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สถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 
ในประเทศไทย 2 กมุภาพนัธ์ 2565

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

รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาหใ์นประเทศ
ไทย โดยองคก์ารอนามัยโลก ฉบับท่ี 221

อ้างอิงจากข้อมูลของ ศบค.

ผู้ป่วยรายใหม่ 7,984 (7,465) ราย 7% ผู้เสยีชวีติ 19 (15) ราย 27%

หายดีแล้ว 7,963 (7,744) ราย 3% ยอดรับวัคซนี 296,417 (349,911) เขม็      15%
(25-31 มกราคม 2565)

ยอดผูติ้ดเชือ้ยืนยันรวมทั้งสิน้ 2,456,551 ราย ยอดผูเ้สียชีวิตรวมทั้งสิน้ 22,207 ราย

ค่าเฉล่ียรายวนัจากวนัท่ี 27 มกราคมถึง 2 กมุภาพันธ ์2565 (เปรียบเทียบกบัสปัดาหก์่นนหน า) 

ประเด็นสื่อสารหลัก
│พบการแพร่ระบาดของเช้ือสายพันธุโ์อมคิรอนในทุกจังหวัดของประเทศไทย │

│รัฐบาลไทยส่งเสริมการก าหนดเขตปลอดโควดิในพื้นทีเ่สีย่งและการรับวัคซนีเข็มกระตุ้น│  

│รับวัคซนี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทีเ่ป็นมาตรฐานสากล และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ│

http://www.who.int/thailand
https://twitter.com/WHOThailand
https://www.facebook.com/WHOThailand/
https://www.youtube.com/channel/UCsLrET2MKEnMPptqCLVkPIA
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บทวิเคราะหส์ถานการณ์
• ยนดผู ติดเชื้นโควิด 19 รายใหม่โดยเฉล่ียต่นวันเพ่ิมขึน้เพียงร นยละ 6.7% ใน 7 วันท่ีผ่านมาเมื่นเทียบกบัสปัดาห์ก่นน และแม ว่ายนดผู ติดเชื้นโดยเฉล่ียในประเทศ

ไทยจะเพ่ิมขึน้ทุกสปัดาห์ แต่ก็ไม่พุ่งสงูเหมืนนกบัประเทศนื่น ๆ  ท่ีเผชิญกบัสายพันธุ์โนมิครนน ซึ่งนาจเป็นผลมาจากการบงัคบัใช มาตรการด านสาธารณสขุและ
สงัคม การปฏิบติัตามมาตรการป นงกนัโรคส่วนบคุคลนย่างเคร่งครัดขนงประชาชน และนตัราการรับวัคซีนท่ีเพ่ิมขึน้

• กรุงเทพมหานครยงัคงรายงานยนดผู ติดเชื้นรายวันสงูสดุนย่างต่นเน่ืนง นย่างไรก็ตาม ตวัเลขเฉล่ียรายวันในสปัดาห์ท่ีผ่านมา (1,354) สงูกว่าสปัดาห์ก่นนหน า 
(1,314) เพียงร นยละ 3

• ยนดเฉล่ียรายวันขนงผู ป่วยโควิด 19 “ท่ียงัมีเชื้น” ทั้งหมด (83,624) ใน 7 วันท่ีผ่านมาเพ่ิมขึน้เพียงร นยละ 1 เมื่นเทียบกบัสปัดาหก์่นน ตวัเลขนี้สะท นนถงึปริมาณ
งานโดยรวมขนงระบบส่งมนบบริการสขุภาพในการดแูลผู ป่วยโควิด เน่ืนงจากผู ป่วยท่ีแยกกกัตวันยู่ท่ีบ านก็ได รับการติดตามนาการนยา่งต่นเน่ืนง

• ยนดผู เสียชีวิตเฉล่ียรายวันนยู่ท่ี 19 รายใน 7 วันท่ีผ่านมา เพ่ิมขึน้ร นยละ 21 จากยนดเฉล่ียรายวันขนงสปัดาห์ก่นน (15)

• ยนดเฉล่ียรายวันขนงผู ป่วยหนักจากโรคโควิด 19 ใน 7 วันท่ีผ่านมา (542) ลดลงร นยละ 0.7 จากสปัดาห์ก่นน (546) ยนดเฉล่ียรายวันขนงผู ป่วยท่ีใช เคร่ืนงช่วย
หายใจใน 7 วันท่ีผ่านมา (105) ลดลงร นยละ 9.5 จากยนดขนงสปัดาห์ก่นน (116) 

• แม ว่ายนดผู ติดเชื้นท่ีได รับการยืนยนัจากห นงปฏิบติัการ (ผลตรวจ PCR เป็นบวก) ในประเทศไทยจะไม่เพ่ิมสงูเหมืนนในประเทศนื่น ๆ  แต่ก็มินาจกล่าวได ว่าการ
ตรวจสนบสถานการณน์ั้นเป็นไปนย่างแม่นย า เน่ืนงจากมีการใช ชุดแนนติเจนแบบเร็วนย่างแพร่หลาย (รวมถงึชุดตรวจท่ีมีจ าหน่ายทั่วไป)นย่างไรก็ตาม ยนด
ผู ป่วยหนักและผู ป่วยท่ีต นงใช เคร่ืนงช่วยหายใจในโรงพยาบาลนั้นลดลงและถืนเป็นเร่ืนงน่ายินดี และนาจสะท นนว่านาการป่วยท่ีน่าจะเกิดจากการติดเชื้นโนมิครนน
ก็ได ลดลงเช่นกนั

• นตัราการรับวัคซีนต านโควิด 19 ในประเทศไทยคาดว่าจะช่วยลดระดบัขนงการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตท่ีเกิดจากเชื้นโควิด 19 สายพันธุ์ต่าง ๆ ท่ีก าลงัระบาด
ได มาก นตัราการรับวัคซีนท่ีสงูในประชากรยงัช่วยลดการแพร่กระจายเชืน้โควิด 19 ได ด วย นย่างไรก็ตามนตัราการฉีดวัคซีนยงัคงต ่าในบางจังหวัดและในกลุ่มเส่ียง
ท่ีส าคญับางกลุ่ม
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ยอดล่าสุดของผู้ติดเช้ือโควดิ 19 ผู้เสยีชีวติ และการรับวัคซนีท่ัวโลก
แผนภูมแิสดงยอดทีไ่ด้รับรายงานรายสัปดาห ์(1 กุมภาพันธ์ 2565)

376,478,335 ยอดรวมผู้ติดเชื้อ

1,913,949 ผู  ติดเชืน้ใหม่ใน 24 ชั่วโมงล่าสุด

ในสัปดาหท์ี่แล ว ยอดผู้ติดเชื้อรายใหมเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 6.7 ลดลงไม่ถึงร  นยละ 1 
จากยนดทีเ่คยเพ่ิมขึน้ร  นยละ 7.4 ก่นนหน  านี ้

https://covid19.who.int/

5,666,064 ยนดรวมผู เสียชีวิต

6,331 ผู  เสียชีวิตรายใหม่ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ในสัปดาหท์ี่แล ว ยอดผู้เสียชีวติรายใหม่เพิม่ขึ้นร้อยละ 9 (24-30 
มกราคม)

9,901,135,980 จ  านวนเข็มขนงวัคซีนทีฉี่ด (30 มกราคม)
4,767,925,767 ประชาชนที่ได รับวัคซีนครบ
หรืนประมาณร นยละ 60 ของประชากรโลก (7.9 พันล านคน)
เพ่ิมขึ้นจากร นยละ 51 ในสัปดาหท์ี่แล ว

สถานการณ์ตามภูมิภาค
ขององคก์ารอนามัยโลก

อเมริกา

ยุโรป

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมดิเตอเรเนียนตะวันออก

แปซิฟิกตะวันตก

แอฟริกา

ก่นนหน านี้ ภมูิภาคเนเชียตะวนันนกเฉียงใต มียนดผู  ติดเชืน้
รายสปัดาหส์งูท่ีสดุในโลก นย่างไรก็ตาม ในสปัดาหท่ี์ผา่น
มา ตัวเลขได ลดลงร  นยละ 8

ยนดผู  เสียชีวติทั่วทั้งภมูิภาคเนเชียตะวนันนกเฉียงใต 
เพิ่มขึน้ร  นยละ 41

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

ถึง 2 ก.พ. 2565
*ถึง 31 ม.ค. 2565 
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ยอดผู้ติดเชือ้
รวม

ยอดเฉล่ีย
7 วัน

ยอด
ผู้เสียชีวิตรวม

ยอดเฉล่ีย 7
วัน

2,456,551 7,984 22,207 19

ยอดรับวัคซีนเข็มท่ี 
1

ยอดรับวัคซีนเขม็
ท่ี 2

52,331,058* 48,635,307*

ยอดรับวัคซีนเข็มท่ี 
3

14,290,151*

ยอดล่าสุดของผูติ้ดเชือ้โควิด 19 ผูเ้สียชีวิต และการรับวัคซนีในประเทศไทย
แผนภูมิแสดงยอดที่ได้รับรายงานรายวัน

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหมใ่นชุมชน

ระลอก 2

ระลอก 3 อัลฟา

ระลอก 4 เดลตา

ระลอก 5 โอมิครอน

รายใหม่ สะสม



Back to Contents 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30 ม.ีค. 64 13 เม.ย. 64 27 เม.ย. 64 11 พ.ค. 64 25 พ.ค. 64 8 มิ.ย. 64 22 มิ.ย. 64 6 ก.ค. 64 20 ก.ค. 64 3 ส.ค. 64 17 ส.ค. 64 31 ส.ค. 64 14 ก.ย. 64 28 ก.ย. 64 12 ต.ค. 64 26 ต.ค. 64 9 พ.ย. 64 23 พ.ย. 64 7 ธ.ค. 64 21 ธ.ค. 64 4 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65

ร น
ยล
ะข
นง
นัต
รา
กา
รต
รว
จพ
บผู

 ติด
เช
ืน้

ยน
ดผู

 ติด
เช
ืน้ใ
นช
ุมช
นร
าย
วัน

อัตราการตรวจพบผู้ติดเชือ้โควิด 19 รายวัน และผู้ติดเชือ้รายใหม่ในชมุชนของประเทศไทย ในระลอกท่ี 3, 4 และ 5

Community Cases PCR Test Positivity (%)

COVID-19 Update 03/02/20227

การเปลี่ยนแปลงของ “อัตราการตรวจพบผู้ติดเชือ้” (TPR)*

ในสปัดาห์ท่ีผ่านมา นตัราการตรวจพบผู ติดเชื้นรายวัน
โดยเฉล่ียนยู่ท่ีร นยละ 11-12 ในระดบัประเทศ แต่พบ
การผนัแปรนย่างมากในระดบัจังหวัด ซึ่งขึน้ไปแตะท่ี
ราวร นยละ 30

* นัตราการตรวจพบผู  ติดเชืน้ (TPR) คืนร  นยละขนงการตรวจ PCR ในหนึ่งวนัท่ีพบผลเป็นบวก

ยนดในชมุชน นตัราการตรวจพบผู ติดเชืน้ (%)
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ยอดรายวันของผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย ต้ังแต่เดือนเมษายน 2564

• ยนดผู เสียชีวิตเพ่ิมขึน้ร นยละ 27 ในสปัดาหท่ี์
ผ่านมา (ก่นนหน านีน้ยู่ ท่ี 15 รายต่นวนั และเป็น 
19 รายต่นวนัในสปัดาหนี์)้

ถึง 2 ก.พ. 2565
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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ยอดรายวันของผู้ป่วยหนักจากโควิด 19 และผู้ป่วยทีต้่องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
(อัตราการครองเตียง)

ผู้ป่วยหนัก
ยนดปัจจุบนั : 524
ยนดเฉล่ีย 7 วัน : 546
ยนดลดลงในช่วง 7 วัน : ร นยละ 0.7*

ผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
ยนดปัจจุบนั : 103
ยนดเฉล่ีย 7 วัน : 105
ยนดลดลงในช่วง 7 วัน : ร นยละ 9.5*

ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ

ยอ
ดร

าย
วัน

ถึง 2 ก.พ. 2565
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข *เปรียบเทียบกับสัปดาหก์่อนหน้า
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สถานการณโ์ควิด 19 ในประชากรกลุ่มเปราะบาง
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37,408 
กมัพูชา
1.5%

8,616 
ลาว
0.4%

2,010,658 
ไทย

83.0%

223,920 
อืน่ ๆ
9.2%

ยอดผู้ติดเชือ้โควิด 19 สะสมจนถึงปัจจุบนั แยกตามสัญชาติ
(30 มกราคม 2565)

• กมัพูชา ลาว เมียนมาร์คิดเป็นร นยละ 7.8 ขนงยนด
ผู ติดเชื้นท่ีมีการรายงานทั้งหมด

• กลุ่มผู ติดเชื้นท่ีใหญ่ท่ีสดุ (ร นยละ 5.9) มาจาก
ประเทศเมียนมาร์

ถึงวันที ่30 มกราคม 2565
เมียนมาร์ กมัพูชา ลาว
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ยอดผู้ตดิเชื้อตอ่ประชากร 1,000 คนในผู้ย้ายถิ่นจากประเทศกลุ่ม CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร)์
ทีอ่ยู่ในประเทศไทย

• ประชากร 54 จาก 1,000 คนจากประเทศกัมพูชา 
ลาว และเมียนมารต์ิดเชืน้โควดิ 19 เม่ืนเทียบกับ
ประชากรไทย ท่ีพบผู  ติดเชืน้ 30 รายจากประชากร 
1,000 คน

ถึง 30 มกราคม 2565
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
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การรับวัคซีน
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ประชากรท่ีได รับ

เข็มท่ี 1 : 52,331,058 คน

เข็มท่ี 2 : 48,635,307 คน

เข็มท่ี 3 : 14,290,151 คน

ถึงวันที ่31 มกราคม 2565
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

ความครอบคลุมของการรับวัคซีนต้านโควิด 19 ระดับประเทศ

ยอดรวมเข็ม 1 ยอดรวมเข็ม 2 ยอดรวมเข็ม 3
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ความครอบคลุมของการรับวัคซีนต้านโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยงและวัยรุ่น
(เข็มที ่1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3)

ถึง 31 มกราคม 2565
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข (อัตราร้อยละค านวณจาก
จ านวนประชากรที่เป็นปัจจบุันแล้ว)
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ความคืบหน้าดา้นนโยบาย
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- วัคซีนท่ีจะฉีดให ประชากรกลุ่มนี้คืนวัคซีนไฟเซนร์สตูรส าหรบัเด็ก (ฝาสีส ม)
• ปัจจุบนัไฟเซนร์เป็นวัคซีนรายเดียวท่ีผ่านการรบัรนงจากนงคก์ารนาหารและยาขนงประเทศไทยส าหรบัการใช ในเด็ก

- จะเร่ิมฉีดวัคซีนวันในวันท่ี 31 มกราคม ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- จะมีการฉีดวัคซีนท่ีโรงพยาบาลและโรงเรียนด วย

ศูนยฉี์ดวัคซนีที่โรงพยาบาล ศูนยฉี์ดวัคซนีที่โรงเรียน

• ผู้ท่ีมีโรคประจ าตัว 7 กลุ่ม (เกณฑ์เดียวกับผู้ใหญ่)
• + ผู้ท่ีมีโรคทางพันธุกรรม เช่น ดาวน์ซินโดรม
• เด็กในระบบโฮมสคูล

• เด็กท่ีลงทะเบียนเรียนในชั้นประถมศกึษา 1-6 (ในโรงเรียนระบบสามญั)
• เด็กท่ีไม่ได ลงทะเบียนในโรงเรียนระบบสามญั เช่น นักเรียนในการศกึษานนกระบบ 

และเด็กกลุ่มนื่น ๆ ในช่วงนายนีุ้

แนวทางการฉีดวัคซีนให้เด็ก
- ให วัคซีนไฟเซนร์ฝาสีส ม โดยมีระยะรนตัง้แต่ 3-12 สปัดาห์ระหว่างการฉีดแต่ละเข็ม (ระยะรนท่ียาวกว่ามีไว ส าหรับเด็กในโรงพยาบาลเน่ืนงด วยเหตผุลทางการแพทย)์
- หากเด็กมีนายคุรบ 12 ปีหลงัจากท่ีได รับวัคซีนเข็มแรกไปแล ว เข็มท่ีสนงควรเป็นวัคซีนฝาสีม่วง (ส าหรับบคุคลนาย ุ12 ปีขึน้ไป)

การฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ให้แก่ประชากรอายุ 5-11 ปี
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ขั้นตอนส าหรับนักท่องเท่ียว
เง่ือนไขเพ่ือยกเว้นการกักกันโรค (เทส แอนด ์โก)

เร่ิม 1 กุมภาพันธ ์2565

ก่อนเข้าประเทศ

- ประเทศไทยเปิดรับนักเดินทางจากทุกประเทศ/เขตพืน้ท่ี
- บุคคลอายุ 18 ปีข้ึนไปต้องได้รับวัคซีนต้านโควิดท่ีผ่านการ
อนุมัติแล้วอย่างครบถ้วน นย่างน นย 14 วันก่นนเข าประเทศไทย

- บุคคลอายุ 12-17 ปี ท่ีเดินทางล าพัง ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 
1 เข็มและเป็นวัคซีนท่ีผ่านการอนุมัติ แต่หากเดินทางกับ
ผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากเง่ือนไขน้ี

- ต นงมีใบรับรนงแพทยส์  าหรับผลการตรวจ PCR ท่ีเป็นลบ ซ่ึงนนกให 
ไม่เกิน 72 ช่ัวโมงก่นนเดินทาง เด็กอายุต ่ากว่า 6 ปีท่ีเดินทางกับ
ผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากเง่ือนไขน้ี

- บุคคลท่ีเคยติดเช้ือโควิดแล้วต้องไดร้ับวัคซีนท่ีอนุมัติแล้วอย่าง
น้อย 1 เข็ม เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง และมี
ใบรับรองแพทยยื์นยันการหายป่วย

- ต้องมีเอกสารยืนยันการช าระเงินส าหรับการเข้าพักในวันท่ี 1
และ 5 ณ ท่ีพักท่ีได  มาตรฐาน SHA Extra Plus (SHA++) หรืนสถาน
กักกันโรคทางเลนืก (AQ) และส าหรับการตรวจ PCR 2 ครั้งใน
วันท่ี 1 และ 5 และการเดินทางจากสนามบินไปยังโรงแรม

- ต้องท าประกันภัยท่ีมีความครนบคลุมไม่น นยกว่า 50,000ดนลลาร ์
สหรัฐ (ชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีนยู่ในระบบสุขภาพแห่งชาติขนง
ไทยจะได  รับการงดเว  นจากเงื่นนไขนี)้ อย่างไรก็ตาม หากติดเช้ือ
หรือเป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง บุคคลน้ันจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการเข าพักท่ีโรงพยาบาล/โฮสปิเทล/การกักโรคท่ีโรงแรม/หรืนท่ีบ  าน 
ด  วยตนเนง

ลงทะเบียนเพ่ืนท  า QR Code ขนง Thailand Passที่ 
http://tp.consular.go.th ภายใน 60 วันกอ่นการเดินทาง

รนนนุมัติใบรบัรนงการฉีดวัคซีน การช  าระเงินคา่ทีพั่ก 
รวมถึงการตรวจ PCR

รนการยืนยันว่าได  รบัการอนุมัติแล ว 
แล วท่านจึงจะได  รบั QR Code ของ
Thailand Pass

ขณะอยู่ในประเทศ เมื่อเข้าประเทศ

แสดง QR Code ขนง Thailand Pass ให  เจ  าหน  าทีส่าธารณสุขและท  า
การตรวจสนบต่าง ๆ  แล วจึงเข  าสู่กระบวนการตรวจคนเข  าเมืนง 

เดินทางไปโรงแรมด  วยยานพาหนะทีจ่ัดหาไว แล ว (ระยะทางจาก
สนามบินไม่เกิน 5 ชั่วโมง)

ดาวนโ์หลดและติดตัง้แนปพลิเคชัน “หมอชนะ” เมื่นถึงโรงแรม

สามารถเดินทางในประเทศไทยได  นย่างนิสระหรนืเดนิทางตน่ไปยังประเทศน่ืน
ได   แต่ขนแนะน  าให  ปฏิบัตติามแนวทางและมาตรการขนงประเทศปลายทาง

เมื่อจะออกจากประเทศ

ในวันที่ 1 และ 5 ให้เข้าพกั ณ ที่พกัที่ได้มาตรฐาน SHA Extra
Plus (SHA++) หรือสถานกักกนัโรคทางเลือก (AQ, OQ, AHQ)
และรอผลตรวจภายในห้อง

แนปพลิเคชัน “หมนชนะ” จะแจ  งเตนืนให  ตรวจ PCR ในวันที่ 5

เข้ารับการตรวจ PCR ณ สถานที่ทีจ่ัดหาไว้แล้ว
ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A*

*D – เว้นระยะ M – สวมหน้ากาก H – ล้างมือ 
T – วัดอุณหภูมิ T – ตรวจเชื้อโควิด A – ใช้แอปพลิเคชัน 

นักเดินทางทุกคนต  นงตรวจ PCR เพ่ืนหาเชืน้โควิด 19 ณ สถานที่ที่
จัดหาไว แล ว (เด็กนายุต  ่ากว่า 6 ปี ใช  การตรวจน  า้ลาย)

http://tp.consular.go.th/
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วัคซีนต  านโควิด 19 ได  รบัการพิสูจนแ์ล วว่าปลนดภัยมีประสิทธิภาพในการป นงกันการป่วยหนกัและการเสียชีวิตในผู ใหญ่ 
และล่าสุดรวมถึงเด็กนายุ 11 ปีขึน้ไป เมื่นประชากรในกลุ่มนายุนีไ้ด  รบัวัคซนีมากขึน้ ประเด็นทีเ่ราก าลังสนใจในตนนนีก็้คนื
การฉีดวัคซีนให  กลุ่มประชากรที่นายุน  นยลง คืนเด็กวัย 5-11 ปี เด็กกลุ่มนีจ้  าเป็นต  นงได  รบัวัคซีนหรนืไม่ และจะปลนดภัย
ไหม นี่คืนเนืน้หาในส่วนที่ 2 ขนงค  านธิบายว่าด  วยความเส่ียงขนงการรบัวัคซีนต  านโควิด 19 ในเด็กนายุ 5-11 ปี

มีค  าถามส าคัญ 3 ข  นที่เราต  นงพิจารณาเมืน่จะฉีดวัคซีนให  ประชากรในกลุ่มนายุใด ๆ  ก็ตาม รวมทั้งเด็กเล็ก 1) จ  าเป็นต  นง
ฉีดวัคซีนหรนืไม่ 2) วัคซีนปลนดภยัหรนืไม่ และ 3) วัคซีนมีประสิทธิภาพแค่ไหน ค  านธิบายส่วนแรกในสัปดาหก่์นนได  
กล่าวถึงความจ  าเป็นในการฉีดวัคซีนแก่เดก็นายุ 5-11 ปีไปแล ว โดยพิจารณาจากความเส่ียงขนงการติดเชืน้ในเดก็ 
(โดยเฉพาะผู ที่มีความเส่ียงทีจ่ะป่วยรุนแรง) และความเป็นไปได  ทีเ่ดก็จะแพรเ่ชืน้ไปสู่ผู  น่ืน แต่ความเส่ียงที่เก่ียวข  นงกับการ
ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเดก็ล่ะ มีนะไรบ าง

นงคก์ารนาหารและยาขนงไทยได  นนมุัตใิห  ใช  วัคซนี mRNAขนง Pfizer-BioNTech(BNT1622b2) ส าหรบัเด็กนายุ5-11 ปี 
ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดยีวในปัจจุบันส าหรบักลุ่มนายุนี ้ประเทศไทยได  เริม่ฉีดวัคซีนเด็กนายุ 5-11 ปี ไปเมื่นวันที ่31 มกราคม 
2565 ณ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชิน ี(โรงพยาบาลเด็ก) และในนีกไมช่  าจะมีการฉีดวัคซีนให  เด็กนายุ 5-11 ปี ทั่วประเทศ
ที่โรงพยาบาลและโรงเรยีน เช่นเดียวกับประชากรในกลุ่มนายุที่สูงกว่า เด็ก ๆ  จะต  นงรนสังเกตนาการที่ศนูยฉี์ดวัคซีนเป็น
เวลา 30 นาทีหลังจากได  รบัวัคซีน เพ่ืนติดตามนาการหรนืปฏิกิรยิาทีม่ีหลังจากได  รบัการสร  างเสรมิภูมคิุ  มกัน

เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนส าหรบัผู  ใหญ่และวัยรุน่ในประเทศไทย เราแนะน  าให  ฉีดวัคซีนป นงกันโควิด 19 ในเดก็นายุ 5-11 
ปี เนื่นงจากเป็นการสร  างเสรมิภูมคิุ  มกันทีป่ลนดภัย มีประสิทธิภาพ และจ  าเป็นในการต่นสู  กับโควิด 19

จากการทดลนงทางคลินกิและการศึกษาจากการใช  งานจรงิในกลุ่มประชากรที่นายุมากขึน้ วัคซีนขนง Pfizer-BioNTech
ได  แสดงให  เห็นว่ามีความปลนดภัยและรา่งกายสามารถรบัได   นย่างไรก็ตาม ในวัคซนีทกุชนิดและการฉีดวัคซีนในประชากร
ทุกกลุ่มนายุ เรานาจพบนาการข  างเคียงเล็กน  นยที่เกิดขึน้ได  ยากหรนืนาการรุนแรงทีเ่กิดขึน้ได  ยากย่ิงกว่า การเฝ าระวัง
เหตุการณไ์ม่พึงประสงคห์ลังการสร  างเสรมิภูมิคุ  มกัน (AEFI) คืนหัวใจส าคัญขนงโครงการฉีดวัคซีนขนงประเทศไทย
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ค าอธิบาย : ความเสี่ยงของการรับ
วัคซนีต้านโควิด 19 ในเด็ก 5-11 ปี

เด็กเล็กมีความเส่ียงจากโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนหรือไม่

มี เช่นเดียวกบัผู ใหญ่ เด็กที่ติดเชืน้สายพนัธุโ์นมิครนนนาจจะไม่ป่วยหนกัและปรากฏนาการเพียงไม่ก่ีนย่าง แต่ถึงนย่างไรก็ตาม 
เด็กก็สามารถป่วยจากโควดิ 19 ได ท ัง้จากสายพันธุโ์นมิครนนและสายพันธุน่ื์น ๆ ประเทศที่มีการระบาดขนงโนมิครนนเป็นวงกว าง
มีนตัราการเข าโรงพยาบาลขนงเด็กนาย ุ5-11 ปีที่สงู 

จากรายงานเก่ียวกับการฉีดวัคซีน Pfizer-BioNTech ในเด็ก เหตกุารณไ์ม่พึงประสงคส่์วนใหญ่ทีเ่กิดขึน้นัน้ไม่ร  ายแรงและ
จะหายไปภายใน 2-3 วัน โดยไม่ต  นงรบัการรกัษาพยาบาล ในการทดลนงวัคซีนต  านโควิด 19 ขนง Pfizer-BioNTech ก่นน
การนนุมัติใช  จรงิที่สหรฐันเมรกิาในเด็กนายุ 5-11 ปีจ  านวน 3,109 คน ไม่พบเหตกุารณไ์ม่พึงประสงคท์ี่ร  ายแรง

เหตุการณไ์ม่พึงประสงคท์ี่ไมร่  ายแรงทีม่ีการรายงานในเดก็มีความคล ายคลึงกับที่พบในกลุ่มประชากรที่นายุมากกว่า 
นาการที่พบโดยทั่วไปประกนบด  วย นาการไข  และหนาวส่ัน ปวดบรเิวณทีฉี่ดวัคซีน ปวดศรีษะ ปวดเมื่นยตามรา่งกาย และ
น่นนเพลีย

โครงการฉีดวัคซีนครัง้ถัดมาในสหรฐันเมรกิา มีรายงานเหตกุารณไ์มพึ่งประสงค ์4,249 เหตุ* จากการฉีดวัคซีนต  านโควิด 
19 ขนง Pfizer-BioNTech จ  านวน 8.7 ล านโดสให  แก่เดก็นายุ 5-11 ปี จากจ  านวนนี ้มเีพียงร  นยละ 2.4 เท่านั้นที่ร  ายแรง
นายุมัธยฐานขนงเด็กที่พบเหตไุมพึ่งประสงคร์  ายแรงคนื 9 ปี เป็นเพศชายร  นยละ 61 เหตุไม่พึงประสงคท์ี่ร  ายแรงทีพ่บบ่นย
ที่สุดคืน นาการไข   (ร  นยละ 29) และการนาเจียน (ร  นยละ 21) พบนาการกล ามเนืน้หัวใจนักเสบ 11 ราย ทั้งหมดหายดีแล ว
หรนืก าลังฟ้ืนตัวในขณะที่รายงาน ความเส่ียงขนงการเกิดเหตไุม่พึงประสงคใ์นเด็กจะเพ่ิมขึน้ในผู ที่มีโรคประจ  าตัว ปัจจัย
เส่ียงหลัก ได  แก่ ความดันโลหิตสูง โรคปนดเรืน้รงั และโรคเลืนด 
*https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm705152a1.htm

สัปดาหห์น  า เราจกล่าวถึงเหตุการณไ์ม่พึงประสงคร์  ายแรงทีเ่กิดขึน้หลังการรบัวัคซีนในเด็กนายุ 5-11 ปี

ทีม่า : กระทรวงสาธารณสุข

คลิกที่ภาพเพ่ืนรับฟัง ดร. มาเรีย แวน เคนรโ์คฟ 
หัวหน าฝ่ายเทคนิคด านโควิด 19 จากนงคก์าร
นนามัยโลก กล่าวถึงส่ิงที่นาจเป็นไปได ในนนาคต
เกี่ยวกับโควิด 19 สายพันธุโ์นมิครนน และเราจะท  า
นะไรได บ  างเพ่ืนพลิกสถานการณนี์้

https://twitter.com/WHO/status/1486426907289731083
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ลิงกม์ีประโยชน์
• รายงานสถานการณโ์รคติดเชื้นโควิด 19 ในประเทศไทย ภาษาไทยและ

นงักฤษ โปรดคลิก
• ติดตามความคืบหน านย่างสม ่าเสมนจากนงคก์ารนนามยัโลกในประเทศ

ไทย โปรดคลิก
• ติดตามตวัเลขทั่ วโลกล่าสดุและค าแนะน าทางวิชาการจากนงคก์ารนนามยั

โลก โปรดคลิก

ส านักงานองคก์ารอนามัยโลกประจ าประเทศไทย
ส านักงานปลดักระทรวงฯ นาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสขุ 
นนทบรีุ ประเทศไทย 11000  sethawebmaster@who.int 

ยิ่งเชือ้โควิด 19 ระบาดมากเท่าไหร่ ไวรัสก็
ยิ่งมีโอกาสกลายพันธุม์ากขึน้เท่าน้ัน เช่น
โอมิครอนและเดลตา

ล้างมือ เว้นระยะ
อย่างน้อย

1 เมตร

สวม
หน้ากากที่
กระชับ
พอดี

ติดตาม
ผู้สัมผัส

ตรวจเชือ้
แยกกัก 

และกักโรค

เปิด
หน้าต่าง/ 
เลี่ยงที่
แออัด

รับวัคซีน
ให้ครบ

เราท้ังหมดสามารถลดการระบาดของโควิด 19
และสายพันธุต่์าง ๆ ได้ ด้วยการ
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