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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 4 พฤษภาคม 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 234

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 12,407 (18,692) ราย 34% ผูเสียชีวิต 108 (126) ราย 14%

หายดีแลว 19,236 (22,883) ราย 2% ยอดรับวัคซีน 176,305 เข็ม (37,054) 376%

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 4,290,418 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 28,860 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 27 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2565 (เปรียบเทียบกับสัปดาหกอนหนา) 

ประเด็นสื่อสารหลัก

│การระบาดของโควิด 19 ในระดับชุมชนลดลงทั่วประเทศไทย │

│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

เปนคร้ังแรกในป 2565 ท่ียอดผูปวยรายใหม ผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ และผูเสียชีวิตลดลงเปนรายสัปดาห ยอดเฉลี่ยรายวันของผูติดเช้ือโควิด 19 รายใหมท่ีไดรับการยืนยันจาก
หองปฏิบัติการ (ผลตรวจเช้ือดวยวิธี PCR เปนบวก) ลดลงรอยละ 34 ใน 7 วันท่ีผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน ซ่ึงลดลงรอยละ 5 ไมมีสัญญาณวายอดผูปวยเพิ่มขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต
และวันหยุดท่ีผานมา และยอดท่ีลดลงตอเน่ืองเปนสัปดาหท่ี 4 น้ีอาจสะทอนวาการระบาดระลอกท่ี 5 ในประเทศไทยซ่ึงมีโอมิครอนเปนสายพันธุหลักกําลังลดลงอยางแทจริง 
ยอดเฉลี่ยรายวันของผูท่ีเปนไปไดวาติดเช้ือ (ผลตรวจดวยชุดตรวจ ATK เปนบวก) ใน 7 วันท่ีผานมา (9,994) ลดลงรอยละ 38 อยางไรก็ตาม การรายงานผลตรวจ ATK มีความผันผวนมาก ท้ัง
เพ่ิมข้ึนและลดลงสลับกันไปในหลายสัปดาหท่ีผานมา เม่ือรวมผลการตรวจเช้ือดวยวิธี PCR และ ATK (ผูท่ีมีผลตรวจ ATK เปนบวก ไมใชวาทุกคนท่ีทําการยืนยันผลตรวจอีกคร้ังดวยวิธี PCR) 
เขาดวยกัน เปนไปไดวา “ยอดรวมท้ังหมด” ของผูติดเช้ือรายวัน (14,737) นาจะอยูราว ๆ กึ่งหน่ึงของยอดเม่ือ 7 วันท่ีผานมา (27,635) 

ยอดผูติดเช้ือรายวันในกรุงเทพมหานครยังคงสูงสุด แตลดลงรอยละ 7.7 (3,092) ใน 7 วันท่ีผานมา สวนทางกับการเพ่ิมข้ึนในสัปดาหกอน และกลับมาสานตอการลดระดับของจํานวนผูติดเช้ือท่ี
เกิดข้ึนใน 3 สัปดาหกอนหนา 

ยอดผูปวยรายใหมท่ีลดลงทําใหยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 “ท่ียังมีเช้ือ” ท้ังหมด (145,405) ลดตามไปดวยรอยละ 21 ใน 7 วันท่ีผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน (ลดลงรอยละ 16) 
ผูปวยสวนใหญยังคงไดรับการดูแลในโฮสปเทล ศูนยแยกกักโรคในชุมชน และบาน ยอดการครองเตียงเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 ในโรงพยาบาลของสัปดาหท่ีแลว (37,735) ลดลงรอยละ 19 
คลายกับสัปดาหกอนหนา แตถึงกระน้ัน ยอดผูปวยท่ียังมีเช้ือก็ยังคงสูงและเปนสองเทาของยอดในระลอกท่ี 3 ของประเทศไทยท่ีมีอัลฟาเปนสายพันธุหลัก

ยอดผูเสียชีวิตเฉลี่ยรายวันลดลงเปนคร้ังท่ี 2 ตั้งแตสัปดาหของวันท่ี 25 มกราคม โดยลดลงรอยละ 14 อยางไรก็ตามยอดเฉลี่ยรายวันยังคงสูงและสูงกวา 100 รายตอวัน แมจะลดลงมาอยูท่ี 108 
จาก 126 ในสัปดาหกอนหนาน้ีก็ตาม 

ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 ใน 7 วันท่ีผานมา (1,773) ลดลงอยางมากจากสัปดาหกอนหนา (จากรอยละ 4.7 เปนรอยละ 9.3) ถือเปนการลดลงในสัปดาหท่ี 2 และเปนการ
ลดลงติดตอกัน 2 สัปดาหคร้ังแรกตั้งแตตนเดือนกุมภาพันธ ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจใน 7 วันท่ีผานมา (827) ลดลงรอยละ 7.6 เปนการลดลงคร้ังแรกตั้งแต 1 กุมภาพันธ 

แมวายอดผูปวยรายใหมกําลังลดลงในระดับประเทศ นโยบายท่ีไมบังคับใหยืนยันผลตรวจเช้ือดวยวิธี PCR และการใชชุดแอนติเจนแบบเร็วอยางแพรหลาย (รวมถึงชุดตรวจท่ีมีจําหนายท่ัวไปซ่ึง
อาจไมมีการรายงานผลตรวจ) ยังคงทําใหการติดตามสถานการณอยางแมนยําเปนไปไดยาก จากขอมูลท่ีมีการรรายงาน เราพบการแพรระบาดของโอมิครอนในระดับสูง คิดเปนรอยละ 48 (2
ลานคน) ของผูปวยโควิด 19 ท้ังหมด (4.2 ลานคน) ในประเทศไทยท่ีมีการรายงานในชวง 4 เดือนลาสุด ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีสายพันธุโอมิครอนเร่ิมกลายเปนสายพันธุหลัก

การฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังคงชวยลดระดับการเจ็บปวยและการเสียชีวิตจากเช้ือโควิด 19 สายพันธุตาง ๆ ท่ีกําลังระบาดอยูไดอยางมาก อัตราการรับวัคซีนท่ีสูงก็ชวยลดการแพรระบาดของ
เช้ือดวย สถานการณโรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยกําลังดีข้ึน แตเสนทางยังอีกยาวไกลในการลดภาระของสถานพยาบาลในประเทศไทยท่ีตองดูแลผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจและการ
เสียชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ืออัตราการรับวัคซีนยังคงต่ําในบางจังหวัดและในกลุมเสี่ยงท่ีสําคัญบางกลุม 
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สถานการณระดับโลก
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห (3 พ.ค. 2565)

511,965,711 ยอดรวมผูติดเชื้อ

341,199 ผูติดเช้ือใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

6,240,619 ยอดรวมผูเสียชีวิต

1,101 ผูเสียชีวิตรายใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

11,532,611,625 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีด (30 เม.ย.)

5,134,478,158 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 เข็ม

4,621,601,492 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

ท่ีมา: https://covid19.who.int/ - ณ วันท่ี 3 พ.ค. 2565 (ขอมูลการฉีดวัคซีนถึง 30 เม.ย. 2565)

สถานการณแบงตามภูมิภาคขององคการอนามัยโลก

ยุโรป

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

แปซิฟกตะวันตก

เมดเิตอเรเนียนตะวันออก

แอฟริกา

https://covid19.who.int/
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สถานการณระดับประเทศ
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ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 1

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 3 พ.ค. 2565 

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 2 พ.ค. 2565

ยอดผูติดเช้ือ

รวม

ยอดเฉลี่ย

7วัน

ยอดผูเสียชีวิต

รวม

ยอดเฉลี่ย 7

วัน

4,281,536 12,407 28,778 108

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มท่ี 1

ยอดรับวัคซีน 

เข็มท่ี 2

56,311,711* 51,365,679*

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มท่ี 3

26,249,954*

4/5/2022COVID-19 Update

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

รายใหม สะสม

7
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ผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย

ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ถงึ 3 พ.ค. 2565

จํานวนผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 14 ในสัปดาหที่ผานมา
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ผูปวยหนัก ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ*เปรียบเทียบกับสัปดาหท่ีแลว

ผูปวยหนัก

ยอดปจจุบัน: 1,669

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 1,773

ยอดลดลงในชวง 7 วัน: รอยละ 9.3%*

ยอ
ดร

าย
วัน

ผูปวยหนักและผูปวยใชเคร่ืองชวย

หายใจ มียอดลดลงรอยละ 9.3 และ 7.6

ตามลําดับ ในชวง 7 วันที่ผานมา

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 3 พ.ค. 2565

ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ

ยอดปจจุบัน: 804

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 827

ยอดลดลงในชวง 7 วัน: รอยละ 7.6%*

ผูปวยหนักและผูปวยใชเครื่องชวยหายใจจากโควิด 19

ผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ



Back to Contents COVID-19 Update 4/5/202210

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

ยอ
ดผู

ป
วย

ใน
โร

งพ
ยา

บ
าล

อัตราการครองเตียง และการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน ผูปวยหนัก
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 3 พ.ค. 2565

อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลลดลงรอยละ 19

ใน 7 วันท่ีผานมาเชนเดียวกับสัปดาหกอน

• ยอดครองเตียงเฉลี่ย 7 วัน: 37,325

• ยอดเฉลี่ยลดลงในรอบ 7 วัน: รอยละ 19.2

ตัวเลขผูปวยท่ียังมีเช้ือท้ังหมด (ในโรงพยาบาล โฮสปิ

เทล หรือแยกกกัโรคในชมุชนหรือทีบ่า้น) ลดลงรอย

ละ 21 มากกวาสัปดาหกอนหนาท่ีรอยละ 16

• ยอดรวมผูปวยมีเช้ือเฉลี่ย 7 วัน: 145,405

• ยอดลดลงในรอบ 7 วัน: รอยละ 20.8

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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ยอดผูติดเช้ือ ยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอทัง้หมด
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ระลอก 3

อัลฟา
ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานคร เม่ือ

สัปดาหที่แลว ลดลงรอยละ 7.7 เทียบกับ

สัปดาหกอนหนา

ยอดผูติดเชื้อในกรุงเทพมหานครยังคงมี

สัดสวนสูงที่สุด คาเฉลี่ย 7 วันอยูที่รอยละ 34

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 3 พ.ค. 2565

ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานครตอยอดผูติดเชื้อในชุมชนทั้งหมด

ยอดผูติดเช้ือ ยอดผูติดเช้ือรายใหมในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดในชุมชน ใน 7 วัน --

ยอดในกรุงเทพนอยกวา
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• ชวงของอัตราผูติดเชื้อรายใหมสูงสุดและต่ําสุดขยับตัวแคบลง ยอดต่ําสุดขณะนี้อยูที่ 1 รายตอ
ประชากรหนึ่งลานคน (ลําพูน – คลายกับสัปดาหกอน) ยอดสูงสุดอยูที่ 402 รายตอประชากรหนึ่ง
ลานคนในกรุงเทพมหานคร แตยอดสูงสุดของสัปดาหกอนอยูที่ 573 รายตอประชากรหนึ่งลานคน 
(หนองคาย)  

o ขณะนี้มีหลายจังหวัดมากขึน้ที่มีอัตราการแพรเชือ้ต่ําลง 56 จังหวัด (รอยละ 73) รายงาน
ยอดผูปวยเฉลี่ย 200 รายหรือนอยกวาตอประชากรหนึ่งลานคนเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน

o ในจังหวัดที่รายงานยอดผูติดเชื้อในระดับสูง มีเพียง 1 จังหวัด (กรุงเทพฯ) ที่รายงานยอดสูง
กวา 400 รายตอประชากรหนึ่งลานคน ลดลงจาก 10 จังหวัด (รอยละ 13) ที่รายงานยอดสูง
กวา 400 รายในสัปดาหที่แลว สวนหนองคายซึ่งเปนจังหวัดที่รายงานยอดสูงสดุในสัปดาห
ที่แลว พบวายอดลดลงรอยละ 43 

• จังหวัดที่รายงานยอดผูติดเชื้อในระดับสงู (201 รายหรือมากกวาตอประชากรหนึ่งลานคน) ยังคง
อยูในภาคตะวันออกเสยีเปนสวนใหญ แมวาจะพบไดในกรุงเทพมหานคร อางทอง อุทัยธานี และ
พัทลุงและพังงาที่อยูในภาคใตเชนกัน

แผนที่ผูปวยโควิด 19 รายใหมตอประชากรลานคน
แยกตามจังหวัด

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดผูเสียชีวิตรายใหมจากโควิด 19 ตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด

• อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยตอประชากรหนึ่งลานคนในสัปดาหที่ผานมา อยูระหวาง 0 (8 จังหวัด 
เพ่ิมขึ้นจาก 3 จังหวัดในสัปดาหกอนหนา) ถึง 5.3 ราย (สิงหบุรี) ถือวาลดลงจากอัตราการ
เสียชีวิตสูงสุดที่เคยรายงานไวในสัปดาหกอนหนาที่ 6.4 รายตอประชากรหนึ่งลานคน 
(อุทัยธานี)

o จํานวนจังหวัดที่รายงานการเสียชีวิตโดยเฉลี่ย 1 คนหรือนอยกวาตอประชากรหนึ่ง
ลานคน (ตัวเลขที่ต่ํากวา 1 รายเปนผลจากการหาคาเฉลี่ย) ลดลงจาก 27 จังหวัด 
(รอยละ 35) ในสัปดาหกอนหนาเปน 24 (รอยละ 31) ในสัปดาหที่รายงานนี้

o 2 จังหวัดที่อยูในเพดานบนของอตัราการเสยีชีวิต (ตราดและสิงหบุรี) รายงานการ
เสียชีวิตเฉลี่ย 5 รายหรือสูงกวาตอประชากรหนึ่งลานคน สิงหบุรีรายงานอัตราการ
เสียชีวิตเฉลี่ยในระดับสงูอยางตอเนื่องมา 2-3 สัปดาหแลว

• จังหวัดที่อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น (มากกวา 2.1 รายตอประชากรหนึ่งลานคน) กระจุกตัวอยูใน
ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ไมมีจังหวัดใดในภาคใตรายงานอัตราการ
เสียชีวิตเฉลี่ยที่สงูขึ้น และมีเพียงจังหวัดอุตรดิตถในภาคเหนือเทานั้นที่มีอัตราการเสยีชวีิตใน
ระดับสูง

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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การเปล่ียนแปลงของ “อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือ” (TPR)*

ยอดในชุมชน อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)

* อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ (TPR) คือรอยละของการตรวจ PCR ในหนึ่งวันที่พบผลเปนบวก

ที่ผานมา อัตราการพบผูติดเชื้อในระดับประเทศลดลงเร่ือย ๆ 

แตกลับมาเพ่ิมสูงขึ้นรอยละ 41 ในวันที่ 3 พฤษภาคม

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 3 พ.ค. 2565
ยอดในชุมชน อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)
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ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 3 พ.ค. 2565
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ยอดผูติดเช้ือในชุมชนจากการตรวจ PCR และจากการตรวจ ATK ยอดผูติดเช้ือในชุมชนจากการตรวจ PCR รอยละของ ATK ตอ PCR เฉลี่ย 7 วัน

สัดสวนของยอดผูติดเชื้อทีน่าจะเปนไปไดจากการตรวจเชื้อดวยชุดตรวจ 

ATK เม่ือเทียบกับผลตรวจที่ไดรับการยืนยนัดวยวิธี PCR ผันผวนวันตอวัน

คาเฉลี่ย 7 วันในปจจุบันแสดงใหเห็นวาสัดสวนของยอดผูติดเชื้อที่เปนไป

ได (ATK) คือรอยละ 79 ของยอดผูติดเชื้อที่ไดรับการยืนยันดวยวิธ ีPCR

ยอดผูติดเช้ือในชุมชนที่ไดรับการยืนยันจากการตรวจดวยวิธี PCR 
และยอดผูติดเช้ือที่ทราบผลจากการใชชุดตรวจแอนติเจน (ATK)
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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

ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 2 พ.ค. 2565

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวมเข็ม 1 ยอดรวมเข็ม 2 ยอดรวมเข็ม 3
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แผนที่แสดงความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอ
ประชากรหนึ่งลานคน แยกตามจังหวัด 

• ความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที ่2 ยังคงแตกตางกันอยางมากใน 77 จังหวัด ตั้งแตรอยละ 
45 ของประชากรในจังหวัดนราธิวาส จนถึงรอยละ 100 ในกรุงเทพมหานคร

o 2 จังหวัดที่มีความครอบคลุมต่ํากวารอยละ 50 อยูในภาคใตทั้งคู (นราธิวาสและปตตานี) 

o จํานวนของจังหวัดที่มีความครอบคลุมสูงกวารอยละ 70 เพ่ิมขึ้นอีก 2 จังหวัดในสัปดาหที่
ผานมา (พิษณุโลกและยโสธร) จาก 31 จังหวัดเปน 33 จังหวัด

• ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนที่ต่ําที่สุดยงัคงอยูในจังหวัดชนบทตามแนวชายแดนภาคใต 
(ยะลา รอยละ 53 นราธิวาส รอยละ 54 และปตตานี รอยละ 46) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บึง
กาฬ รอยละ 58) และภาคตะวันตก/ตะวันตกเฉียงเหนือ (แมฮองสอน รอยละ 54 กาญจนบุรี รอย
ละ 56 และตาก รอยละ 56) ซึ่งทุกจังหวัดที่กลาวมานี้ไมไดรายงานการเปลี่ยนแปลงของความ
ครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มที ่2 เม่ือเทียบกับสัปดาหกอน

• เชนเดียวกันสัปดาหที่แลว จังหวัดกาญจนบุรียังคงรายงานความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 
2 ต่ํา และยอดผูเสยีชีวิตสงูขึ้น (ดูสไลดที่ 14) 
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ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 1 พ.ค. 2565

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 2 พ.ค. 2565

**ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 1 พ.ค. 2565

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 เข็มที่ 1, 2, 3 และเข็มกระตุนเพิ่มเติม
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ทั่วประเทศ* ผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป**

เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 ขึ้นไป
*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 2 พ.ค. 2565

**ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 1 พ.ค. 2565

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 เข็มที่ 1, 2, 3 และเข็มกระตุนเพิ่มเติม
(ทั่วประเทศ และ ผูมีอายุ 60 ขี้นไป)

เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 ข้ึนไป
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• เขมร ลาว และพมา คิดเปนรอยละ 5.0% 

ของยอดผูติดเชื้อที่มีการรายงานทั้งหมด

• กลุมผูติดเชื้อที่ใหญที่สุด (รอยละ 3.8) มา

จากประเทศพมา

ยอดผูติดเช้ือโควิด 19 สะสมจนถึงปจจุบัน แยกตามสัญชาติ ( 30 เมษายน 2565)

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 30 เมษายน 2565
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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**

โครงการฉีดวัคซนีตา้นโควดิ 19 ใหแ้ก่เดก็และวัยรุ่น

* 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

ติดตามความคืบหนาจากกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับ Thailand 

Pass ไดที่ https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
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กลุมอาการอักเสบจากระบบหลายระบบในเด็ก (MIS-C) เปนภาวะท่ีพบไดยากแตรายแรง มี

ความเกี่ยวของกับการติดเช้ือโควิด 19 และการฉีดวัคซีนโควิด 19 แตในระดับท่ีนอยกวา อาการ 

MIS-C ทําใหสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน หัวใจ ปอด ไต สมอง ผิวหนัง ดวงตา และชองทอง

อักเสบ เรายังมีขอมูลนอยมากเกี่ยวกับสาเหตุของ MIS-C อยางไรก็ตาม การอกัเสบหลายระบบ 

บงช้ีวาสาเหตุท่ีสําคัญหน่ึงมาจากการท่ีระบบภูมิคุมกันไดรับการกระตุนมากเกินไป

ผูท่ีประสบอาการ MIS-C แบบเฉียบพลันอาจตองเขารับการรักษาสําหรับผูปวยวิกฤต อาการของ 

MIS-C ประกอบดวย ไข (อุณหภูมิสูงกวา 38 องศาเซลเซียส) รวมกับอาการใดอาการหน่ึง

ตอไปน้ี คือ ปวดทอง เสนเลือดฝอยในตาแตก ทองรวง วิงเวียน ผื่นท่ีผิวหนัง และอาเจียน เกณฑ

ทางคลินิก ไดแก กลามเน้ือหัวใจอักเสบ อาการ MIS-C มักพบในเด็กอายุ 8-9 ป แตก็พบใน

ทารกและคนวัยหนุมสาวไดดวยเชนกัน

อาการ MIS-C รักษาได หากไดรับการดูแลอยางทันทวงที เน่ืองจากมียาท่ีสามารถควบคุมการ

อักเสบไมใหลุกลามและหลีกเลี่ยงความเสียหายของอวัยวะ เด็กสวนใหญหายเปนปกติอยาง

สมบูรณ รายงานเกี่ยวกับการรักษาผูปวยอาการ MIS-C ท่ีประสบความสําเร็จ และแนวปฏิบัติ

ทางคลินิกสําหรับอาการ MIS-C ท่ีตีพิมพในเดือนธันวาคม 2564(1) ระบุวาการฉีดสาร

แอนติบอดีทางหลอดเลือดดําเพียงคร้ังเดียว โดยอาจจะใหแยกหรือใหรวมกับคอรติโคส

เตียรอยดตานการอักเสบก็ได ถือเปนแนวทางการรักษาอันดับแรกท่ีแพทยเลือกและไดรับการ

พิสูจนแลววามีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผูปวยในของโรงพยาบาล 

คําอธิบาย: 
กลุมอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก 

(MIS-C)

ถาม: กลุมอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก (MIS-C) คืออะไร

ตอบ: กลุมอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก (MIS-C) คืออาการใหม พบไดยาก แตรุนแรง ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับการติดเช้ือโควิด 19 
และการรับวัคซีนตานโควิด 19 แตในระดับท่ีนอยกวา กลุมอาการอักเสบหลายระบบรักษาได และเด็กสวนใหญฟนตัวกลับมาไดอยาง

สมบูรณ

การรักษาดวยการใหแอนติบอดีและสเตียรอยดแบบผสมผสานยังลดผลกระทบท่ีเปนอันตรายตอ

ระบบภูมิคุมกันอีกดวย รายงานน้ียังระบุแนวทางการรักษาท่ีสอง ซ่ึงประกอบดวยการใชยาตาน

เกล็ดเลือดและยาอ่ืน ๆ เพ่ือลดผลกระทบในยามท่ีระบบภูมิคุมกันไดรับการกระตุนมากเกินไป ซ่ึง

เปนสาเหตุท่ีมีความเกี่ยวของกับอาการ MIS-C 

การรักษาในโรงพยาบาลอาจใชเวลาหลายสัปดาหเพ่ือไมใหการอักเสบกลับมาอีก และอาจตองให

ยาตานการแข็งตัวของเลือดอยางตอเน่ืองประมาณ 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล แมวาเราจะยัง

ขาดขอมูลอีกมากเกี่ยวกับสาเหตุของอาการและการรักษารูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเปนไปไดท้ังหมดสําหรับ

อาการ MIS-C แตหากผูปวยไดรับการวินิจฉัยและรักษาอยางทันทวงที แพทยสามารถลดความ

รุนแรงของอาการ MIS-C ได และโดยเฉพาะอยางยิ่ง สามารถลดโอกาสในการเปนผูปวยวิกฤตและ

เสียชีวิต

1https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40124-021-00259-4.pdf

4/5/2022 COVID-19 Update

คลิกท่ีภาพเพ่ือรับชม ดร. มาเรีย แวน เคอรโคฟ 

หัวหนาฝายเทคนิคโรคโควิด 19 ขององคการ

อนามัยโลก พูดถึงการรับมือโรคโควิด 19 ในเด็ก
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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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