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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 23 กุมภาพันธ 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 224

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 18,538 (15,133) ราย 23% ผูเสียชีวิต 31 (25) ราย 24%

หายดีแลว 13,744 (9,768) ราย 41% ยอดรับวัคซีน 199,318 (361,419) เข็ม      45%

(15-21 กุมภาพันธ 2565)

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 2,770,793 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 22,730 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 16 ถึง 23 กุมภาพันธ 2565 (เปรียบเทียบกับสัปดาหกอนหนา) 

ประเด็นสื่อสารหลัก

│เชื้อไวรัสระบาดเปนวงกวางมากขึ้นอยางเห็นไดชดัเจนทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│
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บทวิเคราะหสถานการณ
• ยอดเฉล่ียรายวันของผูติดเช้ือโควิด 19 รายใหมในระดับชุมชนเพ่ิมข้ึนรอยละ 23 ใน 7 วันท่ีผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน แมวายอดผูติดเช้ือรายวันจะเพ่ิมข้ึน

ตอเน่ือง แตก็ไมสูงเหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเผชิญกับสายพันธุโอมิครอน ยอดผูปวยท้ังหมดท่ีรายงานในวันน้ี (จํานวน 21,232 ราย ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565) 
คือตัวเลขสูงสุดนับต้ังแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2564

• กรุงเทพมหานครยังคงรายงานยอดผูติดเช้ือรายวันสูงสุดอยางตอเน่ือง ตัวเลขเฉล่ียรายวันในสัปดาหท่ีผานมา (3,012) สูงกวาสัปดาหกอนเพียงรอยละ 1

• ยอดเฉล่ียรายวันของผูปวยโควิด 19 “ท่ียังมีเช้ือ” ท้ังหมด (160,384) ใน 7 วันท่ีผานมาเพ่ิมข้ึนรอยละ 30 เม่ือเทียบกับสัปดาหกอน ยอดท่ีรายงานในวันน้ี (173,605)
เปนตัวเลขสูงสุดนับต้ังแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 ตัวเลขน้ีสะทอนถึงปริมาณงานโดยรวมของระบบสุขภาพในการดูแลผูปวยโควิด เน่ืองจากผูปวยท่ีแยกกักตัวอยูท่ี
บานก็ไดรับการติดตามอาการอยางตอเน่ือง

• ยอดผูเสียชีวิตเฉล่ียรายวันอยูท่ี 31 รายใน 7 วันท่ีผานมา เทียบกับ 25 รายในสัปดาหกอน

• ยอดเฉล่ียรายวันของผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 ใน 7 วันท่ีผานมา (783) เพ่ิมข้ึนรอยละ 23 จากสัปดาหกอน (639) ยอดเฉล่ียรายวันของผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวย
หายใจใน 7 วันท่ีผานมา (195) เพ่ิมข้ึนรอยละ 48 จากยอดของสัปดาหกอน (131) 

• ยอดผูติดเช้ือโควิด 19 รายใหมท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหยอดของผูปวยหนักและผูปวยท่ีตองใชเคร่ืองชวยหายใจในโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ถึงกระน้ันยอด
ผูปวยหนักก็ยังตํ่ากวาตัวเลขในชวงการระบาดสูงสุดเม่ือเดือนกรกฏาคม/สิงหาคม 2564 อยูมาก และระบบสุขภาพยังมีศักยภาพในการรองรับผูปวย

• แมวายอดผูติดเช้ือในประเทศไทยจะไมเพ่ิมสูงเหมือนในประเทศอ่ืน แตการใชชุดแอนติเจนแบบเร็วอยางแพรหลาย (รวมถึงชุดตรวจท่ีมีจําหนายท่ัวไป) ก็ทําใหการ
ติดตามสถานการณอยางแมนยําเปนไปไดยาก

• อัตราการรับวัคซีนตานโควิด 19 ในประเทศไทยคาดวาจะชวยลดระดับของการปวยรุนแรงและการเสียชีวิตท่ีเกิดจากเช้ือโควิด 19 สายพันธุตาง ๆ ท่ีกําลังระบาดได
มาก อัตราการรับวัคซีนท่ีสูงในประชากรยังชวยลดการแพรกระจายเช้ือโควิด 19 ไดดวย ท้ังน้ีอัตราการฉีดวัคซีนยังคงตํ่าในบางจังหวัดและในกลุมเส่ียงท่ีสําคัญบาง
กลุม

COVID-19 Update 23/02/2022
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห (22 กุมภาพันธ 2565)

424,822,073 ยอดรวมผูติดเช้ือ

1,246,843 ผูติดเชื้อใหมใน 24 ชั่วโมงลาสุด

https://covid19.who.int/

5,890,312 ยอดรวมผูเสียชวีิต

6,702 ผูเสียชีวิตรายใหมใน 24 ชั่วโมงที่ผานมา

10,407,359,583 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีด (20 กุมภาพันธ)

4,872,687,469 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

หรือประมาณรอยละ 62 ของประชากรโลก (7.9 พันลานคน)

เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จากรอยละ 61 ของประชากรทั่วโลกที่ไดรับ
วัคซีนครบในสัปดาหที่แลว

สถานการณตามภูมิภาค

ขององคการอนามัยโลก

อเมริกา

ยุโรป

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

เมดิเตอเรเนียนตะวันออก

แปซิฟกตะวันตก

แอฟริกา

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (จนถึงสัปดาหของวันที่ 20 กุมภาพันธ)

ยอดผูติดเชื้อรายใหมลดลงรอยละ 16.7

ยอดผูเสียชีวิตรายใหมลดลงรอยละ 37.4

COVID-19 Update 23/02/2022
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สถานการณระดับประเทศ
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ระลอก 1

ถงึ 23 ก.พ. 2565

*ถงึ 21 ก.พ. 2565 

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ยอดผูติดเช้ือ

รวม

ยอดเฉลี่ย

7 วัน

ยอด

ผูเสียชีวิตรวม
ยอดเฉลี่ย 7

วัน

2,770,793 18,962 22,730 31

ยอดรับวัคซีนเข็มท่ี 

1

ยอดรับวัคซีนเข็ม

ท่ี 2

53,163,555* 49,496,871*

ยอดรับวัคซีนเข็มท่ี 

3

19,255,573*

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

ระลอก 2

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 โอมิครอน

รายใหม สะสม

หลังจากพบผูติดเชื้อในชุมชน 20,904
รายเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 ยอดผู
ติดเชื้อรายวันในขณะน้ีต่ํากวายอดสูงสุด
คือ 23,021 รายในระลอกท่ี 4 เมื่อเดือน
สิงหาคม (เดลตา) เพียงรอยละ 9.2

COVID-19 Update 23/02/2022
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ยอดรายวันของผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย ต้ังแตเดือนเมษายน 2564

• จํานวนผูเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 29.2 ใน
สัปดาหที่ผานมา

ถงึ 23 ก.พ. 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

COVID-19 Update 23/02/2022
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ยอดรายวันของผูปวยหนักจากโควิด 19 และผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ
(อัตราการครองเตียง)

ผูปวยหนัก

ยอดปจจุบัน : 882

ยอดเฉลี่ย 7 วัน : 783

ยอดลดลงในชวง 7 วัน : รอยละ 

23*

ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ

ยอดปจจุบัน : 229

ยอดเฉลี่ย 7 วัน : 195

ยอดเพ่ิมข้ึนในชวง 7 วัน : รอยละ 49*

ยอ
ดร

าย
วัน

ผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจถงึ 23 ก.พ. 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข *เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า
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ยอดผูปวยหนักและผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตสัปดาหที่สองของ
เดือนกุมภาพันธ

ยอดผูปวยหนักและผูปวยใชเครื่องชวยหายใจรายวันตั้งแต 1 มกราคม 2022

COVID-19 Update 23 Feb 2022
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• “อัตราการครองเตียง” ในโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว เร่ิม
ตั้งแตตนเดือนกุมภาพันธ

• ปจจุบัน อัตราการครองเตียงในระดับประเทศอยูท่ีรอยละ 50 
ของปริมาณเตียงท้ังหมดท่ีมี – ดูสไลดถัดไปเร่ืองอัตราการครอง
เตียงแบงตามเขตสุขภาพ

• ยอดผูปวยหนักเร่ิมเพ่ิมข้ึนในสัปดาหท่ีผานมา หลังจากท่ีกอน
หนาน้ีมีความคงท่ี

• หมายเหต ุ– ตวัเลขเหล่านีไ้ม่รวมผูที้อ่ยู่ในโฮสปิเทล หรือแยกกกั
โรคในชมุชนหรือทีบ่า้น

อัตราการครองเตียงรายวันและยอดผูปวยหนัก

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
ผูปวยหนักการครองเตียง และการ

เปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน

COVID-19 Update 23/02/2022
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• ประเทศไทยมีเตียงเพียงพอในเขตสุขภาพทั้ง 13 แหง (เขตสุขภาพ
หนึ่ง ๆ ประกอบดวยหลายจังหวัด)

• อัตราการครองเตียงในวันที่ 16 กุมภาพันธ มีต้ังแตรอยละ 22.5 ในเขต
สุขภาพที่ 10 ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยที่ติดกับเขมร ไปจนถึง
รอยละ 64.2 ในเขตสุขภาพที่ 7 ในภาคกลาง ซึ่งอยูติดกับเขตที่ 10

• เขตสุขภาพสวนใหญ (รอยละ 62 หรือ 8 ใน 13) มีเตียงวางมากกวา
รอยละ 50 ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง และเขต
สุขภาพที่ 11 และ 12 ในภาคใตซึ่งมีรายงานผูปวยจํานวนมากในชวง
การระบาดของโอมิครอน

• ระบบสุขภาพยังคงมีศักยภาพสูงในการรองรับผูปวย (ดูสไลดกอน
หนา)

ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสุข

อัตราการครองเตียงแบงตามเขตสุขภาพ

COVID-19 Update 23/02/2022
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สถานการณระดับจังหวัด
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• ผูติดเช้ือรายวันในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนจาก 408 รายเม่ือ
วันท่ี 1 มกราคม เปน 1,255 รายเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ และ
เปน 3,163 รายเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ

• สัดสวนของยอดท่ีรายงานจากกรุงเทพมหานครเม่ือเทียบกับ
ยอดในชุมชนอ่ืนท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 8 เม่ือวันท่ี 10 
มกราคม เปนรอยละ 15 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ ซ่ึงถือวา
ลดลงคร่ึงหน่ึงจากรอยละ 29 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ

ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานคร

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ยอดผูติดเชื้อใน

ชุมชน

ยอดผูติดเชื้อ

ในกรุงเทพ
รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดในชุมชน -- ยอดในกรุงเทพนอยกวา

COVID-19 Update 23/02/2022
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• อัตราผูติดเช้ือรายใหมแปรผันต้ังแต 33 ถึง 1,216 รายตอประชากรหนึ่งลานคน
เพิ่มข้ึนรอยละ 14 จากยอดสูงสุดที่เคยอยูที่ 1,069 รายตอประชากรหนึ่งลานคน
เมื่อสัปดาหกอน

• รูปแบบของยอดผูติดเช้ือรายใหมตอประชากรหนึ่งลานคนแบงตามจังหวัด ยังคง
คลายกับเมื่อสัปดาหกอน

• รายงานอัตราเฉลี่ยของผูติดเช้ือรายใหมสูงสุดยังคงมาจากจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงพบ
ผูปวยมากกวา 1,216 รายตอประชากรหนึ่งลานคน เพิ่มข้ึนรอยละ 14 จากยอด
เฉลี่ยตอประชากรหนึ่งลานคนเมื่อสัปดาหกอน

• จังหวัดที่รายงานยอดผูติดเช้ือตํ่า (100 รายหรือตํ่ากวาตอประชากรหนึ่งลานคน) 
มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาหกอน กลาวคือเหลืออยูเพียงรอยละ 10 (8 จาก 
77 จังหวัด จากสัปดาหกอนที่อยูที่รอยละ 23 หรือ 18 จาก 77 จังหวัด) ซ่ึงสวน
ใหญอยูในภาคเหนือสุด ใตสุด และตะวันออกสุดของไทย 

แผนที่ผูปวยรายใหมตอประชากรลานคน แยกตาม
จังหวัด ระหวางวันที่ 9-15 กุมภาพันธ 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

COVID-19 Update 23/02/2022
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ยอดผูเสียชีวิตรายใหมตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด

• ยอดเฉลี่ยของผูเสียชีวิตในทั้ง 77 จังหวัด อยูในชวง 0 ถึง 2.3 รายตอประชากร
หนึ่งลานคน (หนึ่งในสี่ของจังหวัดทั้งหมด หรือรอยละ 25 หรือ 19 จาก 77 
จังหวัด ไมมีการรายงานผูเสียชีวิตรายใหมในสัปดาหนี้)

• จังหวัดภูเก็ตยังคงรายงานยอดเฉลี่ยรายสัปดาหของผูเสียชีวิตตอประชากรหนึ่ง
ลานคนสูงสุด

• จังหวัดเชียงใหมและแมฮองสอนในภาคเหนือ และจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดภาคใตที่อยูใกลภูเก็ต รายงานยอดผูเสียชีวิตตอหัวในระดับที่สูง

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

23/02/2022COVID-19 Update
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การตรวจเชื้อโควิด 19
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การเปลี่ยนแปลงของ “อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ” (TPR)*

• อัตราการพบผูติดเชื้อในระดบัประเทศสงูขึ้นอยาง
ตอเนื่องในสัปดาหที่ผานมา และขณะนี้อยูทีร่อยละ 21

* อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ (TPR) คือรอยละของการตรวจ PCR ในหนึ่งวันที่พบผลเปนบวก

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

• สัดสวนรายวันของผูที่เปนไปไดวาติดเชื้อจากการตรวจดวยชดุตรวจ ATK เม่ือเทียบกับยอดผูตดิเชือ้ยนืยันจากการ
ตรวจดวยวิธี PCR ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง

• วันนี้ ยอดของผูที่มีผลตรวจ ATK เปนบวก (16,890) อยูที่รอยละ 80 ของยอดของผูทีมี่ผล PCR เปนบวก (20,904)

• คาเฉลี่ย 7 วันของจํานวนผล ATK ที่เปนบวกตอผล PCR ที่เปนบวก เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 56 เม่ือวันพุธที่ 16
กุมภาพันธ เปนรอยละ 70 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ

ยอดผูติดเชื้อในชุมชนจากการตรวจ 

PCR และยอดจากการตรวจ ATK

ยอดผูติดเชื้อในชุมชน รอยละของ ATK ตอ 

PCR เฉล่ีย 7 วัน
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การเปลี่ยนแปลงของ “อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ” (TPR) 
รายจังหวัด*

• อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือแตกตางกันไปในแตละจังหวัดของประเทศไทย ต้ังแต
ระดับตํ่าคือรอยละ 6 ไปจนถึงระดับสูงคือรอยละ 69 ซ่ึงเพิ่มจากรอยละ 62 ใน
สัปดาหกอน

• จังหวัดเลย มุกดาหาร สระบุรี และจันทบุรี ยังคงรายงานอัตราการตรวจพบผูติด
เช้ือสูงสุด คือต้ังแตรอยละ 45 จนถึงรอยละ 69 และยังคงเปน 4 จังหวัดสูงสุด
เชนเดียวกับสัปดาหที่แลว

* อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ (TPR) คือรอยละของการตรวจ PCR ในหนึ่งวันที่พบผลเปนบวก
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สถานการณโควิด 19 ในประชากรกลุมเปราะบาง
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• เขมร ลาว พมาคิดเปนรอยละ 7.2 ของยอดผูติด

เชื้อที่มีการรายงานทั้งหมด

• กลุมผูติดเชื้อที่ใหญที่สดุ (รอยละ 5.4) มาจาก

ประเทศพมา

ยอดผูติดเชื้อโควิด 19 สะสมจนถึงปจจุบัน แยกตามสัญชาติ
(20 กุมภาพันธ 2565)

ถึงวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2565

146,348 

พมา
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38,322 
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9,248 

ลาว
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2,273,385 

ไทย
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ยอดผูติดเชื้อตอประชากร 1,000 คนในผูยายถิ่นจากประเทศกลุม CLM (เขมร ลาว และพมา)
ที่อยูในประเทศไทย

• ประชากร 55 จาก 1,000 คน จากเขมร ลาว และ

พมาติดเช้ือโควิด 19 เมื่อเทียบกับประชากรไทยที่

พบผูติดเช้ือ 35 คน จากประชากร 1,000 คน

ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

COVID-19 Update 23 Feb 2022
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การรับวัคซีน
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ประชากรที่ไดรับ

เข็มที่ 1 : 53,163,555 คน

เข็มที่ 2 : 49,496,871 คน

เข็มที่ 3 : 19,255,573 คน

ถึงวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวม

เข็ม 1
ยอดรวม

เข็ม 2
ยอดรวม

เข็ม 3

COVID-19 Update 23/02/2022
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ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ในกลุมเสี่ยงและวัยรุน
(เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3)

ถึง 20 กุมภาพันธ 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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แผนที่แสดงความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอ
ประชากรหนึ่งลานคน แยกตามจังหวัด 

• จังหวัดที่ประชากรจํานวนมากข้ึนไดรับวัคซีนครบสองเข็มมีจํานวนมากกวาสัปดาห
ที่แลว 

• ความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 แตกตางกันไปในแตละจังหวัด มีต้ังแต
จังหวัดที่มีผูไดรับวัคซีน 448,000 คนตอประชากรหนึ่งลานคน ไปจนถึง 1 ลานคน

• เมื่อพิจารณาจํานวนตอหัวของประชากร พบวากรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และจังหวัดในภาคใต รวมทั้งภูเก็ต รายงานอัตราการฉีดวัคซีนสูงสุด

• ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่ตํ่าที่สุดยังคงอยูที่จังหวัดชายแดนภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ไดแก จังหวัดแมฮองสอน ตาก และจังหวัดปตตานี 
ยะลา และนราธิวาสในชายแดนภาคใต
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ความคืบหนาดานนโยบาย
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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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โครงการฉีดวัคซนีตา้นโควดิ 19 ใหแ้ก่ประชากรทีอ่ายุตํา่กว่า 18 ปีในประเทศไทย

Source: MoPH

กลุมอายุ วัคซีน ปริมาณยา ระยะรอ

5 – 11 ป ไฟเซอร 2 เข็ม ฝาสม (10 ไมโครกรัม / 0.2 มล.) 8 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
(อยูระหวางการพิจารณาใหกับเด็ก

อายุ 6-11 ป)

เข็ม 1 : ซิโนแวค 0.5 มล. / เข็ม

เข็ม 2 : ไฟเซอรฝามวง (30 ไมโครแกรม / 

0.3 มล.)

4 สัปดาห
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ข้ันตอนสําหรบันักทองเที่ยว

เงื่อนไขเพื่อยกเวนการกักกันโรค (เทส แอนด โก)

เริ่ม 1 กุมภาพันธ 2565

กอนเขาประเทศ

- ประเทศไทยเปดรับนักเดินทางจากทุกประเทศ/เขตพื้นท่ี

- บุคคลอายุ 18 ปข้ึนไปตองไดรับวัคซีนตานโควิดท่ีผานการ

อนุมัติแลวอยางครบถวน อยางนอย 14 วันกอนเขาประเทศไทย

- บุคคลอายุ 12-17 ป ท่ีเดินทางลําพัง ตองไดรับวัคซีนอยางนอย 

1 เข็มและเปนวัคซีนท่ีผานการอนุมัติ แตหากเดินทางกับ

ผูปกครองจะไดรับการยกเวนจากเงื่อนไขน้ี

- ตองมีใบรับรองแพทยสําหรับผลการตรวจ PCR ที่เปนลบ ซึ่งออกให

ไมเกิน 72 ช่ัวโมงกอนเดินทาง เด็กอายุตํ่ากวา 6 ปท่ีเดินทางกับ

ผูปกครองจะไดรับการยกเวนจากเงื่อนไขน้ี

- บุคคลท่ีเคยติดเช้ือโควิดแลวตองไดรับวัคซีนท่ีอนุมัติแลวอยาง

นอย 1 เข็ม เปนเวลาอยางนอย 14 วันกอนเดินทาง และมี

ใบรับรองแพทยยืนยันการหายปวย

- ตองมีเอกสารยืนยันการชําระเงินสําหรับการเขาพักในวันท่ี 1

และ 5 ณ ที่พักที่ไดมาตรฐาน SHA Extra Plus (SHA++) หรือสถาน

กักกันโรคทางเลือก (AQ) และสําหรับการตรวจ PCR 2 คร้ังใน

วันท่ี 1 และ 5 และการเดินทางจากสนามบินไปยังโรงแรม
- ตองทําประกันภัยที่มีความครอบคลุมไมนอยกวา 50,000 ดอลลาร

สหรัฐ (ชาวไทยและชาวตางชาติที่อยูในระบบสุขภาพแหงชาติของ

ไทยจะไดรับการงดเวนจากเง่ือนไขนี้) อยางไรก็ตาม หากติดเช้ือ

หรือเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง บุคคลน้ันจะตองรับผิดชอบคาใชจาย

ในการเขาพักที่โรงพยาบาล/โฮสปเทล/การกักโรคที่โรงแรม/หรือที่บาน 

ดวยตนเอง

ลงทะเบียนเพ่ือทํา QR Code ของ Thailand Pass ท่ี 

http://tp.consular.go.th ภายใน 60 วันกอนการเดินทาง

รออนุมัติใบรับรองการฉีดวัคซีน การชําระเงินคาท่ีพัก 

รวมถึงการตรวจ PCR

รอการยืนยันวาไดรับการอนุมัติแลว 

แลวทานจึงจะไดรับ QR Code ของ 

Thailand Pass

ขณะอยูในประเทศ เมื่อเขาประเทศ

แสดง QR Code ของ Thailand Pass ใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขและทํา

การตรวจสอบตาง ๆ แลวจึงเขาสูกระบวนการตรวจคนเขาเมือง 

เดินทางไปโรงแรมดวยยานพาหนะท่ีจัดหาไวแลว (ระยะทางจาก

สนามบินไมเกิน 5 ชั่วโมง)

ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เมื่อถึงโรงแรม

สามารถเดินทางในประเทศไทยไดอยางอิสระหรือเดินทางตอไปยังประเทศอ่ืน

ได แตขอแนะนําใหปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการของประเทศปลายทาง

เมื่อจะออกจากประเทศ

ในวันที่ 1 และ 5 ใหเขาพัก ณ ที่พักทีไ่ดมาตรฐาน SHA Extra

Plus (SHA++) หรือสถานกักกนัโรคทางเลือก (AQ, OQ, AHQ)
และรอผลตรวจภายในหอง

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” จะแจงเตือนใหตรวจ PCR ในวันท่ี 5

เขารับการตรวจ PCR ณ สถานที่ที่จัดหาไวแลว
ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A*

*D – เวนระยะ M – สวมหนากาก H – ลางมือ 

T – วัดอุณหภูมิ T – ตรวจเชื้อโควิด A – ใชแอปพลิเคชัน 

นักเดินทางทุกคนตองตรวจ PCR เพ่ือหาเชื้อโควิด 19 ณ สถานท่ีท่ี
จัดหาไวแลว (เด็กอายุต่ํากวา 6 ป ใชการตรวจนํ้าลาย)

http://tp.consular.go.th/
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แมวาจะไมมีหลักฐานท่ีบงช้ีวา BA.2 จะทําใหอาการปวยรุนแรงมากข้ึน แตการแพรระบาดท่ีงาย

ข้ึนก็ทําใหมีผูปวยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเพ่ิมแรงกดดันใหกับระบบสุขภาพ

แมวาอาการปวยจากโอมิครอนจะรุนแรงนอยกวา แตยอดผูปวยท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมากยอมทําใหมีผู

ท่ีอาจจะปวยหนักและเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนตามไปดวย ในประเทศไทย ยอดผูปวยหนัก ผูปวยท่ีใช

เคร่ืองชวยหายใจ และผูเสียชีวิตกําลังเพ่ิมสูงข้ึน

ไมมีหลักฐานวาวัคซีนตานโควิด 19 ในปจจุบันสามารถตานสายพันธุยอย BA.2 ไดนอยกวา 

BA.1 การฉีดวัคซีนน้ันไดผลและชวยลดความเสี่ยงของการปวยรุนแรง ในทํานองเดียวกัน 

มาตรการดานสาธารณสุขและสังคม ไดแก การสวมหนากาก การเวนระยะหาง และการ

หลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีแออัดและการระบายไมดี ยังคงมีประสิทธิภาพในการปองกันการแพรระบาดของ

เช้ือโควิด รวมถึงสายพันธุยอยของโอมิครอน BA.1 และ BA.2 ดวย

ตอนน้ีสายพันธุยอย BA.2 ก็ไดปรากฏตัวแลว เรายังไมรูวาอะไรจะเกิด เราอาจจะยังคงไดเห็น

การกลายพันธุใหม ๆ ท่ีสรางความกังวลใหกับระบบสาธารณสุข ไมวาจะเกิดจากสายพันธุโอมิค

รอน หรืออาจจะเปนสายพันธุท่ีนากังวลสายพันธุใหมไปเลยก็ได ดังน้ัน สิ่งสําคัญอยางยิ่งยวดคือ

การท่ีเราจะตองปกปองตนเองไมใชติดเช้ือโดยการรับวัคซีนและปฏิบัติตามมาตรการดาน

สาธารณสุขและสังคมอยางเครงครัด

ไวรัสกลายพันธุตลอดเวลาเปนเร่ืองปกติเพ่ือทําใหตัวเองแพรเช้ือไดเกงข้ึน แตการกลายพันธุ

สวนใหญ รวมถึงการกลายพันธุของไวรัส SARS-CoV2 ท่ีกอใหเกิดโรคโควิด 19 ไมไดเปน

อันตรายตอสุขภาพของมนุษย การกลายพันธุบางอยางกลับเปนอันตรายตอตัวไวรัสเองดวยซํ้า 

อยางไรก็ตาม ในบางคร้ัง การกลายพันธุก็ทําใหไวรัสเกงข้ึน เชน การกลายพันธุอาจชวยใหไวรัส

แพรเช้ือไดงายข้ึนโดยหลบหลีกกลไกภูมิคุมกันของมนุษย การกลายพันธุเหลาน้ีทําใหเกิดเปน

สายพันธุท่ีนากังวล เชน อัลฟา เบตา แกมมา เดลตา และโอมิครอน

การกลายพันธุยังเกิดข้ึนภายในสายพันธุไดดวย สําหรับสายพันธุท่ีนากังวลอยางโอมิครอน ซ่ึง

ปจจุบันเปนสายพันธุหลักท่ีกําลังระบาดท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก เราไดพบการกลายพันธุท่ี

มีนัยสําคัญตอระบบสาธารณสุขหลายประการ สายพันธุยอยท่ีระบาดมากท่ีสุด ซ่ึงพบใน

ประเทศไทยเชนกันคือ BA.1 และ BA.2

แมวาในปจจุบันการติดเช้ือโอมิครอนท่ัวโลกจะเกิดจากสายพันธุยอย BA.1 เปนสวนใหญ แต

หลักฐานแสดงใหเห็นวา BA.2 กําลังเขามาแทนท่ี BA.1 และความแตกตางระหวางสองสาย

พันธุยอยน้ีมีความสําคัญ หลักฐานเบื้องตนจากสายพันธุยอย BA.1 แสดงใหเห็นวาโอมิครอนมี

ขอไดเปรียบท่ีเหนือกวาสายพันธุกอนหนาน้ี เพราะสามารถทําใหเกิดความเสี่ยงตอการติดเช้ือ

ซํ้าไดมากกวาเดิมถึง 5 เทาเม่ือเทียบกับเดลตา และทําใหผูท่ีรับวัคซีนแลวมีความเสี่ยงท่ีจะติด

เช้ือเพ่ิมข้ึน 5 เทา หลักฐานใหมแสดงใหเห็นวาสายพันธุยอย BA.2 สามารถแพรเช้ือไดงายกวา 

BA.1 คาดวาการแพรระบาดในครัวเรือนท่ีเกิดจาก BA.2 จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 30 หรือสูงกวาเม่ือ

เทียบกับ BA.1
COVID-19 Update 23/02/202230

คําอธิบาย : ทําความเขาใจกับสาย
พันธุยอยของโอมิครอน 

(BA.1 และ BA.2)

ฉันควรตองกังวัลเกี่ยวกับสายพันธุยอยของโอมิครอนหรือไม
ควร --- ไวรัส SARS-CoV2 กลายพันธุอยางตอเน่ืองทําใหเกิดสายพันธุท่ีนากังวลตาง ๆ และในแตละสายพันธุก็มีการกลายพันธุซอนเขาไปอีก สาย

พันธุโอมิครอนมีสายพันธุยอยที่สําคัญคือ BA.1 และ BA.2 ขณะน้ีการระบาดของ BA.2 กําลังแซง BA.1 ในบางประเทศแลว และดูเหมือนวาจะ

แพรเชื้อไดงายกวา BA.1 ที่เกิดขึ้นกอนดวย ดังน้ันเราทุกคนจึงตองคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของไวรัสโควิด 19 เนื่องจากในอนาคต โอมิครอน

อาจกลายพันธุไดอีกหรือสายพันธุที่นากังวลใหม ๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได และอาจทําใหเรามีความเสี่ยงตอโควิด 19 มากขึ้น

คลิกท่ีภาพเพื่อรับฟง ดร. มาเรีย แวน เคอรโคฟ 

หัวหนาฝายเทคนิคดานโควิด 19 จากองคการ
อนามัยโลก กลาวถึงสายพันธุยอยของโอมิครอน

https://twitter.com/WHO/status/1486426907289731083


Back to Contents 

www.who.int/thailand @WHO Thailand

WHO Thailand WHO Thailand

23/02/2022COVID-19 Update31

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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