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โอไมครอน งานวิจัยรู้อะไรแล้วบ้าง? 
โควิด-19 สายพันธ์ุใหม่น่ากลัวแค่ไหน? 

กระแสข่าวบ้างว่า แพร่เร็ว หลบภูมิ วัคซีนต้านไม่อยู่ แต่บ้างก็ว่าอาการป่วยน้อยกระแสข่าวบ้างว่า แพร่เร็ว หลบภูมิ วัคซีนต้านไม่อยู่ แต่บ้างก็ว่าอาการป่วยน้อย
การมาถึงของโอไมครอนสร้างความหวาดหวั่นให้หลายฝ่ายการมาถึงของโอไมครอนสร้างความหวาดหวั่นให้หลายฝ่าย

ผู้คนควรรับมืออย่างไรท่ามกลางคลัสเตอร์มากมายของโอไมครอน ตอนน้ีงานวิจัยรู้อะไรแล้วบ้าง 
เรามาเปิดงานวิจัยแบบเจาะลึกกับ 2 บทความวิชาการจากประเทศแอฟริกาใต้ และสก็อตแลนด์
ท่ีเผยแพร่แบบ pre-print หรือก่อนตีพิมพ์ ในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมา (21 – 22 ธันวาคม) รวมถึง
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกกัน

โอไมครอน เหตุใดจึงน่ากังวล?

2 บทความวิชาการ พบอะไรบ้าง

การกลายพันธ์ุส่วนสําคัญ

โควิด-19 สายพันธุโอไมครอนมีการ
กลายพันธุหลายตําแหนงจากเช้ือ
เดิม ทําใหมีความกังวลวาโควิด-19 
สายพันธุ น้ีมีความสามารถในการ
ติดตอสูงข้ึน อาการปวยมากข้ึน หลบ
ภูมิคุมกัน หลบการตรวจวินิจฉัยหรือ
การรักษาได

ข้อค้นพบจากแอฟริกาใต้
: อัตราส่วนโอไมครอนพุ่งสูง แต่นอนโรงพยาบาลน้อยกว่า

พบเคสของโอไมครอนจากเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วจาก 3% 
ในชวงตนเดือนตุลาคม กลายเปน 98% ในชวงตนเดือนธันวาคม

พบเคสโอไมครอนมีสัดสวนนอนในโรงพยาบาลนอยกวา
เม่ือเทียบกับสายพันธุอ่ืน ๆ ท่ีผานมา โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับ
สายพันธุเดลตา

เม่ือตองนอนรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล โอกาสท่ีเคสโอไมครอน
จะมีอาการรุนแรงไมแตกตางจากสายพันธุอ่ืน ๆ

  ขอมูลผูติดเช้ือรายใหมในแอฟริกาตอนน้ี
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและลดลงอยางรวดเร็ว

    ขอมูลการเสียชีวิตเทียบกับผูติดเช้ือแสดงใหเห็นวา
การติดเช้ือโอไมครอนท่ีสูงข้ึนไมไดสงผลใหการเสียชีวิตสูงข้ึนดวย

แพร่ระบาดเร็ว

ท่ัวโลกหลายประเทศพบ
คลัสเตอรการระบาด
ของโอไมครอน ความชุก
ของโรคท่ีเพ่ิมข้ึนกระทบ
ตอระบบสาธารณสุข
ท่ัวโลก

ลดผลของวัคซีนและมาตรการควบคุมโรคอ่ืน ๆ

โอไมครอนแพรระบาดไดงายข้ึน สงผลลดประสิทธิผลของมาตรการ
ควบคุมโรคท้ังการฉีดวัคซีนและเวนระยะหาง 

(ขอจํากัดของการศึกษา : ขอมูลยังมีจํากัด, ใชการตรวจวาเปนสายพันธุโอไมครอน
จาก S gene เทาน้ัน นอกจากน้ี บทความน้ีเผยแพรแบบ pre-print 

หรือกอนตีพิมพ คือยังไมผานการทบทวนโดยผูเช่ียวชาญ)

กราฟผู้ติดเช้ือรายวันในแอฟริกาใต้

กราฟผู้เสียชีวิตรายวันในแอฟริกาใต้



อางอิง
- Severity of Omicron variant of concern and vaccine effectiveness against symptomatic disease: national cohort with nested test negative 
design study in Scotland https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/severity-of-omicron-variant-of-concern-and-vaccine-effectiveness-
- Early assessment of the clinical severity of the SARS-CoV-2 Omicron variant in South Africa https://www.medrxiv.org/content/10.1101/
2021.12.21.21268116v1
- https://edition.cnn.com/2021/12/24/politics/travel-restrictions-african-countries-omicron/index.html?
- https://www.sanook.com/sport/1328956/
- https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11
- https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-africa/

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดย ปทมา นวลเปนใย, อธิเจต มงคลโสฬศ, ภญ.เบญจร�นทร สันตติวงศ ไชย, ศ. ดร. นพ.ว�รศักดิ์ จงสูว�วัฒนวงศและรศ. ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒนชัย

สรุปแนวโน้มจากข้อมูลในขณะน้ี

ประเทศต่าง ๆ รับมืออย่างไร ?

เก่ียวกับการศึกษาและท่ีมาของข้อมูล

ข้อค้นพบจากการศึกษาในสก็อตแลนด์
:  โอไมครอนต้องนอนโรงพยาบาลน้อยกว่า บูสเตอร์โดสมีประโยชน์

เคสโอไมครอนท่ีตองนอนโรงพยาบาลมีนอยกวาสายพันธุเดลตา

บูสเตอรโดสของวัคซีนมีผลชวยเพ่ิมการปองกันอาการปวยไดเทียบกับการฉีดวัคซีนเพียง 2 โดส
ซ่ึงชวยไดท้ังกับสายพันธุโอไมครอนและเดลตา โดยลดการมีอาการของผูติดเช้ือโอไมครอนได 57% 
สวนเดลตาลดได 83%

   โอไมครอนอาจทําใหผูปวยนอนโรงพยาบาลนอยกวาสายพันธุอ่ืน ๆ

  เทียบกับเดลตาแลว ผูติดเช้ือโควิด-19 สายพันธุโอไมครอนมีโอกาสต่ํากวาท่ีจะมีอาการรุนแรง

 บูสเตอรโดสอาจชวยลดการมีอาการปวยได

การใสหนากาก ลางมือ เวนระยะหาง และฉีดวัคซีน ยังคงมีประโยชนในการปองกันการติดเช้ือสายพันธุโอไมครอน

 อังกฤษยกเลิกเฉพาะบางแมตช
การแขงขันฟุตบอลพิจารณาตาม
จํานวนนักกีฬาท่ีติดเช้ือ

 สหรัฐฯ ออกมาตรการควบคุมการ
ทองเท่ียวจากประเทศในทวีปแอฟริกา 
8 ประเทศโดยใหกักตัว 14 วัน

ขอมูลจาก https://www.worldometers.info แสดงใหเห็นวาสหรัฐฯ สหราชอาณาจักรและทวีปยุโรปกําลังเผชิญกับยอด
ผูติดเช้ือรายใหมสูงสุด (all-time high) ขณะท่ีประเทศในทวีปเอเชียการระบาดยังมาไมถึง โดยเฉพาะในกลุมเส่ียงประเทศ
อินเดียและอินโดนีเซีย จากขอมูลเราหวังวาตัวเลขผูเสียชีวิตจะไมเพ่ิมข้ึนตามขอมูลท่ีปรากฏในประเทศแอฟริกาใต

 หลายประเทศประกาศฉีดวัคซีนใน
กลุมเด็กอายุ 5 ปจากผลการระบาดใน
กลุมเด็กท่ีเพ่ิมข้ึน (ประเทศไทยอนุญาต
ใหฉีดในเด็กอายุ 5 – 11 ปแลว) และ
ดําเนินการแผนฉีดบูสเตอรโดสกันมากข้ึน

องคการอนามัยโลก แจงเตือนความกังวลตอสายพันธุโอไมครอนโดยมีขอแนะนําและความเห็นจากผูเช่ียวชาญระดับโลก

บทความตีพิมพจากงานวิจัย Early assessment of the clinical severity of the SARS-CoV-2 Omicron variant 
in South Africa งานวิจัยจากประเทศแอฟริกาใตดําเนินการวิจัยต้ังแตวันท่ี 1 ต.ค. - 1 ธ.ค. 2564 ทําวิจัยดวยการเก็บ
ขอมูลจากเครือขายตามเวลาจริงจากผลตรวจพันธุกรรมเพ่ือยืนยันถึงสายพันธุโอไมครอน

บทความตีพิมพจากงานวิจัย Severity of Omicron variant of concern and vaccine effectiveness against 
symptomatic disease: national cohort with nested test negative design study in Scotland งานวิจัยจาก
ประเทศสก็อตแลนดดําเนินการวิจัยต้ังแตวันท่ี 1 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2564 ทําวิจัยดวยการประเมินกอนการระบาดดวยการ
สํารวจคนไขโควิด-19 เทียบฐานขอมูลประชากร 5.4 ลานคน 

อยางไรก็ตาม ขอมูลเหลาน้ีเปนเพียงขอมูลเบ้ืองตน อาจมีการเปล่ียนแปลงเม่ือมีขอมูลเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับโควิด-19 สายพันธุน้ี

(ขอจํากัดของการศึกษา : ขอมูลยังมีจํากัด, ใชการตรวจวาเปนสายพันธุโอไมครอนจาก S gene เทาน้ัน 
นอกจากน้ี บทความน้ีเผยแพรแบบ pre-print หรือกอนตีพิมพ คือยังไมผานการทบทวนโดยผูเช่ียวชาญ)

https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/severity-of-omicron-variant-of-concern-and-vaccine-effectiveness-
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.21.21268116v1

