดาหที่ผานมา และขณะนี้อยูทีร่อยละ 29.5

* อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ (TPR) คือรอยละของการตรวจ PCR ในหนึ่งวันที่พบผลเปนบวก

ยอดในชุมชน อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)
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ยอดผูติดเช้ือในชุมชนที่ไดรับการยืนยันจากการตรวจดวยวิธี PCR 
และยอดผูติดเช้ือที่ทราบผลจากการใชชุดตรวจแอนติเจน (ATK)

สัดสวนรายวันของผูที่เปนไปไดวาติดเชื้อจากการตรวจดวยชดุตรวจ ATK เม่ือเทียบกับ
ยอดผูติดเชื้อยืนยันจากการตรวจดวยวิธี PCR ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนือ่ง

ยอดผูติดเชื้อในชุมชนจากการตรวจ 

PCR และยอดจากการตรวจ ATK

ยอดผูติดเชื้อในชุมชน รอยละของ ATK ตอ 

PCR เฉล่ีย 7 วัน
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ประชากรที่ไดรับ

เข็มที่ 1 : 53,578,024 คน

เข็มที่ 2 : 49,739,006 คน

เข็มที่ 3 : 20,492,825 คน

ถึงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวม

เข็ม 1
ยอดรวม

เข็ม 2
ยอดรวม

เข็ม 3
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สีน้ําเงิน= เข็มที่ 1 สีเหลือง= เข็มที่ 2 สีเขียว= เข็มที่ 3 

ทุกกลุมอายุ ผูมีโรคเร้ือรัง ผูมีอายุ 60 ปข้ึนไป นักเรียนนักศึกษาอายุ

12-17 ป

เด็กอายุ 5-11 ป

• ความครอบคลุมของการรับวัคซีนในผูที่อายุ 60

ปขึ้นไปยังต่ํากวารอยละ 70 ของเปาหมาย

• เพียงรอยละ 23.6 ของประชากรกลุมนี้ที่ไดรับ

เข็มกระตุน

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ในกลุมเสี่ยงและวัยรุน
(เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3)

ถึง 27 กุมภาพันธ 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข



Back to Contents COVID-19 Update 02/03/202221

แผนที่แสดงความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอ
ประชากรหนึ่งลานคน แยกตามจังหวัด 

• จังหวัดที่ประชากรจํานวนมากข้ึนไดรับวัคซีนครบสองเข็มมีจํานวนมากกวาสัปดาห
ที่แลว 

• ความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 แตกตางกันไปในแตละจังหวัด มีต้ังแต
จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จํานวน 449,098 เข็มคนตอประชากรหนึ่งลานคน 
ไปจนถึงจังหวัดที่ฉีดวัคซีน 1,049,437 เข็มตอประชากรลานคน

• เมื่อพิจารณาจํานวนตอหัวของประชากร พบวากรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ระนอง 
และระยองรายงานอัตราการฉีดวัคซีนสูงสุด

• ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่ตํ่าที่สุดยังคงอยูที่จังหวัดชายแดนภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ไดแก จังหวัดแมฮองสอน ตาก และจังหวัดปตตานี 
ยะลา และนราธิวาสในชายแดนภาคใต
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กําหนดเวลาสําหรับการรับวัคซีนในประเทศไทย

เข็มที่ 1 เข็มที่ 2
ระยะรอระหวาง

เข็มที่ 2 และ 3
เข็มที่ 3

ระยะรอระหวางเข็ม

ที่ 3 และ 4

เข็มที่ 4*

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม 4 สัปดาห แอสตราเซเนกา 3 เดือน แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา 3 เดือน แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ไฟเซอร 3 เดือน ไฟเซอร 3 เดือน ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา 3 เดือน ไฟเซอร

ไฟเซอร ไฟเซอร 6 เดือน ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา ไฟเซอร 6 เดือน ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา 3-6 เดือน แอสตราเซเนกา**

• *เข็มท่ี 4 : สําหรับบุคลากรทางการแพทย + บุคลากรแถวหนา และประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูใน 10 จังหวัดนํารองเพื่อการทองเท่ียว

• **แอสตราเซเนกา + แอสตราเซเนกา + แอสตราเซเนกา เปนสูตรวัคซีนทางเลือก แตโปรดทราบวา แอสตราเซเนกา + แอสตราเซเนกา + ไฟเซอร อาจให

การตอบสนองทางภูมิคุมกันท่ีสูงกวา และระยะรอ 6 เดือนระหวางเข็ม 2 และ 3 จะสรางระดับภูมิคุมกันท่ีสูงกวาการรอ 3 เดือน

• วัคซีนโมเดอรนาสามารถใชเปนเข็มกระตุนใหกับวัคซีนทุกสูตรท่ีแนะนําขางตน
ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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Source: MoPH

กลุมอายุ วัคซีน ปริมาณยา ระยะรอ

5-6 ป ไฟเซอร 2 เข็ม ฝาสม (10 ไมโครกรัม / 0.2 มล.) 8 สัปดาห

6 – 11 ป

ไฟเซอร 2 เข็ม ฝาสม (10 ไมโครกรัม / 0.2 มล.) 8 สัปดาห

ชิโนแวค-ไฟเซอร
เข็ม 1 : ซิโนแวค 0.5 มล. / เข็ม

เข็ม 2 : ไฟเซอรฝาสม (10 ไมโครแกรม / 0.2 มล.)
4 สัปดาห

6 – 17 ป ซิโนแวค 2 เข็ม 0.5 มล. / เข็ม 4 สัปดาห

12 -17 ป

ไฟเซอร 2 เข็ม ฝามวง (30 ไมโครกรัม / 0.3 มล.) 3-4 สัปดาห

ชิโนแวค-ไฟเซอร
เข็ม 1 : ซิโนแวค 0.5 มล. / เข็ม

เข็ม 2 : ไฟเซอรฝามวง (30 ไมโครแกรม / 0.3 มล.)
4 สัปดาห

โครงการฉีดวัคซนีตา้นโควดิ 19 ใหแ้ก่เดก็และวัยรุ่น
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องคการอนามัยโลกแนะนําวาผูปวยท่ีติดเช้ือโควิด 19 (ท้ังท่ีไดรับการยืนยันและสงสัยวาติด) ควร

ไดรับการดูแลและติดตามหากพบวาตนมีอาการเร้ือรัง อาการใหม หรืออาการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

และควรไดรับการดูแลในหลายมิติ ท้ังจากผูใหบริการปฐมภูมิ (บุคลากรทางการแพทย) 

ผูเช่ียวชาญดานการฟนฟูสมรรถภาพ เจาหนาท่ีสังคมสงเคราะห เจาหนาท่ีจิตสังคม และ

ผูเช่ียวชาญดานสุขภาพจิต

เรายังไมมีการรักษาเฉพาะสําหรับอาการลองโควิด เพราะเรายังไมเขาใจสาเหตุและการกอตัว

ของอาการ อยางไรก็ตาม หากเราเขาใจกลไกของโรคไดดีข้ึน เราก็จะสามารถพัฒนาวิธีการรักษา

ท่ีตรงจุดได 

องคการอนามัยโลกกําลังทํางานอยางเรงดวนกับนักวิจัยเพ่ือปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวม

ขอมูลและการรายงานเกี่ยวกับภาวะหลังโควิด 19 โครงการศึกษาภาวะหลังโควิด 19 (Post-
COVID Condition Core Outcomes) จะศึกษาผูปวยท่ีมีอาการลองโควิดและคนหาวามีปจจัย

ใดบางท่ีเราตองวัดผลเพ่ือทําความเขาใจและรักษาอาการดังกลาว

ผูปวยโควิด 19 บางรายจะประสบกับ “กลุมอาการหลังโควิด 19” ซ่ึงประกอบดวยอาการเร้ือรัง

จํานวนมาก เราเรียกสิ่งน้ีวา “ภาวะหลังโควิด 19” หรือ “ลองโควิด” อาการเหลาน้ีอาจเกิดข้ึน

ทันทีหลังจากท่ีผูปวยฟนตัวจากการติดเช้ือโควิด 19 แบบเฉียบพลัน หรืออาจเปนอาการท่ี

เกิดข้ึนตั้งแตท่ีเร่ิมปวยและยังคงไมหายไป อาการเหลาน้ีอาจผันผวนหรือกลับมาอีกเม่ือเวลา

ผานไป ภาวะหลังโควิด 19 สามารถเกิดข้ึนไดกับทุกคนท่ีติดเช้ือโควิด 19 แมวาจะมีอาการเพียง

เล็กนอยหรือไมมีอาการในชวงแรกก็ตาม

ในบรรดา 200 อาการท่ีมีการรายงาน อาการท่ีพบบอยท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก หายใจไมอ่ิม 
สมองลา และออนเพลีย สวนอาการท่ีพบไดไมบอยเทา ไดแก เจ็บหนาอก มีปญหาในการพูด 

วิตกกังวลหรือซึมเศรา ปวดกลามเน้ือ มีไข สูญเสียการไดกลิ่นและการรูรสชาติ

รายงานเบื้องตนระบุวาผูปวยโควิด 19 ประมาณรอยละ 10-20 จะยังคงมีอาการเร้ือรังเปนเวลา

หลายสัปดาหหรือหลายเดือนหลังจากการติดเช้ือ SARS-CoV-2 แบบเฉียบพลัน อยางไรก็ตาม 

โควิด 19 ยังคงเปนโรคท่ีคอนขางใหมและตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหทราบวาผูปวยกลุมใด
ท่ีเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบระยะยาวเหลาน้ี และเพ่ือใหเขาใจสาเหตุของภาวะดังกลาวมาก

ข้ึน

COVID-19 Update 02/03/202226

คําอธิบาย : ลองโควิด

อาการลองโควิดพบไดบอยแคไหน

รายงานเบื้องตนระบุวาหลังจากการติดเช้ือโควิด 19 แบบเฉียบพลัน ผูปวยราวรอยละ 10-20 จะมีอาการเร้ือรังอยูอีกเปนเวลา

หลายสัปดาหหรือหลายเดือน อยางไรก็ตามเรายังตองถือวาโควิด 19 เปนโรคใหมและตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมใหทราบสัดสวนแน

ชัดของผูปวยท่ีไดรับผลกระทบระยะยาว

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข

คลิกท่ีภาพเพื่อรับฟง ดร. เจเน็ต ดิแอซ หัวหนาฝายการ

รักษาทางคลินิกจากองคการอนามัยโลก กลาวถึง

อาการลองโควิดท่ีพบไดบอยและการรักษา ในรายการ

วิทยาศาสตร 5 นาทีเก่ียวกับภาวะหลังโควิด 19

https://www.youtube.com/watch?v=0p-FOLJH8Ag&t=12s
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ลิงกมีประโยชน
• รายงานสถานการณโรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและ

อังกฤษ โปรดคลิก

• ติดตามความคืบหนาอยางสมํ่าเสมอจากองคการอนามัยโลกในประเทศ

ไทย โปรดคลิก

• ติดตามตัวเลขทั่วโลกลาสุดและคาํแนะนําทางวิชาการจากองคการอนามัย

โลก โปรดคลิก

สํานักงานองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข 

นนทบุรี ประเทศไทย 11000  sethawebmaster@who.int 

ปกปองตนเองและผูอ่ืน
จากโควิด 19

• หม่ันลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล 

• ไอ/จามใสขอพับแขนดานใน แลวรีบลางมือ

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก 

• รักษาระยะหาง 1 เมตรจากผูอื่น

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/thailand
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
mailto:sethawebmaster@who.int
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