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สถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ19) 
ในประเทศไทย 12 เมษายน 2565

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

รายงานความคบืหน้าประจ าสัปดาหใ์นประเทศ
ไทย โดยองคก์ารอนามัยโลก ฉบับที ่231

อ้างอิงจากข้อมูลของ ศบค.

ผู้ป่วยรายใหม่ 24,040 (26,025) ราย 8% ผู้เสียชวีติ 98 (92) ราย 7%

หายดแีล้ว 25,797 (25,220) ราย 2% ยอดรับวัคซนี 139,673 เขม็ 

ยอดผู้ตดิเชือ้ยนืยันรวมทัง้สิน้ 3,925,854 ราย ยอดผู้เสยีชวีติรวมทัง้สิน้ 26,289 ราย

คา่เฉลี่ยรายวนัจากวนัท่ี 6 ถึง 12 เมษายน 2565 (เปรยีบเทียบกบัสปัดาหก่์อนหนา้) 

ประเดน็ส่ือสารหลัก
│การระบาดในระดับชุมชนยังคงเกดิขึน้เป็นวงกว้างทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยส่งเสริมการก าหนดเขตปลอดโควิดในพืน้ทีเ่สี่ยงและการรับวัคซนีเข็มกระตุ้น│  

│รับวัคซนี ปฏบิตัติามมาตรการป้องกันทีเ่ป็นมาตรฐานสากล และตดิตามข่าวสารอยู่เสมอ│
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http://www.who.int/thailand
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https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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• สถานการณโ์ควิด 19 ในประชากรกลุม่เปราะบาง
• ความคืบหนา้ดา้นนโยบายของรฐับาลไทย
• ค าอธิบาย

ขอ้มูลทัง้หมดมาจากกระทรวงสาธารณสขุนอกเสยีจากระบไุวเ้ป็นอืน่
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บทวเิคราะหส์ถานการณ์
• ยอดเฉล่ียรายวนัของผูต้ดิเชือ้โควิด 19 รายใหมท่ี่ไดร้บัการยืนยนัจากหอ้งปฏิบตักิาร (ผลตรวจเชือ้ดว้ยวิธี PCR เป็นบวก) ลดลงรอ้ยละ 8 ใน 7 วนัท่ีผา่นมาเม่ือเทียบกบัสปัดาหก์่อน แตถื่อวา่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีสงูมาก 

น่ีเป็นครัง้แรกท่ียอดลดลงหลงัจากท่ีอยูใ่นชว่งขาขึน้มาไดส้กัพกั อยา่งไรก็ตามยงัเรว็เกินไปท่ีบอกไดว้า่จากนีไ้ปยอดจะลดลงแลว้หรือไม่ และยงัมีความกงัวลวา่ยอดอาจเพิ่มขึน้หลงัสงกรานต ์แมว้า่ยอดผูต้ดิเชือ้
ยืนยนัจะลดลง แตย่อดเฉล่ียรายวนัของผูท่ี้เป็นไปไดว้า่ตดิเชือ้ (ผลตรวจดว้ยชดุตรวจ ATK เป็นบวก) ใน 7 วนัท่ีผา่นมา (21,031) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 17 เทียบกบัสปัดาหก์่อน (17,912) และเน่ืองจากผูท่ี้มีผลตรวจ ATK 
เป็นบวก ไมใ่ชว่า่ทกุคนท่ีท าการยืนยนัผลตรวจอีกครัง้ดว้ยวิธี PCR จงึเป็นไปไดว้า่ “ยอดรวมทัง้หมด” ของผูต้ดิเชือ้รายวนัยงัคงสงู แมว้า่ยอดผูป่้วยโควิด 19 ในประเทศไทยจะไมเ่พิ่มสงูในระดบัเดียวกบัในบาง
ประเทศ แตจ่  านวนผูป่้วย ซึ่งรวมถึงผูป่้วยหนกั ผูป่้วยท่ีใชเ้ครื่องชว่ยหายใจ และผูเ้สียชีวิตไดเ้พิ่มขึน้อยา่งมากตัง้แตต่น้ปี

• ยอดผูต้ดิเชือ้ในกรุงเทพมหานครลดลงอีกเล็กนอ้ยตอ่เน่ืองจากสปัดาหท่ี์แลว้ แตก็่ยงัคงเป็นพืน้ท่ีท่ีรายงานยอดผูต้ดิเชือ้รายวนัสงูสุด ยอดเฉล่ียรายวนัในสปัดาหท่ี์ผา่นมา (3,167) ลดลงรอ้ยละ 5 จากสปัดาหก์่อน
หนา้ (3,322)

• ยอดเฉล่ียรายวนัของผูป่้วยโควิด 19 “ท่ียงัมีเชือ้” ทัง้หมด (247,112) ใน 7 วนัท่ีผา่นมา ลดลงรอ้ยละ 2 เม่ือเทียบกบัสปัดาหก์่อน ผูป่้วยสว่นใหญ่ยงัคงไดร้บัการดแูลในโฮสปิเทล ศนูยแ์ยกกกัโรคในชมุชน และบา้น 
ยอดการครองเตียงเฉล่ียรายวนัของผูป่้วยโควิด 19 ในโรงพยาบาลของสปัดาหท่ี์แลว้ (63,979) เพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 0.2 จากสปัดาหก์่อนหนา้ (63,875) แตก็่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตต่น้เดือนมีนาคม

• ยอดผูเ้สียชีวิตเฉล่ียรายวนัอยูท่ี่ 98 รายในสปัดาหท่ี์ผา่นมา เทียบกบั 92 รายในสปัดาหก์่อนหนา้ ถือวา่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.5 แมว้า่น่ีจะเป็นการชะลอตวัในอตัราการเสียชีวิตรายวนั แตต่วัเลขก็ยงัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง
ตัง้แตเ่ดือนมกราคม

• ยอดเฉล่ียรายวนัของผูป่้วยหนกัจากโรคโควิด 19 ใน 7 วนัท่ีผา่นมา (1,949) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 จากสปัดาหก์่อนหนา้ (1,821) ยอดเฉล่ียรายวนัของผูป่้วยท่ีใชเ้ครื่องชว่ยหายใจใน 7 วนัท่ีผา่นมา (826) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
12.5 จากยอดเฉล่ียของสปัดาหก์่อนหนา้ (649) 

• ยอดรายวนัของผูต้ดิเชือ้โควิด 19 ท่ีอยูใ่นระดบัสงูสง่ผลใหย้อดของผูป่้วยหนกัและผูป่้วยท่ีตอ้งใชเ้ครื่องชว่ยหายใจในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคัญ แมว้า่ยอดผูป่้วยหนกัจะยงัต ่ากวา่ตวัเลข
สงูสดุในเดือนสิงหาคม 2564 แตย่อดผูป่้วยทัง้สองกลุม่ไดเ้พิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยท่ียอดผูป่้วยท่ีใชเ้ครื่องชว่ยหายใจเพิ่มขึน้เรว็กวา่ และอยูต่  ่ากวา่ยอดสงูสดุท่ีไดร้ายงานไปในเดือนสิงหาคม 2564 เพียงรอ้ยละ 24 
ทัง้นีร้ะบบสขุภาพยงัคงมีศกัยภาพในการรองรบัผูป่้วยแมว้า่ตวัเลขผูป่้วยจะเพิ่มขึน้ดงัท่ีไดก้ลา่วไปแลว้

• นโยบายท่ีไมบ่งัคบัใหยื้นยนัผลตรวจเชือ้ดว้ยวิธี PCR และการใชช้ดุแอนตเิจนแบบเรว็อยา่งแพรห่ลาย (รวมถึงชดุตรวจท่ีมีจ าหนา่ยทั่วไปซึ่งอาจไมมี่การรายงานผลตรวจ) ยงัคงท าใหก้ารตดิตามสถานการณอ์ยา่ง
แมน่ย าเป็นไปไดย้าก อยา่งไรก็ดี จากขอ้มลูท่ีมีการรรายงาน เราพบวา่มีการแพรร่ะบาดของโอมิครอนเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน คดิเป็นรอ้ยละ 45 (1.7 ลา้นคน) ของผูป่้วยโควิด 19 ทัง้หมด (3.9 ลา้นคน) ในประเทศไทย
ท่ีมีการรายงานในชว่ง 3 เดือนลา่สดุ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นชว่งเวลาท่ีสายพนัธุโ์อมิครอนเริ่มกลายเป็นสายพนัธุห์ลกั

• อยา่งไรก็ตาม อตัราการฉีดวคัซีนยงัคงต ่าในบางจงัหวดัและในกลุม่เส่ียงท่ีส าคญับางกลุม่ ศบค. รายงานวา่ในผูเ้สียชีวิต 105 รายท่ีรายงานเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน รอ้ยละ 97 อยูใ่นกลุม่เส่ียง รอ้ยละ 81 อายุ
มากกวา่ 60 ปี และรอ้ยละ 94 ไมไ่ดร้บัวคัซีนเข็มกระตุน้ท่ีการวิจยัในประเทศไทยและตา่งประเทศระบวุา่มีประสิทธิภาพสงูในการปอ้งกนัการป่วยหนกัท่ีเกิดจากสายพนัธุ์โอมิครอน
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ยอดล่าสุดของผู้ตดิเชือ้โควิด 19 ผู้เสียชีวิต และการรับวัคซนีทั่วโลก แผนภมูแิสดงยอดทีไ่ด้รับรายงานรายสัปดาห์ (11 เม.ย. 2565)

497,057,239 ยอดรวมผู้ตดิเชือ้

549,700 ผูต้ิดเชือ้ใหม่ใน 24 ชั่วโมงลา่สดุ

6,179,104 ยอดรวมผูเ้สียชีวิต

1,750 ผูเ้สียชีวิตรายใหม่ใน 24 ชั่วโมงลา่สดุ

11,250,782,214 จ านวนเข็มของวคัซีนที่ฉีด
5,063,588,105 ประชาชนที่ไดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ย 1 เข็ม
4,537,098,395 ประชาชนที่ไดร้บัวคัซีนครบ (ถึง 4 เม.ย.)

ท่ีมา: https://covid19.who.int/ - ณ วนัท่ี 5 เม.ย. 2565 (ขอ้มลูการฉีดวคัซีนถึง 11 เม.ย. 2565)

สถานการณแ์บ่งตามภูมิภาคขององคก์ารอนามัยโลก

ยุโรป

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แปซิฟิกตะวันตก

เมดเิตอเรเนียนตะวันออก

แอฟริกา

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

ระลอก 3
อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 1

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 12 เม.ย. 2565
*ข้อมูลจาก ศบค. ถึง 11 เม.ย. 2565

ยอดผู้ตดิ
เชือ้รวม

ยอดเฉล่ีย
7วัน

ยอดผู้เสียชวีติ
รวม

ยอดเฉล่ีย
7วัน

3,925,854 24,040 26,289 98

ยอดผู้ตดิเชือ้รายใหม่ในชุมชน

ยอดรับวัคซีน
เขม็ที ่1

ยอดรับวัคซีน 
เขม็ที ่2

55,940,125* 50,610,252*

ระลอก 5 
โอมคิรอน

ยอดรับวัคซีน 
เขม็ที ่3

24,775,169*

ยอดล่าสุดของผู้ตดิเชือ้โควดิ 19 ผู้เสยีชวีติ และการรับวัคซนีในประเทศไทย
แผนภูมแิสดงยอดทีไ่ด้รับรายงานรายวัน

รายใหม่ สะสม

12/04/2022COVID-19 Update6
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ผู้เสียชีวิตรายใหม่ ค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลง 7 วนั (ผู้เสียชีวิตรายใหม่)

ยอ
ดร

าย
วัน
ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผู้เสียชีวิตรายใหม่)ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
ถึง 12 เม.ย. 2565

จ านวนผู้เสียชีวิตเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.5 ในสัปดาหท์ีผ่่านมา

12/04/2022COVID-19 Update
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ผูป่้วยหนัก ผูป่้วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ*เปรียบเทียบกบัสปัดาหที์แ่ล้ว

ผู้ป่วยหนัก
ยอดปัจจบุนั: 2,056
ยอดเฉลี่ย 7 วนั: 1,949
ยอดเพิ่มขึน้ในช่วง 7 วนั: รอ้ยละ 7.0%*

ยอ
ดร

าย
วัน

ผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
ยอดปัจจบุนั: 885
ยอดเฉลี่ย 7 วนั: 826
ยอดเพิ่มขึน้ในช่วง 7 วนั: รอ้ยละ 6.5%*

ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจจากโควิด 19

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 12 เม.ย. 
2565 ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
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อตัราการครองเตียง และการเปล่ียนแปลงในรอบ 7 วนั ผู้ป่วยหนัก

• อตัราการครองเตียงในโรงพยาบาลอยู่ใน
ระดบัคงท่ีแต่ยงัสงู

• หมายเหต ุ– ตวัเลขเหล่านีไ้ม่รวมผูท้ีอ่ยู่ใน
โฮสปิเทล หรอืแยกกกัโรคในชมุชนหรอืท่ีบา้น

ระลอก 3
อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 
โอมคิรอน

อัตราการครองเตยีงโดยผู้ป่วยโควดิในประเทศไทย (เฉลีย่ 7 วัน) และยอดผู้ป่วยหนัก

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 12 เม.ย. 2565

ผู้ป่วยหนักการครองเตยีงและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน
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สถานการณร์ะดับจังหวัด
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ระลอก 3 อัลฟา
ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 
โอมิครอน

ยอดผูป่้วยยืนยนัในกรุงเทพฯ เฉลี่ยต่อ
วนัในสปัดาหท่ี์ผ่านมาลดลงรอ้ยละ 4.7
เทียบกบัสปัดาหก่์อนหนา้

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 12 เม.ย. 2565

ยอดผู้ตดิเชือ้รายวันในกรุงเทพมหานครตอ่ยอดผู้ตดิเชือ้ในชุมชนทัง้หมด

ยอดผู้ตดิเชือ้รายใหม่ ยอดผู้ตดิเชือ้รายใหม่ในกรุงเทพ ร้อยละของยอดในกรุงเทพต่อยอดในชุมชน -- ยอดใน
กรุงเทพน้อยกว่า
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• อตัราผูต้ิดเชือ้รายใหมย่งัคงแปรผนัสงูตัง้แต ่150 รายตอ่ประชากร
หนึ่งลา้นคน (13 จงัหวดั) ถงึมากกวา่ 600 รายต่อประชากรหนึ่งลา้น
คน (5 จงัหวดั) 

• จงัหวดัสว่นมากท่ีรายงานยอดผูต้ิดเชือ้สงูอยูใ่นเขตภาคกลางและ
จงัหวดัหนองคายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และน่าสงัเกตว่าใน
สปัดาหท่ี์ผ่านมานี ้ไมมี่จงัหวดัในภาคใตอ้ยูใ่นกลุ่มจงัหวดัท่ีรายงาน
ยอดผูต้ิดเชือ้สงูสดุแลว้ ซึง่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสปัดาหก์่อนหนา้

• อตัราผูต้ิดเชือ้ท่ีต  ่าท่ีสดุพบตามแนวจงัหวดัไลจ่ากภาคใตต้อนลา่ง
จนถึงภาคเหนือตอนบน

แผนทีผู้่ป่วยโควดิ 19 รายใหม่ต่อประชากรล้านคน
แยกตามจังหวัด

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่จากโควิด 19 ตอ่ประชากรหน่ึงล้านคน 
แบ่งตามจังหวัด

• ยอดเฉล่ียของผูเ้สียชีวิตในทัง้ 77 จงัหวดัในสปัดาหท่ี์ผ่านมา อยู่
ในช่วง 0 ราย (14 จงัหวดั) ถงึ 7 (2 จงัหวดั) รายต่อประชากรหนึ่ง
ลา้นคน เพิ่มจาก 5.6 รายตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคน ซึง่ถือเป็นยอด
เพดานบนของสปัดาหท่ี์แลว้

• จงัหวดัสโุขทยัและตราดรายงานยอดเฉล่ียรายสปัดาหข์องผูเ้สียชีวิต
ตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคนสงูสดุในสปัดาหท่ี์ผ่านมา ซึ่งไมใ่ช่จงัหวดั
เดิมในสปัดาหท่ี์แลว้

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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การตรวจเชือ้โควดิ 19
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ยอดในชมุชน อตัราการตรวจพบผูติ้ดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)

* อตัราการตรวจพบผูต้ิดเชือ้ (TPR) คือรอ้ยละของการตรวจ PCR ในหนึ่งวนัท่ีพบผลเป็นบวก
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข 
ถึง 12 เม.ย. 2565

อตัราการพบผูต้ิดเชือ้ในระดบัประเทศสงูขึน้
อย่างตอ่เน่ือง และขณะนีอ้ยู่ท่ีรอ้ยละ 29.3

ยอดในชมุชน อตัราการตรวจพบผูต้ิดเชือ้จากการตรวจ PCR (%)
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ยอดผู้ตดิเชือ้ในชุมชนทีไ่ด้รับการยนืยันจากการตรวจด้วยวธีิ PCR 
และยอดผู้ตดิเชือ้ทีท่ราบผลจากการใช้ชุดตรวจแอนตเิจน (ATK)
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 All PCR Cases & ATK Cases  All PCR Cases % ATK to PCR 7-Day Avข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
ถึง 12 เม.ย. 2565

ยอดรวม PCR และ ATK ยอดรวม PCR รอ้ยละของ ATK ต่อ PCR เฉล่ีย 7 วนั

สดัส่วนรายวนัของผูท่ี้เป็นไปไดว้่าติดเชือ้จากการตรวจดว้ยชดุ
ตรวจ ATK เม่ือเทียบกบัยอดผูต้ิดเชือ้ยืนยนัจากการตรวจดว้ย
วิธี PCR กลบัมาเพิ่มสงูขึน้เท่าระดบัเดิมท่ีราวรอ้ยละ 81
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ยอดรวมเขม็ท่ี 1 ยอดรวมเขม็ท่ี 2 ยอดรวมเขม็ท่ี 3

ประชากรทีไ่ด้รับ
เข็มที ่1: 55,940,125
เข็มที ่2: 50,610,252
เข็มที ่3: 24,775,169

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนต้านโควิด 19 ระดับประเทศ

ข้อมูลจาก ศบค. ถึง 11 เม.ย. 2565
ยอดรวมเข็ม 1 ยอดรวมเข็ม 2 ยอดรวมเข็ม 3
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แผนทีแ่สดงความครอบคลุมของการรับวัคซนีเข็มที ่2 ต่อ
ประชากรหน่ึงล้านคน แยกตามจังหวัด 

• จงัหวดัท่ีประชากรจ านวนมากขึน้ไดร้บัวคัซีนครบสองเข็มมีจ านวน
เทา่กบัสปัดาหก์่อน (30 จงัหวดั)

• ความครอบคลมุของการฉีดวคัซีนท่ีสงูท่ีสดุอยูท่ี่กรุงเทพมหานครและ
จงัหวดัรอบขา้ง รวมถึงจงัหวดัท่ีเป็นแหลง่อตุสาหกรรมและการ
ทอ่งเท่ียว 

• ความครอบคลมุของการฉีดวคัซีนท่ีต ่าท่ีสดุอยูท่ี่จงัหวดัปัตตานีและ
นราธิวาสท่ีชายแดนภาคใต ้ซึง่อยูต่  ่ากวา่รอ้ยละ 50
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สีน า้เงนิ = เข็มที ่1    สีเหลือง =เข็มที ่2 สีเขียว = เข็มที ่3 รวมถงึ 4 และ 5

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนต้านโควิด 19 เข็มที ่1, 2, 3 และเข็มกระตุน้เพิม่เตมิ

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 10 เม.ย. 2565
*ข้อมูลจาก ศบค. ถึง 11 เม.ย. 2565
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55,940,125

10,664,755 

50,610,252

10,103,682 
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4,927,742 
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ทัว่ประเทศ ผูมี้อาย ุ60 ปีขึน้ไป

เขม็ท่ี 1 เขม็ท่ี 2 เขม็ท่ี 3

ความครอบคลุมของการรับวัคซนีต้านโควิด 19 เข็มที ่1, 2, 3 และเข็มกระตุน้เพิม่เตมิ
(ทั่วประเทศ และ ผู้มีอายุ 60 ขีน้ไป)

เขม็ที่ 1 เขม็ที่ 2 เขม็ที ่3 ขึน้ไปข้อมูลจาก ศบค. ถึง 11 เม.ย. 2565
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สถานการณโ์ควิด 19 ในประชากรกลุ่มเปราะบาง
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• เขมร ลาว และพม่า คิดเป็นรอ้ยละ 5.5% ของยอดผู้
ติดเชือ้ท่ีมีการรายงานทัง้หมด

• กลุม่ผูต้ิดเชือ้ท่ีใหญ่ท่ีสดุ (รอ้ยละ 4.2) มาจาก
ประเทศพม่า

ยอดผู้ตดิเชือ้โควดิ 19 สะสมจนถงึปัจจุบัน แยกตามสัญชาต ิ( 8 เมษายน 2565)

พม่า เขมร ลาวข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 8 เม.ย. 2565
COVID-19 Update 12/04/2022
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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

หมายเหตุ: สามารถใชว้คัซีนไฟเซอรค์รึง่เข็มเป็นเข็มกระตุน้ได ้ขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของแพทยแ์ละความประสงคข์องผูร้บัวคัซีน
- สามารถใหแ้อสตราเซเนกาแก่ผูท่ี้รบั แอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา ท่ีไม่ตอ้งการรบัวคัซีน mRNA ได ้(ระยะรอมากกว่า 6 เดือน)
- สามารถใหโ้มเดอรน์าเป็นเข็มกระตุน้ไดส้  าหรบัวคัซีนทกุสตูรขา้งตน้
- บคุคลท่ีเคยติดเชือ้โควิด 19 ควรไดร้บัวคัซีนหลงัจากการติดเชือ้ 3 เดือน

ข้อมูล: การแถลงข่าวของกระทวงสาธารณสุข 21 มี.ค. 2565

แนวทางจากกระทรวงสาธารณสุขในการฉีดวัคซนีโควดิ 19 (ส าหรับบุคคลอายุ 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*์*

โครงการฉีดวัคซีนต้านโควดิ 19 ใหแ้ก่เดก็และวัยรุ่น

* ควรไดร้บัเข็มกระตุน้เป็นไฟเซอร ์(ระยะรอ 4 เดือนหลงัจากรบัเข็มท่ี 2)
** ควรไดร้บัเข็มกระตุน้เป็นไฟเซอรห์รอืโมเดอรน์า (ระยะรอ 4-6 เดือนหลงัจากรบัเข็มท่ี 2)
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ตัง้แต ่31 มี.ค. 2565 ตัง้แต ่31 มี.ค. 2565

การเขา้ประเทศไทยดว้ยระบบ 

เทสตแ์อนดโ์ก
(มาตรการใหมม่ีผลตัง้แต ่1 เม.ย. 2565)

การเข้าประเทศไทยด้วยระบบต่างๆ 
(มาตรการใหมมี่ผลตัง้แต ่1 เม.ย. 2565)

ผู้มีสิทธิเดินทาง
นักเดนิทางจากทุกประเทศ/พืน้ทีท่ีไ่ด้รับวัคซีนครบ*

*วคัซีนท่ีลงทะเบียนกบัองคก์ารอาหารและยาประเทศไทย
หรือรบัรองโดยกระทรวงสาธารณสขุ หรือองคก์ารอนามยัโลก
และตอ้งรบัวคัซีนแลว้อย่างนอ้ย 14 วนัก่อนเดนิทาง

เอกสารที่ต้องใช้
1. หนงัสือเดนิทาง
2. เอกสารการรบัวคัซีน
ผูท่ี้อาย ุ18 ปีตอ้งไดร้บัวคัซีนครบ
ผูท่ี้อายตุ  ากว่า 18 ปี
• หากเดนิทางกบัผูป้กครอง ไม่จ  าเป็นตอ้งรบั
วคัซีนครบ

• หากเดนิทางคนเดียว
- อายตุ  าว่า 12 ตอ้งไดร้บัวคัซีนครบ
- อาย ุ12-17 ตอ้งไดร้บัอย่างนอ้ย 1 เข็ม

3. เอกสารยืนยนัการช าระเงินท่ีพกั SHA 
Etra++/AQ Hotel ส าหรบั 1 วนั และคา่
ตรวจ PCR 1 ครัง้ ชดุตรวจ ATK 1 ชดุ 
และการเดนิทางจากสนามบิน
4. ประกนัภยัวงเงินอย่างนอ้ย 20,000
ดอลลารส์  าหรบัคา่รกัษาพยาบาล 
(ยกเวน้ส  าหรบัชาวไทยและชาวตา่งชาติ
ในระบบประกนัสขุภาพไทย) 

การลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนไม่เสียคา่ใชจ้่ายท่ี Thailand Pass 

(เวลาด าเนินการ 3-7 วนั)
2. เดนิทางจากสนามบินไปท่ีพกัดว้ยเสน้ทาง/
วิธีการท่ีก าหนดไว้

3. ตรวจ PCR และรอผลท่ีท่ีพกั
4. ตรวจ ATK ในวนัท่ี 5-6 และรายงานผลตรวจ
ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

หมายเหตุ
นกัทอ่งเท่ียวไม่ตอ้งแสดงเอกสารการตรวจ RT-PCR ก่อน
เดนิทางเขา้ประเทศไทยแลว้ แตข่อแนะน าใหศ้กึษา
นโยบายของสายการบินและมาตรการเขา้เมืองของ
ประเทศท่ีตอ้งแวะพกัเปล่ียนเครื่อง

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

โปรดอ่านค าถามทีพ่บบ่อยท่ี www.consular.mfa.go.th และ tp.consular.go.th ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเตมิ

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

โปรดอ่านค าถามทีพ่บบ่อยท่ี www.consular.mfa.go.th และ tp.consular.go.th ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเตมิ

แซนดบ์็อกซ์
• พกัในเขตแซนดบ์อ็กซ์ 5 วนั จากนัน้สามารถเดนิทางได้

ทั่วประเทศไทย
• เขตแซนดบ์อ็กซใ์นปัจจบุนัประกอบดว้ยภเูก็ต กระบ่ี 

พงังา สรุาษฎรธ์านี (เกาะสมยุ เกาะเตา่ และเกาะพงนั) 
ชลบรุี (พทัยาและบางอ าเภอ) และตราด (เกาะชา้ง)

เอกสารทีต้่องใช้
1. หนงัสือเดนิทาง
2. เอกสารการรบัวคัซีน
ผู้ทีอ่ายุ 18 ปีตอ้งไดร้บัวคัซีนครบ
ผู้ทีอ่ายุต ากว่า 18 ปี
• หากเดนิทางกบัผูป้กครอง ไม่จ  าเป็นตอ้งรบัวคัซีนครบ
• หากเดนิทางคนเดียว

- อายตุ  าว่า 12 ตอ้งไดร้บัวคัซีนครบ
- อาย ุ12-17 ตอ้งไดร้บัอย่างนอ้ย 1 เข็ม

3. เอกสารการช าระเงินท่ีพกั SHA Etra++/AQ 
Hotel ส าหรบั 1 วนั และคา่ตรวจ PCR 1 ครัง้* ชดุ
ตรวจ ATK 1 ชดุ และการเดนิทางจากสนามบิน
4. ประกนัภยัวงเงินอย่างนอ้ย 20,000 ดอลลาร์
ส  าหรบัคา่รกัษาพยาบาล (ยกเวน้ส  าหรบัชาวไทย
และชาวตา่งชาตใินระบบประกนัสขุภาพไทย) 
*จะมกีารตรวจ RT-PCR ในวันที ่0-1

สถานกักกนัโรคทางเลือก
• เขา้พกั 5 วนั ทัง้นกัเดนิทางท่ีไดร้บัวคัซีนครบ

และท่ียงัไม่ไดร้บัวคัซีน

เอกสารทีต้่องใช้
1. หนงัสือเดนิทาง
2. เอกสารยืนยนัการช าระเงินท่ีพกั AQ Hotel 
ส าหรบั 5 วนั และคา่ตรวจ PCR 1 ครัง้* และการ
เดนิทางจากสนามบิน
3. ประกนัภยัวงเงินอย่างนอ้ย 20,000 ดอลลาร์
ส  าหรบัคา่รกัษาพยาบาล (ยกเวน้ส  าหรบัชาวไทย
และชาวตา่งชาตใินระบบประกนัสขุภาพไทย) 
*จะมกีารตรวจ RT-PCR ในวันที ่4-5

หมายเหตุ – เวลาด าเนินการส าหรับ Thailand Pass คอื 3-7 วัน
– นักท่องเทีย่วไม่ต้องแสดงเอกสารการตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทางเข้าประเทศไทยแล้ว 

แตข่อแนะน าใหศ้กึษานโยบายของสายการบินและมาตรการเขา้เมืองของประเทศท่ีตอ้งแวะพกัเปล่ียนเครื่อง
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ตัง้แต่ช่วงเริม่ตน้การระบาดของโควิด 19 เด็ก ๆ มีความเส่ียงนอ้ยกว่ามากท่ีจะป่วยหนกัและ
ความเส่ียงท่ีจะเสียชีวิตก็ต ่ากว่าอีกเม่ือเทียบกบัผูใ้หญ่ และความเส่ียงของการป่วยหนกัจากสาย
พนัธุโ์อมิครอนซึง่เป็นสายพนัธุห์ลกัของไวรสั SARS-CoV-2 ท่ีก าลงัระบาดในประเทศไทยและทั่ว
โลกในขณะนีก็้ยิ่งต  ่ากว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีท าใหโ้อมิครอนแตกต่างคือความสามารถในการแพร่
เชือ้ท่ีเก่งขึน้ การแพรก่ระจายอย่างรวดเรว็ของโอมิครอนท าใหย้อดผูต้ิดเชือ้สูงขึน้ในหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทย และมีเด็กจ านวนมากขึน้ท่ีตอ้งเขา้โรงพยาบาล 

เน่ืองจากการติดเชือ้สายพนัธุโ์อมิครอนมกัไม่แสดงอาการ ผูค้นจงึอาจไม่ทราบว่าตนติดเชือ้ ซึง่
หมายความว่าโควิด 19 ก็จะยงัคงเป็นความเส่ียงดา้นสขุภาพท่ีส าคญัส าหรบัผูส้งูอายแุละบคุคล
ทกุเพศทกุวยัท่ีมีโรคประจ าตวั สถานการณนี์ย้ิ่งแย่ลงเพราะการระบาดท่ีง่ายขึน้ของโอมิครอน 
รวมถึงรูปแบบการใชชี้วิตของคนไทยท่ีสมาชิกครอบครวัหลายรุน่และหลายคนอาศยัอยู่ดว้ยกนั 
การใชพื้น้ท่ีรว่มกนัและการสมัผสัใกลช้ิดเพิ่มโอกาสในการแพรเ่ชือ้ ซึง่เป็นสถานการณท่ี์จะพบ
เห็นไดม้ากขึน้ในช่วงสงกรานตเ์ม่ือครอบครวัและเพ่ือนฝงูมารวมตวักนั

ดงันัน้แมว้่าเด็กส่วนใหญ่ท่ีติดเชือ้สายพนัธุโ์อมิครอนอาจจะดสูบายดี แต่พวกเขาอาจแพรเ่ชือ้ไปสู่
ผูท่ี้อ่อนแอกว่า รวมถึงสมาชิกครอบครวัท่ีมีอายมุาก ผูท่ี้รา่งกายอ่อนแอ และผูย้งัไม่ไดร้บัวคัซีน 
ซึง่ยงัประกอบดว้ยเด็กอายตุ  ่ากว่า 5 ปี ท่ียงัไม่สามารถรบัวคัซีนไดใ้นขณะนี้

ค าอธิบาย: 
ความเสี่ยงของโควิด 19 ในเดก็

ถาม: เดก็เล็กมีความเสี่ยงจากโควิด 19 หรือไม่ 

ตอบ: ใช่ เด็กและผูใ้หญ่ท่ีติดเชือ้ไวรสัโควิด 19 สายพนัธุโ์อมิครอนอาจจะไม่ป่วยมากหรอืมีอาการเพียงเล็กนอ้ยหรอืไม่มีเลย แต่เด็กก็
ยงัสามารถป่วยจากโควิด 19 ไดท้ัง้จากโอมิครอนและสายพนัธุอ่ื์น ประเทศท่ีโอมิครอนระบาดเป็นวงกวา้งพบว่าอตัราการเขา้
โรงพยาบาลของผูป่้วยกลุ่มอาย ุ5-11 ปี อยู่ในระดบัสงู

และก็ไม่ใช่เด็กทกุคนท่ีจะมีอาการเพียงเล็กนอ้ยจากโควิด 19 เด็กบางคนก็ป่วยหนกัไดแ้ละตอ้งเขา้
โรงพยาบาล ไม่ว่าจะเพราะอาการป่วยจากโควิด 19 โดยตรงหรอืโดยออ้มท่ีท าใหอ้าการจากโรค
ประจ าตวัแย่ลง เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่และวยัรุน่ เด็ก ๆ ก็มีความเส่ียงต่อโควิด 19 และอาจเป็นความ
เส่ียงต่อผูอ่ื้นดว้ยหากพวกเขาแพรเ่ชือ้ไวรสัออกไป

ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์เม่ือสมาชิกครอบครวัจากทกุรุน่มารวมตวักนั เราตอ้งตระหนกัใหดี้ถึง
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการแพรเ่ชือ้และผลท่ีตามมาจากการติดเชือ้หากผูต้ิดเชือ้ท่ีไม่มีอาการ
เดินทางกลบับา้นเพ่ือไปพกัผ่อนช่วงสงกรานตก์บัครอบครวั รวมถึงญาติสงูอาย ุหรือเด็กท่ีอาย ุ5 ถึง 
11 ขวบท่ียงัไดว้คัซีนไม่ครบ หรอืเด็กอายตุ  ่ากว่า 5 ขวบท่ียงัไม่ไดร้บัวคัซีน

เราทกุคนจงึตอ้งเครง่ครดัมากขึน้ในการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัพืน้ฐานท่ีเรารูว้่าสามารถตดั
ห่วงโซก่ารระบาดและท าใหเ้สน้โคง้ราบลง สวมหนา้กาก หลีกเล่ียงสถานท่ีแออดัและอากาศไม่
ถ่ายเท รกัษาระยะห่าง หมั่นลา้งมือ และไอจามอย่างถกูวิธีใส่ขอ้พบัแขนดา้นในหรือทิชช ูและทิง้ใน
ภาชนะท่ีปลอดภยั

12/04/2022 COVID-19 Update

คลิกท่ีภาพเพ่ือฟัง ดร. ซมุยา สวามินาทาน หวัหนา้
นกัวิทยาศาสตรข์ององคก์ารอนามยัโลก อธิบายว่ารา่งกายของ
เราพฒันาภมูิคุม้เพ่ือตา้นไวรสัชนิดใหม่ไดอ้ย่างไร
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ลิงกม์ปีระโยชน์
• รายงานสถานการณโ์รคติดเชือ้โควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและ

องักฤษ โปรดคลกิ
• ติดตามความคืบหนา้อย่างสม ่าเสมอจากองคก์ารอนามยัโลกในประเทศ

ไทย โปรดคลกิ
• ติดตามตวัเลขทั่วโลกลา่สดุและค าแนะน าทางวิชาการจากองคก์ารอนามยั

โลก โปรดคลกิ

ส านักงานองคก์ารอนามัยโลกประจ าประเทศไทย
ส านกังานปลดักระทรวงฯ อาคาร 3 ชัน้ 4 กระทรวงสาธารณสขุ 
นนทบรุ ีประเทศไทย 11000  sethawebmaster@who.int 
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