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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 9 มีนาคม 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 225

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 21,873 (23,111) ราย 5% ผูเสียชีวิต 60 (42) ราย 43%

หายดีแลว 21,587 (16,897) ราย 28% ยอดรับวัคซีน 166,066 (264,440) เข็ม      36%

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 3,008,873 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 23,438 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 3 ถึง 9 มีนาคม 2565 (เปรียบเทียบกับสัปดาหกอนหนา) 

ประเด็นสื่อสารหลัก

│เชื้อไวรัสระบาดเปนวงกวางมากขึ้นอยางเห็นไดชดัเจนทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│
09/03/202

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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บทวิเคราะหสถานการณ
• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูติดเช้ือโควิด 19 รายใหมในระดับชุมชน (ผลตรวจเช้ือดวยวิธี PCR เปนบวก) เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ใน 7 วันที่ผานมาเมื่อเทียบกับสัปดาหกอน แมวายอดผูติดเช้ือ

รายวันจะเริ่มคงที่ แตถือวายังอยูในระดับที่สูงมาก นอกจากนี้ ในผูที่มีผลตรวจ ATK เปนบวก ไมใชวาทุกคนที่ทาํการยืนยันผลตรวจอีกครั้งดวยวิธี PCR และยอดเฉลี่ยรายวันของผู
ที่เปนไปไดวาติดเช้ือจากการตรวจดวยชุดตรวจ ATK ใน 7 วันที่ผานมา (30,564) ก็เพ่ิมข้ึนรอยละ 46 เมื่อเทียบกับสัปดาหกอน (20,963)

• กรุงเทพมหานครยังคงรายงานยอดผูติดเช้ือรายวันสูงสุดอยางตอเนื่อง แมตัวเลขเฉลี่ยรายวันในสปัดาหที่ผานมา (2,766) จะลดลงรอยละ 8 จากสัปดาหกอนหนา (3,022) 

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 “ที่ยังมีเช้ือ” ทั้งหมด (227,071) ใน 7 วันที่ผานมาเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 เมื่อเทียบกับสัปดาหกอน แมวาใน 2 วันที่ผานมาตัวเลขจะลดลงเนื่องจาก
จํานวนของผูที่หายดีแลวมีมากกวาจํานวนผูติดเช้ือใหม นอกจากนี้ เนื่องจากในปจจุบันมีผูปวยจํานวนมากข้ึนที่ไดรับการดูแลในโฮสปเทล ศูนยแยกกักโรคในชุมชน และบาน ยอด
การครองเตียงเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 ในโรงพยาบาลของสัปดาหทีแ่ลว (72,500 ราย) จึงต่ํากวายอดของสัปดาหกอนหนา (79,965) ที่รอยละ 9 ตัวเลขนี้ยังสะทอนถึงความ
รุนแรงของอาการปวยที่ลดลงอันเนื่องมาจากการติดเช้ือสายพันธุโอมิครอน กลาวคือ ผูติดเช้ือที่จําเปนตองเขาโรงพยาบาลมีจํานวนนอยลงโดยเปรียบเทียบ

• ยอดผูเสียชีวิตเฉลี่ยรายวันอยูที่ 60 รายในสัปดาหที่ผานมา เทียบกับ 42 รายในสัปดาหกอนหนา

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 ใน 7 วันที่ผานมา (1,150) เพ่ิมข้ึนรอยละ 18 จากสัปดาหกอน (974) ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจใน 7 วันที่
ผานมา (366) เพ่ิมข้ึนรอยละ 39 จากยอดของสัปดาหกอน (271) 

• ยอดผูติดเช้ือโควิด 19 รายใหมที่เพ่ิมข้ึนสงผลใหยอดของผูปวยหนักและผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจในโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ถึงกระนั้นยอดผูปวยหนักก็ยังต่ํา
กวาตัวเลขในชวงการระบาดสูงสุดเมื่อเดือนกรกฏาคม/สิงหาคม 2564 อยูมาก และระบบสุขภาพยังมีศักยภาพในการรองรับผูปวย

• แมวายอดผูติดเช้ือในประเทศไทยจะไมเพ่ิมสูงเหมอืนในประเทศอ่ืน แตการใชชุดแอนติเจนแบบเร็วอยางแพรหลาย (รวมถึงชุดตรวจที่มีจําหนายทั่วไป) ก็ทําใหการติดตาม
สถานการณอยางแมนยําเปนไปไดยาก

• อัตราการรับวัคซีนตานโควิด 19 ในประเทศไทยคาดวาจะชวยลดระดับของการปวยรุนแรงและการเสียชีวิตที่เกิดจากเช้ือโควิด 19 สายพันธุตาง ๆ ที่กําลังระบาดไดมาก อัตราการรับ
วัคซีนที่สูงในประชากรยังชวยลดการแพรกระจายเช้ือโควิด 19 ไดดวย ทั้งนี้อัตราการฉีดวัคซีนยังคงต่ําในบางจังหวัดและในกลุมเสี่ยงที่สําคัญบางกลุม
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห (8 มีนาคม 2565)

446,511,318 ยอดรวมผูติดเชื้อ

1,172,188 ผูติดเช้ือใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

https://covid19.who.int/

6,004,421 ยอดรวมผูเสียชีวิต

4,993 ผูเสียชีวิตรายใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

10,704,043,684 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีด

4,964,626,775 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 เข็ม

4,377,548,164 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ผูติดเชื้อรายใหมลดลงรอยละ 30.9

ผูเสียชีวิตรายใหมลดลงรอยละ 3.2

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ยุโรป

เมดิเตอเรเนียนตะวันออก

แอฟริกา

แปซิฟกตะวันตก

ผูเสียชีวิต

ภาพที่ 1. ยอดผูติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาหแบงตามภมูิภาคขององคการอนามัยโลก และยอดผูเสียชีวิตทั่วโลก 

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565***

ผูเ
สีย

ชีว
ิต

ผูต
ิดเ

ชื้อ

วันเริ่มตนของสัปดาหที่รายงาน

https://covid19.who.int/
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สถานการณระดับประเทศ
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ระลอก 1

ถงึ 9 มี.ค. 2565

*ถงึ 8 มี.ค. 2565 

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ยอดผูติดเช้ือ

รวม

ยอดเฉลี่ย

7 วัน

ยอด

ผูเสียชีวิตรวม
ยอดเฉลี่ย 7

วัน

3,088,873 22,047 23,438 60

ยอดรับวัคซีนเข็มท่ี 

1

ยอดรับวัคซีนเข็ม

ท่ี 2

54,039,149* 49,896,606*

ยอดรับวัคซีนเข็มท่ี 

3

21,263,256*

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

ระลอก 2

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 โอมิครอน

รายใหม สะสม
09/03/2022
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ยอดรายวันของผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย ต้ังแตเดือนเมษายน 2564

ยอดผูเสียชีวิตเพิ่มข้ึนรอยละ 43 ในสัปดาหที่ผานมา

ถงึ 6 มี.ค. 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ยอ
ดร

าย
วัน

ผูเสียชีวิตราย

ใหม

คาเฉล่ียการเปล่ียนแปลง 7 วัน 

(ผูเสียชีวิตรายใหม)
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ยอดรายวันของผูปวยหนักจากโควิด 19

ผูปวยหนัก

ยอดปจจุบัน : 1,200

ยอดเฉลี่ย 7 วัน : 1,150

ยอดเพ่ิมข้ึนในชวง 7 วัน : รอยละ 18*
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ผูปวยหนักถงึ 8 มี.ค. 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ยอดผูปวยหนักและผูปวยท่ีใช

เคร่ืองชวยหายใจเพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญจากสัปดาหกอน

ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ
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ยอดผูปวยหนักและผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ จาก 1 มกราคม 2565

Severe cases Ventilated casesยอดผูปวยหนัก ยอดผูปวยใช
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• อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลกําลังลดลง อาจเปน
เพราะการปวยรุนแรงจากการติดเช้ือสายพันธุโอมิครอนน้ัน
ต่ําลง

• หมายเหต ุ– ตวัเลขเหล่านีไ้ม่รวมผูที้อ่ยู่ในโฮสปิเทล หรือ
แยกกกัโรคในชมุชนหรือทีบ่า้น

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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ผูติดเชื้อรายวันของสัปดาหที่แลวในกรุงเทพมหานครลดลง
รอยละ 8  เม่ือเทียบกับสัปดาหกอนหนา

ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานคร

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ยอดผูติดเชื้อใน

ชุมชน

ยอดผูติดเชื้อ

ในกรุงเทพ
รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดในชุมชน -- ยอดในกรุงเทพนอยกวา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ระลอก 4 

เดลตา

ระลอก 

3 อัลฟา
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• อัตราผูติดเช้ือรายใหมแปรผันต้ังแต 17 ถึง 1,270 รายตอประชากรหนึ่งลานคน
จังหวัดที่มียอดสูงอยูในภาคกลางและภาคใตเปนสวนใหญ

• รายงานอัตราเฉลี่ยของผูติดเช้ือรายใหมสูงสุดยังคงมาจากจังหวัดภูเก็ต พบผูปวย 
1,270 รายตอประชากรหนึ่งลานคน

• จังหวัดที่รายงานยอดผูติดเช้ือตํ่า (100 รายหรือตํ่ากวาตอประชากรหนึ่งลานคน) 
อยูในภาคเหนือ

แผนที่ผูปวยรายใหมตอประชากรลานคน
แยกตามจังหวัด

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดผูเสียชีวิตรายใหมตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด

• ยอดเฉลี่ยของผูเสียชีวิตในทั้ง 77 จังหวัด อยูในชวง 0 ถึง 4.9 รายตอประชากร
หนึ่งลานคน โดยที่ 8 จังหวัดไมมีการรายงานผูเสียชีวิตรายใหมในสัปดาหนี้

• จังหวัดภูเก็ตรายงานยอดเฉลี่ยรายสัปดาหของผูเสียชีวิตตอประชากรหนึ่งลาน
คนสูงสุดในสัปดาหที่ผานมา

• จังหวัดสตูลและพัทลุงในภาคใตรายงานยอดผูเสียชีวิตตอหัวในระดับที่สูง

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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การตรวจเชื้อโควิด 19
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การเปลี่ยนแปลงของ “อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ” (TPR)*

• อัตราการพบผูติดเชื้อในระดบัประเทศสงูขึ้นอยาง
ตอเนื่องในสัปดาหที่ผานมา และขณะนี้อยูทีร่อยละ 27.2

* อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ (TPR) คือรอยละของการตรวจ PCR ในหนึ่งวันที่พบผลเปนบวก

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

สัดสวนรายวันของผูที่เปนไปไดวาติดเชื้อจากการตรวจดวยชดุตรวจ ATK เม่ือเทียบกับ
ยอดผูติดเชื้อยืนยันจากการตรวจดวยวิธี PCR ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนือ่ง

ยอดผูติดเชื้อในชุมชนจากการตรวจ 

PCR และจากการตรวจ ATK

ยอดผูติดเชื้อในชุมชนจาก

การตรวจ PCR

รอยละของ ATK ตอ 

PCR เฉล่ีย 7 วัน
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ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข Omicron is the dominant ‘variant of concern’ in Thailand.
All of Thailand

Not Bangkok

การเฝาระวังสายพันธุของไวรัส SARS-CoV-2

(29 มกราคม - 4 มีนาคม 2565)

นอกกรุงเทพฯ

วิธีการ

การหาเคร่ืองหมายโมเลกุลสนิป (SNP genotyping)

ดวยเทคนิค RT-PCR ตามเวลาจริง

การสุมเลือกตัวอยางเพื่อเฝาระวังสายพันธุไวรัส

กรุงเทพฯ

ทั่วประเทศไทย

โอมิครอนเป็น “สายพนัธุ์ทีน่่ากงัวล” สายพนัธุ์หลกัในประเทศไทย

จํานวน

จํานวน

จํานวน

อัลฟา

เดลตา

เบตา

โอมิครอน
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การรับวัคซีน

09/03/2022
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เข็มที่ 1 : 53,983,869 คน

เข็มที่ 2 : 49,878,379 คน

เข็มที่ 3 : 21,174,324 คน

ถึงวันที ่7 มีนาคม 2565

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวม

เข็ม 1
ยอดรวม

เข็ม 2
ยอดรวม

เข็ม 3
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แผนที่แสดงความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอ
ประชากรหนึ่งลานคน แยกตามจังหวัด 

• จังหวัดที่ประชากรจํานวนมากข้ึนไดรับวัคซีนครบสองเข็มมีจํานวนเพิ่มข้ึนจาก
สัปดาหที่แลวเล็กนอย 

• ความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 แตกตางกันไปในแตละจังหวัด ต้ังแต 
449,570 คนตอประชากรหนึ่งลานคน (รอยละ 45) ไปจน 1,051,581 ตอประชากร
ลานคน (รอยละ 100)

• 24 จาก 77 จังหวัด มีความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 สูงกวารอยละ 70 

• ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่ตํ่าที่สุดยังคงอยูที่จังหวัดชายแดน ไดแก 
จังหวัดแมฮองสอนทางภาคเหนือ และจังหวัดปตตานีและนราธิวาสที่ชายแดน
ภาคใต
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ความคืบหนาดานนโยบาย

09/03/2022
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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



Back to Contents 

USEFUL LINKS

09/03/2022

ณ วันที ่27 กุมภาพันธ์ 2565

การเขาประเทศไทยดวยระบบ Test and Go
(มาตรการใหมมีผลบังคับใชวนัท่ี 1 มีนาคม 2565)

ผูมีสิทธ์ิเดินทาง
นักเดินทางจากทุกประเทศ/พ้ืนท่ีท่ีรับวัคซีนครบ*

*ตองไดรับวัคซีนที่ข้ึนทะเบียนกับองคการอาหารและยาของประเทศ

ไทย หรือผานการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย หรือ

องคการอนามัยโลกเทานั้น และตองไดรับวัคซีนมาแลวอยางนอย 14 

วันกอนเดินทาง

เอกสารท่ีตองใช

1. หนังสือเดินทาง

2. เอกสารรับรองการรับวัคซีน

- อายุ 12-17 รับวัคซีนขั้นตํ่า 1 เข็ม

- อายุตํ่ากวา 18 แตไมไดรับวัคซีน ตอง

ลงทะเบียนและเดินทางกับผูปกครอง

3. เอกสารการจองและชําระเงนิสําหรับท่ีพัก  

SHA Extra++ / โรงแรมท่ีเปนสถานกักกันโรค

ทางเลือก (AQ Hotel) เปนเวลา 1 วัน พรอม

คาธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง, ชุดตรวจ 

ATK ดวยตนเอง 1 ชุด, และการเดินทางจาก

สนามบินไปยังท่ีพัก

4. ประกันการเดินทางวงเงินอยางนอย 20,000 

ดอลลารสหรัฐ สําหรับคารักษาพยาบาล (ยกเวน

สําหรับชาวไทยและชาวตางชาติท่ีอยูในระบบ

ประกันสังคมของไทย หรือมีหนังสือรับรองจาก

นายจางในประเทศไทย)

ขั้นตอน

1. ลงทะเบียนรับ Thailand Pass (เวลาดําเนินการ 

3-7 วัน)

2. ผลการตรวจ RT-PCR กอนเดินทาง 72 ชั่วโมง 

(หากผลเปนบวก ใหแสดงใบรับรองแพทยวาวันแรก

ของการติดเช้ือคืออยางนอย 14 วันแตไมเกิน 90 วัน

กอนการเดินทาง) 

3. เม่ือถึงประเทศไทย เขารับการตรวจท่ีจุดตรวจ

กอนเดินทางไปยังท่ีพักตามเสนทางท่ีกําหนดไว (ดวย

รถท่ีโรงแรมจัดหาไว)

4. เขารับการตรวจ RT-PCR และรอฟงผลท่ีโรงแรม 

5. ใชชุดตรวจ ATK ตรวจเชื้อดวยตนเองในวันท่ี 

5-6 และแจงผลดวยวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขระบุ

สอบถามเพ่ิมเติม โปรดติดตอกรมการกงสุล โทร (66) 02-572-8442 (24 ชั่วโมง)

หรืออีเมล testgo@condular.go.th

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดอาน “คําถามท่ีพบบอย” ในเว็บไซต www.consular.mfa.go.th และ tp.consular.go.th

เกณฑการรับวัคซีนสําหรับนักเดินทางท่ีจะเขาประเทศไทย

(Test and Go* / Sandbox**)

นักเดินทางอายุต่ํากวา 6 ป

นักเดินทางอายุ 6-11 ป

นักเดินทางอายุ 12-17 ป

นักเดินทางอายุ 18 ปข้ึนไป

* ประเทศ/พื้นท่ีท่ีสามารถเลือกเขา

ประเทศไทยดวยระบบ Test and Go 
** ทุกประเทศ/พื้นท่ี

- ไมจําเปนตองรับวัคซีน

- ไมจําเปนตองแสดงผลตรวจ RT-PCR เมื่อถึงประเทศไทย
- ตองเดินทางกับบิดามารดา หรือผูปกครอง

- เมื่อถึงประเทศไทยแลว ใหรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ดวยการตรวจน้ําลาย

- ไมจําเปนตองรับวัคซีน

- ตองแสดงผลตรวจ RT-PCR (ที่ออกไมเกิน 72 ชั่วโมงกอนการเดินทาง) เมื่อถึง
ประเทศไทย

- ตองเดินทางกับบิดามารดา หรือผูปกครอง

- สามารถเดินทางตามลําพังได หากรับวัคซีนแลวอยางนอย 1 เข็ม เปนเวลาไมนอย

กวา 14 วันกอนการเดินทาง
- หากยังไมไดรับวัคซีน ตองเดินทางกับบิดามารดา หรือผูปกครอง

- ตองแสดงผลตรวจ RT-PCR (ที่ออกไมเกิน 72 ชั่วโมงกอนการเดินทาง) เมื่อถึง
ประเทศไทย

- ตองรับวัคซีนครบเปนเวลาไมนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง

- ตองแสดงผลตรวจ RT-PCR (ที่ออกไมเกิน 72 ชั่วโมงกอนการเดินทาง) เมื่อถึง
ประเทศไทย

mailto:testgo@condular.go.th
http://www.consular.mfa.go.th/
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กังวลทางการเงิน และสําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข ความเหน่ือยลาคือปจจัยสําคัญท่ีกระตุนให

เกิดความคิดฆาตัวตาย

รายงานสรุปยังช้ีวาคนหนุมสาวมีความเสี่ยงมากเปนพิเศษท่ีจะมีพฤติกรรมฆาตัวตายและทํา

รายตนเองในชวงการระบาดใหญ และผูหญิงไดรับผลกระทบรุนแรงกวาผูชาย ผูท่ีมีโรคประจําตัว 

เชน หอบหืด มะเร็ง และโรคหัวใจ ก็มีแนวโนมท่ีจะประสบกับอาการทางจิตเชนกัน

สําหรับผูท่ีมีอาการทางจิตอยูแลว ถึงแมวาพวกเขาจะไมไดเสี่ยงตอการติดเช้ือโควิด 19 มากกวา

คนอ่ืน แตหากติดเช้ือข้ึนมา ก็มักจะปวยหนักและเสียชีวิตมากกวาเม่ือเทียบกับผูท่ีไมมีอาการ

ทางจิต ผูท่ีมีอาการทางจิตข้ันรุนแรง เชน โรคจิต และคนหนุมสาวท่ีมีอาการทางจิต จะมีความ

เสี่ยงเปนพิเศษ

หากคุณรูสึกเหงาหรือซึมเศรา โปรดจําไววาปฏิสัมพันธทางสังคมเปนสิ่งสําคัญ หากคุณมี

ขอจํากัดดานการเดินทาง ใหโทรหาคนสนิทหรือใชชองทางออนไลนและระบายความรูสึกของ

คุณกับพวกเขา เขารวมกิจกรรมออนไลนท่ีชอบ ออกไปสัมผัสธรรมชาติถาสามารถทําไดอยาง

ปลอดภัย การติดตอกับโลกภายนอกชวยฟนฟูสุขภาพจิตและสุขภาวะของคุณได หากรูสึกรับไม

ไหว ใหขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญดานสุขภาพจิต

ตั้งแตท่ีโควิด 19 ระบาด ผูคนก็มีความกังวลและเครียดเพราะตองปรับตัวใหเขากับความเปน
จริงรูปแบบใหม เชน การทํางานจากท่ีบาน การเรียนจากท่ีบาน และการขาดการติดตอกับ

สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน และเพ่ือนรวมงาน บางคนตองสูญเสียรายไดหรือตกงาน การปรับตัว

ใหเขากับวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปและการจัดการความกลัวโรคระบาดเปนสิ่งท่ีทาทายสําหรับทุกคน 

และยิ่งยากข้ึนสําหรับผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิต

ความกลัว ความกังวล และความเครียดเปนการตอบสนองโดยธรรมชาติตอภัยคุกคามท้ังท่ี

เกิดข้ึนจริงและเกิดจากการตีความของเรา เปนเร่ืองปกติท่ีอารมณเหลาน้ีจะผุดข้ึนมาเม่ือเรา

เผชิญกับความไมแนนอนหรือสิ่งท่ีไมรูจัก ดังน้ันหากผูคนจะหวาดกลัวการระบาดใหญของโควิด 

19 ก็ถือเปนเร่ืองธรรมดาและเขาใจได

รายงานสรุปขององคการอนามัยโลกวาดวยสุขภาพจิตและโควิด 19 และหลักฐานเบื้องตนของ

ผลกระทบจากโรคระบาด (Mental Health and COVID-19: Early evidence of the 

pandemic's impact) ท่ีเผยแพรเม่ือ 2 มีนาคม 2565 ประเมินวาในปแรกของการระบาดใหญ 
ความชุกของภาวะวิตกกังวลและซึมเศราท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 25 กลาวไดวาโควิด 19

สงผลกระทบตอสุขภาพจิตอยางมาก

สาเหตุมาจากระดับของความเครียดและความเหงาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางท่ีไมเคยมีมากอน อันเปน

ผลมาจากการตัดขาดทางสังคมเม่ือมีการบังคับใชมาตรการดานสาธารณสุขและสังคม สาเหตุ

อ่ืน ๆ ของความวิตกกังวลและภาวะซึมเศรา ไดแก ความกลัวการติดเช้ือ กลัวเจ็บปวย หรือกลัว

ตายไมวาจะกลัวใหตนเองหรือบุคคลอันเปนท่ีรัก ความเศราโศกจากการสูญเสียและความ
09/03/2022

คําอธิบาย : สุขภาพจิตและโควิด 19

ถาม: ถารูสึกเครียดและเหงาในชวงการระบาดใหญควรทําอยางไรดี
ตอบ: หากคุณรูสึกเหงา พยายามโทรหาคนสนิทหรือใชชองทางออนไลนและระบายความรูสึกของคุณกับพวกเขา ลองออกไป

สัมผัสธรรมชาติหากสามารถทําไดอยางปลอดภัย พยายามออกกําลังกายอยูเสมอ หลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และ

รับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพ

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข

คลิกท่ีภาพเพื่อชมรายการวิทยาศาสตร 5 นาที ดร. เอพริล บอล
เลอร จากองคการอนามัยโลก จะกลาวถึงการดูแลตนเองและคนที่

คุณรักเมื่อตองอยูท่ีบาน หากคุณหรือคนท่ีคุณรักติดเชื้อโควิด 19

https://www.youtube.com/watch?v=MEg-vYTsEVc
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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 

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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