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ประเด็นแถลงข่าวประจ าสปัดาห ์

๑. การมอบวคัซีนป้องกนัโควดิ-๑๙ จากสหรฐัฯ ใหไ้ทย

๒. การฉีดวคัซีนใหช้าวต่างชาติผูสู้งอายใุนไทย  

๓. การปรบัรายช่ือประเทศใน EU White List และมาตรการการเดนิทางเขา้ประเทศต่างๆ ส าหรบัคนไทย 

(เยอรมนี กรซี สาธารณรฐัเช็ก และสเปน)

๔. ความคบืหนา้ของสถานการณ์อทุกภยัในยโุรป และการใหค้วามช่วยเหลอืคนไทยในพื้นที่ 

๕. ประชาสมัพนัธ์



การมอบวคัซีนป้องกนัโควดิ-๑๙ จากสหรฐัฯ ใหไ้ทย 







• กระทรวงการต่างประเทศร่วมกบักระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการประสานงานกบัหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งของสหรฐัฯ อย่างใกลช้ดิ เพือ่ใหส้ามารถขนส่งวคัซนีมายงัประเทศไทยโดยเร็วทีสุ่ด

คาดวา่น่าจะสามารถจดัส่งวคัซนีไดภ้ายในช่วงปลายเดอืน ก.ค. ๖๔ กระทรวงสาธารณสุขไดเ้ตรยีม

ความพรอ้มเพือ่การรบัมอบวคัซนี ตลอดจนแผนบรหิารจดัการวคัซนีดงักลา่วในประเทศไทย

• ทีผ่่านมา กระทรวงการต่างประเทศไดด้ าเนินภารกจิสนบัสนุนการเขา้ถงึวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-๑๙ เพือ่

แสวงหาวคัซนีมาเพิม่เตมิผ่านการด าเนินการทางการทูต โดยไดผ้ลกัดนัการด าเนินความร่วมมอืดา้น

วคัซนีและการขอรบัวคัซนีอย่างเร่งด่วนจากประเทศต่าง ๆ รวมท ัง้สหรฐัฯ อย่างต่อเนื่อง

• การมอบความช่วยเหลอืวคัซนีของสหรฐัฯ ใหก้บัประเทศไทย สะทอ้นถงึมติรภาพทีใ่กลช้ิด โดยเฉพาะ

ความร่วมมอืดา้นสาธารณสุขซึง่เป็นหนึ่งในสาขาความร่วมมอืส าคญัในความสมัพนัธไ์ทย-สหรฐัฯ ทีม่มีา

ยาวนาน

• ไทยขอบคุณสหรฐัฯ เป็นอย่างยิง่ส  าหรบัความช่วยเหลอืในครัง้นี้ 



การฉีดวคัซีนใหแ้กช่าวต่างชาตผูิสู้งอายใุนไทย



• รฐับาลไทยยดึม ัน่ในความพยายามใหช้าวต่างชาตใินไทยสามารถเขา้ถงึวคัซนีไดอ้ย่างท ัว่ถงึ 

และไดเ้ปิดบรกิารฉีดวคัซนีแบบ walk in ใหช้าวต่างชาตใินไทยทีม่อีายุต ัง้แต่ ๗๕ ปีขึ้นไป 

และไมเ่คยไดร้บัวคัซนีโควดิ-๑๙ มาก่อน ทีศู่นยฉี์ดวคัซนีสถานีกลางบางซือ่ 

ระหวา่งเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

• ผูต้อ้งการเขา้รบัการฉีด ตอ้งเตรยีมหนงัสอืเดนิทางและหลกัฐานการมถีิน่พ านกั 

เช่น วซี่า ใบยนืยนัการมถีิน่ทีอ่ยู่ ใบอนุญาตท างาน

• เมือ่เดนิทางถงึสถานีกลางบางซือ่ ขอใหใ้ชป้ระตู ๒ ๓ หรอื ๔ ร่วมกบับคุคลท ัว่ไป 

โดยขอใหร้กัษามาตรการป้องกนัโรค 

• จ ากดัจ านวนฉีดวคัซนีในแต่ละวนั แต่จะด าเนินการต่อเนื่อง จงึทยอยเดนิทางมาตามความ

สะดวกได ้



• กระทรวงการต่างประเทศร่วมกบักระทรวงสาธารณสุขเปิดลงทะเบยีนรบัวคัซนี 

ใหช้าวต่างชาตทิีม่อีายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และมถีิน่พ านกัอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม 

นนทบรุ ีปทมุธานี สมทุรปราการ และสมทุรสาคร และยงัไมไ่ดร้บัวคัซนีเขม็แรก 

สามารถลงทะเบยีนเพือ่รบัวคัซนีไดท้ี่

https://forms.gle/ULAqvx8eiDoX3v5Q9

• เมือ่ลงทะเบยีนแลว้ จะไดร้บัขอ้ความ SMS 

หรอือเีมลแ์จง้ใหไ้ปฉีดตามวนั/เวลา 

• ผูเ้ขา้รบัการฉีดตอ้งเตรยีมหนงัสอืเดนิทางและหลกัฐานการมถีิน่พ านกั

ไปแสดง ณ จดุบรกิารฉีดวคัซนี และขอใหใ้ชป้ระตู ๒ 

https://forms.gle/ULAqvx8eiDoX3v5Q9


• หลงัจากเปิดลงทะเบยีนในวนัที ่๒๐ ก.ค. ๖๔ 

มคีนต่างชาตทิีอ่ายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ลงทะเบยีนแลว้ ๖๒๗ คน 

(สถานะ ๒๑ ก.ค. ๖๔)

• Since the Ministry rolled out vaccine registration for this group

yesterday, 627 individuals have already registered in the 

system.







• Starting 19 July 2021, all foreigners aged 75 and over, who are residing in Thailand 

and have yet to receive any COVID-19 vaccines, can register for vaccination 

by walk-in at at the Central Vaccination Center – Bangsue Grand Station 

every day between 9:00 – 16:00 hrs.

• Passports as well as proof of residence, eg. visa, permanent residence card, 

or work permit must be presented on the day of vaccination

• Walk-in vaccination is available everyday at Gate 2, 3 and 4. COVID-19 preventive 

measures should be strictly observed 

• Those receiving vaccines can arrive at the site within opening hours as per 

their convenience



• Foreign residents aged 60 and over residing in Bangkok, Nakhon Pathom, 

Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakarn, Samut Sakorn, 

and have never received Covid-19 vaccination can registered 

for your first dose through

https://forms.gle/ULAqvx8eiDoX3v5Q9

• Vaccinations will take place at the Central Vaccination Center – Bangsue Grand 

Station every day between 9:00 - 16:00 hrs, starting 21 July 2021

• Registered individuals will be notified of appointment details directly 

by the Central Vaccination Center – Bangsue Grand Station via sms/email 

within 1-2 days after completion of registration

https://forms.gle/ULAqvx8eiDoX3v5Q9


การปรบัรายช่ือประเทศใน EU White List 

และมาตรการการเดินทางเขา้ประเทศต่างๆ ส าหรบัคนไทย







• มาตรการดงักลา่วเป็นเพยีงขอ้แนะน าใหป้ระเทศสมาชกิอยูีพจิารณาปฏบิตัติาม 

แต่ละประเทศมอี านาจเต็มในการก าหนดเงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศของตน 

• ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเดนิทางจากไทยเขา้ประเทศสมาชกิอยูี สามารถตรวจสอบมาตรการ

ก่อนการเดนิทางเขา้ประเทศไดท้ี่

• เวบ็ไซต ์https://reopen.europa.eu 

• สถานเอกอคัรราชทูตของประเทศดงักลา่วประจ าประเทศไทย



เยอรมนี
ก าหนดมาตรการส าหรบัผูเ้ดนิทาง ต ัง้แต่วนัที ่๑๘ ก.ค. ๖๔ ดงันี้

• ผูไ้ม่ใช่พลเมอืง หรอืมถีิน่พ านกัในอยูี ประเทศสมาชกิกลุม่เชงเกน้ ตอ้งแสดงเหตผุลจ าเป็นเร่งด่วน อาท ิการปฏบิตัริาชการ ท างาน 

เยีย่มญาตกิรณีเร่งด่วน หรอืเป็นนกัเรยีน/นกัศึกษา 

(๑) ผูไ้ดร้บัการฉีดวคัซนีทีข่ึ้นทะเบยีนในเยอรมนี (Pfizer, Moderna, AstraZeneca และ Johnson & Johnson) 

ครบเกณฑไ์ม่นอ้ยกว่า ๑๔ วนั สามารถเขา้เยอรมนีไดโ้ดยไม่แสดงเหตผุล

(๒) ตอ้งแสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซนีครบตามเกณฑอ์ย่างนอ้ย ๑๔ วนัก่อนเดนิทาง หรอื หลกัฐานรบัรองการหายป่วย

จากโควดิ-๑๙ แลว้อย่างนอ้ย ๒๘ วนัแต่ไม่เกนิ ๖ เดอืน หรอื ผลตรวจหาเชื้อโควดิ-๑๙ ทีม่ผีลเป็นลบ (ภาษาองักฤษหรอื

ภาษาเยอรมนั) (แบบ Antigen test ตอ้งอายุไม่เกนิ ๔๘ ชม. ก่อนเดนิทาง ส่วนแบบ RT-PCR ตอ้งอายุไม่เกนิ ๗๒ ชม.ก่อนเดนิทาง)

(๓) ตอ้งลงทะเบยีนออนไลนท์างเวบ็ไซต ์www.einreiseanmeldung.de

(๔) ตอ้งเดนิทางจากสนามบนิไปทีพ่กัโดยตรง และกกัตวัในทีพ่กั ๑๐ วนั ยกเวน้มหีลกัฐานการรบัวคัซนีครบตามเกณฑ ์หรอื   

หลกัฐานรบัรองการหายป่วยจากโควดิ-๑๙ (หากสามารถยืน่ผลตรวจเชื้อโควดิ-๑๙ ทีเ่ป็นลบภายหลงัเดนิทางเขา้ประเทศได ้จะถอืวา่  

สิ้นสุดการบงัคบักกัตวั)

http://www.einreiseanmeldung.de/


กรซี

• ขยายมาตรการควบคุมการเดนิทางเขา้ประเทศจนถงึวนัที ่๒๒ ก.ค. ๖๔ 

และหา้มผูเ้ดนิทางจากหลายประเทศ รวมถงึประเทศไทย เขา้กรซี ยกเวน้ผูท้ี่เดนิทาง

มาประจ าการ คณะผูแ้ทนของรฐับาล บคุลากรดา้นสาธารณสุขและนกัวจิยัทีเ่ขา้มา

เพือ่ท  างานร่วมกบัฝ่ายกรซี นกัศึกษา ลูกจา้งต่างชาตทิ  างานตามฤดูกาลทีไ่ดร้บั

ใบอนุญาตเขา้ประเทศแลว้ และผูเ้ดนิทางเขา้ดว้ยเหตผุลทางอาชพี เช่น ลูกเรอื 

พนกังานการบนิ รวมถงึผูโ้ดยสารต่อเครื่องซึง่ตอ้งอยู่ในบรเิวณรอต่อเครื่องเท่านัน้ 



สาธารณรฐัเช็ก

• กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรฐัเชก็จดัใหไ้ทยอยู่ในกลุม่ประเทศสเีขยีวเช่นเดมิ

• สามารถเดนิทางเขา้เช็กไดต้ามปกต ิแต่ตอ้งแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควดิ-๑๙ ทีเ่ป็นลบ 

(หากเป็น Antigen test ตอ้งอายุไมเ่กนิ ๔๘ ชม. ก่อนเริ่มเดนิทาง ส่วนแบบ RT-PCR ตอ้งอายุไม่

เกนิ ๗๒ ชม. ก่อนเริ่มเดนิทาง) และเขา้รบัการตรวจหาเชื้ออกีครัง้ภายใน ๕ วนัหลงัเดนิทางเขา้ประเทศ

• ผูเ้ดนิทางทีไ่มม่ใีบอนุญาตพ านกัในสาธารณรฐัเชก็ หรอืใบอนุญาตพ านกัระยะยาวในกลุม่ประเทศอยูี 

หรอืมวีซี่าระยะส ัน้ซึง่ออกก่อนวนัที ่๑๑ พ.ค. ๖๓ หรอืมวีซี่าทีอ่อกโดยประเทศสหภาพยุโรป สามารถ

ยกเวน้ผลตรวจไดใ้น ๒ กรณี คอื 

• เป็นผูห้ายป่วยจากโควดิ-๑๙ มาแลว้ไมเ่กนิ ๑๘๐ วนั 

• ไดร้บัวคัซนีครบโดสในประเทศสหภาพยุโรป เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๑๔ วนัก่อนเดนิทาง 



สเปน

• กระทรวงสาธารณสุขสเปนไดเ้ผยแพร่รายชื่อประเทศ/พื้นที ่ทีไ่มอ่ยู่ในประเทศกลุม่เสีย่งโรคโควดิ-๑๙ 

โดยมผีลระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๔ (ทบทวนรายชื่อประเทศ/พื้นที ่ทกุ ๗ วนั) 

• ประเทศไทยยงัไมถ่อืเป็นประเทศกลุม่เสีย่ง และไมถ่กูจ ากดัการเดนิทางเขา้สเปน อย่างไรก็ด ีผูเ้ดนิทาง

ตอ้ง (๑) ตดิตามประกาศของทางการสเปนต่อไป เพราะอาจมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการเขา้เมอืง

ส าหรบัคนไทยตามขอ้ก าหนดของอยูี และ (๒) ปฏบิตัติามมาตรการของทางการสเปน โดยตอ้งกรอก

แบบฟอรม์ขอ้มลูการเดนิทางก่อนเดนิทางเขา้สเปน เพือ่แสดงต่อเจา้หนา้ทีท่ีส่นามบนิเมือ่เดนิทางถงึ 

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้าม QR code





สถานการณ์อทุกภยัในยโุรป 

และการใหค้วามช่วยเหลอืคนไทยในพื้นที่





















ติดตามชมยอ้นหลงัที่ : facebook.com/radiothailand



082-954-2106







“การทูตเพือ่

ประชาชน 
ทกุแหง่หน

เราดูแล”

#น ้าใจคนไทยไม่ทิ้งกนั


