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สถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ19) 
ในประเทศไทย 8 มถุินายน 2565

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

รายงานความคบืหน้าประจาํสัปดาหใ์นประเทศ

ไทย โดยองคก์ารอนามัยโลก ฉบับที ่239

อ้างอิงจากข้อมูลของ ศบค.

ผู้ป่วยรายใหม่ 2,692 (4,324) ราย 38% ผู้เสียชวีติ 27* (29) ราย 5%
*(ยอดผู้เสียชีวิตจะนับแค่ “ผู้ทีเ่สียชีวิตจากโควิด” เดมิทนัีบจาก “ผู้เสียชีวิตทีต่ดิเชือ้โควิด”)

หายดแีล้ว 4,643 (5,438) ราย        15% ยอดรับวัคซนี 74,295 เขม็ (136,185) 12%

ยอดผู้ตดิเชือ้ยนืยันรวมทัง้สิน้ 4,473,867 ราย ยอดผู้เสยีชวีติรวมทัง้สิน้ 30,239 ราย

คา่เฉล่ียรายวนัจากวนัท่ี 2 ถึง 8 มิถนุายน 2565 (เปรยีบเทียบกบัสปัดาหก่์อนหนา้) 

ประเดน็ส่ือสารหลัก

│การระบาดของโควิด 19 ในระดับชุมชนลดลงทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยส่งเสริมการกาํหนดเขตปลอดโควิดในพืน้ทีเ่สี่ยงและการรับวัคซนีเข็มกระตุ้น│  

│รับวัคซนี ปฏบิตัติามมาตรการป้องกันทีเ่ป็นมาตรฐานสากล และตดิตามข่าวสารอยู่เสมอ│
COVID-19 Update1

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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ยอดรายสปัดาหข์องผูป่้วยรายใหม ่ผูป่้วยหนกั ผูป่้วยท่ีใชเ้ครื่องชว่ยหายใจ และผูเ้สียชีวิตลดลงตอ่เน่ือง ยอดเฉล่ียรายวนัของผูต้ิดเชือ้โควิด 19 รายใหม่
ท่ีไดร้บัการยืนยนัจากหอ้งปฏิบติัการ (ผลตรวจเชือ้ดว้ยวิธี PCR เป็นบวก) (2,692) ลดลงรอ้ยละ 38 ใน 7 วนัท่ีผา่นมาเม่ือเทียบกบัสปัดาหก์่อน (4,324) 

กรุงเทพมหานครยงัคงรายงานยอดรายวนัของผูป่้วยโควิด 19 สงูสดุ (เฉล่ียวนัละ 1,621 รายในสปัดาหท่ี์ผา่นมา) แตย่อดเฉล่ีย 7 วนัลดลงรอ้ยละ 15

ยอดผูป่้วยรายใหมท่ี่ลดลงทาํใหย้อดเฉล่ียรายวนัของผูป่้วยโควิด 19 “ท่ียงัมีเชือ้” ทัง้หมด (31,318) ลดตามไปดว้ยรอ้ยละ 28 ใน 7 วนัท่ีผา่นมาเม่ือ
เทียบกบัสปัดาหก์่อนหนา้ (43,705) ผูป่้วยสว่นใหญ่ยงัคงไดร้บัการดแูลในโฮสปิเทล ศนูยแ์ยกกกัโรคในชมุชน และบา้น ยอดการครองเตียงเฉล่ียรายวนั
ของผูป่้วยโควิด 19 ในโรงพยาบาลของสปัดาหท่ี์แลว้ (14,288) ลดลงรอ้ยละ 20 

ยอดผูเ้สียชีวิตรายวนัในสปัดาหท่ี์ผา่นมาลดลงรอ้ยละ 5 โดยอยูท่ี่ 27 ราย แมว้า่ยอดผูเ้สียชีวติจะลดลงอยา่งตอ่เน่ือง แตก่ารเสียชีวิตสว่นใหญ่ใน
จาํนวนนีป้อ้งกนัไดห้ากอตัราการรบัวคัซีนสงูขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่เปราะบาง

ยอดเฉล่ียรายวนัของผูป่้วยหนกัจากโรคโควิด 19 ใน 7 วนัท่ีผา่นมา (776) ลดลงรอ้ยละ 15 จากสปัดาหก์่อนหนา้ (918) 

ยอดเฉล่ียรายวนัของผูป่้วยท่ีใชเ้ครื่องชว่ยหายใจใน 7 วนัท่ีผา่นมา (379) ลดลงรอ้ยละ 16 เทียบกบัสปัดาหก์่อนหนา้ (453)

แมว้า่ยอดผูป่้วยรายใหมก่าํลงัลดลงในระดบัประเทศ นโยบายท่ีไมบ่งัคบัใหยื้นยนัผลตรวจเชือ้ดว้ยวิธี PCR และการใชช้ดุแอนติเจนแบบเรว็อยา่ง
แพรห่ลาย (รวมถงึชดุตรวจท่ีมีจาํหนา่ยทั่วไปซึง่อาจไมมี่การรายงานผลตรวจ) ยงัคงทาํใหก้ารติดตามยอดผูต้ิดเชือ้อยา่งแมน่ยาํเป็นไปไดย้าก 

การฉีดวคัซีนในประเทศไทยยงัคงชว่ยลดระดบัการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากเชือ้โควิด 19 สายพนัธุต์า่ง ๆ ท่ีกาํลงัระบาดอยูไ่ดอ้ยา่งมาก อตัราการ
รบัวคัซีนท่ีสงูก็ชว่ยลดการแพรร่ะบาดของเชือ้ดว้ย สถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยกาํลงัดีขึน้ แตเ่สน้ทางยงัอีกยาวไกลในการลดภาระ
ของสถานพยาบาลในประเทศไทยท่ีตอ้งดแูลผูป่้วยท่ีใชเ้ครื่องชว่ยหายใจและการเสียชีวติ อตัราการรบัวคัซีนยงัคงตํ่าในบางจงัหวดัและในกลุม่เส่ียงท่ี
สาํคญับางกลุม่

COVID-19 Update 6/8/20223

บทวเิคราะหส์ถานการณ์
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สถานการณร์ะดบัโลก
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ยอดล่าสุดของผู้ตดิเชือ้โควิด 19 ผู้เสียชีวิต และการรับวัคซนีทั่วโลก แผนภมูแิสดงยอดทีไ่ด้รับรายงานรายสัปดาห์

530,266,292 ยอดรวมผู้ตดิเชือ้

204,539 ผูติ้ดเชือ้ใน 24 ชั่วโมงลา่สดุ

6,299,364 ยอดรวมผูเ้สียชีวิต

677 ผูเ้สียชีวิตใน 24 ชั่วโมงลา่สดุ

11,947,644,522 จาํนวนเข็มของวคัซีนท่ีฉีด (31 พ.ค. 2565)

5,217,747,373 ประชาชนท่ีไดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ย 1 เข็ม

4,762,284,228 ประชาชนท่ีไดร้บัวคัซีนครบ

ท่ีมา: https://covid19.who.int/ - ณ วนัท่ี 7 มิ.ย. 2565 (ขอ้มลูการฉีดวคัซีนถึง 31 พ.ค. 2565)

สถานการณแ์บ่งตามภูมิภาคขององคก์ารอนามัยโลก

ยุโรป

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แปซิฟิกตะวันตก

เมดเิตอเรเนียนตะวันออก

แอฟริกา

• ยอดรายสปัดาหข์องผูต้ิดเชือ้และ
ผูเ้สียชีวิตจากโควิด 19 รายใหมล่ดลง
ตอ่เน่ืองในระดบัโลก นบัตัง้แตจ่ดุวิกฤต
สงูสดุในเดือนมกราคม 2565 

• ในระดบัภมิูภาคขององคก์ารอนามยั
โลก ยอดรายสปัดาหข์องผูต้ิดเชือ้ราย
ใหมเ่พิ่มขึน้ในภมิูภาคอเมรกิา แตล่ดลง
ในภมิูภาคอ่ืนๆ ทัง้หมด 

• สาํหรบัภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ยอดผูติ้ดเชือ้รายใหมใ่นปัจบุนัตํ่ากวา่

จดุวิกฤติสงูสดุของระลอกโอมิครอน

และระลอกเดลตาอยูม่าก

https://covid19.who.int/
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สถานการณร์ะดบัประเทศ
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ระลอก 2

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 1

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 8 มิ.ย. 2565 

*ข้อมูลจาก ศบค. ถึง 7 มิ.ย. 2565

ยอดผู้ตดิ

เชือ้รวม

ยอดเฉล่ีย

7 วัน

ยอดผู้เสียชวีติ

รวม

ยอดเฉล่ีย

7 วัน

4,473,867 2,692 30,239 27

ยอดผู้ตดิเชือ้รายใหม่ในชุมชน

ยอดรับวัคซีน

เขม็ที ่1

ยอดรับวัคซีน 

เขม็ที ่2

56,809,001* 52,827,198*

ระลอก 5 

โอมคิรอน

ยอดรับวัคซีน 

เขม็ที ่3

28,646,876*

6/8/2022COVID-19 Update

ยอดล่าสุดของผู้ตดิเชือ้โควดิ 19 ผู้เสยีชวีติ และการรับวัคซนีในประเทศไทย
แผนภูมแิสดงยอดทีไ่ด้รับรายงานรายวัน

รายใหม่ สะสม

7
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ผู้เสียชีวิตรายใหม่ ค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลง 7 วนั (ผู้เสียชีวิตรายใหม่)

ยอ
ดร

าย
วัน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 8 มิ.ย. 2565

ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย

ยอดผู้เสียชีวิตรายวันลดลงโดยเฉลีย่ร้อยละ 5 ในสัปดาหท์ีผ่่านมา

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผู้เสียชีวิตรายใหม่)
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ผูป่้วยหนัก ผูป่้วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
*เปรียบเทียบกบัสปัดาหที์แ่ล้ว

ผู้ป่วยหนัก

ยอดปัจจบุนั: 708

ยอดเฉลี่ย 7 วนั: 776

ยอดลดลงในช่วง 7 วนั: รอ้ยละ 15*

ยอ
ดร

าย
วัน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 8 มิ.ย. 2565

ผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ

ยอดปัจจบุนั: 340

ยอดเฉลี่ย 7 วนั: 379

ยอดลดลงในช่วง 7 วนั: รอ้ยละ 16*

‘ไม่มีรายงานผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ วันที ่7 และ 8 พ.ค. 2565

ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจจากโควดิ 19

*เทียบกบัสปัดาหก่์อนหนา้

ยอดผูป่้วยหนกัและผูป่้วยใชเ้ครื่องชว่ยหายใจลดลง

รอ้ยละ 15 และ 16 ตามลาํดบั ในสปัดาหท่ี์ผ่านมา

ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
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อตัราการครองเตียง และการเปล่ียนแปลงในรอบ 7 วนั ผู้ป่วยหนัก
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 8 มิ.ย. 2565

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 

เดลตา

ระลอก 5 

โอมคิรอน

อัตราการครองเตยีงโดยผู้ป่วยโควิดในประเทศไทย (เฉล่ีย 7 วัน) และยอดผู้ป่วยหนัก

อัตราการครองเตยีงในโรงพยาบาล 

ยอดครองเตียงเฉล่ีย 7 วนั: 14,288

ยอดเฉล่ียลดลงในรอบ 7 วนั: รอ้ยละ 20

ตัวเลขผู้ป่วยทียั่งมีเชือ้ทัง้หมด (ในโรงพยาบาล 

โฮสปิเทล หรือแยกกักโรคในชุมชนหรือทีบ้่าน)

ยอดรวมผูป่้วยมีเชือ้ เฉล่ีย 7 วนั: 31,318

ยอดลดลงในรอบ 7 วนั: รอ้ยละ 28

ผู้ป่วยหนักการครองเตยีงและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน
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สถานการณร์ะดบัจังหวัด
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ยอดผูต้ดิเชือ้ ยอดผูต้ดิเชือ้ในกรงุเทพ รอ้ยละของยอดในกรงุเทพเฉลีย่ 7 วนั

ยอดผู้ตดิเชือ้รายวันในกรุงเทพมหานครตอ่ยอดผู้ตดิเชือ้ในชุมชนทัง้หมด

COVID-19 Update 6/8/202212

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 8 มิ.ย. 2565

ยอดผูติ้ดเชือ้ยืนยนัในกรุงเทพฯ เฉลี่ย

ตอ่วนัในสปัดาหท่ี์ผ่านมาลดลงรอ้ย

ละ 15 เทียบกบัสปัดาหก่์อนหนา้

ยอดผูติ้ดเชือ้ในกรุงเทพฯ ยงัคงมี

สดัสว่นสงูสดุของผูติ้ดเชือ้ทัง้หมด

ยอดผู้ตดิเชือ้ ยอดผู้ตดิเชือ้ราย

ใหม่ในกรุงเทพ

ร้อยละของยอดในกรุงเทพต่อยอดทัง้หมด เฉลี่ย 7 วัน 
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แผนทีผู้่ป่วยโควดิ 19 รายใหม่ตอ่ประชากรล้านคน
แยกตามจังหวัด

• ยอดเฉล่ียของผูติ้ดเชือ้รายใหมต่อ่ประชากรหนึ่งลา้นคนกาํลังลดลง
ในทุกจังหวัด แนวโนม้นีก้ระจายตวัเป็นวงกวา้งมากขึน้เรื่อย ๆ ทั่ว
ประเทศ 

• จงัหวดัสว่นใหญ่ของประเทศไทย (68) รายงานยอดเฉล่ียผูติ้ดเชือ้ตํ่า
กวา่ 50 รายตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคน 

• 2 จงัหวดั (ระยองและสงิหบ์รุ)ี มียอดเฉล่ียอยูท่ี่ 101-150 รายตอ่
ประชากรหนึ่งลา้นคน 

• เช่นเดียวกบัสปัดาหก่์อนหนา้ กรุงเทพฯ เป็นเพยีงจังหวัดเดยีวทีม่ี
ยอดผู้ตดิเชือ้เฉลีย่สูงกว่า 200 รายต่อประชากรหน่ึงล้านคน
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ยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่จากโควิด 19 ตอ่ประชากรหน่ึงล้านคน 
แบ่งตามจังหวัด

• 75 จาก 77 จงัหวดั รายงานยอดเฉล่ียผูเ้สียชีวิตนอ้ยกวา่ 2
รายตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคน

• อาํนาจเจริญและยโสธรรายงานอัตราผู้ตดิเชือ้รายใหม่
เฉล่ียสูงสุดตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคน (2.1 – 4 ราย ใน
สปัดาหท่ี์ผา่นมา)

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดรวมเขม็ท่ี 1 ยอดรวมเขม็ท่ี 2 ยอดรวมเขม็ท่ี 3

ประชากรทีไ่ด้รับ

เขม็ที ่1: 56,809,001

เขม็ที ่2: 52,827,198

เขม็ที ่3: 28,646,876

ข้อมูลจาก ศบค. ถึง 7 มิ.ย. 2565

ความครอบคลุมของการรับวัคซนีตา้นโควิด 19 ระดบัประเทศ

ยอดรวมเขม็ 1 ยอดรวมเขม็ 2 ยอดรวมเขม็ 3
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แผนทีแ่สดงความครอบคลุมของการรับวัคซนีเข็มที ่2 ตอ่
ประชากรหน่ึงล้านคน แยกตามจังหวัด 

• 46 จงัหวดั (รอ้ยละ 60) รายงานความครอบคลมุของการรบั
วคัซีนเข็มท่ี 2 สงูกวา่รอ้ยละ 70 จาํนวนจงัหวดัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
3 จากสปัดาหก่์อนหนา้

• 2 จงัหวดัท่ีมีความครอบคลุมตํ่ากว่าร้อยละ 50 ยงัคงเป็น
จงัหวดัเดมิในชายแดนภาคใต ้(นราธิวาสและปัตตานี)

6/8/2022
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ความคบืหน้าดา้นนโยบาย
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การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับวัคซนีตา้นโควิด 19 ทีป่ระเทศไทยรับรอง

• วัคซนีโควาแวกซ ์(วคัซีนรคีอมบิแนนตโ์ปรตีนหนาม) จากสถาบนัเซรุม่แห่งอินเดีย (Serum Institute of 

India - SII) ไดร้บัการอนมุติัและขึน้ทะเบียนในรายช่ือการใชง้านเป็นกรณีฉกุเฉิน (EUL) โดยสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย สาํหรบัการใชง้านในผูใ้หญ่อาย ุ18 ปีขึน้ไป

• องคก์ารอาหารและยาของประเทศไทยอนมุติัใหข้ยายกลุม่อายขุองผูท่ี้สามารถรบัวคัซีนสองชนิดท่ีอยู่ใน

รายช่ือการใชง้านเป็นกรณีฉกุเฉิน (EUL) ดงันี ้

1. โนวาแวกซ:์ ขยายจากอาย ุ18 ปี เป็น 12 ปีขึน้ไป ปรมิาณยาท่ีแนะนาํใหใ้ชเ้หมือนกบัของผูใ้หญ่ คือ 0.5 

มล. ตอ่เข็ม ฉีด 2 เข็ม เวน้ระยะ 3 สปัดาห ์

2. โมเดอรน์า: ขยายจาก 12 ปีขึน้ไป เป็น 6 ปีขึน้ไป ปรมิาณยาสาํหรบัเดก็อาย ุ6-11 ปีคือครึง่หนึ่งของ

ปรมิาณสาํหรบัผูใ้หญ่ คือ 50 ไมโครกรมั (0.25 มล.) ฉีด 2 เข็ม เวน้ระยะ 4 สปัดาห์
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กระตุ้นเข็ม 3 เข็ม 1 เข็ม 2 ระยะรอ เข็ม 3

ซิโนแวค/ซิโนฟารม์ ซิโนแวค/ซิโนฟารม์ 4 สปัดาห์

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม์ แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม์ ไฟเซอร์ ไฟเซอร์

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา ไฟเซอร์

ไฟเซอร์ ไฟเซอร์ ไฟเซอร์

แอสตราเซเนกา ไฟเซอร์ ไฟเซอร์

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ระยะรอ เข็ม 4

กระตุ้นเข็ม 4 ซิโนแวค/ซิโนฟารม์ ซิโนแวค/ซิโนฟารม์ แอสตราเซเนกา >4 เดือน แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม์ ซิโนแวค/ซิโนฟารม์ ไฟเซอร์ >4 เดือน ไฟเซอร์

ซิโนแวค/ซิโนฟารม์ แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา >4 เดือน ไฟเซอร์

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา ไฟเซอร์ >4 เดือน ไฟเซอร์

หมายเหต:ุ สามารถใชว้คัซีนไฟเซอรค์รึง่เข็มเป็นเข็มกระตุน้ได ้ขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของแพทยแ์ละความประสงคข์องผูร้บัวคัซีน

- สามารถใหแ้อสตราเซเนกาแก่ผูท่ี้รบั แอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา ท่ีไม่ตอ้งการรบัวคัซีน mRNA ได ้(ระยะรอมากกว่า 6 เดือน)

- สามารถใหโ้มเดอรน์าเป็นเข็มกระตุน้ไดส้าํหรบัวคัซีนทกุสตูรขา้งตน้

- บคุคลท่ีเคยติดเชือ้โควิด 19 ควรไดร้บัวคัซีนหลงัจากการติดเชือ้ 3 เดือน
ข้อมูล: การแถลงข่าวของกระทวงสาธารณสุข 21 มี.ค. 2565

แนวทางจากกระทรวงสาธารณสุขในการฉีดวัคซนีโควดิ 19 (สาํหรับบุคคลอายุ 18 ปีขึน้ไป)
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ข้อมูลจากการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข 21 มี.ค. 2565

กลุ่มอายุ วัคซนี ปริมาณยา ระยะรอ

5-6 ปี ไฟเซอร ์2 เข็ม ฝาสม้ (10 ไมโครกรมั / 0.2 มล.) 8 สปัดาห์

6 – 11 ปี

ไฟเซอร ์2 เข็ม ฝาสม้ (10 ไมโครกรมั / 0.2 มล.) 8 สปัดาห์

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

เข็ม 2 : ไฟเซอรฝ์าสม้ (10 ไมโครแกรม / 0.2 มล.)
4 สปัดาห์

6 – 17 ปี ซิโนแวค 2 เข็ม 0.5 มล. / เข็ม 4 สปัดาห*์

12 -17 ปี

ไฟเซอร์ 2 เข็ม ฝาม่วง (30 ไมโครกรมั / 0.3 มล.) 3-4 สปัดาห์

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

เข็ม 2 : ไฟเซอรฝ์าม่วง (30 ไมโครแกรม / 0.3 มล.)
4 สปัดาห*์*

โครงการฉีดวัคซนีตา้นโควดิ 19 ใหแ้ก่เดก็และวัยรุ่น

* ควรไดร้บัเข็มกระตุน้เป็นไฟเซอร ์(ระยะรอ 4 เดือนหลงัจากรบัเข็มท่ี 2)

** ควรไดร้บัเข็มกระตุน้เป็นไฟเซอรห์รอืโมเดอรน์า (ระยะรอ 4-6 เดือนหลงัจากรบัเข็มท่ี 2)
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ติดตามความคืบหนา้จากกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกบั Thailand Pass 

ไดท่ี้ https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2

ณ 31 พ.ค. 2565

มาตรการสาํหรับผู้เดนิทางเข้าประเทศไทย
(มีผลตัง้แต ่1 มิ.ย. 2565 เป็นตน้ไป)

ชาวไทย

ไม่ต้องใช้ Thailand Pass
• เขา้ประเทศไทยไดโ้ดยไมต่อ้งกกักนัโรคหรอืตรวจเชือ้โควิดเมื่อถึงประเทศ

• ตอ้งแสดงหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน หรอืหากยงัไมไ่ดร้บัวคัซีน/รบัวคัซีนไมค่รบ ตอ้งแสดงผลตรวจ RT-PCR หรอืผลตรวจ ATK 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีออกใหภ้ายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

• สามารถเขา้ประเทศไทย ณ จดุผา่นแดนไดท้กุจดุ (สาํหรบัการเดินทางทางบก)

ชาวตา่งชาติ

ลงทะเบียน Thailand Pass ที่ tp.consular.go.th ก่อนเดนิทาง

ลงทะเบียน

หลังลงทะเบียน

เมื่อถงึไทย

หากรับวัคซีนครบ ให้แสดง
1. หนงัสอืเดินทาง

2. หนงัสอืรบัรองการฉีดวคัซีน 

3. ประกนัเดินทางวงเงินขั้นตํ่า

10,000 ดอลลาร ์สาํหรบัค่า

รกัษาพยาบาลในไทย

หากไม่ไดรั้บวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบครบ ให้

แสดง
1. หนงัสือเดินทาง

2. ผลตรวจ RT-PCR หรือผลตรวจ ATK โดยผูเ้ช่ียวชาญ ท่ี

ออกใหภ้ายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

3. ประกนัเดินทางวงเงินขัน้ต ํ่า 10,000 ดอลลาร ์สาํหรบัคา่

รกัษาพยาบาลในไทย

คุณจะได้รับ QR Code ของ 

Thailand Pass โดยอัตโนมัติภายใน

1-2 ช่ัวโมงเม่ือลงทะเบียนเสร็จสิ้น

เจ้าหน้าท่ีกักกันโรคท่ีสนามบิน

จะตรวจสอบเอกสารของคุณ

https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
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6/8/2022 COVID-19 Update24

ลงิกม์ปีระโยชน์
• รายงานสถานการณโ์รคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและ

องักฤษ โปรดคลกิ

• ติดตามความคืบหนา้อย่างสมํ่าเสมอจากองคก์ารอนามยัโลกในประเทศ

ไทย โปรดคลกิ

• ติดตามตวัเลขทั่วโลกลา่สดุและคาํแนะนาํทางวิชาการจากองคก์ารอนามยั

โลก โปรดคลกิ

สาํนักงานองคก์ารอนามัยโลกประจาํประเทศไทย
สาํนกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ 

นนทบรุ ี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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