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สถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ19) 
ในประเทศไทย 20 เมษายน 2565

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

รายงานความคบืหน้าประจาํสัปดาหใ์นประเทศ

ไทย โดยองคก์ารอนามัยโลก ฉบับที ่232

อ้างอิงจากข้อมูลของ ศบค.

ผู้ป่วยรายใหม่ 19,289 (23,863) ราย 19% ผู้เสียชวีติ 124 (100) ราย 24%

หายดแีล้ว 25,072 (25,963) ราย 3% ยอดรับวัคซนี 37,054 (139,673) เขม็      74%

ยอดผู้ตดิเชือ้ยนืยันรวมทัง้สิน้ 4,083,892 ราย ยอดผู้เสยีชวีติรวมทัง้สิน้ 27,263 ราย

คา่เฉล่ียรายวนัจากวนัท่ี 14 ถึง 20 เมษายน 2565 (เปรยีบเทียบกบัสปัดาหก่์อนหนา้)

ประเดน็ส่ือสารหลัก

│การระบาดในระดับชุมชนยังคงเกดิขึน้เป็นวงกว้างทั่วประเทศไทย │

│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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บทวเิคราะหส์ถานการณ์
• ยอดเฉล่ียรายวนัของผูต้ดิเชือ้โควิด 19 รายใหมท่ี่ไดร้บัการยืนยนัจากหอ้งปฏิบตักิาร (ผลตรวจเชือ้ดว้ยวิธี PCR เป็นบวก) ลดลงรอ้ยละ 19 ใน 7 วนัท่ีผา่นมาเม่ือเทียบกบัสปัดาหก่์อน ยอดรวมของผูต้ดิเชือ้โควิด 19 

ทัง้หมดในประเทศไทยทะล ุ4 ลา้นราย ตวัเลขยงัคงลดลงตอ่เน่ืองเป็นสปัดาหท่ี์สอง อยา่งไรก็ตามเรายงัตอ้งจบัตาดสูถานการณใ์นอีก 2-3 สปัดาหข์า้งหนา้วา่ตวัเลขจะเพิ่มขึน้จากการรวมญาตใินชว่งสงกรานตห์รือไม ่

ยอดเฉล่ียรายวนัของผูท่ี้เป็นไปไดว้า่ตดิเชือ้ (ผลตรวจดว้ยชดุตรวจ ATK เป็นบวก) ใน 7 วนัท่ีผา่นมา (13,630) ลดลงอยา่งมากรอ้ยละ 29 เทียบกบัสปัดาหก่์อน (19,333) ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนรายงานผลตรวจ

เชือ้ในชว่งสงกรานตน์อ้ยลง และเน่ืองจากผูท่ี้มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ไมใ่ชว่า่ทกุคนท่ีทาํการยืนยนัผลตรวจอีกครัง้ดว้ยวิธี PCR จงึเป็นไปไดว้า่ “ยอดรวมทัง้หมด” ของผูต้ดิเชือ้รายวนัยงัคงสงู และแมว้า่ยอดผูต้ดิเชือ้

รายใหมจ่ะลดลงหรือไมถ่กูรายงาน แตย่อดผูป่้วยหนกั ผูป่้วยท่ีใชเ้คร่ืองชว่ยหายใจ และผูเ้สียชีวิตไดเ้พิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตต่น้ปี

• ยอดผูต้ดิเชือ้รายวนัในกรุงเทพมหานครยงัคงสงูท่ีสดุ และกลบัมาเพิ่มขึน้หลงัจากท่ีไดล้ดลงไปเม่ือ 2-3 สปัดาหก่์อน ยอดเฉล่ียรายวนัในสปัดาหท่ี์ผา่นมา (3,195) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.9 จากสปัดาหก่์อนหนา้ (3,136)

• ยอดเฉล่ียรายวนัของผูป่้วยโควิด 19 “ท่ียงัมีเชือ้” ทัง้หมด (212,174) ใน 7 วนัท่ีผา่นมา ลดลงรอ้ยละ 13 เม่ือเทียบกบัสปัดาหก่์อน ผูป่้วยสว่นใหญ่ยงัคงไดร้บัการดแูลในโฮสปิเทล ศนูยแ์ยกกกัโรคในชมุชน และบา้น 

ยอดการครองเตียงเฉล่ียรายวนัของผูป่้วยโควิด 19 ในโรงพยาบาลของสปัดาหท่ี์แลว้ (56,216) ลดลงรอ้ยละ 11 จากสปัดาหก่์อนหนา้ (63,425) เป็นครัง้แรกท่ียอดการครองเตียงโดยเฉล่ียตํ่ากวา่ 60,000 นบัตัง้แต่

กลางเดือนกมุภาพนัธ์

• ในทางกลบักนั ยอดผูเ้สียชีวิตเฉล่ียรายวนัอยูท่ี่ 124 รายในสปัดาหท่ี์ผา่นมา เพิ่มขึน้รอ้ยละ 24 เทียบกบั 100 รายในสปัดาหก่์อนหนา้ ถือวา่ตวัเลขเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ดือนมกราคม

• ยอดเฉล่ียรายวนัของผูป่้วยหนกัจากโรคโควิด 19 ใน 7 วนัท่ีผา่นมาทะล ุ2,000 ราย (2,062) เป็นครัง้แรกตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2564 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 จากสปัดาหก่์อนหนา้ (1,967) ยอดเฉล่ียรายวนัของผูป่้วยท่ีใช้

เครื่องชว่ยหายใจใน 7 วนัท่ีผา่นมา (897) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 จากยอดเฉล่ียของสปัดาหก่์อนหนา้ (633) 

• แมว้า่ยอดรายวนัของผูป่้วยหนกัจากโควิด 19 จะตํ่ากวา่ยอดสงูสดุในเดือนสิงหาคม 2564 แตย่อดของผูป่้วยหนกัและผูป่้วยท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองชว่ยหายใจเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยท่ียอดผูป่้วยท่ีใชเ้คร่ืองชว่ยหายใจ

เพิ่มขึน้เรว็กวา่ และอยูต่ ํ่ากวา่ยอดสงูสดุท่ีไดร้ายงานไปในเดือนสิงหาคม 2564 เพียงรอ้ยละ 23 ทัง้นีร้ะบบสขุภาพยงัคงมีศกัยภาพในการรองรบัผูป่้วยแมว้า่ตวัเลขผูป่้วยจะเพิ่มขึน้ดงัท่ีไดก้ลา่วไปแลว้

• นโยบายท่ีไมบ่งัคบัใหยื้นยนัผลตรวจเชือ้ดว้ยวิธี PCR และการใชช้ดุแอนตเิจนแบบเรว็อยา่งแพรห่ลาย (รวมถึงชดุตรวจท่ีมีจาํหนา่ยทั่วไปซึ่งอาจไมมี่การรายงานผลตรวจ) ยงัคงทาํใหก้ารตดิตามสถานการณอ์ยา่ง

แมน่ยาํเป็นไปไดย้าก อยา่งไรก็ดี จากขอ้มลูท่ีมีการรรายงาน เราพบวา่มีการแพรร่ะบาดของโอมิครอนเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน คดิเป็นเกือบครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 49 หรือ 1.8 ลา้นคน) ของผูป่้วยโควิด 19 ทัง้หมด (4 ลา้นคน) 

ในประเทศไทยท่ีมีการรายงานในชว่ง 4 เดือนลา่สดุ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นชว่งเวลาท่ีสายพนัธุโ์อมิครอนเริ่มกลายเป็นสายพนัธุห์ลกั

• แมว้า่ระบบสขุภาพจะตอ้งรบัภาระจากยอดยอดผูต้ดิเชือ้โควิด 19 ท่ีเพิ่มขึน้ในชว่งนี ้อตัราการรบัวคัซีนตา้นโควิด 19 ในประเทศไทยก็ยงัคงชว่ยลดระดบัของการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตท่ีเกิดจากเชือ้โควิด 19 สาย

พนัธุต์า่ง ๆ ท่ีกาํลงัระบาดไดม้าก อตัราการรบัวคัซีนท่ีสงูในประชากรยงัชว่ยลดการแพรก่ระจายเชือ้โควิด 19 ไดด้ว้ย ทัง้นีอ้ตัราการฉีดวคัซีนยงัคงตํ่าในบางจงัหวดัและในกลุม่เส่ียงท่ีสาํคญับางกลุม่ ศบค. รายงานวา่

ในจาํนวนผูเ้สียชีวิต 124 รายท่ีรายงานเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน รอ้ยละ 99 อยูใ่นกลุม่เส่ียง รอ้ยละ 94 ไมไ่ดร้บัฉีดวคัซีนเข็มกระตุน้ซึ่งพบวา่มีประสิทธิภาพสงูในการปอ้งกนัการป่วยรุนแรงจากสายพนัธุโ์อมิครอน



Back to Contents 

สถานการณร์ะดบัโลก

4/20/2022COVID-19 Update



Back to Contents COVID-19 Update 4/20/2022
5

ยอดล่าสุดของผู้ตดิเชือ้โควิด 19 ผู้เสียชีวิต และการรับวัคซนีทั่วโลก แผนภมูแิสดงยอดทีไ่ด้รับรายงานรายสัปดาห์ (19 เม.ย. 2565)

503,131,834 ยอดรวมผู้ตดิเชือ้

404,271 ผูติ้ดเชือ้ใหม่ใน 24 ชั่วโมงลา่สดุ

6,200,571 ยอดรวมผูเ้สียชีวิต

1,326 ผูเ้สียชีวิตรายใหม่ใน 24 ชั่วโมงลา่สดุ

11,324,243,310 จาํนวนเข็มของวคัซีนท่ีฉีด

5,099,796,920 ประชาชนท่ีไดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ย 1 เข็ม

4,579,008,662 ประชาชนท่ีไดร้บัวคัซีนครบ

ท่ีมา: https://covid19.who.int/ - ณ วนัท่ี 19 เม.ย. 2565 (ขอ้มลูการฉีดวคัซีนถึง 17 เม.ย. 2565)

สถานการณแ์บ่งตามภมูิภาคขององคก์ารอนามัยโลก

ยุโรป

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แปซิฟิกตะวันตก

เมดเิตอเรเนียนตะวันออก

แอฟริกา

https://covid19.who.int/
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ระลอก 2

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 1

ยอดผู้ตดิเชือ้

รวม

ยอดเฉลี่ย

7วัน

ยอดผู้เสียชีวิต

รวม

ยอดเฉลี่ย 7

วัน

4,063,844 19,713 27,135 121

ยอดรับวัคซนี 

เข็มที ่1

ยอดรับวัคซนี

เข็มที ่2

56,011,444* 50,678,940*

ระลอก 5 

โอมคิรอน

ยอดรับวัคซนี 

เข็มที ่3

25,017,499*

ยอดล่าสุดของผู้ตดิเชือ้โควดิ 19 ผู้เสยีชวีติ และการรับวัคซนีในประเทศไทย
แผนภูมแิสดงยอดทีไ่ด้รับรายงานรายวัน

ยอดผู้ตดิเชือ้รายใหม่ในชุมชน

รายใหม่ สะสมข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 19 เม.ย. 2565

*ข้อมูลจาก ศบค. ถึง 18 เม.ย. 2565
4/20/2022COVID-19 Update7
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ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)

ยอ
ดร

าย
วัน
ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย

จาํนวนผู้เสียชีวิตเพิม่ขึน้ร้อยละ 24 ในสัปดาหท์ีผ่่านมา

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผู้เสียชีวิตรายใหม่)ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ถึง 19 เม.ย. 2565
4/20/2022
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ผูปวยหนัก ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ

ผู้ป่วยหนัก

ยอดปัจจบุนั: 2,104

ยอดเฉลี่ย 7 วนั: 2,051

ยอดเพ่ิมขึน้ในช่วง 7 วนั: รอ้ยละ 5.2%*

ยอ
ดร

าย
วัน

ยอดผูป่้วยหนกัและผูป่้วยใช้

เครื่องช่วยหายใจเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5

และ 7 ตามลาํดบั ใน 7 วนัท่ีผ่านมา

ผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ

ยอดปัจจบุนั: 940

ยอดเฉลี่ย 7 วนั: 887

ยอดเพ่ิมขึน้ในช่วง 7 วนั: รอ้ยละ 7.4%*

ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจจากโควดิ 19

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 19 เม.ย. 2565 ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ *เปรียบเทยีบกับสัปดาหก่์อน
4/20/2022
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อัตราการครองเตียง และการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน ผูปวยหนัก

• อตัราการครองเตียงในโรงพยาบาล

ลดลง และอยู่ในระดบัเดียวกนักบัเม่ือ

กลางเดือนกมุภาพนัธ์

• หมายเหต ุ– ตวัเลขเหล่านีไ้ม่รวมผูท้ีอ่ยู่

ในโฮสปิเทล หรอืแยกกกัโรคในชมุชน

หรอืท่ีบา้น

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมคิรอน

อัตราการครองเตยีงโดยผู้ป่วยโควดิในประเทศไทย (เฉลีย่ 7 วัน) และยอดผู้ป่วยหนัก

ผู้ป่วยหนักการครองเตยีงและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 19 เม.ย. 2565
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ยอดผูติดเช้ือ ยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอทัง้หมด

สัดส่วนยอดผู้ตดิเชือ้รายวันในกรุงเทพมหานครตอ่ยอดผู้ตดิเชือ้ในชุมชนทัง้หมด

COVID-19 Update 4/20/202212

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ผูต้ิดเชือ้รายวนัของสปัดาหท่ี์แลว้ในกรุงเทพมหานคร 

ลดลงรอ้ยละ 1.9 เม่ือเทียบกบัสปัดาหท่ี์แลว้

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 19 เม.ย. 2565



Back to Contents COVID-19 Update 4/20/202213

• อตัราผูติ้ดเชือ้รายใหม่ยงัคงแปรผนัสงูตัง้แตต่ ํ่ากวา่ 150 รายตอ่ประชากรหนึ่ง

ลา้นคน (เพ่ิมจาก 13 จงัหวดัในสปัดาหท่ี์แลว้เป็น 18 จงัหวดัในสปัดาหนี์)้ ถึง

มากกวา่ 600 รายตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคน (6 จงัหวดั) 

• ตา่งจากสปัดาหก่์อน ไม่มีจงัหวดัใดเลยในสปัดาหนี์ท่ี้รายงานอตัราผูติ้ดเชือ้สงู

กวา่ 600 รายตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคน กวา่ครึง่หนึ่งของจงัหวดัทัง้หมด (รอ้ยละ 

54) รายงานอตัราผูติ้ดเชือ้ 300 รายหรอืตํ่ากวา่ตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคน

• จงัหวดัท่ีรายงานยอดผูติ้ดเชือ้สงูยงัคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยพบในเขตภาคกลาง

และจงัหวดัหนองคายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

• อตัราผูติ้ดเชือ้ท่ีต ํ่าท่ีสดุพบตามแนวจงัหวดัไลจ่ากภาคใตต้อนล่างจนถึงภาคเหนือ

ตอนบน รวมถึงจงัหวดัท่ีมีพรมแดนติดประเทศมาเลเซียในภาคใต ้และติดประเทศ

เมียนมารใ์นภาคใตแ้ละภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ

แผนทีผู้่ป่วยโควดิ 19 รายใหม่ตอ่ประชากรล้านคน
แยกตามจังหวัด
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ยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่จากโควิด 19 ตอ่ประชากรหน่ึงล้านคน 
แบ่งตามจังหวัด

• ช่วงระยะของยอดเฉล่ียของผูเ้สียชีวิตตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคนใน

สปัดาหท่ี์ผา่นมาลดลงจาก 0 ถงึ 5 ราย ตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคน 

(11 จงัหวดั ลดลงจาก 14 จงัหวดัในสปัดาหก่์อน ) เป็น 6 ราย (2

จงัหวดั) ตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคน 

• เช่นเดียวกบัสปัดาหก่์อนหนา้ มี 2 จงัหวดัท่ีรายงานยอดผูเ้สียชีวิต

ตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคนสงูสดุ โดยท่ียอดของจงัหวดัสโุขทยัคลา้ย

กบัสปัดาหก่์อน แตจ่งัหวดัท่ีสองซึง่เคยเป็นจงัหวดัตราดในสปัดาหท่ี์

แลว้ ไดเ้ปล่ียนเป็นจงัหวดัสมทุรสงครามในสปัดาหล์า่สดุ

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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การเปล่ียนแปลงของ “อัตราการตรวจพบผู้ตดิเชือ้” (TPR)*

ยอดในชุมชน อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)

* อตัราการตรวจพบผูต้ิดเชือ้ (TPR) คือรอ้ยละของการตรวจ PCR ในหนึ่งวนัท่ีพบผลเป็นบวก

อตัราการพบผูติ้ดเชือ้ในระดบัประเทศสงูขึน้จาก

สปัดาหก่์อนหนา้ และขณะนีอ้ยู่ท่ีรอ้ยละ 31

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข 

ถึง 19 เม.ย. 2565

ยอดในชมุชน อตัราการตรวจพบผูต้ิดเชือ้จากการตรวจ PCR (%)
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ยอดผูติดเช้ือในชุมชนจากการตรวจ PCR และจากการตรวจ ATK ยอดผูติดเช้ือในชุมชนจากการตรวจ PCR รอยละของ ATK ตอ PCR เฉลี่ย 7 วัน

สดัสว่นรายวนัของผูท่ี้เป็นไปไดว้า่ติดเชือ้จากการตรวจดว้ยชดุ

ตรวจ ATK เม่ือเทียบกบัยอดผูติ้ดเชือ้ยืนยนัจากการตรวจดว้ย

วิธี PCR กาํลงัลดลง แตผ่นัผวนสงูวนัตอ่วนั

ยอดผู้ตดิเชือ้ในชุมชนทีไ่ด้รับการยนืยันจากการตรวจด้วยวธีิ PCR 
และยอดผู้ตดิเชือ้ทีท่ราบผลจากการใช้ชุดตรวจแอนตเิจน (ATK)

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 19 เม.ย. 2565

ยอดรวม PCR และ ATK ยอดรวม PCR รอ้ยละของ ATK ต่อ PCR เฉลี่ย 7 วนั
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ยอดรวมเข็มที่ 1 ยอดรวมเข็มที่ 2 ยอดรวมเข็มที่ 3

ประชากรทีไ่ด้รับ

เขม็ที ่1: 56,011,444

เขม็ที ่2: 50,678,940

เขม็ที ่3: 25,017,499

ข้อมูลจาก ศบค. ถึง 18 เม.ย. 2565

ความครอบคลุมของการรับวัคซนีตา้นโควิด 19 ระดบัประเทศ

ยอดรวมเข็ม 1 ยอดรวมเข็ม 2 ยอดรวมเข็ม 3
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แผนทีแ่สดงความครอบคลุมของการรับวัคซนีเข็มที ่2 ตอ่
ประชากรหน่ึงล้านคน แยกตามจังหวัด 

• จงัหวดัท่ีประชากรจาํนวนมากขึน้ไดร้บัวคัซีนครบสองเข็มยงัคงมีจาํนวนเทา่กบัสปัดาห์

ก่อน (30 จงัหวดั)

• ความครอบคลมุของการฉีดวคัซีนท่ีสงูท่ีสดุอยู่ท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดัรอบขา้ง 

รวมถงึจงัหวดัท่ีเป็นแหลง่อตุสาหกรรมและการทอ่งเท่ียว 

• ความครอบคลมุของการฉีดวคัซีนท่ีตํ่าท่ีสดุยงัคงอยู่ท่ีจงัหวดัปัตตานีและนราธิวาสท่ี

ชายแดนภาคใต ้ซึง่อยู่ต ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ถงึกระนัน้ แผนท่ีผูติ้ดเชือ้รายใหม ่(ในสไลด ์11) 

ไดชี้ใ้หเ้หน็วา่ทัง้ 2 จงัหวดันีมี้อตัราผูติ้ดเชือ้ตอ่ประชากรหนึ่งลา้นคนในระดบัตํ่า

• ขอ้มลูท่ีน่าสนใจคือจงัหวดัตากและแมฮ่่องสอนท่ีมีพรมแดนติดประเทศเมียนมารท์าง

ตะวนัตก/ตะวนัตกเฉียงเหนือก็มีความครอบคลมุของการฉีดวคัซีนเข็มท่ี 2 ท่ีจดัอยู่ใน

ระดบัตํ่า แตก็่มีการรายงานยอดผูป่้วยรายใหมท่ี่ตํ่าเช่นกนั (ในสไลด ์11) ในทางตรงกนั

ขา้ม จงัหวดักาญจนบรุท่ีีมีความครอบคลมุของการฉีดวคัซีนเข็มท่ี 2 ตํ่า กลบัพบวา่ยอดผู้

ติดเชือ้รายใหมต่อ่ประชากรหนึ่งลา้นคนเพ่ิมสงูขึน้
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สีนํา้เงนิ = เขม็ที ่1    สีเหลือง =เขม็ที ่2 สีเขยีว = เขม็ที ่3 รวมถงึ 4 และ 5

ความครอบคลุมของการรับวัคซนีตา้นโควิด 19 เข็มที ่1, 2, 3 และเข็มกระตุน้เพิม่เตมิ

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 17 เม.ย. 2565

*ข้อมูลจาก ศบค. ถึง 18 เม.ย. 2565
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56,011,444

10,673,739 

50,678,940

10,111,943 

25,017,499

5,010,964 
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ทั่วประเทศ ผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป

เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3

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

เขม็ที่ 1 เขม็ที่ 2 เขม็ที ่3 ขึน้ไป

ข้อมูลจาก ศบค. ถึง 18 เม.ย. 2565



Back to Contents 

สถานการณโ์ควดิ 19 ในประชากรกลุ่มเปราะบาง
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ไทย

85.5%

361,522 

อื่นๆ
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• เขมร ลาว และพมา่ คิดเป็นรอ้ยละ 5.3% 

ของยอดผูติ้ดเชือ้ท่ีมีการรายงานทัง้หมด

• กลุม่ผูติ้ดเชือ้ท่ีใหญ่ท่ีสดุ (รอ้ยละ 3.9) มา

จากประเทศพมา่

ยอดผู้ตดิเชือ้โควดิ 19 สะสมจนถงึปัจจุบนั แยกตามสัญชาต ิ(19 เมษายน 2565)

พม่า เขมร ลาวข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถึง 19 เม.ย. 2565
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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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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

ผูท่ี้อายตุาํกว่า 18 ปี

• หากเดนิทางกบัผูป้กครอง ไม่จาํเป็นตอ้งรบั

วคัซีนครบ

• หากเดนิทางคนเดียว

- อายตุาํว่า 12 ตอ้งไดร้บัวคัซีนครบ

- อาย ุ12-17 ตอ้งไดร้บัอย่างนอ้ย 1 เข็ม

3. เอกสารยืนยนัการชาํระเงินท่ีพกั SHA 

Etra++/AQ Hotel สาํหรบั 1 วนั และคา่

ตรวจ PCR 1 ครัง้ ชดุตรวจ ATK 1 ชดุ 

และการเดนิทางจากสนามบิน

4. ประกนัภยัวงเงินอย่างนอ้ย 20,000

ดอลลารส์าํหรบัคา่รกัษาพยาบาล 

(ยกเวน้สาํหรบัชาวไทยและชาวตา่งชาติ

ในระบบประกนัสขุภาพไทย) 

การลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนไม่เสียคา่ใชจ่้ายท่ี Thailand Pass 

(เวลาดาํเนินการ 3-7 วนั)

2. เดนิทางจากสนามบินไปท่ีพกัดว้ยเสน้ทาง/

วิธีการท่ีกาํหนดไว้

3. ตรวจ PCR และรอผลท่ีท่ีพกั

4. ตรวจ ATK ในวนัท่ี 5-6 และรายงานผลตรวจ

ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสขุกาํหนด 

หมายเหตุ
นกัทอ่งเท่ียวไม่ตอ้งแสดงเอกสารการตรวจ RT-PCR ก่อน

เดนิทางเขา้ประเทศไทยแลว้ แตข่อแนะนาํใหศ้กึษา

นโยบายของสายการบินและมาตรการเขา้เมืองของ

ประเทศท่ีตอ้งแวะพกัเปล่ียนเครื่อง

หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเตมิ ตดิตอ่กรมการกงสลุ

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

โปรดอ่านคาํถามทีพ่บบ่อยท่ี www.consular.mfa.go.th และ tp.consular.go.th สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเตมิ

หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเตมิ ตดิตอ่กรมการกงสลุ

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

โปรดอ่านคาํถามทีพ่บบ่อยท่ี www.consular.mfa.go.th และ tp.consular.go.th สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเตมิ

แซนดบ์็อกซ์
• พกัในเขตแซนดบ็์อกซ์ 5 วนั จากนัน้สามารถเดนิทางได้

ทั่วประเทศไทย

• เขตแซนดบ็์อกซใ์นปัจจบุนัประกอบดว้ยภเูก็ต กระบ่ี 

พงังา สรุาษฎรธ์านี (เกาะสมยุ เกาะเตา่ และเกาะพงนั) 

ชลบรุี (พทัยาและบางอาํเภอ) และตราด (เกาะชา้ง)

เอกสารทีต้่องใช้

1. หนงัสือเดนิทาง

2. เอกสารการรบัวคัซีน

ผู้ทีอ่ายุ 18 ปีตอ้งไดร้บัวคัซีนครบ

ผู้ทีอ่ายุตาํกว่า 18 ปี

• หากเดนิทางกบัผูป้กครอง ไม่จาํเป็นตอ้งรบัวคัซีนครบ

• หากเดนิทางคนเดียว

- อายตุาํว่า 12 ตอ้งไดร้บัวคัซีนครบ

- อาย ุ12-17 ตอ้งไดร้บัอย่างนอ้ย 1 เข็ม

3. เอกสารการชาํระเงินท่ีพกั SHA Etra++/AQ 

Hotel สาํหรบั 1 วนั และคา่ตรวจ PCR 1 ครัง้* ชดุ

ตรวจ ATK 1 ชดุ และการเดนิทางจากสนามบิน

4. ประกนัภยัวงเงินอย่างนอ้ย 20,000 ดอลลาร์

สาํหรบัคา่รกัษาพยาบาล (ยกเวน้สาํหรบัชาวไทย

และชาวตา่งชาตใินระบบประกนัสขุภาพไทย) 

*จะมกีารตรวจ RT-PCR ในวันที ่0-1

สถานกักกนัโรคทางเลือก
• เขา้พกั 5 วนั ทัง้นกัเดนิทางท่ีไดร้บัวคัซีนครบ

และท่ียงัไม่ไดร้บัวคัซีน

เอกสารทีต้่องใช้

1. หนงัสือเดนิทาง

2. เอกสารยืนยนัการชาํระเงินท่ีพกั AQ Hotel 

สาํหรบั 5 วนั และคา่ตรวจ PCR 1 ครัง้* และการ

เดนิทางจากสนามบิน

3. ประกนัภยัวงเงินอย่างนอ้ย 20,000 ดอลลาร์

สาํหรบัคา่รกัษาพยาบาล (ยกเวน้สาํหรบัชาวไทย

และชาวตา่งชาตใินระบบประกนัสขุภาพไทย) 

*จะมกีารตรวจ RT-PCR ในวันที ่4-5

หมายเหตุ – เวลาดาํเนินการสาํหรับ Thailand Pass คอื 3-7 วัน

– นักท่องเทีย่วไม่ต้องแสดงเอกสารการตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทางเข้าประเทศไทยแล้ว 

แตข่อแนะนาํใหศ้กึษานโยบายของสายการบินและมาตรการเขา้เมืองของประเทศท่ีตอ้งแวะพกัเปล่ียนเครื่อง
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หลกัฐานปัจจบุนัชีใ้หเ้ห็นว่าราวรอ้ยละ 10-20 ของผูท่ี้ติดเชือ้โควิด 19 จะประสบกบั 

“กลุม่อาการหลงัโควิด 19” หรอืท่ีเรยีกว่า “ลองโควิด” อนัประกอบดว้ยอาการเรือ้รงั

มากมาย ซึ่งอาจเกิดขึน้ไดแ้มก้บัผูท่ี้มีอาการเพียงเลก็นอ้ยหรอืไมมี่อาการเลย อย่างไรก็

ตาม ขอ้มลูท่ีเรามีในขณะนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าอาการลองโควิดมีความสมัพนัธก์บัอาการ

ป่วยท่ีรุนแรงจากการติดเชือ้ท่ีเกิดขึน้ก่อนหนา้

โดยทั่วไป อาการลองโควิดจะเริม่ขึน้หลงัจากท่ีผูป่้วยเริม่ฟ้ืนตวัจากการติดเชือ้โควิด 19 

แบบรุนแรงเฉียบพลนั แต่ก็สามารถเกิดขึน้ในลกัษณะท่ีต่อเน่ืองจากอาการป่วยท่ีมีมา

แต่ตน้ไดด้ว้ย อาการลองโควิดเกิดขึน้และหายไปตามกาลเวลา และในบรรดาอาการท่ี

พบกว่า 200 อาการ 3 อาการท่ีพบบอ่ยท่ีสดุคือ หายใจไมอ่ิ่ม สมองลา้ และอ่อนเพลีย

3 เดือนหลงัจากท่ีคณุไดร้บัการวินิจฉยัว่าติดเชือ้โควิด 19 แบบรุนแรงเฉียบพลนั หาก

คณุยงัหายใจลาํบาก สมองลา้ หรอือ่อนเพลยี คณุอาจจะกาํลงัประสบกบัอาการลองโค

วิดและควรปรกึษาแพทย ์ซึ่งถือเป็นสิ่งสาํคญัแมค้ณุจะรูส้กึว่ารบัมือกบัอาการท่ีเกิดขึน้

ไดโ้ดยไมส่ง่ผลกระทบต่อการใชชี้วิตประจาํวนั เน่ืองจากอาการท่ีเกิดขึน้อาจมีสาเหตมุา

จากความเจ็บป่วยอ่ืน ๆ ซึ่งตอ้งไดร้บัการรกัษาท่ีต่างออกไป

คาํอธิบาย: 
กลุ่มอาการหลังโควิด 19 (ลองโควิด)

ถาม: ลองโควิดคืออะไรและจะเกดิขึน้เมื่อไหร่

ตอบ: คนส่วนใหญ่จะฟ้ืนตวัจากโควิดไดภ้ายใน 3 เดือน ดงันัน้ หากเวลาผ่านไปแลว้ 3 เดือนตัง้แต่วนัท่ีคณุไดร้บัการวินิจฉยัว่าติดเชือ้

โควิด 19 และคณุยงัคงรูส้กึไม่สบาย และปรากฏอาการในกลุ่มลองโควิด เช่น หายใจขดั สมองลา้ หรอือ่อนเพลีย คณุควรพบแพทย์

เพ่ือรบัการประเมินและวินิจฉยั แพทยแ์ละนกับาํบดัดา้นอ่ืน ๆ สามารถช่วยออกแบบแนวทางฟ้ืนฟเูพ่ือใหค้ณุรบัมือกบัอาการลองโควิด

เรายงัไมท่ราบแน่ชดัเก่ียวกบัอาการทัง้หมดและระยะเวลาของลองโควิด หลกัฐานปัจจบุนั

บง่ชีว้่าลองโควิดอาจกินเวลาอย่างนอ้ย 2 เดือน แต่ผูป่้วยบางรายอาจมีอาการนานถึง 6 

เดือน 1 ปี หรอืนานกว่านัน้ นอกจากนีเ้รายงัพบความผิดปกติของปอด อาการของโรค

หลอดเลือดหวัใจ และภาวะแทรกซอ้น เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หวัใจวาย ลิ่มเลือด และ

การเสียชีวิต ในระยะเวลา 1 ปีหลงัจากเริม่มีอาการ

เน่ืองจากลองโควิดเป็นกลุม่อาการท่ีกวา้งมากและกระทบกบัหลายระบบในรา่งกาย เรา

จงึไมมี่ยาหรอืวิธีรกัษาเฉพาะ หากอาการไมรุ่นแรง ผูป่้วยสามารถดแูลตนเองเพ่ือ

ยกระดบัสขุภาวะของตนได ้เช่น ลดกิจกรรมเม่ือรูส้กึเหน่ือยลา้หรอืหายใจไมอ่ิ่ม และหาก

มีปัญหาดา้นการควบคมุสมาธิ ใหค้่อย ๆ จดจ่อกบังานทีละชิน้ ถา้หากอาการเหลา่นี ้

กระทบตอ่ชีวิตของคณุอยา่งมาก หรอืหนกัขึน้หรอืเปลี่ยนแปลงไป องคก์ารอนามยัโลก

แนะนาํใหพ้บแพทย ์ซึ่งอาจแนะนาํใหค้ณุเขา้รบับรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ

4/20/2022 COVID-19 Update

คลิกท่ีภาพเพ่ือฟัง ดร. เจเน็ต ดิแอซ หวัหนา้ดา้นคลนิิกของ

องคก์ารอนามยัโลก พดูถึงอาการลองโควิด 
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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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