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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 11 พฤษภาคม 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 235

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 8,005 (12,407) ราย 35% ผูเสียชีวิต 60* (108) ราย 45%
*(ยอดผูเสียชีวิตจะนับแค “ผูท่ีเสียชีวิตจากโควิด” เดิมทีนับจาก “ผูเสียชีวิตท่ีติดเช้ือโควิด”)

หายดีแลว 13,454 (19,236) ราย 30% ยอดรับวัคซีน 108,956 เข็ม (176,305) 38%

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 4,344,812 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 29,252 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 4 ถึง 10 พฤษภาคม 2565 (เปรียบเทียบกับสัปดาหกอนหนา) 

ประเด็นสื่อสารหลัก

│การระบาดของโควิด 19 ในระดับชุมชนลดลงทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│
COVID-19 Update1 13-May-22

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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ยอดรายสัปดาหของผูปวยรายใหม ผูปวยหนัก ผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ และผูเสียชีวิตลดลง ยอดเฉลี่ยรายวันของผูติดเชื้อโควิด 19 รายใหมที่ไดรับการยืนยันจาก

หองปฏิบัติการ (ผลตรวจเชื้อดวยวิธี PCR เปนบวก) (8,005) ลดลงรอยละ 35 ใน 7 วันที่ผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน (12,407) ยอดเฉลี่ยรายวันของผูที่เปนไปไดวาติดเชื้อ 

(ผลตรวจดวยชุดตรวจ ATK เปนบวก) ใน 7 วันที่ผานมาลดลงเชนกันรอยละ 24 

กรุงเทพมหานครยังคงรายงานยอดรายวันของผูปวยโควิด 19 สูงสุด (เฉลี่ยสัปดาหละ 2,390 ราย) แตยอดเฉลี่ยของสปัดาหที่ผานลดลงรอยละ 22.7% เม่ือเทียบกับสัปดาห
กอนหนา

ยอดผูปวยรายใหมที่ลดลงทําใหยอดเฉลีย่รายวันของผูปวยโควิด 19 “ที่ยังมีเชื้อ” ทั้งหมด (93,955) ลดตามไปดวยรอยละ 35 ใน 7 วันที่ผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอนหนา 
(ลดลงรอยละ 21) ผูปวยสวนใหญยังคงไดรับการดูแลในโฮสปเทล ศูนยแยกกักโรคในชมุชน และบาน ยอดการครองเตียงเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 ในโรงพยาบาลของ
สัปดาหที่แลว (29,678) ลดลงรอยละ 21 

ยอดผูเสียชีวิตเฉลี่ยรายวันอยูที่ 60 ซึ่งถือวาสูง แมวาจะลดลงอยางมากจาก 108 ในสัปดาหกอน สวนยอดเฉลี่ยรายสัปดาหลดลงรอยละ 45 การเสียชีวิตสวนใหญในจํานวนนี้
ปองกันไดหากอัตราการรับวัคซีนในประเทศสูงขึน้

ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 ใน 7 วันที่ผานมา (1,580) ลดลงรอยละ 11 จากสัปดาหกอนหนา (1,733) 

ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยทีใ่ชเคร่ืองชวยหายใจใน 7 วันที่ผานมา (757) ลดลงรอยละ 7.6 เทียบกับสัปดาหกอนหนา (827)

แมวายอดผูปวยรายใหมกําลังลดลงในระดบัประเทศ นโยบายที่ไมบังคับใหยืนยันผลตรวจเชื้อดวยวิธี PCR และการใชชุดแอนตเิจนแบบเร็วอยางแพรหลาย (รวมถึงชุดตรวจที่
มีจําหนายทั่วไปซึ่งอาจไมมีการรายงานผลตรวจ) ยังคงทําใหการติดตามสถานการณอยางแมนยาํเปนไปไดยาก จากขอมูลที่มีการรายงาน เราพบการแพรระบาดของโอมิค
รอนในระดับสูง คิดเปนเกือบคร่ึงหนึ่งของผูติดเชื้อทั้งหมดในประเทศไทยใน 4 เดือนลาสุด ซึ่งเปนชวงที่สายพันธุโอมิครอนเร่ิมกลายเปนสายพันธุหลัก

การฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังคงชวยลดระดับการเจบ็ปวยและการเสียชีวิตจากเชือ้โควิด 19 สายพันธุตาง ๆ ที่กําลังระบาดอยูไดอยางมาก อัตราการรับวัคซีนที่สูงก็ชวยลด
การแพรระบาดของเชื้อดวย สถานการณโรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยกําลังดีขึ้น แตเสนทางยังอีกยาวไกลในการลดภาระของสถานพยาบาลในประเทศไทยที่ตองดูแล
ผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจและการเสียชวีิต อัตราการรับวัคซีนยังคงต่ําในบางจังหวัดและในกลุมเสี่ยงที่สาํคัญบางกลุม 

COVID-19 Update 13-May-223

บทวิเคราะหสถานการณ
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สถานการณระดับโลก
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห (10 พ.ค. 2565)

515,748,861 ยอดรวมผูติดเชื้อ

347,644 ผูติดเช้ือใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

6,255,835 ยอดรวมผูเสียชีวิต

830 ผูเสียชีวิตรายใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

11,579,263,039 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีด (7 พ.ค. 2565)

5,147,710,324 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 เข็ม

4,647,790,622 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

ท่ีมา: https://covid19.who.int/ - ณ วันท่ี 3 พ.ค. 2565 (ขอมูลการฉีดวัคซีนถึง 30 เม.ย. 2565)

สถานการณแบงตามภูมิภาคขององคการอนามัยโลก

ยุโรป

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

แปซิฟกตะวันตก

เมดเิตอเรเนียนตะวันออก

แอฟริกา

https://covid19.who.int/
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สถานการณระดับประเทศ
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ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 10 พ.ค. 2565 

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 9 พ.ค. 2565

ยอดผูติด

เช้ือรวม

ยอดเฉล่ีย

7 วัน

ยอดผูเสียชีวิต

รวม

ยอดเฉล่ีย 

7 วัน

4,331,338 8,503 28,778 108

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 1

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 2

56,417,597* 51,676,317*

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 3

26,697,909*

13/05/2022COVID-19 Update

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

รายใหม สะสม
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ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)

ยอ
ดร

าย
วัน
ผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย

ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 10 พ.ค. 2565

จํานวนผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 45 ในสัปดาหที่ผานมา

• ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม การรายงานยอดผูเสียชีวิตระหวางการระบาดใหญของโควิด 19
จะนับเฉพาะผูที่ “เสียชีวิตจากโควิด 19” เทานั้น กอนหนาวันที่ 1 พฤษภาคม การรายงาน
ยอดผูเสียชีวิตระหวางการระบาดใหญของโควิด19 ประกอบดวย “ผูที่เสียชีวิตจากการติด
เชื้อโควิด 19” (โควิดเปนสาเหตุการตาย) และผูที่ “เสียชีวิตจากสาเหตุอืน่แตพบเชือ้โควิด 
19 รวมดวย” ในขณะที่เสียชีวิต

• ในสัปดาหสุดทายของเดือนเมษายน ยอดผูที่ “เสียชีวิตจากโควิด 19” คิดเปนประมาณ
คร่ึงหนึ่งของยอดการเสียชวีิตระหวางการระบาดใหญของโควิด 19 ที่มีการรายงาน
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ผูปวยหนัก ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ
*เปรียบเทียบกับสัปดาหท่ีแลว

ผูปวยหนัก

ยอดปจจุบัน: 1,481

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 1,580

ยอดลดลงในชวง 7 วัน: รอยละ 10.9%*

ยอดสูงสุดของระลอกเดลตา: 5,626

ยอดสูงสุดของระลอกโอมิครอน: 2,123

ยอ
ดร

าย
วัน

ยอดผูปวยหนักและผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ ลดลงรอยละ 10.9

และ 8.5 ตามลําดับ ในชวง 7 วันที่ผานมา

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 10 พ.ค. 2565

ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ

ยอดปจจุบัน: 715

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 757

ยอดลดลงในชวง 7 วัน: รอยละ 8.5%*

ยอดสูงสุดของระลอกเดลตา: 1,172

ยอดสูงสุดของระลอกโอมิครอน: 940

ผูปวยหนักและผูปวยใชเครื่องชวยหายใจจากโควิด 19

ขณะน้ียังไมมีขอมูลของยอดผูปวยหนักและผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจของวันท่ี 7 และ 8 พ.ค. ยอดเฉลี่ย 7 วันอิงจากขอมูล 5 วัน

ผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ
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อัตราการครองเตียง และการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน ผูปวยหนัก
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 10 พ.ค. 2565

อัตราการครองเตียงโดยผูปวยโควิดในประเทศไทย (เฉลี่ย 7 วัน) และยอดผูปวยหนัก

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาล 

• ยอดครองเตียงเฉลี่ย 7 วัน: 29,678

• ยอดเฉลี่ยลดลงในรอบ 7 วัน: รอยละ 21.4

ตัวเลขผูปวยท่ียังมีเช้ือท้ังหมด (ในโรงพยาบาล

โฮสปเทล หรือแยกกักโรคในชุมชนหรือท่ีบาน) 

• ยอดรวมผูปวยมีเช้ือ เฉลี่ย 7 วัน: 93,955

• ยอดลดลงในรอบ 7 วัน: รอยละ 35.4

ผูปวยหนักการครองเตียงและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน
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สถานการณระดับจังหวัด



Back to Contents 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

รอ
ยล

ะข
อง

ยอ
ดใ

นก
รุง

เท
พฯ

ยอ
ดผ

ูติด
เช

ื้อร
าย

วัน

ยอดผูติดเช้ือ ยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอทั้งหมด

ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานครตอยอดผูติดเชื้อในชุมชนทั้งหมด

COVID-19 Update 13/05/202212

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดผูปวยยืนยันในกรุงเทพฯ เฉลี่ยตอวันในสัปดาหที่

ผานมาลดลงรอยละ 22.7 เทียบกับสปัดาหกอนหนา

ยอดในกรุงเทพฯ ยังคงมีสัดสวนสูงสุด คาเฉลี่ย 7 วัน

อยูที่รอยละ 32

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 10 พ.ค. 2565

ยอดผูติดเช้ือ ยอดผูติดเช้ือรายใหมในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดท้ังหมด เฉลี่ย 7 วัน 
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• ชวงของอัตราผูติดเช้ือรายใหมสูงสุดและต่ําสุดขยับตัวแคบลง ยอดต่ําสุดขณะน้ีอยูท่ี 3 รายตอประชากรหน่ึง
ลานคน (ซ่ึงเปนยอดของจังหวัดลําพูน โดยเพ่ิมข้ึนจาก 1 รายตอประชากรหน่ึงลานคนในสัปดาหท่ีแลว) ยอด
สูงสุดอยูท่ี 310 รายตอประชากรหน่ึงลานคนในกรุงเทพมหานคร (ลดลงจากยอดสูงสุดของสัปดาหท่ีแลวคือ 
403 รายตอประชากรหน่ึงลานคน ซ่ึงเปนยอดของกรุงเทพฯ เชนกัน)  

o จังหวัดหนองคายซ่ึงรายงานยอดเฉลี่ยสูงสุดตอประชากรหน่ึงลานคนในชวง 2-3 สัปดาหใหหลัง พบวา
ยอดลดลงอยางมาก อยูท่ี 137 รายตอประชากรหน่ึงลานคนในสัปดาหท่ีแลว (สัปดาหกอนหนาอยูท่ี 
573) 

o 74 (รอยละ 96) จาก 77 จังหวัดรายงานยอดเฉลี่ยท่ี 200 รายหรือต่ํากวาตอประชากรหน่ึงลานคน 
เทียบกับ 56 จังหวัด (รอยละ 73) ในสัปดาหกอนหนา

o ในจังหวัดท่ีรายงานยอดผูติดเช้ือในระดับสูง มีเพียง 1 จังหวัด (กรุงเทพฯ) ท่ีรายงานยอดสูงกวา 248
รายตอประชากรหน่ึงลานคน 

o จังหวัดท่ีรายงานยอดในระดับสูงยังคงอยูในภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรอบกรุงเทพฯ ใน
จังหวัดอางทอง อุทัยธานี และพังงาในภาคใต 

• จังหวัดท่ีรายงานยอดผูติดเช้ือในระดับสูง (201 รายหรือมากกวาตอประชากรหน่ึงลานคน) ยังคงอยูในภาค
ตะวันออกเสียเปนสวนใหญ แมวาจะพบไดในกรุงเทพมหานคร อางทอง อุทัยธานี และพัทลุงและพังงาท่ีอยู
ในภาคใตเชนกัน

แผนที่ผูปวยโควิด 19 รายใหมตอประชากรลานคน
แยกตามจังหวัด

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดผูเสียชีวิตรายใหมจากโควิด 19 ตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด

• อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยตอประชากรหนึ่งลานคนในสัปดาหที่ผานมา อยูระหวาง 
0 (2 จังหวัด ลดลงจาก 8 จังหวัดในสัปดาหกอนหนา) ถึง 2.5 รายตอประชากร
หนึ่งลานคน ถือวาลดลงคร่ึงหนึ่งของยอดเฉลี่ยในสัปดาหกอนหนาซ่ึงอยูที่ 5.3 
รายตอประชากรหนึ่งลานคน  

o จํานวนจังหวัดที่รายงานการเสียชีวิตโดยเฉลี่ย 1 รายหรือนอยกวาตอ
ประชากรหนึ่งลานคน (ตัวเลขที่ตํ่ากวา 1 รายเปนผลจากการหาคาเฉลี่ย) 
เพิ่มข้ึนมากกวาสองเทา โดยเพิ่มจาก 24 จังหวัด (รอยละ 31) ในสัปดาห
กอนหนา เปน 63 (รอยละ 82) ในสัปดาหที่รายงานนี้

o 2 จังหวัดที่อยูในเพดานบนของอัตราการเสียชีวิต ไดแก ตราด ซ่ึงรายงาน
ยอดการเสียชีวิตสูงสุด สวนสิงหบุรี ซ่ึงเคยเปนจังหวัดที่รายงานยอด
ผูเสียชีวิตสูงสุด พบวายอดลดลงเหลือ 1.4 รายตอประชากรในจังหวัด 

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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การตรวจเชื้อโควิด 19
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COVID-19 Update 13/05/202216

ที่ผานมา อัตราการพบผูติดเชื้อในระดับประเทศ

ลดลงเร่ือย ๆ การเพ่ิมขึ้นมาที่รอยละ 41 เม่ือวันที่ 

3 พ.ค. อาจสะทอนอัตราการตรวจพบผูติดเชื้อที่สูง

ในบางจังหวัดเทานั้น แตไมใชทั้ง 77 จังหวัด 

การเปลี่ยนแปลงของ “อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ” (TPR)*

ยอดใน

ชุมชน
อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 10 พ.ค. 2565

* อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ (TPR) คือรอยละของ

การตรวจ PCR ในหนึ่งวันที่พบผลเปนบวก
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การรับวัคซีน

13-May-22COVID-19 Update17
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ประชากรที่ไดรับ

เข็มที่ 1: 56,436,889
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เข็มที่ 3: 26,774,497

ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 10 พ.ค. 2565

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวมเข็ม 1 ยอดรวมเข็ม 2 ยอดรวมเข็ม 3
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แผนที่แสดงความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอ
ประชากรหนึ่งลานคน แยกตามจังหวัด 

• ความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที ่2 ยังคงแตกตางกันอยางมากใน 77 จังหวัด ตั้งแตรอยละ 
45 ของประชากรในจังหวัดนราธิวาส จนถึงรอยละ 100 ในกรุงเทพมหานคร

• รูปแบบของความครอบคลุมของการรับวัคซีนเขม็ที่ 2 ยังคงใกลเคียงกับสัปดาหกอน ยกเวนจังหวัด
สุโขทัยที่พบวาความครอบคลุมเพ่ิมขึ้นสงูกวารอยละ 69 ทําใหถูกจัดไวในกลุมที่สี่ (จังหวัดที่มีความ
รอบคลุมการรับวัคซีนเข็มที่ 2 สูงสุด)

o 2 จังหวัดที่มีความครอบคลุมต่ํากวารอยละ 50 อยูในภาคใตทั้งคู (นราธิวาสและปตตานี)

o จํานวนของจังหวัดที่มีความครอบคลุมสูงกวารอยละ 80 เพ่ิมขึ้นอีก 1 จาก 8 เปน 9 จังหวัด

• ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่ต่ําที่สุดยงัคงอยูใน 2 จังหวัดเดิมในภาคใต (นราธิวาส รอยละ 
45 และปตตานี รอยละ 45.5) 

• มีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณของจังหวัดกาญจนบุรี แมวาจะยังคงรายงานความครอบคลุม
ของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่ํา แตยอดผูเสียชวีิตเร่ิมลดลง (ดูสไลดที่ 14) 
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ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 8 พ.ค. 2565

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 9 พ.ค. 2565

**ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 8 พ.ค. 2565

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 เข็มที่ 1, 2, 3 และเข็มกระตุนเพิ่มเติม
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เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 ขึ้นไป
*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 9 พ.ค. 2565

**ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 8 พ.ค. 2565

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 เข็มที่ 1, 2, 3 และเข็มกระตุนเพิ่มเติม
(ทั่วประเทศ และ ผูมีอายุ 60 ขี้นไป)

เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 ข้ึนไป
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สถานการณโควิด 19 ในประชากรกลุมเปราะบาง
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• เขมร ลาว และพมา คิดเปนรอยละ 5.0% 

ของยอดผูติดเชื้อที่มีการรายงานทั้งหมด

• กลุมผูติดเชื้อที่ใหญที่สุด (รอยละ 3.8) มา

จากประเทศพมา

ยอดผูติดเช้ือโควิด 19 สะสมจนถึงปจจุบัน แยกตามสัญชาติ ( 30 เมษายน 2565)

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 30 เมษายน 2565



Back to Contents 

ความคืบหนาดานนโยบาย

13-May-22COVID-19 Update24



Back to Contents 13-May-22COVID-19 Update25

กระตุนเข็ม 3 เข็ม 1 เข็ม 2 ระยะรอ เข็ม 3

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม 4 สัปดาห

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

>3 เดือน

แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ไฟเซอร ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา ไฟเซอร

ไฟเซอร ไฟเซอร ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา ไฟเซอร ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ระยะรอ เข็ม 4

กระตุนเข็ม 4 ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา >4 เดือน แอสตราเซเนกา

ซิโนแวค/ซิโนฟารม ซิโนแวค/ซิโนฟารม ไฟเซอร >4 เดือน ไฟเซอร

ซิโนแวค/ซิโนฟารม แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา >4 เดือน ไฟเซอร

แอสตราเซเนกา แอสตราเซเนกา ไฟเซอร >4 เดือน ไฟเซอร

หมายเหต:ุ สามารถใชวัคซีนไฟเซอรคร่ึงเข็มเปนเข็มกระตุนได ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแพทยและความประสงคของผูรับวัคซีน

- สามารถใหแอสตราเซเนกาแกผูท่ีรับ แอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา ท่ีไมตองการรับวัคซีน mRNA ได (ระยะรอมากกวา 6 เดือน)

- สามารถใหโมเดอรนาเปนเข็มกระตุนไดสําหรับวัคซีนทุกสูตรขางตน

- บุคคลท่ีเคยติดเช้ือโควิด 19 ควรไดรับวัคซีนหลังจากการติดเช้ือ 3 เดือน
ข้อมูล: การแถลงข่าวของกระทวงสาธารณสุข 21 มี.ค. 2565

แนวทางจากกระทรวงสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนโควดิ 19 (สําหรับบุคคลอายุ 18 ปขึ้นไป)
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ข้อมูลจากการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข 21 มี.ค. 2565

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

* ควรไดรับเข็มกระตุนเปนไฟเซอร (ระยะรอ 4 เดือนหลังจากรับเข็มท่ี 2)

** ควรไดรับเข็มกระตุนเปนไฟเซอรหรือโมเดอรนา (ระยะรอ 4-6 เดือนหลังจากรับเข็มท่ี 2)
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มาตรการสําหรับผูเดินทางเขาประเทศไทยทางอากาศ 

(มีผลตั้งแต 1 พ.ค. 2565 เปนตนไป / ลงทะเบียนตั้งแต 29 เม.ย. 2565)

ณ 25 เม.ย. 2565

กอนเดินทาง

ลงทะเบียนที่ Thailand Pass

เอกสารท่ีใช

เง่ือนไขงดเวนการกักตัว

รับวัคซีนครบ

ยังไมไดรับวัคซีน / รับวัคซีนไมครบ

 หนังสือเดินทาง

 หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน (ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข)

 ประกันการเดินทาง ความครอบคลุมอยางนอย 10,000 ดอลลาร สําหรับ

การรักษาพยาบาลในประเทศไทย (สําหรับบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทย)

 หนังสือเดินทาง

 ผลตรวจเชื้อดวยวิธี RT-PCR ท่ีออกภายใน 72 ชั่วโมงกอนการ

เดินทาง (อัปโหลดผาน Thailand Pass น้ัน)

 ประกันการเดินทาง ความครอบคลุมอยางนอย 10,000 ดอลลาร สําหรับ

การรักษาพยาบาลในประเทศไทย (สําหรับบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทย)

การกักกันโรค
สําหรับผูท่ีไมไดรับวัคซีน / รับวัคซันไมครบ

 หนังสือเดินทาง

 เอกสารยืนยันการเขาพักในสถานกักกันโรคทางเลือก 5 วัน (รวมถึงผลตรวจเชื้อดวยวิธี RT-PCR* และการ

เดินทางจากสนามบิน)

 ประกันการเดินทาง ความครอบคลุมอยางนอย 10,000 ดอลลาร สําหรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

(สําหรับบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทย)

* เขารับการตรวจ RT-PCR ในวันท่ี 4-5 ระหวางท่ีพักในสถานกักกันโรคในประเทศไทยตามระยะเวลาภาคบังคับ 5 วัน 

วัคซีนท่ีประเทศ

ไทยรับรอง

ประเภทของการรับวัคซีนสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาประเทศไทย

ติดตามความคืบหนาจากกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับ Thailand 

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

https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
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สายพันธุยอย BA.4 และ BA.5 ของโอมิครอน

ไวรัสกลายพันธุอยางตอเนื่องเพือ่แสวงหาวิธีแพรเช้ือที่มปีระสิทธิภาพมากข้ึน สวนใหญแลวการกลาย

พันธุของไวรัสไมมีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย แตในบางครั้งการกลายพันธุก็เปนประโยชนตอ

ไวรัส เชน ชวยใหไวรัสกระจายตัวไดงายข้ึนดวยการหลบหนีกลไกภูมิคุมกนัของมนุษย การกลายพันธุ

เหลานี้คือสิ่งที่เกิดข้ึนกบั “สายพันธุที่นากังวล” อันไดแก อัลฟา เบตา แกมมา เดลตา และโอมิครอน 

ทั้งหมดนี้เปนการกลายพนัธุมาจากเช้ือโควิด 19 สายพันธุด้ังเดิม

การกลายพนัธุยงัเกดิข้ึนภายในสายพันธุไดดวย โอมิครอนซ่ึงเปนสายพันธุหลกัทั่วโลกในปจจุบันก็มี

การกลายพนัธุทีม่ีนยัสําคัญหลายอยางตอระบบสาธารณสุข ในเดือนกุมภาพันธ 2565 เราพบสาย

พันธุยอยของโอมิครอนที่เรียกวา BA.1 และ BA.2 และเมื่อสัปดาหที่แลวองคการอนามยัโลกไดรับ

รายงานเกี่ยวกบัสายพันธุยอยทีเ่พิ่งเกดิใหม คือ BA.4 และ BA.5 ในหลายประเทศ

ขอมูลเบ้ืองตนจากประเทศแอฟริกาใตระบุวาสายพนัธุยอย BA.4 และ BA.5 อาจมีขอไดเปรียบดาน

การเติบโตมากกวาสายพันธุยอยอื่น ๆ ของโอมิครอน นักวิทยาศาสตรกาํลงัพยายามศึกษาวาสายพันธุ

ยอยใหมทั้งสองนี้ทําใหอาการปวยรุนแรงข้ึนหรือไม เนื่องจากยอดผูปวยที่ตองเขาโรงพยาบาลดูจะ

เพิ่มข้ึนในประเทศแอฟริกาใต แตก็เปนสิ่งที่คาดการณไดเมื่อยอดผูติดเช้ือเพิม่สงูข้ึน ยังมีขอบงช้ีบาง

ประการวาสายพันธุยอยใหมนีค้ลายกบัสายพนัธุยอยอื่น ๆ ของโอมิครอนตรงที่สามารถหลบภูมิคุมกัน

ได ซ่ึงหมายความวาภูมิคุมกันทีส่รางข้ึนจากการติดเช้ือหรอืการรบัวัคซีนอาจไมไดผลในการปองกัน

การติดเช้ือจากสายพันธุยอยเหลานี ้แตการรับวัคซีนยังคงชวยลดความเสีย่งในการปวยรุนแรงและ

การเสียชีวิตได

คําอธิบาย: 
1. สายพันธุยอย BA.4 และ BA.5 ของโอมิครอน 
2. วัคซีนตานไขหวัดใหญและวัคซีนตานโควิด

ถาม: เราควรกังวลเกี่ยวกับสายพันธุยอย BA.4 และ BA.5 ของโอมิครอนหรอืไม

ตอบ: เราไมควรกังวลมากเกินไป ประการแรกเน่ืองจากวาเราพบผูติดเช้ือ BA.5 เพียงรายเดียวในประเทศไทย แตเรายังตองการขอมูล

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสายพันธุยอยท่ีเกิดใหมเหลาน้ี เพ่ือศึกษาวามันแพรเช้ือไดเกงกวาเดิมหรือหลบภูมิคุมกันของเราไดหรือไม และเพ่ือ

เขาใจถึงความรุนแรงของอาการปวยท่ีเกิดข้ึน

ในทํานองเดียวกัน มาตรการดานสาธารณสุขและสงัคม รวมถึงการสวมหนากาก การเวนระยะหาง และ

หลีกเลีย่งพื้นที่แออัดและอากาศไมถายเท ก็ยังคงมีประสิทธิภาพในการปองกันการระบาดของโควิด 19 

และสายพันธุโอมิครอนลาสดุ

วัคซีนตานไขหวัดใหญและวัคซีนตานโควิด 19

โรคโควิด 19 และไขหวัดใหญ เกิดจากไวรัสในระบบทางเดินหายใจคนละชนิด เราสามารถติดเช้ือไวรัสใน

ระบบทางเดินหายใจไดมากกวาหนึ่งชนิดในเวลาเดียวกนั ในแตละป มีผูปวยโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล

มากถึง 1 พันลานราย และนาํไปสูการเสยีชีวิตที่เกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจมากถงึ 650,000 ราย แต

ไขหวัดใหญปองกันไดดวยวัคซีน ผูที่มีความเสี่ยงตอโควิด 19 ก็มีความเสี่ยงที่จะเปนไขหวัดใหญดวย 

บุคคลกลุมนี้ประกอบดวยสตรีมีครรภ ผูสูงอายุ และผูที่มีโรคประจําตัว การเขารับวัคซีนทั้ง 2 ชนิดเพื่อ

ตานโควิด 19 และไขหวัดใหญจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับคุนกลุมนี้

เราสามารถรับวัคซีนตานไขหวัดใหญและโควิด 19 ไดพรอมกันอยางปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขของ

ประเทศไทยแนะนาํใหฉีดวัคซีนแตละชนดิที่แขนคนละขาง

13-May-22 COVID-19 Update

คลิกท่ีภาพเพ่ือรับชม ดร. มาเรีย แวน เคอรโคฟ หัวหนา

ฝายเทคนิคโรคโควิด 19 ขององคการอนามัยโลก พูดถึง

ขอมูลท่ีเราทราบในปจจุบันเกี่ยวกับสายพันธุยอย BA.4 

และ BA.5 ของโอมิครอน

28

https://www.youtube.com/watch?v=t6OYU8WH9Ww&list=PL9S6xGsoqIBXRQzSDOfFb13iPrbL8fgy1&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=t6OYU8WH9Ww&list=PL9S6xGsoqIBXRQzSDOfFb13iPrbL8fgy1&index=51


Back to Contents 

www.who.int/thailand @WHO Thailand

WHO Thailand WHO Thailand

13-May-22 COVID-19 Update29

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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