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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 25 พฤษภาคม 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 237

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 5,251 (6,487) ราย 19% ผูเสียชีวิต 37* (51) ราย 26%
*(ยอดผูเสียชีวิตจะนับแค “ผูท่ีเสียชีวิตจากโควิด” เดิมทีนับจาก “ผูเสียชีวิตท่ีติดเช้ือโควิด”)

หายดีแลว 7,422 (8,817) ราย        34% ยอดรับวัคซีน 131,814 เข็ม (111,245) 18.5%

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 4,424,344 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 29,844 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 11 ถึง 17 พฤษภาคม 2565 (เปรียบเทียบกับสัปดาหกอนหนา) 

ประเด็นสื่อสารหลัก

│การระบาดของโควิด 19 ในระดับชุมชนลดลงทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│
COVID-19 Update1 26-May-22

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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ข้อมูลทัง้หมดมาจากกระทรวงสาธารณสขุนอกเสียจากระบไุวเ้ป็นอืน่
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ยอดรายสัปดาหของผูปวยรายใหม ผูปวยหนัก ผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ และผูเสียชีวิตลดลงตอเนื่อง ยอดเฉลี่ยรายวันของผูตดิเชือ้โควิด 19 รายใหมที่ไดรับการยืนยันจาก

หองปฏิบัติการ (ผลตรวจเชื้อดวยวิธี PCR เปนบวก) (5,251) ลดลงรอยละ 19 ใน 7 วันที่ผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน (6,487 ซึ่งลดลงรอยละ 19 เชนกัน) ยอดเฉลี่ยรายวัน

ของผูที่เปนไปไดวาติดเชื้อ (ผลตรวจดวยชุดตรวจ ATK เปนบวก) ใน 7 วันที่ผานมาลดลงรอยละ 4 (ลดลงต่ําที่สุดนับตั้งแต 29 มีนาคม)

กรุงเทพมหานครยังคงรายงานยอดรายวันของผูปวยโควิด 19 สูงสุด (ยอดเฉลี่ยรายสัปดาห 2,049 ราย) แตยอดเฉลี่ย 7 วันลดลงรอยละ 3.5 เม่ือเทียบกับในระดับประเทศแลว
ถือวาลดลงในปริมาณที่นอยกวาอยางเหน็ไดชัด และโดยเฉลี่ยแลว ใน 7 วันที่ผานมารอยละ 39 ของผูติดเชื้อทั้งหมดอยูในกรุงเทพมหานคร

ยอดผูปวยรายใหมที่ลดลงทําใหยอดเฉลีย่รายวันของผูปวยโควิด 19 “ที่ยังมีเชื้อ” ทั้งหมด (56,075) ลดตามไปดวยรอยละ 22 ใน 7 วันที่ผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอนหนา 
(72,259) ผูปวยสวนใหญยังคงไดรับการดูแลในโฮสปเทล ศูนยแยกกกัโรคในชุมชน และบาน ยอดการครองเตียงเฉลีย่รายวันของผูปวยโควิด 19 ในโรงพยาบาลของสัปดาหที่
แลว (21,411) ลดลงรอยละ 18 

ยอดผูเสียชีวิตรายสัปดาหลดลงรอยละ 26 โดยอยูที่ 37 ราย แมวายอดผูเสียชีวิตจะลดลงอยางตอเนื่อง แตการเสียชีวิตสวนใหญในจํานวนนี้ปองกนัไดหากอัตราการรับวัคซีน
ในประเทศสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเปราะบาง

ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยหนักจากโรคโควิด 19 ใน 7 วันที่ผานมา (1,061) ลดลงรอยละ 19 จากสัปดาหกอนหนา (1,302) 

ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยทีใ่ชเคร่ืองชวยหายใจใน 7 วันที่ผานมา (523) ลดลงรอยละ 19 เทียบกับสัปดาหกอนหนา (642)

แมวายอดผูปวยรายใหมกําลังลดลงในระดบัประเทศ นโยบายที่ไมบังคับใหยืนยันผลตรวจเชื้อดวยวิธี PCR และการใชชุดแอนตเิจนแบบเร็วอยางแพรหลาย (รวมถึงชุดตรวจที่
มีจําหนายทั่วไปซึ่งอาจไมมีการรายงานผลตรวจ) ยังคงทําใหการติดตามยอดผูติดเชือ้อยางแมนยําเปนไปไดยาก จากขอมูลที่รายงาน เราพบการแพรระบาดของโอมิครอนใน
ระดับสูง คิดเปนเกือบคร่ึงหนึ่งของผูติดเชื้อทั้งหมดในประเทศไทยใน 5 เดือนลาสุด ซึ่งเปนชวงที่สายพันธุโอมิครอนเร่ิมกลายเปนสายพันธุหลกั

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

COVID-19 Update 26-May-223

บทวิเคราะหสถานการณ
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สถานการณระดับโลก
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห (24 พ.ค. 2565)

523,786,368 ยอดรวมผูติดเชื้อ

357,682 ผูติดเช้ือใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

6,279,667 ยอดรวมผูเสียชีวิต

1,030 ผูเสียชีวิตใน 24 ช่ัวโมงลาสุด

11,752,954,673 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีด (22 พ.ค. 2565)

5,188,471,791 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 เข็ม

4,690,376,664 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

ท่ีมา: https://covid19.who.int/ - ณ วันท่ี 24 พ.ค. 2565 (ขอมูลการฉีดวัคซีนถึง 22 พ.ค. 2565)

สถานการณแบงตามภูมิภาคขององคการอนามัยโลก

ยุโรป

อเมริกา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

แปซิฟกตะวันตก

เมดเิตอเรเนียนตะวันออก

แอฟริกา

ยอดผูติดเช้ือโควิด 19 ในบางภูมิภาคขององคการอนามัยโลกไดเพ่ิมข้ึน แมวาแนวโนมระดับ
โลกจะทรงตัวใน 2-3 สัปดาหท่ีผานมา

• แมวายอดผูติดเช้ือรายใหมจะต่ํากวายอด ณ จุดสูงสุดของการแพรระบาดของสายพันธุ
โอมิครอนเปนอยางมาก แตการทรงตัวของยอดใน 2-3 สัปดาหท่ีผานมาเปนอยางนอย ก็
ยังถือวาอยูในระดับสูงและใกลเคียงกับยอด ณ จุดสูงสุดของการระบาดระลอกกอนหนา

• สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยอดผูติดเช้ือรายใหมในปจุบันต่ํากวายอดของ
ระลอกโอมิครอนและระลอกเดลตาอยูมาก

ยอดผูเสียชีวิตรายใหมท่ัวโลกก็ต่ํากวายอดในระลอกกอนหนาอยางมาก และขณะน้ีใกลเคียง
กับยอดท่ีเราไดเห็นเม่ือเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของการระบาดของโควิด 19

https://covid19.who.int/
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สถานการณระดับประเทศ
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ระลอก 1

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 24 พ.ค. 2565 *

ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 23 พ.ค. 2565

ยอดผูติด

เช้ือรวม

ยอดเฉล่ีย

7วัน

ยอดผูเสียชีวิต

รวม

ยอดเฉล่ีย 

7 วัน

4,419,737 5,251 29,811 37

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 1

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 2

56,625,088* 52,323,889*

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 3

27,699,310*

26/05/2022COVID-19 Update

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

รายใหม สะสม
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ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)

26/05/2022COVID-19 Update8

ยอ
ดร

าย
วัน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 24 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

ผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย

ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)
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ผูปวยหนัก ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ
*เปรียบเทียบกับสัปดาห์ท่ีแล้ว

ผูปวยหนัก

• ยอดปจจุบัน: 1,034

• ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 1,061

• ยอดลดลงในชวง 7 วัน: รอยละ 18.5%*

• ยอดสูงสุดของระลอกเดลตา: 5,626

• ยอดสูงสุดของระลอกโอมิครอน: 2,123

• ยอดต่ําท่ีสุดตั้งแตเกิดการระบาด: 36^

ยอ
ดร

าย
วัน

ยอดผูปวยหนักและผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจลดลงรอยละ 19 ในสัปดาหที่ผานมา

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 24 พ.ค. 2565

ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ

• ยอดปจจุบัน: 521

• ยอดเฉลี่ย 7 วัน: 523

• ยอดลดลงในชวง 7 วัน: รอยละ 15.2%*

• ยอดสูงสุดของระลอกเดลตา: 1,172

• ยอดสูงสุดของระลอกโอมิครอน: 940

• ยอดต่ําท่ีสุดตั้งแตเกิดการระบาด: 11^

‘ไม่มีรายงานผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ วันท่ี 7 และ 8 พ.ค. 2565

ผูปวยหนักและผูปวยใชเครื่องชวยหายใจจากโควิด 19

ผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ
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อัตราการครองเตียง และการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน ผูปวยหนัก

ตัวเลขผูปวยท่ียังมีเชื้อท้ังหมด (ในโรงพยาบาล 

โฮสปเทล หรือแยกกักโรคในชุมชนหรือท่ีบาน)

• ยอดรวมผูปวยมีเช้ือ เฉลี่ย 7 วัน: 56,075

• ยอดลดลงในรอบ 7 วัน: รอยละ 23%

• ยอดสูงสุดของระลอกเดลตา: 213,112

• ยอดสูงสุดของระลอกโอมิครอน: 252,726

• ยอดตํ่าที่สุดต้ังแตเกิดการระบาด: 1,247*

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 24 พ.ค. 2565

อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาล 

• ยอดครองเตียงเฉลี่ย 7 วัน: 21,411

• ยอดเฉลี่ยลดลงในรอบ 7 วัน: รอยละ 18

• ยอดสูงสุดของระลอกเดลตา: 80,229

• ยอดสูงสุดของระลอกโอมิครอน: 79,649

• ยอดต่ําท่ีสุดตั้งแตเกิดการระบาด: 875*

อัตราการครองเตียงโดยผูปวยโควิดในประเทศไทย (เฉลี่ย 7 วัน) และยอดผูปวยหนัก

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ผูปวยหนักการครองเตียงและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน
*จาก 1 เมษยน 2564
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ยอดผูติดเช้ือ ยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพเฉลี่ย 7 วัน

ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานครตอยอดผูติดเชื้อในชุมชนทั้งหมด

COVID-19 Update 26/05/202212

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดผูติดเช้ือยืนยันในกรุงเทพฯ เฉลี่ยตอวันในสัปดาหท่ี 

ผานมาลดลงรอยละ 3.5 เทียบกับสัปดาหกอนหนา 

ยอดผูติดเช้ือในกรุงเทพฯ ยังคงมีสัดสวนสูงสุดของผูติด

เช้ือท้ังหมด และยอดเฉลี่ย 7 วันขณะน้ีอยูท่ีรอยละ 39 

เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 34

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 24 พ.ค. 2565

ยอดผูติดเช้ือ ยอดผูติดเช้ือรายใหมในกรุงเทพ รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดท้ังหมด เฉลี่ย 7 วัน 

ยอ
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ูติด
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าย
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แผนที่ผูปวยโควิด 19 รายใหมตอประชากรลานคน
แยกตามจังหวัด

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

• ยอดเฉล่ียของผูติดเชื้อรายใหมตอประชากรหน่ึงลานคนกําลังลดลงในทุกจังหวัด แนวโนม
น้ีกระจายตัวเปนวงกวางมากขึ้นเร่ือย ๆ ท่ัวประเทศ 

• ชวงของอัตราผูติดเชื้อรายใหมตํ่าสุดไปจนถึงสูงสุดอยูท่ี 0 ราย (ลําปาง) ไปจนถึงยอด
เฉล่ียท่ี 266 ราย (กรุงเทพฯ) ตอประชากรหน่ึงลานคน ลดลงรอยละ 3.6 จากสัปดาหกอน
หนาท่ีอัตราสูงสุดโดยเฉล่ียอยูท่ี 276 รายตอประชากรหน่ึงลานคน ซึ่งเปนตัวเลขใน
กรุงเทพฯ เชนเดียวกัน

o 71 จังหวัด (รอยละ 92) รายงานยอดเฉล่ียของผูติดเชื้อท่ี 100 รายหรือตํ่ากวาตอ
ประชากรหน่ึงลานคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 51 จังหวัด (รอยละ 61) ในสัปดาหกอนหนา

o เชนเดียวกับสัปดาหกอนหนา กรุงเทพฯ เปนเพียงจังหวัดเดียวท่ีมียอดผูติดเชื้อเฉล่ีย
สูงกวา 200 รายตอประชากรหน่ึงลานคน สวนอีก 76 (รอยละ 96) จาก 77 จังหวัด
รายงานยอดผูติดเชื้อเฉล่ีย 151 รายหรือนอยกวาตอประชากรหน่ึงลานคน

• จังหวัดท่ีรายงานยอดผูติดเชื้อในระดับสูงยังคงอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บุรีรัมย 
สุรินทร และยโสธร) รอบพื้นท่ีกรุงเทพฯ อางทอง และอุทัยธานี
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ยอดผูเสียชีวิตรายใหมจากโควิด 19 ตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด

• อัตราการเสียชีวิตเฉล่ียตอประชากรหน่ึงลานคนในสัปดาหท่ีผานมา อยูระหวาง 0 (21
จังหวัด เพิ่มขึ้นจาก 17 จังหวัดในสัปดาหกอนหนา) ถึง 3.8 รายตอประชากรหน่ึงลาน
คน (อุทัยธานี ยโสธร) ถือวาเพิ่มขึ้น (รอยละ 58) จากยอดเฉล่ียสูงสุด 2.2 รายตอ
ประชากรหน่ึงลานคนในสัปดาหกอนหนา

o จํานวนจังหวัดท่ีรายงานการเสียชีวิตโดยเฉล่ีย 1 รายหรือนอยกวาตอประชากร
หน่ึงลานคน (ตัวเลขท่ีตํ่ากวา 1 รายเปนผลจากการหาคาเฉล่ีย) เพิ่มขึ้นเปน 67 
(รอยละ 87) จาก 52 (รอยละ 67) จังหวัดในสัปดาหกอนหนา

o เม่ือเทียบกับไมก่ีสัปดาหท่ีผานมา จังหวัดท่ีรายงานยอดเฉล่ียของผูเสียชีวิต
สูงสุดมีการเปล่ียนแปลงแตยังคงประกอบดวยจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยเอ็ดและยโสธร) และจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออก 
ภาคกลาง และภาคตะวันตก 

o ยโสธรและอุทัยธานียังรายงานอัตราผูติดเชื้อรายใหมท่ีสูง (ดูสไลดกอนหนา)

o จังหวัดในภาคเหนือและภาคใตรายงานอัตราการเสียชีวิตเฉล่ียตอประชากรหน่ึง
ลานคนท่ีตํ่าลง

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดรวมเข็มที่ 1 ยอดรวมเข็มที่ 2 ยอดรวมเข็มที่ 3

ประชากรที่ไดรับ

เข็มที่ 1: 56,625,088

เข็มที่ 2: 52,323,889

เข็มที่ 3: 27,699,310

ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 23 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 
46 ของประชากรในจังหวัด (นราธิวาส ซึ่งไมเปลี่ยนแปลงจากสัปดาหกอน) จนถงึรอยละ 100 
(กรุงเทพมหานคร)

• มีจังหวัดที่ความครอบคลุมไมเพ่ิมขึ้น (นราธิวาส) หรือเพ่ิมขึ้นไมถึงคร่ึงของรอยละ 1 ตอสัปดาห 
(ปตตานีเพ่ิมจากรอยละ 46.7 เปนรอยละ 46.8)

• รูปแบบของความครอบคลุมของการรับวัคซีนเขม็ที่ 2 ยังคงใกลเคียงกับสัปดาหกอนหนา จํานวน
จังหวัดที่มีความครอบคลุมสูงสุด หรือตั้งแตรอยละ 69 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจาก 37 เปน 41 จังหวัด ไดแก 
ขอนแกน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชัยนาท เพชรบูรณและอทุัยธานี ในภาคกลาง

o 2 จังหวัดที่มีความครอบคลุมต่ํากวารอยละ 50 ยังคงเปนจังหวัดเดิมที่ชายแดนภาคใต 
(นราธิวาสและปตตานี)

o จํานวนของจังหวัดที่มีความครอบคลุมสูงกวารอยละ 80 เพ่ิมขึ้น 1 จังหวัด (นครปฐม) รวม
เปน 10 จังหวัด

• จังหวัดในชนบทยังคงรายงานความครอบคลุมที่ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับจงัหวัดที่เปนแหลง
ทองเที่ยวในภาคใต พ้ืนที่โดยรอบกรุงเทพฯ และเชียงใหมในภาคเหนือ

26-May-22
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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

https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
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ตั้งแตเกิดการระบาดของโควิด 19 ก็เปนท่ีทราบกันดีวาเด็กและวัยรุนมักจะไมคอยมีอาการปวย

เม่ือติดเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 และตอใหผูท่ีอายุนอยจะปวยจากโควิด 19 ความเสี่ยงท่ีจะปวย

รุนแรงก็นอยกวามาก และในปจจุบันความเสี่ยงของโรคโควิด 19 ตอเด็กก็ลดลงไปอีกเม่ือเทียบ

กับเม่ือกอน เพราะ “สายพันธุท่ีนากังวล” ท่ีกําลังระบาดในขณะน้ีมีความรุนแรงนอยกวา 

ประกอบกับวัคซีนตานโควิด 19 ก็มีอยูอยางแพรหลาย  

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเราเช่ือวาเด็ก ๆ มีบทบาทในการแพรเช้ือ (ท้ังตอสมาชิกในครอบครัวและ

ชุมชนในวงกวาง) มาตรการดานสาธารณสุขสวนหน่ึงของหลายประเทศใน 2 ปท่ีผานมาคือการ

ไมใหเด็กไปโรงเรียนหรือปดโรงเรียนไปเลย

การท่ีเด็ก ๆ ไมไดไปโรงเรียนนําไปสูผลลัพธอันไมพึงประสงค ท้ังทักษะการเรียนรูท่ีต่ําลง และ

ผลกระทบตอทักษะสังคมและพัฒนาการในระดับท่ีกวางข้ึนซ่ึงเด็กจะไดรับเม่ือไปโรงเรียน ใน

บางสถานการณ การไมใหเด็กไปโรงเรียนอาจเพ่ิมความเสี่ยงตอการวิตกกังวล ซึมเศรา และการ

ทํารายตัวเอง บางคร้ัง มาตรการปองกันโรคก็ทําใหเด็กออกกําลังกายนอยลง สรางนิสัยการ

รับประทานอาหารท่ีไมดี และกระทบการนอนหลับ ยิ่งโรงเรียนปดนาน ปญหาเหลาน้ีก็ยิ่งแยลง

แมวาเราคงไมอาจลดความเสี่ยงของโควิดในโรงเรียนใหเปนศูนยได แตเราสามารถจัดการความ

เสี่ยงไดดวยแนวทางการบรรเทาผลกระทบท่ีเครงครัด ซ่ึงรวมถึงการรับวัคซีน

คําแนะนําขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับการเปดเรียนในชวงการระบาดใหญประกอบดวย

มาตรการอันหลากหลายท่ีอิงหลักฐานเพ่ือชวยลดการรับเช้ือและการแพรกระจายของโควิด 19

คําอธิบาย:
การเปดเรียนอยางปลอดภัย

ถาม: เราสามารถเปดเรียนอยางปลอดภัยทามกลางการระบาดของโควิด 19 ไดหรือไม

ตอบ: สามารถทําไดอยางปลอดภัย หากโรงเรียนมีมาตรการปองกันและรับมือที่เหมาะสม รวมถึงการรณรงคและการ

เตรียมการเชิงปฏิบัติเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรับวัคซีน

ไดแก มาตรการดานสุขอนามัยสวนบุคคล การสวมหนากากอยางเหมาะสม การเวนระยะหาง การ

ระบายอากาศท่ีเพียงพอ และการหม่ันทําความสะอาดและฆาเช้ือพ้ืนผิว การใชชุดตรวจแอนติเจน

อยางระมัดระวัง และการสื่อสารท่ีชัดเจนและสมํ่าเสมอกับผูปกครองและเด็ก เพ่ือใหทุกคนเขาใจวา

การปฏิบัติตามมาตรการในหองเรียนและระหวางการทํากิจกรรมหลังเลิกเรียนมีความสําคัญเทา

เทียมกัน

มาตรการท่ีแนะนํา ไดแก :

• รักษาระยะหางจากผูอ่ืนอยางนอย 1 เมตร

• ลางมือใหสะอาดอยูเสมอ

• สวมหนากากอนามัยเม่ือไมสามารถเวนระยะหางได

• ไอจามใสขอพับแขนดานในหากไมไดสวมหนากากอยู

• เปดหนาตางและประตูเพ่ือระบายอากาศในหองเรียนและพ้ืนท่ีสวนกลาง

• รับวัคซีนเม่ือถึงคิวของคุณ
• หากรูสึกไมสบาย ใหอยูบาน

26-May-22 COVID-19 Update

คลิกท่ีภาพเพ่ือฟงหัวหนาฝายเทคนิคโรคโควิด 19 ขององคการ

อนามัยโลก ดร. มาเรียน แวน เคอรโคฟ พูดถึงข้ันตอนท่ีโรงเรียน

ตองปฏิบัติเพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรปลอดภัยจากโควิด 19

23

https://www.youtube.com/watch?v=1DuyG2CxLt8
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www.who.int/thailand @WHO Thailand

WHO Thailand WHO Thailand

26-May-22 COVID-19 Update24

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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