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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 6 เมษายน 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 230

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 25,863 (25,262) ราย 2% ผูเสียชีวิต 93 (78) ราย 19%

หายดีแลว 25,245 (24,148) ราย 5% ยอดรับวัคซีน 140,829 (201,857) เข็ม      30%

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 3,781,827 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 25,697 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 31 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2565 (เปรียบเทียบกับสัปดาหกอนหนา) 

ประเด็นสื่อสารหลัก

│การระบาดในระดับชุมชนยังคงเกิดขึ้นเปนวงกวางทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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บทวิเคราะหสถานการณ
• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูติดเช้ือโควิด 19 รายใหมในระดับชุมชน (ผลตรวจเช้ือดวยวิธี PCR เปนบวก) เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 2 ใน 7 วันที่ผานมาเมือ่เทยีบกับสัปดาหกอน ถือเปนอัตราเดียวกันกับสปัดาหที่

แลว แมวายอดผูติดเช้ือรายวันจะเริ่มคงที่ แตถือวายังอยูในระดับที่สูงมาก นอกจากนี้ ในผูที่มีผลตรวจ ATK เปนบวก ไมใชวาทุกคนที่ทําการยนืยนัผลตรวจอีกครั้งดวยวิธี PCR ยอดเฉลี่ยรายวันของผูที่

เปนไปไดวาติดเช้ือจากการตรวจดวยชุดตรวจ ATK ใน 7 วันที่ผานมา (18,133) ลดลงรอยละ 16 เทียบกับสัปดาหกอน (21,498) และยังคงอยูในระดับที่สูงมาก (ยอดรายงานในวันนี้เกือบ 27,000 ราย)

• กรุงเทพมหานครยงัคงรายงานยอดผูติดเช้ือรายวันสูงสุดอยางตอเนือ่ง ยอดเฉลี่ยรายวันในสปัดาหที่ผานมา (3,299) ลดลงเล็กนอยจากสัปดาหทีผ่านมาและตํ่ากวาสัปดาหกอนหนา (3,377) รอยละ 2.3

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 “ที่ยังมีเช้ือ” ทั้งหมด (252,542) ใน 7 วันที่ผานมาเพิม่ข้ึนรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับสัปดาหกอน ถือเปนครึ่งหนึ่งของยอดที่เพิ่มข้ึนในสปัดาหกอน มีผูปวยมากข้ึนที่เขา

รับการดูแลในโฮสปเทล ศูนยแยกกักโรคในชุมชน และบาน ยอดการครองเตียงเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 ในโรงพยาบาลของสัปดาหที่แลว (64,519) สูงกวายอดของสัปดาหกอนหนา (63,212) 

ยอดการครองเตียงดูจะคงที่ โดยมียอดเฉลี่ยระหวางวันที่ 8 มีนาคมถึงปจจุบันที่ 64,268

• ยอดผูเสียชีวิตเฉลีย่รายวันอยูที่ 93 รายในสัปดาหที่ผานมา เทียบกับ 78 รายในสัปดาหกอนหนา ถือวาเปนการเพิ่มข้ึนอยางมากทีร่อยละ 19 หลังจากปลายเดือนมกราคมทีตั่วเลขไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยหนกัจากโรคโควิด 19 ใน 7 วันที่ผานมา (1,838) เพิ่มข้ึนรอยละ 10 จากสัปดาหกอน (1,665) ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจใน 7 วันที่ผานมา (749) เพิ่มข้ึน

รอยละ 15 จากยอดเฉลี่ยของสัปดาหกอน (649) 

• ยอดผูติดเช้ือโควิด 19 รายใหมที่เพิม่ข้ึนสงผลใหยอดของผูปวยหนักและผูปวยทีต่องใชเครื่องชวยหายใจในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเพิม่ข้ึนอยางมีนยัสาํคัญ ถึงกระนั้นยอดผูปวยหนกักย็งัตํ่ากวา

ตัวเลขในเดือนกรกฎาคมและสงิหาคม 2564 อยางไรก็ตาม ยอดผูปวยทั้งสองกลุมนี้ไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง และยอดผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจเพิ่มข้ึนเร็วกวา ขณะนี้อยูตํ่ากวายอดสูงสุดที่ได

รายงานไปในเดือนสิงหาคม 2564 เพียงรอยละ 33 ในขณะที่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ยอดผูปวยกลุมนีอ้ยูตํ่ากวายอดสูงสุดถงึรอยละ 91 ทั้งนี้ระบบสุขภาพยังคงมีศักยภาพในการรองรับผูปวย

• แมวายอดผูติดเช้ือในประเทศไทยจะไมเพิม่สงูเหมือนในประเทศอื่น แตยอดผูปวยหนัก ผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ และผูเสียชีวิตไดเพิ่มข้ึนอยางมากต้ังแตตนป

• นโยบายที่ไมบังคับใหยืนยันผลตรวจเช้ือดวยวิธี PCR และการใชชุดแอนติเจนแบบเร็วอยางแพรหลาย (รวมถึงชุดตรวจที่มีจําหนายทั่วไปซ่ึงอาจไมมีการรายงานผลตรวจ) ยังคงทําใหการติดตาม

สถานการณอยางแมนยาํเปนไปไดยาก อยางไรก็ดี จากยอดผูปวย 3.7 ลานรายในประเทศไทยในชวง 27 เดือนต้ังแตมกราคม 2563 ถึงวันนี้ ผูปวยมากกวา 1.5 ลานราย (รอยละ 41) ติดเช้ือในชวง 3

เดือนที่ผานมา หรือต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2565

• แมยอดผูติดเช้ือโควิด 19 จะเพิ่มข้ึนในชวงนี้ อัตราการรับวัคซีนตานโควิด 19 ในประเทศไทยก็ยงัคงชวยลดระดับของการปวยรุนแรงและการเสยีชีวิตที่เกิดจากเช้ือโควิด 19 สายพันธุตาง ๆ ที่กําลังระบาด

ไดมาก อัตราการรับวัคซีนที่สูงในประชากรยังชวยลดการแพรกระจายเช้ือโควิด 19 ไดดวย ทั้งนี้อัตราการฉีดวัคซีนยังคงตํ่าในบางจังหวัดและในกลุมเสี่ยงที่สําคัญบางกลุม
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห

490,853,129 ยอดรวมผูติดเชื้อ

872,868 ผูติดเช้ือใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

6,155,344 ยอดรวมผูเสียชีวิต

16,079 ผูเสียชีวิตรายใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

11,183,087,530 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีด

5,054,202,300 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 เข็ม

4,521,112,460 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ผูติดเชื้อรายใหมลดลงรอยละ 5 (รอยละ 14 ในสัปดาหกอน)
ผูเสียชีวิตรายใหมเพ่ิมขึน้รอยละ 73 (รอยละ 116 ในสัปดาห

กอน)

แนวโนมเหลานี้ตองตีความอยางระมัดระวัง เนื่องจากหลาย

ประเทศกําลังเปลี่ยนนโยบายการตรวจเชือ้โควิด-19 สงผลให

ยอดการตรวจเชื้อลดลง ซึ่งทําใหยอดผูติดเชื้อลดลงตามไปดวย

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ยุโรป

เมดิเตอเรเนียนตะวันออก

แอฟริกา

แปซิฟกตะวันตก

ผูเสียชีวิต

ผูเ
สีย

ชีว
ิต

ผูต
ิดเ

ชื้อ

วันเร่ิมตนของสัปดาหท่ีรายงาน

ระหวางวันที่ 28 มีนาคม ถึง 3 เมษายน ยอดผูติดเช้ือรายใหม

กลับมาลดลงอีกคร้ังรอยละ 16 เม่ือเทียบกับสปัดาหกอนหนา

ยอดผูเสียชีวิตรายใหมรายสัปดาหลดลงรอยละ 43
(หลังจากที่เพ่ิมสูงอยางมากในสัปดาหกอนหนา และอาจเปนผล

มาจากการเปลี่ยนนิยามการเสียชวีิตจากโควิด 19 และการปรับ

ยอดการรายงานยอนหลังในบางประเทศ

ที่มา: ขอมูล - https://covid19.who.int/ - ณ วันที่ 5 เม.ย. 2565 (ขอมูลการฉีดวัคซีนถึง 3 เม.ย. 2565)               

แผนภูมิ - ความคืบหนาขอมูลระบาดวิทยาของโควิด 19 รายสัปดาหฉบับที่ 86 เผยแพร 5 เม.ย. 2565 – แผนภูมิ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2565

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

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 6 เม.ย. 2565 

ยอดผูติด

เช้ือรวม

ยอดเฉล่ีย

7วัน

ยอดผูเสียชีวิต

รวม

ยอดเฉล่ีย 

7วัน

3,781, 827 25,863 25,697 93

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 1

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 2

55,740,738* 50,421,739

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 3

24,185,357*

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

ยอดผูติดเช้ือรายใหมในชุมชน

รายใหม สะสม

06/04/2022COVID-19 Update
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ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)

ยอดรายวันของผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย

จํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มข้ึนรอยละ 19 ในสัปดาหที่ผานมา

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ถงึ 6 เม.ย. 2565

ยอ
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ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)
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ผูปวยหนักและผูปวยใชเครื่องชวยหายใจจากโควิด 19
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ผูปวยหนัก ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ*เปรียบเทียบกับสัปดาหท่ีแลว

ผูปวยหนัก

ยอดปจจุบัน: 1,845

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 1,838

ยอดเพ่ิมขึ้นในชวง 7 

วัน: รอยละ 10.4*

ยอ
ดร

าย
วัน

ผูปวยหนักและผูปวยใช

เคร่ืองชวยหายใจ มียอดเพ่ิมขึ้น

รอยละ 10.4 และ 15.4

ตามลําดับ ในชวง 7 วันที่ผานมา

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 6 เม.ย. 

2565 ผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ

ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ

ยอดปจจุบัน: 782

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 749

ยอดเพ่ิมขึ้นในชวง 7 วัน: รอยละ 15.4*
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อัตราการครองเตียง และการเปล่ียนแปลงในรอบ 7 วัน ผูปวยหนักข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 6 เม.ย. 2565

• อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลคงที่ ณ 

64,000 ตอวัน

• หมายเหตุ – ตัวเลขเหลานี้ไมรวมผูที่อยูใน

โฮสปเทล หรือแยกกักโรคในชมุชนหรือที่บาน

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

อัตราการครองเตียงโดยผูปวยโควิดในประเทศไทย (เฉล่ีย 7 วัน) และยอดผูปวยหนัก

ผูปวยหนักการครองเตียงและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน
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สถานการณระดับจังหวัด
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ยอดผูติดเช้ือในชุมชน ยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดในชุมชน

COVID-19 Update 06/04/2022

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดผูปวยยืนยันในกรุงเทพฯ เฉลี่ยตอ

วันในสัปดาหที่ผานมาลดลงรอยละ 2.3 

เทียบกับสัปดาหกอนหนา

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 6 เม.ย. 2565

ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานครตอยอดผูติดเชื้อในชุมชนทั้งหมด

ยอดผูติดเช้ือในชุมชน ยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดในชุมชน -- ยอดใน

กรุงเทพนอยกวา
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• อัตราผูติดเชื้อรายใหมแปรผันต้ังแต 4 รายตอประชากรหนึ่งลานคน
(ลําพูน) ถึง 899 รายตอประชากรหนึ่งลานคน (อางทอง) 

• จังหวัดสวนมากที่รายงานยอดผูติดเชื้อสูงอยูในเขตภาคกลางและ
ภาคใต และยังประกอบดวยหนองคายที่อยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

แผนที่ผูปวยรายใหมตอประชากรลานคน
แยกตามจังหวัด

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดผูเสียชีวิตรายใหมตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด

• ยอดเฉล่ียของผูเสียชีวิตในทั้ง 77 จังหวัดในสัปดาหที่ผานมา อยู
ในชวง 0 ถึง 5.6 รายตอประชากรหนึ่งลานคน

• ยอดเฉล่ียของผูเสียชีวิตรายใหมระดับประเทศอยูที่ 1.3 รายตอ
ประชากรหนึ่งลานคน มี 7 จังหวัดที่ไมมีการรายงานผูเสียชีวิตราย
ใหมในสัปดาหที่ผานมา (เพิ่มขึ้นจาก 5 จังหวัดในสัปดาหกอน)

• จังหวัดสมุทรสาครรายงานยอดเฉล่ียรายสัปดาหของผูเสียชีวิตตอ
ประชากรหนึ่งลานคนสูงสุดในสัปดาหที่ผานมา

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข



Back to Contents 

การตรวจเชื้อโควิด 19
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การเปล่ียนแปลงของ “อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือ” (TPR)*

ยอดในชุมชน อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)ยอดในชุมชน อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)

อัตราการพบผูติดเช้ือในระดับประเทศเพิ่มข้ึนจากสัปดาห

กอนอยางตอเนื่อง และขณะนี้อยูที่รอยละ 30.2

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข 

ถงึ 6 เม.ย. 2565 * อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือ (TPR) คือรอยละของการตรวจ PCR ในหน่ึงวันท่ีพบผลเปนบวก
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All PCR Cases & ATK Cases All PCR Cases % ATK to PCR 7-Day Avข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 6 เม.ย. 2565

สัดสวนรายวันของผูทีเ่ปนไปไดวาติดเช้ือจากการตรวจดวยชุดตรวจ ATK เมื่อเทียบกับ

ยอดผูติดเช้ือยืนยันจากการตรวจดวยวิธี PCR กําลังลดลง แตผันผวนสูงวันตอวัน

ยอดผูติดเช้ือในชุมชนที่ไดรับการยืนยันจากการตรวจดวยวิธี PCR 
และยอดผูติดเช้ือที่ทราบผลจากการใชชุดตรวจแอนติเจน (ATK)

ยอดรวม PCR
และATK

ยอดรวม 

PCR
รอยละของ ATK ตอ PCR เฉลี่ย 7 วัน

06/04/2022COVID-19 Update
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การรับวัคซีน

06/04/2022COVID-19 Update
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ยอดรวมเข็มที่ 1 ยอดรวมเข็มที่ 2 ยอดรวมเข็มที่ 3

ประชากรที่ไดรับ

เข็มที่ 1: 55,740,738

เข็มที่ 2: 50,421,739

เข็มที่ 3: 24,185,357

ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 5 เม.ย. 2565

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวมเข็ม 1 ยอดรวมเข็ม 2 ยอดรวมเข็ม 3
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แผนที่แสดงความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอ
ประชากรหนึ่งลานคน แยกตามจังหวัด 

• เชนเดียวกับสัปดาหที่ผานมา จังหวัดที่ประชากรจํานวนมากข้ึนไดรับวัคซีนครบ
สองเข็มมีจํานวนเพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่แลวเพียงเล็กนอย (30 จาก 28 จังหวัด)

• ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่สูงที่สุดอยูที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดรอบ
ขาง รวมถึงจังหวัดที่เปนแหลงอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว 

• 25 จาก 77 จังหวัด มีความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 สูงกวารอยละ 70

• ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่ตํ่าที่สุดอยูที่จังหวัดจังหวัดปตตานีและ
นราธิวาสที่ชายแดนภาคใตซ่ึงอยูที่รอยละ 45 ตามมาดวยจังหวัดแมฮองสอนใน
ภาคเหนือ และยะลาในภาคใต (รอยละ 53 ทั้งสองจังหวัด)
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ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ขึ้นไป

สีน้ําเงิน = เข็มที่ 1    สีเหลือง =เข็มที่ 2 สีเขียว = เข็มที่ 3 ขึ้นไปข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 3 เม.ย. 2565

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 3 เม.ย. 2565
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55,692,042
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10,083,336 

24,060,015

4,715,001 
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ทั่วประเทศ ผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป

เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ขึ้นไป
(ทั่วประเทศ และ ผูมีอายุ 60 ขี้นไป)

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 3 เม.ย. 2565 

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 3 เม.ย. 2565

เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 ข้ึนไป
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สถานการณโควิด 19 ในประชากรกลุมเปราะบาง
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ลาว

0.3%

2,977,817 

ไทย

85.3%

311,322 

อื่นๆ

8.9%
• เขมร ลาว และพมา คิดเปนรอยละ 5.8 ของ

ยอดผูติดเชื้อที่มีการรายงานทั้งหมด

• กลุมผูติดเชื้อที่ใหญที่สุด (รอยละ 4.4) มา

จากประเทศพมา

ยอดผูติดเช้ือโควิด 19 สะสมจนถึงปจจุบัน แยกตามสัญชาติ ( 31 มีนาคม 2565)

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 31 มี.ค. 2565 พมา เขมร ลาว
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ความคืบหนาดานนโยบาย
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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

Source: MoPH’s press briefing 21 March 2022

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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ตั้งแต 31 มี.ค. 2565 ตั้งแต 31 มี.ค. 2565

การเขาประเทศไทยดวยระบบ 

เทสตแอนดโก
(มาตรการใหมมีผลตั้งแต 1 เม.ย. 2565)

การเขาประเทศไทยดวยระบบตางๆ 

(มาตรการใหมมีผลต้ังแต 1 เม.ย. 2565)

ผูมีสิทธิเดินทาง
นักเดินทางจากทุกประเทศ/พื้นท่ีท่ีไดรับวัคซีนครบ*

*วัคซีนท่ีลงทะเบียนกับองคการอาหารและยาประเทศไทย 

หรือรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข หรือองคการอนามัยโลก

และตองรับวัคซีนแลวอยางนอย 14 วันกอนเดินทาง 

เอกสารที่ตองใช
1. หนังสือเดินทาง

2. เอกสารการรับวัคซีน

ผูท่ีอายุ 18 ปตองไดรับวัคซีนครบ

ผูท่ีอายุตํากวา 18 ป

• หากเดินทางกับผูปกครอง ไมจําเปนตองรับ

วัคซีนครบ

• หากเดินทางคนเดียว

- อายุตําวา 12 ตองไดรับวัคซีนครบ

- อายุ 12-17 ตองไดรับอยางนอย 1 เข็ม

3. เอกสารยืนยันการชําระเงินท่ีพัก SHA 

Etra++/AQ Hotel สําหรับ 1 วัน และคา

ตรวจ PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK 1 ชุด 

และการเดินทางจากสนามบิน

4. ประกันภัยวงเงินอยางนอย 20,000 

ดอลลารสําหรับคารักษาพยาบาล 

(ยกเวนสําหรับชาวไทยและชาวตางชาติ

ในระบบประกันสุขภาพไทย) 

การลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนไมเสียคาใชจายท่ี Thailand Pass 

(เวลาดําเนินการ 3-7 วัน)

2. เดินทางจากสนามบินไปท่ีพักดวยเสนทาง/

วิธีการท่ีกําหนดไว

3. ตรวจ PCR และรอผลท่ีท่ีพัก

4. ตรวจ ATK ในวันท่ี 5-6 และรายงานผลตรวจ

ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หมายเหตุ
นักทองเท่ียวไมตองแสดงเอกสารการตรวจ RT-PCR กอน

เดินทางเขาประเทศไทยแลว แตขอแนะนําใหศึกษา

นโยบายของสายการบินและมาตรการเขาเมืองของ

ประเทศท่ีตองแวะพักเปล่ียนเครื่อง

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ติดตอกรมการกงสุล

โทร (66) 02-572-8442 (24 ช่ัวโมง) หรืออีเมล testgo@consular.go.th

โปรดอานคําถามท่ีพบบอยท่ี www.consular.mfa.go.th และ tp.consular.go.th สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ติดตอกรมการกงสุล

โทร (66) 02-572-8442 (24 ช่ัวโมง) หรืออีเมล testgo@consular.go.th

โปรดอานคําถามท่ีพบบอยท่ี www.consular.mfa.go.th และ tp.consular.go.th สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

แซนดบ็อกซ
• พักในเขตแซนดบ็อกซ 5 วัน จากน้ันสามารถเดินทางได

ท่ัวประเทศไทย

• เขตแซนดบ็อกซในปจจุบันประกอบดวยภูเก็ต กระบี่ 

พังงา สุราษฎรธานี (เกาะสมุย เกาะเตา และเกาะพงัน) 

ชลบุรี (พัทยาและบางอําเภอ) และตราด (เกาะชาง)

เอกสารท่ีตองใช

1. หนังสือเดินทาง

2. เอกสารการรับวัคซีน

ผูท่ีอายุ 18 ปตองไดรับวัคซีนครบ

ผูท่ีอายุตํากวา 18 ป

• หากเดินทางกับผูปกครอง ไมจําเปนตองรับวัคซีนครบ

• หากเดินทางคนเดียว

- อายุตําวา 12 ตองไดรับวัคซีนครบ

- อายุ 12-17 ตองไดรับอยางนอย 1 เข็ม

3. เอกสารการชําระเงินท่ีพัก SHA Etra++/AQ 

Hotel สําหรับ 1 วัน และคาตรวจ PCR 1 ครั้ง* ชุด

ตรวจ ATK 1 ชุด และการเดินทางจากสนามบิน

4. ประกันภัยวงเงินอยางนอย 20,000 ดอลลาร

สําหรับคารักษาพยาบาล (ยกเวนสําหรับชาวไทย

และชาวตางชาติในระบบประกันสุขภาพไทย) 

*จะมีการตรวจ RT-PCR ในวันท่ี 0-1

สถานกักกนัโรคทางเลือก
• เขาพัก 5 วัน ท้ังนักเดินทางท่ีไดรับวัคซีนครบ

และท่ียังไมไดรับวัคซีน

เอกสารท่ีตองใช

1. หนังสือเดินทาง

2. เอกสารยืนยันการชําระเงินท่ีพัก AQ Hotel 

สําหรับ 5 วัน และคาตรวจ PCR 1 ครั้ง* และการ

เดินทางจากสนามบิน

3. ประกันภัยวงเงินอยางนอย 20,000 ดอลลาร

สําหรับคารักษาพยาบาล (ยกเวนสําหรับชาวไทย

และชาวตางชาติในระบบประกันสุขภาพไทย) 

*จะมีการตรวจ RT-PCR ในวันท่ี 4-5

หมายเหตุ – เวลาดําเนินการสําหรับ Thailand Pass คือ 3-7 วัน

– นักทองเท่ียวไมตองแสดงเอกสารการตรวจ RT-PCR กอนเดินทางเขาประเทศไทยแลว 

แตขอแนะนําใหศึกษานโยบายของสายการบินและมาตรการเขาเมอืงของประเทศท่ีตองแวะพักเปล่ียนเครื่อง

mailto:testgo@consular.go.th
http://www.consular.mfa.go.th/
mailto:testgo@consular.go.th
http://www.consular.mfa.go.th/
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สายพันธุลูกผสม
ไวรัส SARS-CoV-2 เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง การแพรระบาดท่ีรุนแรงท่ัวโลกจะนําไปสูสายพันธุใหม ๆ รวมถึงสายพันธุ

ลูกผสมดวย ไวรัสพันธุลูกผสมเกิดข้ึนเม่ือไวรัสชนิดเดียวกันตั้งแตสองสายพันธุข้ึนไปมีสารพันธุกรรมรวมกัน และสิ่งน้ีก็ได

เกิดข้ึนกับไวรัส SARS-CoV-2 แลว ขณะน้ีสายพันธุท่ีระบบสุขภาพใหความสนใจไดแกลูกผสมระหวางสายพันธุยอย 

BA.1 และ BA.2 ของสายพันธุโอมิครอน ซ่ึงเราเรียกวาสายพันธุ XE และสายพันธุ XD ซ่ึงเกิดจากสายพันธุเดลตาและโอ

มิครอน การเกิดสายพันธุลูกผสมเปนเร่ืองปกติของไวรัสโคโรนาและเปนสิ่งท่ีคาดการณวาจะเกิดข้ึนได

องคการอนามัยโลกกําลังติดตามลูกผสมท้ัง XD และ XE โดยท่ี XD (เดลตา-โอมิครอน) อยูในฐานะ 'สายพันธุท่ีตองเฝา

ระวัง' หลักฐานท่ีมีอยูไมไดช้ีวาสายพันธุน้ีแพรเช้ือไดเกงข้ึน และการแพรระบาดก็ยังจํากัดมาก

ลูกผสม XE (BA.1-BA.2) กําลังถูกติดตามในฐานะสวนหน่ึงของสายพันธุโอมิครอน ลูกผสมสายพันธุน้ีตรวจพบคร้ังแรก

ในสหราชอาณาจักรเม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2565 ตั้งแตน้ันก็มีผูติดเช้ือท่ีไดรับการยืนยันแลวสองสามรอยราย ประมาณ

การเบื้องตนจากขอมูลท่ียังมีจํากัดช้ีวาลูกผสม XE มีความไดเปรียบดานการแพรกระจายในชุมชนรอยละ 10 เทียบกับ

สายพันธุยอย BA.2 อยางไรก็ตาม เราตองการขอมูลเพ่ิมเติมมายืนยัน

องคการอนามัยโลกติดตามและประเมินความเสี่ยงดานสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของกับสายพันธุลูกผสมอยางใกลชิด ควบคูไป

กับสายพันธุอ่ืน ๆ ของไวรัส SARS-CoV-2 และจะเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันเม่ือมีหลักฐานเพ่ิมข้ึน

องคการอนามัยโลกยังคงเนนย้ําถึงความสําคัญของการตรวจเช้ือและการเฝาระวังเพ่ือใหเราสามารถติดตามไวรัส การ

แพรกระจาย และวิวัฒนาการของมัน ขอมูลและการวิเคราะหน้ีมีความสําคัญตอการยุติระยะวิกฤตของการระบาดหนัก

คร้ังน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําอธิบาย: 
ไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุลูกผสมและ

การฉลองเทศกาลสงกรานตอยางปลอดภัย

ถาม: ฉันสามารถฉลองสงกรานตปน้ีไดหรือไม

ตอบ: ได แตเน่ืองจากโควิด 19 ยังคงแพรระบาดในชุมชนอยางตอเน่ือง รัฐบาลไทยจึงสั่งงดการเลนนํ้าและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจะทําใหคน

ไปรวมตัวกันในพ้ืนท่ีปด และขอใหประชาชนปฏิบัติตามประเพณีไทยในการสงนํ้าพระและเยี่ยมเยียนครอบครัว สิ่งท่ีสําคัญคือการท่ีทุก

คนเขารับวัคซีน รักษาระยะหาง สวมหนากาก ลางมือ และหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีแออัดและอากาศไมถายเท

สงกรานตในความปกติใหม
น่ีเปนคร้ังแรกในรอบ 2 ป ท่ีรัฐบาลไทยอนุญาตใหฉลองวันสงกรานตหาก

การจัดกิจกรรมเปนไปตามแนวทางการปองกันโรคท่ีเปนสากลและปลอดโค

วิด ผูท่ีจะฉลองสงกรานตควรรับวัคซีนตานโควิด 19 และเข็มกระตุนหากยัง

ไมไดรับ และตรวจเช้ือดวยชุดตรวจ ATK กอนและหลังรวมงานฉลองกับ

ผูอ่ืน

รัฐบาลหามเลนสาดนํ้า ทาแปง และจัดปารตี้โฟม เพ่ือลดความแออัดและ

รักษาระยะหาง และขอใหประชาชนเนนการปฏิบัติตามประเพณีไทยในการ

เยี่ยมเยียนญาติผูใหญและสงนํ้าพระ

ปจจุบัน ยอดผูปวยโควิด 19 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยูในระดับสูง เรา

จึงควรตองกังวลเม่ือสมาชิกครอบครัวท่ีอายุนอยและอาจติดเช้ือเดินทาง

กลับบานเพ่ือพักผอนในชวงสงกรานตกับครอบครัวและญาติท่ีเปนผูสูงอายุ

เราทุกคนจึงตองเครงครัดมากข้ึนในการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

พ้ืนฐานท่ีเรารูวาสามารถตัดหวงโซการระบาดและทําใหเสนโคงราบลง สวม

หนากาก หลีกเลี่ยงสถานท่ีแออัดและอากาศไมถายเท รักษาระยะหาง หม่ัน

ลางมือ และไอจามอยางถูกวิธีใสขอพับแขนดานในหรือทิชชู และท้ิงใน

ภาชนะท่ีปลอดภัย
06/04/2022 COVID-19 Update
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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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