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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 27 เมษายน 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 233

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 18,692 (19,655) ราย 5% ผูเสียชีวิต 126 (121) ราย 24%

หายดีแลว 22,883 (25,313) ราย 10% ยอดรับวัคซีน 37,054 (139,673) เข็ม      74%

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 4,209,165 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 28,144 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 20 ถึง 26 เมษายน 2565 (เปรียบเทียบกับสัปดาหกอนหนา) 

ประเด็นสื่อสารหลัก

│การระบาดในระดับชุมชนยังคงเกิดขึ้นเปนวงกวางทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│
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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บทวิเคราะหสถานการณ

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูติดเชื้อโควิด 19 รายใหมที่ไดรับการยืนยันจากหองปฏิบัติการ (ผลตรวจเชื้อดวยวิธี PCR เปนบวก) ลดลงรอยละ 5 ใน 7 วันที่ผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน และยอดรวมของผูติดเชื้อโควิด 19 ทั้งหมดใน

ประเทศไทยมีมากกวา 4.2 ลานราย ยอดผูติดเชื้อยังคงลดลงเปนสัปดาหที่สาม อยางไรก็ตาม อัตราการลดของตัวเลข (รอยละ 5) ถือวาชาลงจากรอยละ 18 ในสัปดาหกอนหนา เราตองจับตาดูสถานการณตออีกสักนิดเพื่อใหแนใจ

วายอดรายสัปดาหที่ลดลงนี้เปนสัญญาณวาการระบาดในชุมชนกําลังลดลงจริง ๆ ไมไดมาจากการรายงานผลตรวจเชื้อที่ขาดชวงในวันหยุดสงกรานตและวันหยุดอ่ืนๆ ในชวงนี้ ยอดเฉลี่ยรายวันของผูที่เปนไปไดวาติดเชื้อ (ผลตรวจ

ดวยชุดตรวจ ATK เปนบวก) ใน 7 วันที่ผานมา (16,222) เพิ่มขึ้นอยางมากถึงรอยละ 30 เทียบกับสัปดาหกอน (12,446) แตตัวเลขที่ตํ่าในสัปดาหกอนก็อาจเปนผลมาจากที่ประชาชนรายงานผลตรวจเชื้อในชวงสงกรานตนอยลง 

และเนื่องจากผูที่มีผลตรวจ ATK เปนบวก ไมใชวาทุกคนที่ทําการยืนยันผลตรวจอีกครั้งดวยวิธี PCR จึงเปนไปไดวา “ยอดรวมทั้งหมด” ของผูติดเชื้อรายวันยังคงสูง และแมวายอดผูติดเชื้อรายใหมจะกําลังลดลง และยอดผูปวยหนัก

และผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจยังทรงตัว แตยอดผูเสียชีวิตไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตตนป

• ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานครยังคงสูงที่สุดและกลับมาเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลงเม่ือ 2-3 สัปดาหกอน ยอดเฉลี่ยรายวันในสัปดาหที่ผานมา (3,351) สูงกวาสัปดาหกอนหนา (3,133) รอยละ 6.9

• ยอดผูติดเชื้อเฉลี่ยรายวันที่ลดลงทําใหยอดของผูปวยโควิด 19 “ที่ยังมีเชื้อ” ทั้งหมด (183,510) ลดลงไปรอยละ 16 ใน 7 วันที่ผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน ผูปวยสวนใหญยังคงไดรับการดูแลในโฮสปเทล ศูนยแยกกักโรคใน

ชุมชน และบาน ยอดการครองเตียงเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 ในโรงพยาบาลของสัปดาหที่แลว (46,726) ลดลงรอยละ 19 จากสัปดาหกอนหนา (57,775) 

• ในทางกลับกัน ยอดผูเสียชีวิตเฉลี่ยรายวันอยูที่ 126 รายในสัปดาหที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 4 เทียบกับ 121 รายในสัปดาหกอนหนา ถือวาตัวเลขเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตเดือนมกราคม แตชาลงอยางมากเม่ือเทียบกับสัปดาห

กอนหนาที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 23

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 ใน 7 วันที่ผานมา (1,955) ลดลงรอยละ 4.7 ถือเปนการลดลงครั้งแรกในรอบ 11 สัปดาห และตัวเลขกลับลงมาตํ่ากวาสองพัน (2,051) ซึ่งเปนยอดของสัปดาหกอน ยอดเฉลี่ยรายวัน

ของผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจใน 7 วันที่ผานมา (895) เพิ่มขึ้นเล็กนอยที่รอยละ 0.9 จากยอดเฉลี่ยของสัปดาหกอนหนา ถือเปนสัปดาหที่ 4 ที่ยอดผูปวยกลุมนี้เพิ่มขึ้นชาลง

• นโยบายที่ไมบังคับใหยืนยันผลตรวจเชื้อดวยวิธี PCR และการใชชุดแอนติเจนแบบเร็วอยางแพรหลาย (รวมถึงชุดตรวจที่มีจําหนายทั่วไปซึ่งอาจไมมีการรายงานผลตรวจ) ยังคงทําใหการติดตามสถานการณอยางแมนยําเปนไปได

ยาก อยางไรก็ดี จากขอมูลที่มีการรรายงาน เราพบวามีการแพรระบาดของโอมิครอนเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน คิดเปนเกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 47 หรือ 1.9 ลานคน) ของผูปวยโควิด 19 ทั้งหมด (4.2 ลานคน) ในประเทศไทยทีมี่การ

รายงานในชวง 4 เดือนลาสุด ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งเปนชวงเวลาที่สายพันธุโอมิครอนเริ่มกลายเปนสายพันธุหลัก

• แมวาระบบสุขภาพจะตองรับภาระจากยอดผูติดเชื้อโควิด 19 ที่สูงในชวงนี้ อัตราการรับวัคซีนตานโควิด 19 ในประเทศไทยก็ยังคงชวยลดระดับของการปวยรุนแรงและการเสียชีวิตที่เกิดจากเชื้อโควิด 19 สายพันธุตาง ๆ ที่กําลัง

ระบาดไดมาก อัตราการรับวัคซีนที่สูงในประชากรยังชวยลดการแพรกระจายเชื้อโควิด 19 ไดดวย ทั้งนี้อัตราการฉีดวัคซีนยังคงตํ่าในบางจังหวัดและในกลุมเสี่ยงที่สําคัญบางกลุม ศบค. พบรูปแบบทางประชากรของผูเสียชีวิตวา

เปนผูที่อยูในกลุมเปราะบางและเปนผูที่รับวัคซีนไมครบ ในจํานวนผูเสียชีวิต 124 รายที่รายงานเม่ือวันที่ 25 เมษายน รอยละ 96 อยูในกลุมเปราะบาง รอยละ 94 ไมไดรับวัคซีนเข็มกระตุนซึ่งพบวามีประสิทธิภาพสูงในการปองกัน

การปวยรุนแรงจากสายพันธุโอมิครอน
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สถานการณระดับโลก
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห (26 เม.ย. 2565)

508,041,253 ยอดรวมผูติดเชื้อ

379,084 ผูติดเช้ือใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

6,224,220 ยอดรวมผูเสียชีวิต

2,718 ผูเสียชีวิตรายใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

11,324,805,837 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีด (17 เม.ย. 
2565)

5,100,316,294 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 เข็ม

4,579,350,070 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

ท่ีมา: https://covid19.who.int/ - ณ วันท่ี 26 เม.ย. 2565 (ขอมูลการฉีดวัคซีนถึง 17 เม.ย. 2565)

สถานการณแบงตามภูมิภาคขององคการอนามัยโลก

ยุโรป

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

แปซิฟกตะวันตก

เมดเิตอเรเนียนตะวันออก

แอฟริกา

https://covid19.who.int/
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สถานการณระดับประเทศ
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ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 1

ยอดผูติดเช้ือ

รวม

ยอดเฉลี่ย

7วัน

ยอดผูเสียชีวิต

รวม

ยอดเฉลี่ย 7

วัน

4,194,684 18,692 28,019 126

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มท่ี 1

ยอดรับวัคซีน 

เข็มท่ี 2

56,162,809* 51,027,660*

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มท่ี 3

25,502,732*

4/27/2022COVID-19 Update

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 26 เม.ย. 2565

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 25 เม.ย. 2565
รายใหม สะสม

7
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ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)
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ผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย

จํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ในสัปดาหที่ผานมา
ชะลอลงจากรอยละ 23 ในสัปดาหกอนหนา

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ถงึ 26 เม.ย. 2565

ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)
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ผูปวยหนัก

ยอดปจจุบัน: 1,825

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 1,995

ยอดลดลงในชวง 7 วัน: รอยละ 4.7%*

ยอ
ดร

าย
วัน

-ผ
ูป

วย
ห

น
ัก

ยอดผูปวยหนักลดลงเปนคร้ังแรกในรอบ 11 สัปดาห 

ยอดผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจเพ่ิมขึ้นเลก็นอย รอยละ 0.9 

ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ

ยอดปจจุบัน: 868

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 895

ยอดเพ่ิมขึ้นในชวง 7 วัน: รอยละ 0.9%*

ผูปวยหนักและผูปวยใชเครื่องชวยหายใจจากโควิด 19

ยอ
ดร

าย
วัน

-ผ
ูป

วย
ใช

เค
รื่อ

งช
วย

ห
าย

ใจ

ผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 26 เม.ย. 2565 *เปรียบเทียบกับสัปดาหกอน
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COVID-19 Update 4/27/202210

อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลลดลงรอยละ 19

ใน 7 วันที่ผานมา 

• ยอดครองเตียงเฉลี่ย 7 วัน: 46,726

• ยอดเฉลี่ยลดลงในรอบ 7 วัน: รอยละ 19.1

หมายเหต ุ– ตวัเลขเหล่านีไ้ม่รวมผูที้อ่ยู่ในโฮสปิเทล 

หรือแยกกักโรคในชุมชนหรือท่ีบาน

• ยอดรวมผูปวยมีเชื้อเฉลี่ย 7 วัน: 183,510

• ยอดลดดงในรอบ 7 วัน: รอยละ 15.8

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

อัตราการครองเตียงโดยผูปวยโควิดในประเทศไทย (เฉล่ีย 7 วัน) และยอดผูปวยหนัก

การครองเตียงและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน

ยอ
ดผ

ูป
วย

ใน
โร

งพ
ยา

บ
าล

ยอ
ดผ

ูป
วย

ห
นั

กร
าย

วัน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 26 เม.ย. 2565 ผูปวยหนัก
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สถานการณระดับจังหวัด
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ยอดผูติดเช้ือ ยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอทัง้หมด

COVID-19 Update 4/27/202212

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ผูติดเชื้อรายวันของสัปดาหที่แลวใน

กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.9

เม่ือเทียบกับสัปดาหกอน

สัดสวนยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานครตอยอดผูติดเชื้อในชุมชนทั้งหมด

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 26 เม.ย. 2565
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• อัตราผูติดเช้ือรายใหมยังคงแปรผันสูงต้ังแตตํ่ากวา 1 รายตอประชากรหนึ่งลาน

คน (ลําพูน) ถึง 573 รายตอประชากรหนึ่งลานคน (หนองคาย) 

o 11 จังหวัด (รอยละ 14) รายงานยอดเฉลี่ยตํ่ากวา 100 รายตอ 1 ประชากร

ลานคน และ 10 จังหวัด (รอยละ 13) อยูในกลุมจังหวัดที่มียอดผูติดเช้ือราย

ใหมสูงคือ 400 รายหรือมากกวาตอประชากร 1 ลานคน

• จังหวัดที่รายงานยอดผูติดเช้ือสูงสุด ไดแก กรุงเทพมหานคร อางทอง และจังหวัด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (หนองคายและขอนแกน) สวนจังหวัดในภาค

ตะวันออกและภาคตะวันตกตอนกลางรายงานยอดที่เพิ่มสูงข้ึน 

o ยอดที่เพิ่มข้ึนในจังหวัดเขตชนบทบางแหง โดยเฉพาะในภาคตะวันออก อาจ

มีสาเหตุมาจากการเดินทางกลับบานของประชาชนในชวงสงกรานต 

• อัตราผูติดเช้ือที่ตํ่าที่สุดพบตามแนวจังหวัดไลจากภาคใตตอนลางจนถึงภาคเหนือ

ตอนบน รวมถึงจังหวัดที่มีพรมแดนติดประเทศมาเลเซียในภาคใต และติดประเทศ

เมียนมารในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคตะวันออกบางจังหวัด

แผนที่ผูปวยโควิด 19 รายใหมตอประชากรลานคน
แยกตามจังหวัด
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ยอดผูเสียชีวิตรายใหมจากโควิด 19 ตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด

• ยอดเฉลี่ยของผูเสียชีวิตตอประชากรหนึ่งลานคนในสัปดาหที่ผานมา มีต้ังแต 0

ราย (ชัยนาท พะเยา พังงา) ถึง 6.4 ราย (อุทัยธาน)ี ตอประชากรหนึ่งลานคน

o กวา 1 ใน 3 ของจังหวัดในประเทศไทย (รอยละ 27.35) รายงานยอด

ผูเสียชีวิตเฉลี่ย 1 รายหรือนอยกวาตอประชากร 1 ลานคน (ที่นอยกวา 1 

รายคือตัวเลขจากการหาคาเฉลี่ย)

o 2 จังหวัดในกลุมที่มียอดผูเสียชีวิตระดับสูง (อุทัยธานีและสิงหบุรี) รายงาน

ผูเสียชีวิต 6 รายหรือมากกวาตอประชากร 1 ลานคน

• จังหวัดที่รายงานยอดผูติดเช้ือสูงข้ึนในสัปดาหนี้คอนขางคลายคลึงกับสัปดาห

กอน โดยเฉพาะจังหวัดตราด และไมมีจังหวัดใดเลยในภาคใตที่รายงานยอด

เฉลี่ยของผูเสียชีวิตสูงข้ึน

• ขอมูลที่นาสนใจคือจังหวัดแมฮองสอนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือรายงาน

ยอดผูเสียชีวิตสูงข้ึน (4.1 รายตอประชากร 1 ลานคน) แตมียอดผูติดเช้ือราย

ใหมลดลง (88 รายตอประชากร 1 ลานคน – ดูแผนที่ในสไลด 13)
ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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การเปลี่ยนแปลงของ “อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ” (TPR)*

ยอดในชุมชน อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)

* อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือ (TPR) คือรอยละของการตรวจ PCR ในหนึ่งวันทีพ่บผลเปนบวก
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข 

ถงึ 26 เม.ย. 2565

ยอดในชุมชน อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)

อัตราการพบผูติดเช้ือในระดับประเทศลดลงใน 

11 วันที่ผานมา จากรอยละ 32 เปนรอยละ 24
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ยอดผูติดเช้ือในชุมชนจากการตรวจ PCR และจากการตรวจ ATK ยอดผูติดเช้ือในชุมชนจากการตรวจ PCR รอยละของ ATK ตอ PCR เฉลี่ย 7 วัน

ยอดผูติดเช้ือในชุมชนที่ไดรับการยืนยันจากการตรวจดวยวิธี PCR 
และยอดผูติดเช้ือที่ทราบผลจากการใชชุดตรวจแอนติเจน (ATK)

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 26 เม.ย. 2565

ยอดรวม PCR และ ATK ยอดรวม PCRรอยละของ ATK ตอ PCR เฉลี่ย 7 วัน

สัดสวนรายวันของผูที่เปนไปไดวาติดเช้ือจากการตรวจดวยชุด

ตรวจ ATK เมื่อเทียบกับยอดผูติดเช้ือยืนยันจากการตรวจดวย

วิธี PCR กําลังลดลง แตผันผวนสูงวันตอวัน
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ยอดรวมเข็มที่ 1 ยอดรวมเข็มที่ 2 ยอดรวมเข็มที่ 3

ประชากรที่ไดรับ

เข็มที่ 1: 56,162,809

เข็มที่ 2: 51,027,660

เข็มที่ 3: 25,502,738

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวมเข็ม 1 ยอดรวมเข็ม 2 ยอดรวมเข็ม 3
ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 25 เม.ย. 2565
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แผนที่แสดงความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอ
ประชากรหนึ่งลานคน แยกตามจังหวัด 

• ความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ยังคงแตกตางกันไปใน 77 จังหวัด ตั้งแตรอยละ 45 

ของประชากรในจังหวัด (นราธิวาส) จนถึงรอยละ 100 (กรุงเทพมหานคร)

o 2 จังหวัดที่มีความครอบคลุมต่ํากวารอยละ 50 อยูในภาคใตทั้งคู (นราธิวาสและปตตานี) 

o 2 จังหวัดที่มีความครอบคลุมสูงกวารอยละ 90 คือกรุงเทพมหานครและเขตเมืองใหญ

(กรุงเทพมหานครและนนทบุรี)

• ความครอบคลุมของการฉีดวัคซนีที่ต่ําที่สดุยังคงอยูในจังหวดัชนบทตามแนวชายแดนภาคใต 

(ยะลา รอยละ 53 นราธิวาส รอยละ 45 และปตตานี รอยละ 46) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(บึงกาฬ รอยละ 58) และภาคตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ (แมฮองสอน รอยละ 54 

กาญจนบุรี รอยละ 56 และตาก รอยละ 56) 

• เชนเดียวกันสัปดาหที่แลว จังหวัดตากและแมฮองสอนท่ีมีพรมแดนติดประเทศเมียนมารทาง

ตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือมีความครอบคลุมของการฉีดวคัซีนเข็มที่ 2 ในระดับต่ํา แตก็

รายงานยอดผูปวยรายใหมท่ีต่ําเชนกัน (ดูแผนท่ีในสไลด 13) ในทางตรงขาม จังหวัด

กาญจนบุรีท่ีก็มีความครอบคลุมของการฉดีวัคซนีเข็มที่ 2 ต่ํา กลับพบวายอดผูติดเชื้อรายใหม

ตอประชากรหนึ่งลานคนเพิ่มสูงขึ้น
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สีน้ําเงิน = เข็มที่ 1    สีเหลือง =เข็มที่ 2 สีเขียว = เข็มที่ 3 ขึ้นไป

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 เข็มที่ 1, 2, 3 และเข็มกระตุนเพิ่มเติม

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 24 เม.ย. 2565

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 25 เม.ย. 2565

**ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 24 เม.ย. 2565
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ทั่วประเทศ* ผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป**

เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 ขึ้นไป
*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 25 เม.ย. 2565

**ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 24 เม.ย. 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 5.1% ของยอดผูติดเชื้อท่ีมีการ

รายงานท้ังหมด

• ลดลงจากเกือบรอยละ 10 จากยอดเกาของผูติดเชื้อในกลุม

ประเทศน้ี

• กลุมผูติดเชื้อท่ีใหญท่ีสุด (รอยละ 3.8) มาจากประเทศพมา

ยอดผูติดเช้ือโควิด 19 สะสมจนถึงปจจุบัน แยกตามสัญชาติ (24 เมษายน 2565)

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 24 เม.ย. 2565
พมา เขมร ลาว
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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
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**

Ų̈−Æ̊È−ŁÏ¬©Ę̈ŒÏ±µ–È±Ų̈©Î¬"19 ÙÀ–Û̊ flÚ¬á̊Û×Ê©Ë®−Ófl±

* 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

28
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ระบบภูมิคุมกันของเราเปนสิ่งท่ีซับซอน มันประกอบดวยอวัยวะ เซลล และโปรตีนตาง ๆ ท่ีชวยกัน

ทํางานเพ่ือปกปองเราจากเช้ือโรคนานา ไมวาจะเปนไวรัส แบคทีเรีย และเห็ดรา ซ่ึงสามารถกอ

โรคตาง ๆ เชน โควิด 19 ซ่ึงเกิดจากไวรัส SARS-CoV-2

เม่ือระบบภูมิคุมกันของเราเผชิญกับเช้ือโรคผูบุกรุก เชน ไวรัส SAR-CoV2 ระบบจะสรางปฏิกิริยา

ลูกโซทันที การปองกันดานแรกคือการตอบสนองแบบท่ัวไปท่ียังไมเฉพาะเจาะจง เพราะระบบ

ภูมิคุมกันยังไมรูวาผูบุกรุกคือเช้ืออะไร เพียงแตรูวาเปนผูบุกรุกท่ีไมควรจะอยูในรางกายและตอง

ทําอะไรสักอยางเพ่ือกําจัด หนวยตอบสนองตามธรรมชาติของรางกายชุดน้ีประกอบดวยเซลลท่ี

จะลอม (กิน) ผูบุกรุกแปลกหนาเพ่ือหยุดไมใหมันแพรไปท่ัวรางกายของเรา

ขณะท่ีปราการดานแรกทํางานอยางแข็งขัน สวนท่ีสองของระบบภูมิคุมกันก็เรียนรูเกี่ยวกับผูบุก

รุกแปลกหนาเพ่ือสรางการตอบสนองท่ีเฉพาะเจาะจงตอเช้ือโรคน้ัน รวมถึงการสรางแอนติบอดี

และเซลลท่ีทําหนาท่ีโจมตีและทําลายเช้ือโรคผูบุกรุกและเซลลท่ีติดเช้ือ เซลลนักรบท่ีสําคัญคือ B-

cells และ T-cells ท่ีสามารถจดจําช้ินสวนของผูบุกรุกได (ช้ินสวนท่ีวาน้ันสําหรับไวรัส SARS-

CoV-2 ท่ีกอโรคโควิด 19 ก็คือ “โปรตีนหนาม”) ดังน้ันเม่ือรางกายเจอช้ินสวนน้ันอีก ระบบ

ภูมิคุมกันก็ไดเตรียมพรอมแลวและสามารถสรางแนวปองกันอยางรวดเร็วเพ่ือจํากัดความ

เสียหายจากการติดเช้ือ ในสวนน้ีเองท่ีวัคซีนมีบทบาทสําคัญในการปกปองเรา

คําอธิบาย: 
การสรางภูมิคุมกันและวัคซีน

ถาม: การสรางภูมิคุมกันคืออะไร

ตอบ: การสรางภูมิคุมกันเปนกระบวนการกระตุนระบบภูมิคุมกันดวยการฉีดวัคซีนราวกับวาเราไดติดเช้ือจริง ๆ เพ่ือปกปองเราจากโรค

ท่ีเกิดจากไวรัส แบคทีเรีย และเช้ือราท่ีมาโจมตีรางกาย วัคซีนจะฝกระบบภูมิคุมกันใหรูจักและตอบสนองตอเช้ือโรคท่ีบุกรุก ดังน้ันหาก

เราติดเช้ือข้ึนมาจริง ๆ ในอนาคต ระบบภูมิคุมกันก็จะสามารถจูโจมผูบุกรุกไดอยางรวดเร็วกอนท่ีเราจะปวย

วัคซีนจะเลียนแบบเชื้อโรคผูบุกรุกในบางสวนเพื่อฝกใหระบบภูมิคุมกันของเราปรับตัวและตอบสนองอยาง

รวดเร็วหากรางกายของเราติดเชื้อชนิดเดียวกันอีกครั้ง ที่สําคัญก็คือวัคซีนสามารถทําเชนนี้ไดโดยที่รางกายไม

ตองเจ็บปวยเหมือนกับการติดเชื้อจริง ๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากโรคบางอยาง ไมวาจะเปนอาการลองโควิดท่ี

อาจกินเวลา 3 เดือนหลังจากที่ผูปวยหายจากโควิด 19 และหลักฐานใหมยังแสดงใหเห็นวาอาการน้ีอาจคงอยูได

ถึงหน่ึงปหรือนานกวาน้ัน

วัคซีนคือหนึ่งในความกาวหนาที่สําคัญดานสาธารณสุขในศตวรรษที่ผานมาซึ่งชวยชีวิตคนนับลาน และยืด

อายุขัยของมนุษยไดอยางมาก หากไมมีวัคซีน เราจะเสี่ยงตอการปวยรุนแรงและความทุพพลภาพจากโรคตาง ๆ 

เชน โรคหัด เย่ือหุมสมองอักเสบ ปอดบวม บาดทะยัก และโปลิโอ แมวาโรคบางชนิดจะกลายเปนโรคที่พบไดไม

บอยอีกแลว แตเชื้อท่ีกอโรคก็ยังไมไดหายไป ยังไมรวมถึงโรคติดเชื้อที่สามารถขามพรมแดนไดอยางงายดาย

และแพรไปสูทุกคนท่ีไมไดรับการปกปอง ดังน้ัน การฉีดวัคซีนจึงเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปกปองเรา

จากโรคตาง ๆ ท่ีอาจทําใหปวยหนักและเสียชีวิตได

เหตุผลหลัก 2 ประการในการรับวัคซีนคือเพื่อปกปองตนเองและคนรอบขางเพราะบางคนก็ไมสามารถรับวัคซีน

ได เชน ทารกที่อายุนอยมากและผูที่ปวยหนักหรือมีอาการแพบางอยาง ความปลอดภัยของพวกเขาจึงขึ้นอยูกับ

การเขารับวัคซีนของผูอ่ืนที่สามารถรับวัคซีนไดเพื่อใหแนใจวาพวกเขาจะปลอดภัยจากโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน

4/27/2022 COVID-19 Update

คลิกท่ีภาพเพื่อฟง ดร. ซุมยา สวามินาธาน หัวหนานักวิทยาศาสตร

ขององคการอนามัยโลก อธิบายวารางกายสรางภูมิคุมกันอยางไร

เมื่อเจอไวรัสชนิดใหม เชน SARS-CoV-2
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https://youtu.be/OwtoxcVQa4I
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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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