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สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 10 ตุลาคม 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 249

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 416* รายตอวัน ผูเสียชีวิต 8 รายตอวัน
*(นับเพียงยอดผูปวยในโรงพยาบาลเทาน้ัน) 

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 4,685,047 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 32,829 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 2 ถึง 8 ตุลาคม 2565

ประเด็นสื่อสารหลัก

│การระบาดของโควิด 19 ในระดับชุมชนลดลงทั่วประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│
COVID-19 Update1 18-Oct-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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สถานการณระดับโลก
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก

สถานการณระดับโลก

ผูติดเชื้อยืนยัน

จํานวนผูท่ีไดรับวัคซีนครบ

จํานวนผูท่ีไดรับวัคซีน

อยางนอย 1 เข็ม

จํานวนวัคซีนท่ีฉีด

ที่มา: https://covid19.who.int/ - ขอมูลต้ังแต 11 ต.ค. 2565, ขอมูลการรับวัคซีนต้ังแต 3 ต.ค. 2565

ในระดับโลกและทุกภูมิภาคขององคการ
อนามัยโลก ยอดผูติดเช้ือและผูเสียชีวิตราย
สัปดาหไดลดลง และ/หรือ อยในระดับคงที่

ผูเสียชีวิต

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

เชื้อ

ยอดเฉลี่ย 7 

วัน

ยอดรวมผูติด

เชื้อ

ยอดเฉลี่ย 7 

วัน

4,685,047 416 32,829 8

ยอดรับวัคซีนเข็ม 1 ยอดรับวัคซีนเข็ม 2

57,014,752* 53,499,953*

ยอดรับวัคซีนเข็ม 3

32,211,774*

18/10/2022COVID-19 Update

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

ยอ
ดส

ะส
ม

ยอ
ดร

าย
วัน

ระลอก 2

ระลอก 3

อัลฟา

ระลอก 4 

เดลตา

ระลอก 1

ระลอก 5

โอมิครอน

ยอดผูติดเชื้อรายใหม

ราย

ใหม
สะสม

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 8 ต.ค. 2565 

*ข้อมูลจาก ศบค. ถงึ 8 ต.ค. 2565

วันท่ีรายงาน
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ผูปวยหนักและผูปวยใชเครื่องชวยหายใจจากโควิด 19

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 8 ต.ค. 2565

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

ผูปวยใชเคร่ืองชวย

หายใจ

ยอดผูปวยรุนแรงและผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจลดลงรอย

ละ 12 และ 15.5ในสัปดาหที่ผานมา

ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ

ยอดปจจุบัน: 225

อัตราการลดใน 7 วัน: รอยละ 13.5*

ผูปวยหนัก

ยอดปจจุบัน: 410

อัตราการลดใน 7 วัน: รอยละ 12*

ยอ
ดร

าย
วัน

*เทียบกับหน่ึงสัปดาห์ก่อนหน้า
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การรับวัคซีน
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ยอดผูไดรับวัคซีน

เข็ม 1: 57,014,752

เข็ม 2: 53,499,963

เข็มกระตุน: 32,211,774

ควมครอบคลุมของการรับวัคซีนระดับประเทศ

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ถงึ 8 ต.ค. 2565 

ยอ
ดร

ับ
วัค

ซีน
สะ

สม
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ความคืบหนาดานนโยบาย

18-Oct-22COVID-19 Update9
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ตั้งแต 30 กันยายน 2565
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ความคืบหนาดานแนวทางและมาตรการสุขภาพ

• ยุบหนวยงาน ศบค. แลว 

• จะไมมีการขยายเวลาสําหรับ พรก.ฉุกเฉินอีกตอไป 

• ต้ังแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป กระทรวงสาธารณสุขจะรับมือโรคโควิด 19 ในฐานะ “โรคเฝาระวัง” ไมใช “โรคติดเช้ือ
อันตราย” นักเดินทางที่จะเขาประเทศไทยไมจําเปนตองแสดงใบรับรองการรับวัคซีนหรือผลตรวจเชื้อ

• แนะนําใหใชชุดตรวจ ATK กับผูที่มีอาการทางเดินหายใจหรือสงสัยวาติดเชื้อเทานั้น ไมแนะนําใหใชกับผูที่ไมมีอาการ

• การสวมหนากากอนามัย: กระทรวงสาธารณสุขแนะนําใหประชาชนสวมหนากากในที่ปดและอากาศไมถายเท เชน ระบบขนสง
สาธารณะ โรงพยาบาล บานพักผูสูงอายุ และสถานรับเลี้ยงเด็ก

• หากมีอาการทางเดินหายใจ ใหเวนระยะ สวมหนากาก ลางมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจเช้ือ

• กระทรวงสาธารณสุขแนะนําใหสถานประกอบการทําการคัดกรองอาการโควิด 19 ใหกับพนักงาน และรายงานใหทางการทราบหาก
พบวามีพนักงานจํานวนมากปวย

18-Oct-22COVID-19 Update

ท่ีมา

แถลงข่าวโดย ศบค. วนัที ่23 กนัยายน 2565 (https://www.facebook.com/search/top?q=pr%20thai%20government; https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/230965.pdf) 

แถลงข่าวโดยกระทรวงสาธารณสขุ วนัที่ 24 กนัยายน 2565 (https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/179106/; https://www.facebook.com/photo/?fbid=466171622204753&set=pcb.466171658871416) 

https://www.facebook.com/search/top?q=pr%20thai%20government
https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/230965.pdf
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/179106/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=466171622204753&set=pcb.466171658871416
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การกักกันโรคสําหรับผูสัมผัสใกลชิด การแยกกันตัวสําหรับผูติดเชื้อ

ไดรับวัคซีน ยังไมไดรับวัคซีน ไดรับวัคซีน ยังไมไดรับวัคซีน

ไมตองกักกันโรค ผูปวยกลุม “สีเขียว” (ไมมีอาการหรือมีอาการนอย) 

ไมตองแยกกักโรคอีกตอไป แตแนะนําใหสังเกต

อาการดวยตนเองเปนเวลา 5 วัน และปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด

ทีม่า: 

- การแถลงข่าวจาก ศบค. วนัที ่23 กนัยายน 2565 (https://www.facebook.com/search/top?q=pr%20thai%20government; 

https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/230965.pdf) 

- แนวปฏิบติัของบคุลากรดา้นสขุภาพว่าดว้ยขอ้ปฏิบติัทางการแพทย์เกี่ยวกบัโควิด 19 การวินิจฉยั การรักษา และการป้องกนัโรค วนัที่ 29 กนัยายน 2565

(https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25650929131357PM_CPG_COVID-19_v.25_n_20220929.pdf)

https://www.facebook.com/search/top?q=pr%20thai%20government
https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/230965.pdf
https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25650929131357PM_CPG_COVID-19_v.25_n_20220929.pdf
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ทีม่า: การแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสขุ  26 กนัยายน 2565 (https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/179106/)

-แนวปฏิบติัของบคุลากรดา้นสขุภาพว่าดว้ยขอ้ปฏิบติัทางการแพทย์เกี่ยวกบัโควิด 19 การวินิจฉยั การรักษา และการป้องกนัโรค วนัที่ 29 กนัยายน 2565

(https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25650929131357PM_CPG_COVID-19_v.25_n_20220929.pdf)

รูปแบบการรักษาและการเบิกจายสําหรับโรคโควิด 19 ใหเปนไปเชนเดียวกับชวงกอนการระบาด

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/179106/
https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25650929131357PM_CPG_COVID-19_v.25_n_20220929.pdf


Back to Contents 

www.who.int/thailand @WHO Thailand

WHO Thailand WHO Thailand

18-Oct-22 COVID-19 Update14

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 

รักษาสุขภาพเพื่อให

ปลอดภัยจากโควิด 19

รับประทานอาหาร

ที่มีประโยชน

ออกกําลังกาย

เลิกบุหรี่

หลีกเล่ียงเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล

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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