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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 29 มิถุนายน 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 241

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 2,104 รายตอวัน ผูเสียชีวิต 18* รายตอวัน
*(ยอดผูเสียชีวิตจะนับแค “ผูท่ีเสียชีวิตจากโควิด” เดิมทีนับจาก “ผูเสียชีวิตท่ีติดเช้ือโควิด”)

หายดีแลว 1,803 รายตอวัน ยอดรับวัคซีน 57,756 เข็มตอวัน

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 4,520,220 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 30,634 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 16 ถึง 29 มิถุนายน 2565

ประเด็นสื่อสารหลัก

│การระบาดของโควิด 19 ในระดับชุมชนลดลงทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│
COVID-19 Update1 30-Jun-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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ความคืบหนาของสถานการณโควิด 19

• สถานการณระดับโลก

• สถานการณระดับประเทศ

• สถานการณระดับจังหวัด

• การรับวัคซีน

• ความคืบหนาดานนโยบายของรัฐบาลไทย

ข้อมูลทัง้หมดมาจากรฐับาลไทยและกระทรวงสาธารณสขุนอกเสียจากระบไุวเ้ป็นอืน่
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สถานการณระดับโลก
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ที่มา: https://covid19.who.int/ - ขอมูลต้ังแต 28 มิ.ย. 2565, ขอมูลการรับวัคซีนต้ังแต 26 มิ.ย. 2565

30-Jun-22COVID-19 Update

• ยอดรายสัปดาหของผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตลดลง
ตอเน่ืองในระดับโลก นับต้ังแตจุดวิกฤตสูงสุดในเดือน
มกราคม 2565 

• ยอดผูติดเช้ือรายใหมเพ่ิมข้ึนในสัปดาหท่ีผานมา

• ยอดรายสัปดาหของผูติดเช้ือรายใหมเพ่ิมข้ึนในทุก
ภูมิภาคขององคการอนามัยโลก ยกเวนแปซิฟก
ตะวันตกและแอฟริกา

ผูติดเชื้อรายใหม 381,818 ราย

ใน 24 ชั่วโมงลาสุด

ผูเสียชีวิตรายใหม 704 ราย

ใน 24 ชั่วโมงลาสุด

ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก
สถานการณระดับโลก

จํานวนผูท่ีไดรับวัคซีนครบ

จํานวนผูท่ีไดรับวัคซีนอยางนอย 1 เข็ม

จํานวนวัคซีนท่ีฉีด

https://covid19.who.int/
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สถานการณระดับประเทศ
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ระลอก 4 เดลตา
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ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 29 มิ.ย. 2565 

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 28 มิ.ย. 2565

ยอดผูติด

เช้ือรวม

ยอดเฉล่ีย

7 วัน

ยอด

ผูเสียชีวิตรวม

ยอดเฉล่ีย 

7 วัน

4,520,220 2,104 30,634 18

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 1

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 2

56,969,704* 53,147,716*

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดรับวัคซีน 

เข็มที่ 3

29,564,725*

30/06/2022COVID-19 Update

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

รายใหม สะสม

วันท่ีรายงาน
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30/06/2022COVID-19 Update7

*เปรียบเทียบกับ 2 สัปดาหกอนหนา

ผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย

*ยอดผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 24 ใน 2 สัปดาหที่ผานมา

ยอ
ดร

าย
วัน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 29 มิ.ย. 2565
ผูเสียชีวิตรายใหม คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง 7 วัน (ผูเสียชีวิตรายใหม)
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Source MoPH to 29 Jun 2022

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

 Severe cases  Ventilated cases *เปรียบเทียบกับ 2 สัปดาหกอนหนา

ยอ
ดร

าย
วัน

‘No severe case or ventilated cases data currently available for 7 & 8 May’

ผูปวยหนักและผูปวยใชเครื่องชวยหายใจจากโควิด 19

*ยอดของผูปวยหนักและผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ

ลดลงรอยละ 6.4 และ 11.4 ใน 2 สัปดาหที่ผานมา

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 29 มิ.ย. 2565

*ไม่มีรายงานผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ วันท่ี 7 และ 8 พ.ค. 2565
ผูปวยหนัก

ผูปวยใชเคร่ืองชวย

หายใจ
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*เปรียบเทียบกับ 2 สัปดาหกอนหนา

อัตราการครองเตียงโดยผูปวยโควิดในประเทศไทย (เฉลี่ย 7 วัน) และยอดผูปวยหนัก

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 29 มิ.ย. 2565

ผูปวยหนักการครองเตียงและการ

เปลี่ยนแปลงในรอบ 7 วัน

*อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาล 

• ยอดครองเตียงเฉลี่ย 14 วัน 10,451

• ยอดเฉลี่ยลดลงในรอบ 14 วัน รอยละ 13.4

ตัวเลขผูปวยท่ียังมีเชื้อทั้งหมด (ในโรงพยาบาล 

โฮสปเทล หรือแยกกักโรคในชุมชนหรือที่บาน)

• ยอดรวมผูปวยมีเชื้อ เฉลี่ย 14 วัน: 22,659

• ยอดลดลงในรอบ 14 วัน: รอยละ 1.5
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กลุมตรวจเช้ือ สายพันธุยอยของโอมิครอนที่เปนไปไดที่ตรวจหาดวยเทคโนโลยีการตรวจกลายพันธุ 

(SNP)

B.1.1.529 BA.1 BA.2 BA.4/BA.5 รวม

นักทองเที่ยวจาก

ตางประเทศ

0 0 26 88 114

ผูติดเชื้อในประเทศ

จากหลากหลายกลุม

0 5 421 272 698

รวม (รอยละ) 0 

(รอยละ 0)

5

(รอยละ 0.6)

447

(รอยละ 55.0)

360 

(รอยละ 44.4)

812

อัตราสวนการติดเช้ือจากสายพันธุยอยของโอมิครอน

18-24 มิถุนายน 2565

ทีม่า: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ
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สถานการณระดับจังหวัด
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ยอดผูติดเชื้อรายวันในกรุงเทพมหานครตอยอดผูติดเชื้อในชุมชนทั้งหมด

ยอดผูปวยยืนยันในกรุงเทพฯ เฉลี่ยตอ

วันใน 2 สัปดาหที่ผานมาเพ่ิมขึ้นรอยละ

4 เทียบกับ 2 สัปดาหกอนหนา ยอดใน

กรุงเทพฯ ยังคงมีสัดสวนสูงสุด

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 

โอมิครอน

ยอดผูติดเช้ือ
ยอดผูติดเช้ือราย

ใหมในกรุงเทพ
รอยละของยอดในกรุงเทพตอยอดท้ังหมด เฉลี่ย 7 วัน 

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 29 มิ.ย. 2565
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แผนที่ผูปวยโควิด 19 รายใหมตอประชากรลานคน
แยกตามจังหวัด

• ยอดเฉล่ียของผูติดเชื้อรายใหมตอประชากรหนึ่งลานคนกําลังลดลง
ในทุกจังหวัด แนวโนมนี้กระจายตัวเปนวงกวางมากขึ้นเร่ือย ๆ ทั่ว
ประเทศ 

• จังหวัดสวนใหญของประเทศไทย (75) รายงานยอดเฉล่ียผูติด
เช้ือต่ํากวา 50 รายตอประชากรหนึ่งลานคน 

• 2 จังหวัด (สิงหบุรีและกรุงเทพมหานคร) มียอดเฉล่ียอยูที่ 50-100 ราย
ตอประชากรหนึ่งลานคน 

• ยอดผูติดเช้ือเฉล่ียในกรุงเทพฯ คงที่ ณ 189 รายตอประชากรหนึ่ง
ลานคน 
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ยอดผูเสียชีวิตรายใหมจากโควิด 19 ตอประชากรหนึ่งลานคน 
แบงตามจังหวัด

• 75 จาก 77 จังหวัด รายงานยอดเฉลี่ยผูเสียชีวิตนอยกวา 2 รายตอประชากร
หนึ่งลานคน

• มีเพียง 2 จังหวัด (ตราดและสมุทรสงคราม) ที่รายงานอัตราผูเสียชีวิต
รายใหมเฉลี่ยสูงสุดตอประชากรหนึ่งลานคน (1.6 – 2.0 ราย ใน 2 สัปดาหที่
ผานมา)

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข



Back to Contents 

การรับวัคซีน

30-Jun-22COVID-19 Update15
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ประชากรที่ไดรับ

เข็มที่ 1:  56,969,704

เข็มที่ 2: 53,147,716

เข็มที่ 3: 29,564,725

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวม

เข็ม 1

ยอดรวม

เข็ม 2
ยอดรวม

เข็ม 3ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 28 มิ.ย. 2565
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แผนที่แสดงความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตอ
ประชากรหนึ่งลานคน แยกตามจังหวัด 

• 50 จังหวัดจาก 77 รายงานความครอบคลุมของการรับวัคซีน
เข็มที่ 2 สูงกวารอยละ 70  

• นราธิวาสและปตตานใีนชายแดนภาคใตยังคงเปนจังหวัดที่มี
ความครอบคลุมของการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตํ่ากวารอยละ 
50

30-Jun-22
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ความคืบหนาดานนโยบาย

30-Jun-22COVID-19 Update18
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มาตรการทางสังคมและสาธารณสุขในปจจุบัน

• ทุกจังหวัดจะไดรับการกําหนดใหเปนเขตเฝาระวังหรือ “เขตสีเขียว”

• สถานบันเทิงสามารถเปดใหบริการไดโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ

• ไมจําเปนตองวัดอุณหภูมิเมื่อเขาอาคารอีกตอไป ยกเวนในพื้นที่ความเส่ียงสูง

• ศบค. ตกลงที่จะยุต/ิยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass สําหรับนักเดินทางทุกคน ทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ

30-Jun-22COVID-19 Update

ทีม่า: การแถลงข่าวของ ศบค. วนัที ่17 มิถนุายน 2565
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นโยบายการสวมหนากาก

การสวมหนากากใน

ประเทศไทยใหเปนไป

โดยสมัครใจ
ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา

ตั้งแต 23 มิถุนายน เปนตนไป

ยังคงแนะนําใหกลุมเสี่ยงสวมหนากากเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

• สตรีมีครรภ

• ผูสูงอายุ

• ผูที่มีโรคเรื้อรัง

อยางไรก็ตาม ประชาชนควรสวมหนากากในพื้นทีแ่ออัดและ

อากาศไมถายเท
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
รับรองวัคซีนตานโควิด 19 เพิ่มเติม

• เอวูเชลด (Evusheld) จากแอสตราเซเนกา ซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางแอนติบอดีที่ออกฤทธิ์ระยะยาว 2 ชนิด คือ tixagevimab

(AZD8895) และ cilgavimab (AZD1061) ไดรับการอนุมัติและข้ึนทะเบียนในรายการวัคซีนสําหรับใชในกรณีฉุกเฉิน (EUL) โดย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย สําหรับใชในเด็กอายุ 12 ปข้ึนไป หรือมีน้ําหนักตัวมากกวา 40 กิโลกรัม

• การอนุมัตินี้ถือไดวาเปนเหมือนยาที่ชวยปองกันบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงบางกลุมจากการติดเช้ือโควิด 19

• แนะนําใหผูที่จําเปนตองใชยานี้ช้ีแจงประวัติของตนแกแพทย เชน ประวัติการแพ การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ การต้ังครรภ การใหนม

บุตร และประวัติการรับวัคซีน
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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)



Back to Contents COVID-19 Update 30-Jun-2224

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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บริการฉีดวัคซีนแบบไมตองนัดหมาย 

สําหรับเข็มที่ 1, 2, 3, 4 หรือ 5

ณ ศูนยฉีควัคซีนกลาง 

(สถานีบางซื่อ)
ทุกวัน ตั้งแต 9.00-16.00 น.

(ตั้งแต 3 มิถุนายน 2565 เปนตนไปจนกระท่ังมี

การเปล่ียนแปลง)

*ผูท่ีตองการรับเข็มกระตุนท่ีมากกวาเข็มท่ี 4 ควรปรึกษาแพทยเกี่ยวกับการเวนชวงการรับวัคซีน ประเภทของ

วัคซีน และจุดประสงคของการรับวัคซีน ผูท่ีตองการเดินทางไปตางประเทศแตผลตรวจภูมิโควิด 19 ตํ่า ควร

ปรึกษาแพทย

• บริการฉีดวัคซีนจัดท่ีประตู 2 และ 3

• มีการจัดแถวดวยเกาอ้ีสีแดง

ข้ันตอนการเขารับวัคซีน

• คัดกรอง

• ลงทะเบียน

• รับวัคซีน

• รอดูอาการขางเคียง

ผูท่ีไดทําการจองวัคซีนและลงทะเบียนในระบบแลว สามารถเดินทางไปยังจุดรับวัคซีน

ไดเลย

การรับเข็มกระตุนท่ี 3 และ 4 ใหเปนไปตามมาตรการและคําแนะนําของกระทรวง

สาธารณสุข

หมายเหตุ

สําหรับเด็กอายุ 5-11 ป ใหรับวัคซีนท่ีประตู 3

สําหรับผูท่ีอายุ 12 ปขึ้นไป ใหรับวัคซีนท่ีประตู 2

เข็มกระตุนดวยวัคซีนไฟเซอรสามารถฉีดเขาท่ีกลามเน้ือหรือชั้นผิวหนังก็ได
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รายละเอียดเพ่ิมเติม

• ขอกําหนดการเขาประเทศไทย ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2565 วาดวยการยกเลิก Thailand Pass ดูขอมูลไดท่ี https://www.tatnews.org/2022/06/thailands-entry-requirements/

https://www.tatnews.org/2022/06/thailands-entry-requirements/
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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 

ทําไมมาตรการเหลาน้ียังสําคัญอยู

แมวาเราจะรับวัคซีนแลว?

เวนระยะ ไอจามใสขอพับแขน ลางมือสวมหนากาก เปดหนาตาง

เพ่ือลดการแพรเชื้อ

ของโรคอ่ืน เชน หวัด 

ไข และทองรวง

เพ่ือสรางความเปน

นํ้าหน่ึงใจเดียวกัน

โดยแสดงใหผูอ่ืนเห็น

วาคุณเองก็หวงใย

เพ่ือปกปองคนท่ี

คุณรักใหมีสุขภาพ

ดี

ทําทุกขอ เพื่อผลดีท่ีมากขึ้น 

ชวยกันหยุดโควิด 19

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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