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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 18 พฤษภาคม 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 236

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 6,487 (8,005) ราย 19% ผูเสียชีวิต 51* (60) ราย 15%
*(ยอดผูเสียชีวิตจะนับแค “ผูท่ีเสียชีวิตจากโควิด” เดิมทีนับจาก “ผูเสียชีวิตท่ีติดเช้ือโควิด”)

หายดีแลว 8,817 (13,454) ราย 34% ยอดรับวัคซีน 111,245 เข็ม (108,956) 2%

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 4,388,204 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 29,595 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 11 ถึง 17 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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ยอดรายสัปดาหของผูปวยรายใหม ผูปวยหนัก ผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ และผูเสียชีวิตลดลงตอเนื่อง ยอดเฉลี่ยรายวันของผูตดิเชือ้โควิด 19 รายใหมที่ไดรับการยืนยันจาก
หองปฏิบัติการ (ผลตรวจเชื้อดวยวิธี PCR เปนบวก) (6,487) ลดลงรอยละ 19 ใน 7 วันที่ผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน (8,005) ยอดเฉลี่ยรายวันของผูทีเ่ปนไปไดวาติดเชื้อ 
(ผลตรวจดวยชุดตรวจ ATK เปนบวก) ใน 7 วันที่ผานมาลดลงเชนกันรอยละ 19 

กรุงเทพมหานครยังคงรายงานยอดรายวันของผูปวยโควิด 19 สูงสุด (ยอดเฉลี่ยรายสัปดาห 2,123 ราย) แตยอดเฉลี่ยของสปัดาหที่ผานลดลงรอยละ 11 เม่ือเทียบกับสัปดาห
กอนหนา

ยอดผูปวยรายใหมที่ลดลงทําใหยอดเฉลีย่รายวันของผูปวยโควิด 19 “ที่ยังมีเชื้อ” ทั้งหมด (72,259) ลดตามไปดวยรอยละ 23 ใน 7 วันที่ผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอนหนา 
(93,955) ผูปวยสวนใหญยังคงไดรับการดูแลในโฮสปเทล ศูนยแยกกกัโรคในชุมชน และบาน ยอดการครองเตียงเฉลีย่รายวันของผูปวยโควิด 19 ในโรงพยาบาลของสัปดาหที่
แลว (26,139) ลดลงรอยละ 12 

ยอดผูเสียชีวิตรายสัปดาหลดลงรอยละ 15 อยางไรก็ตามยอดเฉลี่ยรายวันอยูที่ 51 ซึ่งถือวาสูง ยอดผูเสียชีวิตลดลงอยางตอเนือ่งก็จริง แตการเสียชีวิตสวนใหญในจาํนวนนี้
ปองกันไดหากอัตราการรับวัคซีนในประเทศสูงขึน้

ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 ใน 7 วันที่ผานมา (1,302) ลดลงรอยละ 19 จากสัปดาหกอนหนา (1,580) 

ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยทีใ่ชเคร่ืองชวยหายใจใน 7 วันที่ผานมา (642) ลดลงรอยละ 15 เทียบกับสัปดาหกอนหนา (757)

แมวายอดผูปวยรายใหมกําลังลดลงในระดบัประเทศ นโยบายที่ไมบังคับใหยืนยันผลตรวจเชื้อดวยวิธี PCR และการใชชุดแอนตเิจนแบบเร็วอยางแพรหลาย (รวมถึงชุดตรวจที่
มีจําหนายทั่วไปซึ่งอาจไมมีการรายงานผลตรวจ) ยังคงทําใหการติดตามสถานการณอยางแมนยาํเปนไปไดยาก จากขอมูลที่รายงาน เราพบการแพรระบาดของโอมิครอนใน
ระดับสูง คิดเปนเกือบคร่ึงหนึ่งของผูติดเชื้อทั้งหมดในประเทศไทยใน 4 เดือนลาสุด ซึ่งเปนชวงที่สายพันธุโอมิครอนเร่ิมกลายเปนสายพันธุหลกั

การฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังคงชวยลดระดับการเจบ็ปวยและการเสียชีวิตจากเชือ้โควิด 19 สายพันธุตาง ๆ ที่กําลังระบาดอยูไดอยางมาก อัตราการรับวัคซีนที่สูงก็ชวยลด
การแพรระบาดของเชื้อดวย สถานการณโรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยกําลังดีขึ้น แตเสนทางยังอีกยาวไกลในการลดภาระของสถานพยาบาลในประเทศไทยที่ตองดูแล
ผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจและการเสียชวีิต อัตราการรับวัคซีนยังคงต่ําในบางจังหวัดและในกลุมเสี่ยงที่สาํคัญบางกลุม 

COVID-19 Update 5/18/20223

บทวิเคราะหสถานการณ
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สถานการณระดับโลก
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห (17 พ.ค. 2565)

519,729,804 ยอดรวมผูติดเชื้อ

346,558 ผูติดเช้ือใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

6,268,281 ยอดรวมผูเสียชีวิต

900 ผูเสียชีวิตรายใหมใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

11,660,363,722 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีด (14 พ.ค. 2565)

5,169,961,821 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 เข็ม

4,668,348,676 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

ท่ีมา: https://covid19.who.int/ - ณ วันท่ี 17 พ.ค. 2565 (ขอมูลการฉีดวัคซีนถึง 14 พ.ค. 2565)

สถานการณแบงตามภูมิภาคขององคการอนามัยโลก

ยุโรป

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

แปซิฟกตะวันตก

เมดเิตอเรเนียนตะวันออก

แอฟริกา

https://covid19.who.int/
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สถานการณระดับประเทศ
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อัลฟา

ระลอก 4 

เดลตา

ระลอก 1

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 17 พ.ค. 2565 

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 16 พ.ค. 2565

ยอดผูติด

เช้ือรวม

ยอดเฉล่ีย

7 วัน

ยอดผูเสียชีวิต

รวม

ยอดเฉล่ีย 

7 วัน

4,382,977 6,487 29,550 51

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 1

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 2

56,526,942* 51,977,479*

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 3

27,192,774*

5/18/2022COVID-19 Update

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

รายใหม สะสม

วันท่ีมีการรายงาน

7
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ดร

าย
วัน
ผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย

ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 17 พ.ค. 2565

จํานวนผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 15 ในสัปดาหที่ผานมา

• ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม การรายงานยอดผูเสียชีวิตระหวางการระบาดใหญของโควิด 19
จะนับเฉพาะผูที่ “เสียชีวิตจากโควิด 19” เทานั้น กอนหนาวันที่ 1 พฤษภาคม การรายงาน
ยอดผูเสียชีวิตระหวางการระบาดใหญของโควิด19 ประกอบดวย “ผูที่เสียชีวิตจากการติด
เชื้อโควิด 19” (โควิดเปนสาเหตุการตาย) และผูที่ “เสียชีวิตจากสาเหตุอืน่แตพบเชือ้โควิด 
19 รวมดวย” ในขณะที่เสียชีวิต

• ในสัปดาหสุดทายของเดือนเมษายน ยอดผูที่ “เสียชีวิตจากโควิด 19” คิดเปนประมาณ
คร่ึงหนึ่งของยอดการเสียชวีิตระหวางการระบาดใหญของโควิด 19 ที่มีการรายงาน
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ผูปวยหนัก

ยอดปจจุบัน: 1,245

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 1,302

ยอดลดลงในชวง 7 วัน: รอยละ 17.6%*

ยอดสูงสุดของระลอกเดลตา: 5,626

ยอดสูงสุดของระลอกโอมิครอน: 2,123

ยอ
ดร

าย
วัน

ยอดผูปวยหนักและผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ ลดลงรอยละ 18 และ 15 

ตามลําดับ ใน 7 วันท่ีผานมา

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 17 พ.ค. 2565

ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ

ยอดของวันน้ี: 607

ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 642

ยอดลดลงในชวง 7 วัน: รอยละ 15.2%*

ยอดสูงสุดของระลอกเดลตา: 1,172

ยอดสูงสุดของระลอกโอมิครอน: 940

ผูปวยหนักและผูปวยใชเครื่องชวยหายใจจากโควิด 19

ขณะน้ียังไมมีขอมูลของยอดผูปวยหนักและผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจของวันท่ี 7 และ 8 พ.ค. 

ผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ

*เทียบกับสัปดาหกอนหนา
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ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 17 พ.ค. 2565

อัตราการครองเตียงโดยผูปวยโควิดในประเทศไทย (เฉลี่ย 7 วัน) และยอดผูปวยหนัก

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาล 

• ยอดครองเตียงเฉลี่ย 7 วัน: 26,139

• ยอดเฉลี่ยลดลงในรอบ 7 วัน: รอยละ 12

ตัวเลขผูปวยท่ียังมีเช้ือท้ังหมด (ในโรงพยาบาล

โฮสปเทล หรือแยกกักโรคในชุมชนหรือท่ีบาน) 

• ยอดรวมผูปวยมีเช้ือ เฉลี่ย 7 วัน: 72,259

• ยอดลดลงในรอบ 7 วัน: รอยละ 23

ผูปวยหนักการครองเตียงและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน

ยอ
ดผู

ป
วย

ใน
โร

งพ
ยา

บ
าล
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สถานการณระดับจังหวัด
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ระลอก 3

อัลฟา
ระลอก 4 

เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดผูปวยยืนยันในกรุงเทพฯ เฉลี่ยตอวันในสัปดาหที่

ผานมาลดลงรอยละ 11 เทียบกับสปัดาหกอนหนา

ยอดในกรุงเทพฯ ยังคงมีสัดสวนสูงสุด คาเฉลี่ย 7 วัน

อยูที่รอยละ 34

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 17 พ.ค. 2565

ยอดผูติดเช้ือ ยอดผูติดเช้ือรายใหมในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดท้ังหมด เฉลี่ย 7 วัน 

ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานครตอยอดผูติดเชื้อในชุมชนทั้งหมด
ยอ

ดผ
ูติด

เช
ื้อร

าย
วัน

รอ
ยล

ะข
อง

ยอ
ดใ

นก
รุง
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• ยอดเฉลี่ยของผูปวยรายใหมตอประชากรหนึ่งลานคนกําลังลดลงในทุกจังหวัด 

• ชวงของอัตราผูติดเช้ือรายใหมตํ่าสุดไปจนถึงสูงสุดอยูที่ 0 ราย (ลําปาง) ไปจนถึง 
276 ราย (กรุงเทพฯ) ตอประชากรหนึ่งลานคน ลดลงรอยละ 11 จากสัปดาหกอน
หนาที่มีอัตราสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ 310 รายตอประชากรหนึ่งลานคน ซ่ึงเปนตัวเลขใน
กรุงเทพฯ เชนเดียวกัน

o 51 จังหวัด (รอยละ 66) รายงานยอดเฉลี่ยของผูติดเชื้อที่ 100 รายหรือต่ํากวาตอประชากร
หนึ่งลานคน

o มีกรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียวที่มียอดเฉลี่ยผูตดิเชื้อสงูกวา 200 รายตอประชากรหนึ่ง
ลานคน สวนอีก 76 จังหวัด (รอยละ 96) รายงานยอดที่ 200 รายหรือต่ํากวา เทียบกับ 74
จังหวัด (รอยละ 76) ในสัปดาหกอนหนา

• จังหวัดที่รายงานยอดผูติดเช้ือในระดับสูงยังคงอยูในภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอบพื้นที่กรุงเทพฯ อางทอง และอทุัยธานี

แผนที่ผูปวยโควิด 19 รายใหมตอประชากรลานคน
แยกตามจังหวัด

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดผูเสียชีวิตรายใหมจากโควิด 19 ตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด

• อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยตอประชากรหนึ่งลานคนในสัปดาหที่ผานมา อยูระหวาง 

0 (17 จังหวัด เพิ่มข้ึนจาก 2 จังหวัดในสัปดาหกอนหนา) ถึง 2.2 รายตอ

ประชากรหนึ่งลานคน (หนองบัวลําภู) ลดลงจากยอดสูงสุดของสัปดาหกอน

หนาที่ 2.5 ราย   

o จํานวนจังหวัดที่รายงานการเสียชีวิตโดยเฉลี่ย 1 รายหรือนอยกวาตอ
ประชากรหนึ่งลานคน (ตัวเลขที่ตํ่ากวา 1 รายเปนผลจากการหาคาเฉลี่ย) 
ลดลงมาอยูที่ 52 (รอยละ 67) จาก 63 (รอยละ 82) จังหวัดในสัปดาห
กอนหนานี้

o เมื่อเทียบกับไมกี่สัปดาหที่ผานมา จังหวัดที่รายงานยอดเฉลี่ยของ
ผูเสียชีวิตสูงสุดไดกลายมาเปนหนองบัวลําภูและเลยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอุทัยธานีและสมุทรสงครามในภาคกลาง อัตรา
ที่สูงนี้อาจเปนผลมาจากขนาดประชากรที่เล็กของจังหวัดในแถบชนบทที่
มีความหนาแนนของประชากรตํ่ากวา

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ท่ีผานมา อัตราการพบผูติดเชื้อในระดับ 

ประเทศลดลงเรื่อย ๆ การเพิ่มขึ้นมาท่ีรอย

ละ 41 เม่ือวันท่ี 3 พ.ค. อาจสะทอนอัตรา

การตรวจพบผูติดเชื้อท่ีสูงในบางจังหวัด

เทาน้ัน แตไมใชท้ัง 77 จังหวัด 

การเปลี่ยนแปลงของ “อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ” (TPR)*

ยอดในชุมชน อัตราการตรวจพบผูติดเช้ือจากการตรวจ PCR (%)

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 10 พ.ค. 2565

* อัตราการตรวจพบผูติดเชื้อ (TPR) คือรอยละของการตรวจ PCR ในหนึ่งวันที่พบผลเปนบวก
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ประชากรที่ไดรบั

เข็มที่ 1: 56,526,942

เข็มที่ 2: 51,977,479

เข็มที่ 3: 27,192,744

ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 16 พ.ค. 2565

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ
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แผนที่แสดงความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอ
ประชากรหนึ่งลานคน แยกตามจังหวัด 

• ความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที ่2 ยังคงแตกตางกันอยางมากใน 77 จังหวัด ตั้งแตรอยละ 
46 ของประชากรในจังหวัด (นราธิวาส) จนถงึรอยละ 100 (กรุงเทพมหานคร)

• ในจังหวัดที่อยูในกลุมความครอบคลุมต่าํ พบวาความครอบคลุมเพ่ิมสูงขึ้นนอยกวารอยละหนึ่งตอ
สัปดาห

• รูปแบบของความครอบคลุมของการรับวัคซีนเขม็ที่ 2 ยังคงใกลเคียงกับสัปดาหกอน จํานวนจังหวัด
ที่มีความครอบคลุมสูงสุด หรือตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจาก 34 เปน 37 จังหวัด 
(อํานาจเจริญและอบุลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสระบุรีในภาคกลาง)

o 2 จังหวัดที่มีความครอบคลุมต่ํากวารอยละ 50 อยูในภาคใตทั้งคู (นราธิวาสและปตตานี)

o จํานวนของจังหวัดที่มีความครอบคลุมสูงกวารอยละ 80 ยังคงที่ที่ 9 จังหวัด

• จังหวัดในชนบทยังคงรายงานความครอบคลุมที่ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับจงัหวัดที่เปนแหลงทองเทีย่ว
ในภาคใต พ้ืนที่โดยรอบกรุงเทพฯ และเชียงใหมในภาคเหนือ

5/18/2022
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ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 15 พ.ค. 2565

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 16 พ.ค. 2565

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 เข็มที่ 1, 2, 3 และเข็มกระตุนเพิ่มเติม
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สถานการณโควิด 19 ในประชากรกลุมเปราะบาง
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10,322 
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0.3%

3,516,462 

ไทย

85.9%

372,463 

อื่นๆ

9.1%

• 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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การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัวัคซีนตานโควิด 19 ที่ประเทศไทยรับรอง

• วัคซีนโควาแวกซ (วัคซีนรีคอมบิแนนตโปรตีนหนาม) จากสถาบันเซรุมแหงอินเดีย (Serum Institute of 

India - SII) ไดรับการอนุมัติและข้ึนทะเบียนในรายช่ือการใชงานเปนกรณีฉุกเฉิน (EUL) โดยสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย สําหรับการใชงานในผูใหญอายุ 18 ปข้ึนไป

• องคการอาหารและยาของประเทศไทยอนุมัติใหขยายกลุมอายุของผูที่สามารถรับวัคซีนสองชนิดที่อยูใน

รายช่ือการใชงานเปนกรณีฉุกเฉิน (EUL) ดังนี้

1. โนวาแวกซ: ขยายจากอายุ 18 ป เปน 12 ปขึ้นไป ปริมาณยาที่แนะนําใหใชเหมือนกับของผูใหญ คือ 0.5 

มล. ตอเข็ม ฉีด 2 เข็ม เวนระยะ 3 สัปดาห 

2. โมเดอรนา: ขยายจาก 12 ปข้ึนไป เปน 6 ปขึ้นไป ปริมาณยาสําหรับเด็กอายุ 6-11 ปคือคร่ึงหนึ่งของ

ปริมาณสําหรับผูใหญ คือ 50 ไมโครกรัม (0.25 มล.) ฉีด 2 เข็ม เวนระยะ 4 สัปดาห
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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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แมวาภาพรวมของอัตราการรับวัคซีนตานโควิด 19 ในประเทศไทยจะอยูในระดับสูง แตก็ยัง

มีคนจํานวนไมนอยที่ตัดสนิใจวาจะยังไมปกปองตนเองดวยการรับวัคซีน บางคนทราบวา

ตนเองตดิเช้ือโควิด 19 แลว และอาจคิดวาตนเองมีภูมิคุมกัน “ตามธรรมชาต”ิ ซ่ึงแข็งแกรง

พอที่จะปองกันพวกเขาจากการติดเช้ือซํ้า บางคนอาจคิดวาเช้ือโควิดที่แพรระบาดอยูใน

ปจจุบันกอใหเกิดอาการปวยเพียงเล็กนอยเทานั้นและสรุปเอาเองวาตนคงไมลมปวยหาก

ติดเช้ือ ในทํานองเดียวกัน ผูปกครองบางคนอาจคิดวาไมจําเปนตองพาลูกไปรับวัคซีน 

เพราะเด็กจะมีอาการปวยเพียงเล็กนอย คนอ่ืน ๆ กังวลวาการรบัวัคซีนจะนาํไปสูอาการไม

พึงประสงค และคนสวนใหญในกลุมนี้ก็รับรูความเสี่ยงและประโยชนจากการรับวัคซีนที่

ตางไปจากเดิม ซ่ึงเปนสิ่งที่เขาใจไดเนื่องจากยอดผูติดเช้ือรายวันในประเทศไทยลดลง

เหตุผลสําคัญ 2 ประการที่เรายังคงแนะนําใหคุณรบัวัคซีนตานโควิด 19 คือ 1. วัคซีนจะ

ชวยลดความเสี่ยงที่คุณหรอืบุตรหลานของคุณจะติดเช้ือและลมปวยจากโควิด 19 ซ่ึงเปน

ประโยชนตอคุณและบุตรหลานของคุณ 2. หากคุณรับวัคซีน คุณจะชวยลดโอกาสที่ตนเอง

หรือบุตรหลานของคุณจะแพรเช้ือไปใหคนอ่ืน ในกรณีนี้ ประโยชนจะเกิดข้ึนกับสมาชิกคน

อ่ืน ๆ ในครอบครวัของคุณ (ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงตอโควิดมากกวา) และกับชุมชนในวงกวาง

หากคุณกําลังตัดสินใจวาจะรับวัคซีนหรือไม คุณควรประเมิน (แจกแจง) ความเสี่ยงของการ

คําอธิบาย:
ประโยชนและความเสี่ยงของการรับวัคซีน

ตานโควิด 19 ที่มีตอเด็กและผูใหญ 

ถาม: ฉันควรตัดสินใจอยางไรในการใหตัวเองหรือลูกรบัฉีดวัคซีนตานโควิด 19

ตอบ: ในสถานการณปจจุบัน เราควรประเมินความเสี่ยงของการติดเช้ือโควิด 19 ในแงของความเปนไปไดและผลท่ีจะตามมา แมวา
ยอดผูติดเช้ือโควิดกําลังลดลง โอกาสของการติดเช้ืออาจต่ําลง แตผลท่ีจะตามมาจากการติดเช้ือยังคงไมเปลี่ยนแปลง การรับวัคซีนจะ

ชวยปกปองคุณจากการติดเช้ือท่ีรุนแรงทุกรูปแบบ และความเสี่ยงท่ีเกิดจากผลขางเคียงของวัคซีนก็ยังคงต่ํากวาการติดเช้ือ

ติดเช้ือโควิด 19 ในแงของความเปนไปไดและผลที่จะตามมา แมวาในสถานการณปจจุบัน ผูที่

ไมไดรับวัคซีนอาจมีโอกาสติดเช้ือนอยกวาในอดีต แตผลที่จะตามมาเมื่อคุณติดเช้ือก็ยังคง

เหมือนกันกับในชวงวิกฤตของการระบาด แมวาการติดเช้ือสําหรับคนทั่วไปอาจไมรุนแรงนัก 

แตผูที่เปราะบางก็ยังมีความเสี่ยงที่จะปวยหนักและเสียชีวิตได นอกจากนี้ คนจํานวนมากที่

ติดเช้ืออาจเผชิญกับอาการ “ลองโควิด” และเด็กที่ติดเช้ือก็เสี่ยงที่จะเผชิญอาการหายากและ

รุนแรงที่เรียกวา “กลุมอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก” 

วัคซีนชวยลดโอกาสที่คุณจะเผชิญกับผลอันรายแรงใดๆ ก็ตามที่มาจากการติดเช้ือโควิด 19 

ไดอยางมาก และแมในสถานการณที่ยอดผูติดเช้ือโควิดกําลังลดลง ความเสี่ยงของ

ผลขางเคียงจากวัคซีนก็ยังต่ํากวาความเสี่ยงจากการตดิเช้ือโควดิ19 ดวยเหตุนี้กระทรวง

สาธารณสุขและองคการอนามัยโลกจึงยังคงแนะนําใหรับวัคซีน

5/18/2022 COVID-19 Update

คลิกท่ีภาพเพ่ือรับชมรายการวิทยาศาสตร 5 นาที เกี่ยวกับการ

รับวัคซีนตานโควิดสําหรับเด็ก ดร. ซุมยา สวามินาทาน หัวหนา

นักวิทยาศาสตรขององคการอนามัยโลก จะพูดถึงประโยชนและ

ความเสี่ยงของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ท่ีมีตอเด็ก
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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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