
Back to Contents 

สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 26 มกราคม 2565

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

รายงานความคืบหนาประจาํสัปดาหในประเทศ

ไทย โดยองคการอนามัยโลก ฉบับที่ 220

อางอิงจากขอมูลของ ศบค.

ผูปวยรายใหม 7,465 (7,275) ราย 3% ผูเสียชีวิต 15 (14) ราย 7%

หายดีแลว 7,744 (5,318) ราย 46% ยอดรับวัคซีน 349,911 (365,250) เข็ม      4.2%

(18-24 มกราคม 2565)

ยอดผูติดเช้ือยืนยันรวมทั้งส้ิน 2,398,944 ราย ยอดผูเสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 22,076 ราย

คาเฉล่ียรายวันจากวันที่ 20 ถึง 26 มกราคม 2565 (เปรียบเทียบกับสัปดาหกอนหนา) 

ประเด็นสื่อสารหลัก

│พบการแพรระบาดของเชื้อสายพันธุโอมิครอนในพื้นที่จงัหวัดสวนใหญของประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยสงเสริมการกําหนดเขตปลอดโควิดในพ้ืนที่เสี่ยงและการรับวัคซีนเข็มกระตุน│  

│รับวัคซีน ปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่เปนมาตรฐานสากล และติดตามขาวสารอยูเสมอ│

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA


Back to Contents 

สารบัญ
ความคืบหนาของสถานการณโควิด 19

• บทวิเคราะหสถานการณ

• สถานการณระดับโลก

• สถานการณระดับประเทศ

• สถานการณระดับจังหวัด

• สถานการณโควิด 19 ในนักเดินทางจากตางประเทศและผูอพยพ

• การรับวัคซีน

• ความคืบหนาดานนโยบายของรัฐบาลไทย

• คําอธิบาย

ข้อมูลทัง้หมดมาจากกระทรวงสาธารณสขุนอกเสียจากระบไุวเ้ป็นอืน่

27/01/2022COVID-19 Update2



Back to Contents COVID-19 Update 27/01/20223

บทวิเคราะหสถานการณ

• ยอดผูติดเชื้อรายใหมโดยเฉลีย่ตอวันเพ่ิมขึน้เพียงรอยละ 3 ใน 7 วันที่ผานมาเม่ือเทียบกับสัปดาหกอน ยอดผูติดเชื้อในระดับประเทศที่เคยเพ่ิมขึ้นอยางมากเม่ือ 2
สัปดาหกอนก็ลดลงแลว ซึ่งอาจเปนผลมาจากการบังคับใชมาตรการดานสาธารณสุขและสงัคม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคสวนบุคคลอยางเครงครัดของ
ประชาชน และอัตราการรับวัคซีนที่เพ่ิมขึน้

• อยางไรก็ตาม ยอดผูติดเชื้อรายใหมโดยเฉลี่ยตอวันในกรุงเทพมหานคร ในสัปดาหที่ผานมา (1,316) สูงกวาสัปดาหกอน (777) ถึงรอยละ 69 เรายังไมทราบสาเหตุ
แนชัดของตัวเลขทีเ่พ่ิมขึน้ ทั้งนี้ การระบาดของเชื้อสายพันธุโอมิครอนในกรุงเทพมหานคร (และปริมณฑล) นั้นเกิดขึ้นชากวาพ้ืนที่อื่น ซึ่งเปนไปไดวาอาจเกิดขึ้น
หลังจากที่ประชาชนไดเดินทางจากจังหวัดที่มีการติดเชื้อเขามายังพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยโควิด 19 “ที่ยังมีเชื้อ” (78,439) ในชวง 7 วันที่ผานมาเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 เม่ือเทียบกับสัปดาหกอน ยอดนี้ยังนับรวมผูปวยที่อยูใน
โรงพยาบาล โฮสปเทล ศูนยแยกกักโรคในชมุชน และที่บาน ตัวเลขนี้จึงสะทอนถึงปริมาณงานโดยรวมของระบบสงมอบบริการสุขภาพในการดูแลผูปวยโควิด 
เนื่องจากผูปวยที่แยกกกัตัวอยูทีบ่านก็ไดรับการติดตามอาการอยางตอเนื่อง

• ใน 7 วันที่ผานมา ยอดผูเสียชีวิตเฉลี่ยรายวันอยูที่ 15 ราย เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากยอดเฉลี่ยรายวันของสัปดาหกอนหนา (14)

• ยอดเฉลี่ยรายวันของผูปวยทีใ่ชเคร่ืองชวยหายใจใน 7 วันที่ผานมา (116) เพ่ิมขึ้นรอยละ 6 จากยอดของสัปดาหกอน (109) อยางไรก็ตาม ยอดของวันนี้ (97) ถือวา
ต่ําที่สุดนับตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2564 และคิดเปนเพียงรอยละ 8 ของยอดสูงสุด (1,172) ที่ไดรายงานไปเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2564

• ปจจุบัน พบเชื้อสายพันธุโอมิครอนแลวในทุกจงัหวัด และการแพรระบาดในระดับชุมชนของไวรัสโควิดก็ยงัเกิดขึน้ในทุกสวนของประเทศไทย แตยอดผูติดเชื้อใน
ประเทศไทยไมไดพุงสูงมากเหมือนกับที่เกิดขึน้ในประเทศอื่น เหตุผลหลักอาจมาจากการที่ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด ซึ่งตองกระทํา
ตอไป

• อัตราการรับวัคซีนตานโควิด 19 ในประเทศไทยคาดวาจะชวยลดระดบัของการปวยรุนแรงและการเสียชีวิตที่เกิดจากเชื้อโควิด 19 สายพันธุตาง ๆ ที่กําลังระบาด
ไดมาก อยางไรก็ตาม อัตราการฉีดวัคซีนยังคงต่ําในบางจังหวัดและในกลุมเสี่ยงที่สําคัญบางกลุม
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ยอดลาสุดของผูติดเชื้อโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนทั่วโลก
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายสัปดาห (25 มกราคม 2565)

352,796,704 ยอดรวมผูติดเชื้อ

2,158,785 ผูติดเชื้อใหมใน 24 ชั่วโมงลาสุด

ในสัปดาหท่ีแลว ยอดผูติดเชื้อรายใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 ลดลงจากท่ีเคย

เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 กอนหนาน้ี

https://covid19.who.int/

5,542,359 ยอดรวมผูเสียชีวิต

6,189 ผูเสียชีวิตรายใหมใน 24 ชั่วโมงท่ีผานมา

ในสัปดาหท่ีแลว ยอดผูเสียชีวิตรายใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 1 เพ่ิมขึ้น

เล็กนอยจากรอยละ 0.9 กอนหนาน้ี

9,620,105,525 จํานวนเข็มของวัคซีนที่ฉีด (23 มกราคม)

4,023,382,431 ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ

หรือประมาณรอยละ 51 ของประชากรโลก (7.9 พันลานคน)

สถานการณตามภูมิภาค

ขององคการอนามัยโลก

อเมริกา

ยุโรป

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

เมดิเตอเรเนียนตะวันออก

แปซิฟกตะวันตก

แอฟริกา

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

ถงึ 26 ม.ค. 2565

*ถงึ 24 ม.ค. 2565 

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ยอดผูติดเช้ือ

รวม

ยอดเฉลี่ย

7 วัน

ยอด

ผูเสียชีวิตรวม
ยอดเฉลี่ย 7

วัน

2,398,793 7,716 22,079 15

ยอดรับวัคซีนเข็มที่ 1 ยอดรับวัคซีนเข็มที่ 2

52,088,514* 48,208,002*

ยอดรับวัคซีนเข็มที่ 3

12,463,343*

ยอดลาสุดของผูติดเช้ือโควิด 19 ผูเสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ไดรับรายงานรายวัน

ยอดผูติดเชื้อรายใหมในชุมชน

ระลอก 2

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 4 โอมิครอน

รายใหม สะสม
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ยอดรายวันของผูเสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย ต้ังแตเดือนเมษายน 2564

• จํานวนผูเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.1 ใน
สัปดาหที่ผานมา

ถงึ 26 ม.ค. 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดรายวันของผูปวยหนักจากโควิด 19 และผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ 
(อัตราการครองเตียง)

ผูปวยหนัก
ยอดปจจุบัน : 519
ยอดเฉลี่ย 7 วัน : 546
ยอดลดลงในชวง 7 วัน : รอยละ 4.6*

ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ
ยอดปจจุบัน : 97
ยอดเฉลี่ย 7 วัน : 116
ยอดลดลงในชวง 7 วัน : รอยละ 5.5*

ผูปวยหนัก ผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ

ยอ
ดร

าย
วัน

ถงึ 24 ม.ค. 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
*เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า
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สถานการณระดับจังหวัด
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แผนที่ผูปวยรายใหมตอประชากรลานคน แยกตามจังหวัด 
ระหวางวันที่ 19-25 มกราคม

• มีการแพรระบาดเปนวงกวางอยางตอเน่ืองท่ัวประเทศไทย พบผูติดเชื้อโควิด 19 ใน 
77 จังหวัด  

• เชนเดียวกับสัปดาหกอน อัตราการพบผูติดเชื้อโควิด 19 รายใหมสูงสุดยังคงเกิดขึ้น
ในจังหวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ไดแกจังหวัดภูเก็ตและพังงาในภาคใต และจังหวัด
ชลบุรีในภาคตะวันออก รวมท้ังจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ

• ยอดผูติดเชื้อตอหัวในระดับกลางและสูงยังคงเกิดขึ้นเปนวงกวางในหลายจังหวัดทุก
ภูมิภาค

• จังหวัดท่ีรายงานยอดผูติดเชื้อตอหัวตํ่าจะอยูในภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• จังหวัดท่ีรายงานยอดผูติดเชื้อโควิด 19 รายใหมตํ่าสุดคือจังหวัดนราธิวาสในภาคใต
ตอนลาง

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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แผนที่ผูเสียชีวิตตอประชากรลานคน แยกตามจังหวัด 
ระหวางวันที่ 19-25 ธันวาคม 2565

• การกระจายตัวของของยอดผูเสียชวีิตรายใหมตอหัวแบงตามจังหวัด ยังคงใกลเคียงกับสัปดาห
กอน

• จังหวัดภูเก็ตในภาคใตมียอดผูเสยีชีวิตตอหัวสูงที่สุด รวมถึงจังหวัดตราดและปราจีนบุรีในภาควัน
ออก และจังหวัดกาฬสินธุในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จังหวัดเหลานี้รายงานยอดผูเสียชวีิตเฉลี่ย
ระหวาง 46-64 รายตอประชากร 1 ลานคน ในสัปดาหที่ผานมา

• ยอดผูเสียชีวิตต่ําลงในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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สถานการณโควิด 19 ในประชากรกลุมเปราะบาง
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ถึงวันที ่25 มกราคม 2565

• กัมพูชา ลาว เมียนมารคิดเปนรอยละ 7.9 ของยอด

ผูติดเชื้อที่มีการรายงานทั้งหมด

• กลุมผูติดเชื้อที่ใหญที่สดุ (รอยละ 6.0) มาจาก

ประเทศเมียนมาร

ยอดผูติดเชื้อโควิด 19 สะสมจนถึงปจจุบัน แยกตามสัญชาติ
(25 มกราคม 2565)

141,807 

เมียนมาร

6.0%

37,323 

กัมพูชา

1.6%
8,474 

ลาว

0.4%

1,965,938 

ไทย

82.8%

221,521 

อ่ืน ๆ

9.3%
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ยอดผูติดเชื้อตอประชากร 1,000 คนในผูยายถิ่นจากประเทศกลุม CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร)
ที่อยูในประเทศไทย

• ประชากร 54 จาก 1,000 คนจากประเทศกัมพูชา 

ลาว และเมียนมารติดเช้ือโควิด 19 เมื่อเทียบกับ
ประชากรไทย ที่พบผูติดเช้ือ 30 รายจากประชากร 

1,000 คน

ถึง 25 มกราคม 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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การรับวัคซีน
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ประชากรที่ไดรับ

เข็มที่ 1 : 52,088,514 คน

เข็มที่ 2 : 48,208,002 คน

เข็มที่ 3 : 12,463,343 คน

ถึงวันที ่24 มกราคม 2565

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวมเข็ม 1 ยอดรวมเข็ม 2 ยอดรวมเข็ม 3
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แผนที่แสดง 10 จังหวัดที่มียอดผูไดรับวัคซีน 2 เข็มสูงสุด 
และ 10 จังหวัดที่มียอดผูไดรับวัคซีน 2 เข็มตํ่าสุด

ณ วันที่ 23 มกราคม 2565

• การกระจายตัวของจังหวัดที่มียอดผูรับวัคซีน 2 เข็มตอหัวสูงสุดยังคงคลายกับสัปดาหที่แลว 
ยกเวนจังหวัดเชียงใหมในสัปดาหนี้ แตจังหวัดที่มียอดผูรับวัคซีน 2 เข็มตอหัวต่ําสุดมีการ
เปลี่ยนแปลงจากสัปดาหกอนหนา 

• ความครอบคลุมของการรับวัคซีน 2 เข็มสูงสุด ณ วันที่ 23 มกราคม อยูที่จังหวัดในภาคใต
ตอนกลางและภาคใต กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง และภูเก็ตที่ตั้งของโครงการแซนดบ็อกซ

• อัตราการรับวัคซีน 2 เข็มต่ําสุด คือพ้ืนที่แถบชนบทของจังหวัดในภาคเหนือ/ภาคตะวันตกที่มี
พรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร 2 จังหวัดในภาคตะวันออก รวมถึงจังหวัดบึงกาฬที่มีพรมแดน
ติดประเทศลาว และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเขตตดิตอประเทศมาเลเซีย
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ความครอบคลุมของการรับวัคซีนตานโควิด 19 ในกลุมเสี่ยงและวัยรุน
(เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3)

24 มกราคม 2565

ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ความคืบหนาดานนโยบาย
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*สําหรับผูที่รับวัคซีน 2 เข็มแรกชนิดเดียวกัน

เข็มที่ 1 และ 2 เข็มที่ 3 ระยะรอ

ซิโนแวค – ซิโนแวค

ซิโนฟารม – ซิโนฟารม

แอสตราเซเนกา/

ไฟเซอร/โมเดอรนา

อยางนอย 4 สัปดาหหลัง
รับเข็มที่ 2

แอสตราเซเนกา – แอสตรา
เซเนกา

ไฟเซอร/โมเดอรนา อยางนอย 3 สัปดาหหลัง
รับเข็มที่ 2

ไฟเซอร – ไฟเซอร

โมเดอรนา – โมเดอรนา

ไฟเซอร/โมเดอรนา อยางนอย 6 สัปดาหหลัง
รับเข็มที่ 2

*สําหรับผูที่รับวัคซีน 2 เข็มแรกคนละชนิด

เข็มที่ 1 และ 2 เข็มที่ 3 ระยะรอ

ซิโนแวค /ซิโนฟารม– แอสต

ราเซเนกา 

แอสตราเซเนกา/

ไฟเซอร/โมเดอรนา

อยางนอย 3 สัปดาหหลังรับเข็มที่ 2

ซิโนแวค /ซิโนฟารม– ไฟ

เซอร

ไฟเซอร/โมเดอรนา อยางนอย 3 สัปดาหหลังรับเข็มที่ 2

แอสตราเซเนกา – ไฟเซอร ไฟเซอร/โมเดอรนา อยางนอย 6 สัปดาหหลังรับเข็มที่ 2

*กรมควบคมุโรค 17 ธนัวาคม 2564

#การจัดการวัคซีนเข็มกระตุนโดยกระทรวงสาธารณสุขในเดือนมกราคม 2565

1. ผูที่ครบกําหนดรับเข็มกระตุน

1. ผูที่ไดรับวัคซีน ซิโนแวค + แอสตราเซเนกา ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 จะไดรับ แอสตราเซเนกา เปนเข็มกระตุนหลัก

2. ผูที่ไดรับวัคซีน แอสตราเซเนกา 2 เข็มในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 จะไดรับ ไฟเซอร เปนเข็มกระตุนหลัก

3. ผูที่ไดรับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟารม 2 เข็ม และผานมาแลวอยางนอย 4 สัปดาห จะไดรับรับ แอสตราเซเนกา เปนเข็มกระตุนหลกั

2. การรับวัคซีนเข็มกระตุนสําหรับผูที่เคยติดเชื้อแลว

1. ผูที่ไดรับวัคซีนยังไมครบ หรือผูที่ติดเชื้อหลังใหหลงัจากการรับวัคซนีครบไมถึง 2 สัปดาห จะไดรับ แอสตราเซเนกา

#ศบค. 14 มกราคม 2565

คําแนะนําในการรับวัคซีนเข็มกระตุนสําหรับโรคโควิด 19
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ขอกําหนดในการเดินทางเขาประเทศไทย

มาตรการเขาประเทศมีผลบังคับใชตั้งแต 11 มกราคม 2565 เปนตนไป

แซนดบ็อกซ สถานกักกันโรคทางเลือก

• อยูในพื้นท่ีแซนดบ็อกซเปนเวลา 7 วันกอนเดินทางไปยังพื้นท่ีอื่น
• พื้นท่ีแซนดบ็อกซปจจุบัน ไดแก จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎรธานี (เกาะสมุย 

เกาะเตา เกาะพะงัน)

เงื่อนไข

1. หนังสือเดินทาง

2. หลักฐานการฉีดวัคซีน

3. หลักฐานท่ีพัก (ท่ีไดรับรอง SHA Extra+/สถานกักกันโรคทางเลือก 7 วัน + การตรวจเช้ือ 

RT PCR 2 คร้ัง + การเดินทาง)

4. ประกันความคุมครองขั้นต่ํา 50,000 ดอลลารสหรัฐ (สําหรับชาวตางชาติ)

5. ผลตรวจ RT PCR ผล 72 ช่ัวโมงกอนออกเดินทาง (ยกเวนเด็กอายุต่ํากวา 6 ขวบ)

6. วีซา (ถาจําเปน)

• กักกันโรค 7 วัน สําหรับผูท่ีฉีดวัคซีนครบ

• กักกันโรค 10 วัน สําหรับผูท่ียังฉีดวัคซีนไมครบ/ยังไมไดรับวัคซีนเลย

• กักกันโรค 14 วัน สําหรับผูผานแดนผิดกฎหมาย

เงื่อนไข

1. หนังสือเดินทาง

2. หลักฐานการฉีดวัคซีน (สําหรับผูท่ีตองกักกันโรค 7 หรือ 10 วัน)

3. หลักฐานท่ีพัก (สถานกักกันโรคทางเลือก 7/10 วัน + การตรวจเช้ือ RT PCR 2 คร้ัง + การ

เดินทาง)

4. ประกันความคุมครองข้ันต่ํา 50,000 ดอลลารสหรัฐ (สําหรับชาวตางชาติ)

5. ผลตรวจ RT PCR ผล 72 ช่ัวโมงกอนออกเดินทาง (ยกเวนเด็กอายุต่ํากวา 6 ขวบ)

6. วีซา (ถาจําเปน)

หมายเหตุ:

• SHA เปนใบรับรองท่ีออกโดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ใหกับโรงแรมและบริการท่ีไดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพในภาวะโรคระบาดใหญ SHA Extra+ เปนมาตรการเพ่ิมเติมท่ีกําหนดใหพนักงานอยางนอยรอยละ 70 ตองไดรับ

วัคซนีครบ และโรงแรมตองมีความรวมมือกับโรงพยาบาลท่ีผานการรับรองสามารถใหตรวจ PCR ได
• สถานกักกันโรคทางเลือกคือโรงแรมท่ีรัฐบาลอนุมัติ และไดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพสําหรับสถานการณโควิด 19

• นักเดินทางทุกคนตองตรวจ RT-PCR คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 5-6

• จะมีการตรวจสอบและติดตามอยางใกลชดิผานแอปพลิเคชนัหมอชนะ

ศบค. 14 มกราคม 2565
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วัคซีนตานโควิด 19 ไดรับการพิสูจนแลววาปลอดภัยมีประสิทธิภาพในการปองกันการปวยหนักและการ

เสียชีวิตในผูใหญ และลาสุดรวมถึงเด็กอายุ 11 ปขึ้นไป เมื่อประชากรในกลุมอายุนี้ไดรับวัคซีนมากขึ้น 

ประเด็นท่ีเรากําลังสนใจในตอนนี้ก็คือการฉีดวัคซีนใหกลุมประชากรที่อายุนอยลง คือเด็กวัย 5-11 ป เด็ก
กลุมนี้จําเปนตองไดรับวัคซีนหรือไม และจะปลอดภัยไหม น่ีคือเนื้อหาในสวนแรกของคําอธิบายที่จะมี

ทั้งหมด 2 ตอนเก่ียวกับความเสี่ยงของโควิด 19 และการรับวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ป

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูติดเชื้อคนหนึ่งจะแพรเชื้อและทําใหอีกผูหน่ึงติดเชื้อ (หรือที่เรียกวา serial interval) ของ
สายพันธุโอมิครอนนั้นสั้นกวาสายพันธุเดลตารอยละ 33 และความเปนไปไดของการติดเชื้อ (secondary 

attack rate) ก็สูงกวาเดลตา 2 เทา เรายังพบวาสายพันธุโอมิครอนสามารถหลบกลไกภูมิคุมกันไดเกงขึ้น

ทําใหเกิดการติดเชื้อซ้ําในผูท่ีเคยติดเชื้อโควิดมากอนแลว (สูงกวาเดลตา 5.4 เทา) และทําใหเกิดการติดเชื้อ

ในผูที่รับวัคซีนแลว (breakthrough infection) ซึ่งหมายความวาโอมิครอนแพรกระจายไดงายขึ้น กระทบ
คนจํานวนมากกวา และเร็วกวา โดยเฉพาะอยางย่ิงในสภาพแวดลอมที่ปดและไมมีการระบายอากาศ เชน 

ในบาน (โอมิครอนมีอัตราการแพรเชื้อในบานสูงกวาเดลตา 2.9 เทา) ดวยความเร็วของการแพรระบาดนี้ มี
การทํานายวารอยละ 40 ของประชากรบางกลุมจะติดเชื้อดวยสายพันธุโอมิครอนในอีกไมก่ีเดือนขางหนา 

รวมถึงเด็ก ๆ ดวย

เด็กอายุ 5-11 ป กําลังติดเชื้อโควิดมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชวงกลางเดือนธันวาคมท่ีผานมาซึ่งสายพันธุโอมิค

รอนระบาดหนักในสหราชอาณาจักร พบวาอัตราการเขาโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุมเด็กอายุ 5 ป สวน

ใหญมีอาการเล็กนอย แมวารอยละ 12.7 จะตองใหออกซิเจน ในนิวยอรกชวงตนเดือนมกราคม กลุม

ประชากรที่มีผูติดเชื้อเพิ่มสูงมากที่สุดเปนอันดับ 2 คือเด็กวัย 5-11 ปที่รอยละ 465 และอันดับ 1 คือเด็ก

อายุ 12-18 ปที่รอยละ 940 ในชวงเวลาเดียวกัน กวาครึ่งหนึ่งของประชากรเด็ก (รอยละ 54) ที่เขารับการ

COVID-19 Update 27/01/202222

คําอธิบาย : ความเส่ียงของโควิด 19
ในเด็ก 5-11 ป

เด็กเล็กมีความเสี่ยงจากโควิด 19 สายพันธุโอมิครอนหรือไม

มี เชนเดียวกับผูใหญ เด็กท่ีติดเช้ือสายพันธุโอมิครอนอาจจะไมปวยหนักและปรากฏอาการเพียงไมกี่อยาง แตถึงอยางไรก็ตาม 

เด็กก็สามารถปวยจากโควิด 19 ไดท้ังจากสายพันธุโอมิครอนและสายพันธุอ่ืน ๆ ประเทศท่ีมีการระบาดของโอมิครอนเปนวงกวาง

มีอัตราการเขาโรงพยาบาลของเด็กอายุ 5-11 ปท่ีสูง 

รักษาในโรงพยาบาลในนิวยอรกไมไดมีโรคประจําตัว โดยท่ี 2 ใน 3 (รอยละ 64) แสดงอาการของโควิด เกือบครึ่งหน่ึง (รอยละ 47)
เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลดวยสาเหตุอื่นท่ีไมใชโควิด ในประเทศแอฟริกาใต สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแคนาดา 

รายงานวาในผูติดเช้ือท่ีเขาโรงพยาบาลรวมถึงกลุมท่ีอายุนอยน้ัน การติดเช้ือโควิดเปนเพียงอาการรวม หมายความวา ผูปวยปรากฏ

อาการของโควิด 19 แตไมใชสาเหตุหลักของการเดินทางมารับบริการท่ีโรงพยาบาล น่ีแสดงใหเห็นวา เด็กก็มีความเสี่ยงจากโควิด 
19 และมีโอกาสท่ีความเสี่ยงน้ันจะรายแรง อาจตองใชออกซิเจนเพื่อชวยในการหายใจ และโควิด 19 อาจกระตุนใหอาการปวย

เรื้อรังท่ีมีอยูเดิมน้ันแยลงหรือกอใหเกิดอาการปวยเฉียบพลัน 

ในประเทศไทย เราพบสายพันธุโอมิครอนแลวใน 77 จังหวัด และแมวาประชากรวัยผูใหญและเด็กวัย 11-17 ปจะไดรับวัคซีนมากขึ้น

เรื่อย ๆ ในระดับประเทศ แมคนท่ียังไมไดวัคซีนเปนประชากรสวนนอยแตก็มีมากถึง 31% ของประชากรท่ียังไมไดวัคซีนเข็มท่ีสอง 

และความเหลื่อมล้ําของการฉีดวัคซีนในจังหวัดตาง ๆ ยังคงมีอยูสูงตั้งแตกอนท่ีจะเริ่มฉีดวัคซีนใหเด็กอายุ 5-11 ปเสียอีก เน่ืองจาก

การติดเช้ือโอมิครอนมักไมแสดงอาการ เราจึงมักไมรูตัววาติดเช้ือ ซ่ึงหมายความวาโควิด 19 จะยังคงเปนความเสี่ยงสําหรับผูสูงอายุ

และผูท่ีมีโรคประจําตัวในทุกกลุมอายุตอไป และสถานการณก็แยลงไปอีกเน่ืองจากโอมิครอนแพรระบาดไดงาย และลักษณะ

ครัวเรือนของไทยท่ีคนหลายชวงวัยอาศัยอยูดวยกัน ดังน้ันแมเด็กสวนใหญจะไมมีอาการปวยแมจะติดเช้ือ แตพวกเขาก็สามารถ

แพรเช้ือไปสูบุคคลกลุมเสี่ยงหรือสมาชิกครอบครัวได เด็กบางคนก็อาจปวยหนัก ตองเขาโรงพยาบาลเน่ืองจากติดโควิด 19 โดยตรง 

หรือเน่ืองจากอาการปวยจากโรคท่ีมีอยูเดิมถูกกระตุนใหแรงขึ้น เชนเดียวกับผูใหญและวัยรุน เด็กก็มีความเสี่ยงจากโควิด 19 ท้ังตอ

ตนเองและตอผูอื่น

ในสัปดาหหนาเราจะมาอธิบายเก่ียวกับการฉีดวัคซีนในเด็กวัย 5-11 ป

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณสุข

คลิกท่ีภาพเพื่อฟง ดร.เทดรอส อาดานอม เกเบร

เยซุส ผูอํานวยการใหญขององคการอนามัยโลก 

อธิบายวาทําไมเรายังตองกังวลเก่ียวกับโควิด 19

https://twitter.com/DrTedros/status/1485714122478178310
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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 

การระบายอากาศทีดี่
ปกปองคุณจากการติดเช้ือโควิด 19

ใหอากาศใหมจากภายนอก

เขาสูภายใน และระบาย

อากาศดานในสูดานนอก

เปดหนาตาง มีชองใหลมผานทะลุ

ตัวอาคารไดย่ิงดี

หรือวางพัดลมตรงหนาตาง 

หันพัดลมออกดานนอก

หากอากาศหนาวหรือรอน

เกินไปใหเปดหนาตางสัก 2-3 

นาทีทุกชั่วโมง

ทําทุกขอเพ่ือปกปองตนเองและผูอื่น

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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