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คา่ใชจ้่ายการฉีดวัคซนี

ไมเ่สยี
คา่ใชจ้า่ย

(จา่ยโดยรัฐเต็มจ านวน) 

ขอใหอ้า่นคูม่อืฉบบันีร้ว่มกบัครอบครัวของทา่น และปรกึษากนัวา่จะเขา้รับวคัซนีหรอืไม่

โปรดน ำหนงัสอืคูม่อืสขุภำพอนำมยัแมแ่ละบตุร
มำดว้ยในวนัทีฉ่ดีวคัซนี

.

เด็กทีม่อีำยตุ ัง้แต ่5 ปีข ึน้ไป

ก็สำมำรถรบัวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนำไดด้ว้ย
เชน่กนั

ประกาศเรือ่งการฉีดวคัซนี
ป้องกนัไวรัสโคโรนา

เรยีน คณุหนู ๆ อาย ุ5-11 ปี

และทา่นผูป้กครอง

タイ語



เรยีน ทา่นผูป้กครอง

(*) ขอ้มลูกอ่นการปรากฏตวัของสายพนัธุโ์อมคิรอน ทีม่า : จากรายงานเกีย่วกับการอนุมัตเิป็นกรณีพเิศษ

ความปลอดภัยของวคัซนีป้องกันไวรัสโคโรนา

อำกำร

ทอ้งเสยี มไีข ้ปวดขอ้ อาเจยีน

สดัสว่นของผูท้ ีม่อีำกำร

Q : ไดย้นิวา่หลังจากฉีดวคัซนี ยิง่เป็นเด็กผูช้ายอายนุอ้ย จะยิง่เกดิอาการกลา้มเนือ้หัวใจอักเสบได ้
งา่ย กรณีเด็กเล็กจะเป็นอยา่งไรบา้ง

●เด็กทีม่อีายตุัง้แต ่5-11 ปี

● โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอแนะน าใหฉ้ีดวัคซนีใหก้ับเด็กทีม่โีรคประจ าตัวทีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิอาการรนุแรง 

เชน่ โรคระบบทางเดนิหายใจเรือ้รัง โรคหัวใจพกิารแตก่ าเนดิ ฯลฯ (*) โปรดปรกึษาแพทยป์ระจ าครอบครัว

ใหร้อบคอบกอ่นฉีดวัคซนี

ขณะนีเ้ด็กทีม่อีายตุัง้แต ่5-11 ปีจะสามารถรับวคัซนีป้องกันไวรัสโคโรนาไดแ้ลว้ โดย

จ านวนผูต้ดิเชือ้โคโรนาในประเทศญีปุ่่ นมสีดัสว่นทีเ่ป็นเด็กเพิม่มากขึน้

โปรดอา่นคูม่อืฉบับนี้และพจิารณารว่มกับบตุรของทา่นวา่จะรับวคัซนีหรอืไม่

◎ วคัซนีทีใ่ช ้

ใชวั้คซนีส าหรับเด็กอาย ุ5-11 ปีของบรษัิทไฟเซอร ์ซึง่เป็นวัคซนีส าหรับเด็ก (*) โดยปกตแิลว้ 

จะฉดีวคัซนีรวม 2 คร ัง้โดยทิง้ชว่งหำ่งกนั 3 สปัดำห์

(*) สว่นประกอบทีอ่อกฤทธิจ์ะเป็น 1 ใน 3 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัวคัซนีของบรษัิทไฟเซอรส์ าหรับผูม้อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป

◎ กลุม่เป้าหมายการฉีดวคัซนี

(*) สมาคมกมุารเวชศาสตรแ์หง่ประเทศญีปุ่่ นเผยแพรร่ายชือ่โรคทีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิอาการรนุแรงเมือ่ตดิเชือ้ไวรัสโค

โรนา"ขอ้มลูเกีย่วกบัไวรัสโคโรนา" โดยสมาคมกมุารเวชศาสตรแ์หง่ประเทศญีปุ่่ น 

A. การรับวคัซนีป้องกนัไวรัสโคโรนาจะท าใหเ้กดิอาการไดย้ากแมจ้ะตดิไวรัสโคโรนาก็ตาม

URL：https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333

ประสทิธภิาพของวคัซนีป้องกันไวรัสโคโรนา

Q. วคัซนีป้องกันไวรัสโคโรนามปีระสทิธภิาพอยา่งไร

เมือ่ไดรั้บวัคซนี ภายในรา่งกายจะเกดิกลไก (ภมูคิุม้กัน) เขา้ไปตอ่สูก้ับโคโรนา เมือ่ไวรัสเขา้สู่รา่งกายก็จะมคีวามพรอ้มตอ่สูท้ันที

ท าใหอ้าการของโคโรนาเกดิไดย้ากขึน้ มรีายงานวา่ประสทิธผิลในการป้องกันการเกดิอาการในเด็กอายุ 5-11 ปีทีฉ่ีดวัคซนี 2 ครัง้

ไปแลว้ 7 วันจะสงูถงึ 90.7% (*)

อาการทีพ่บบอ่ยทีส่ดุภายในชว่งไมก่ีวั่นหลังจากไดรั้บวัคซนี คอื ปวดตรงบรเิวณทีฉ่ีด โดยคดิเป็น 74% ในการฉีดครัง้แรก และ

71% ในการฉีดครัง้ทีส่อง ซึง่สว่นใหญจ่ะรูส้กึปวดตอนกลางคนืหลังในวันทีรั่บการฉีดหรอืในวันถัดไปมากกวา่ทีจ่ะรูส้กึปวดทันที

หลังไดร้ับการฉีด อาการรูส้กึออ่นเพลยี มไีข ้ หรอือืน่ ๆ มักปรากฏขึน้หลังจากการฉีดครัง้ทีส่องมากกวา่ครัง้แรกเป็นสว่นใหญ่ โดยมี

ไขต้ัง้แต่ 38 องศาเซลเซยีสขึน้ไปคดิเป็น 2.5% ในการฉีดครัง้แรก และ 6.5% ในการฉีดครัง้ทีส่อง อาการสว่นใหญภ่ายหลังไดร้ับ

วัคซนีจะเป็นอาการเพยีงเล็กนอ้ยถงึปานกลาง การวนิจิฉัยตามขอ้มลูทีไ่ดร้ับในขณะนีพ้บวา่ ไมม่ขีอ้กังวลดา้นความปลอดภัยอย่างมี

นัยส าคัญ

Q. หลังจากทีเ่ด็กไดรั้บวคัซนีป้องกันไวรัสโคโรนาแลว้ จะมอีาการเป็นอยา่งไร

A. อาการทีพ่บมากทีส่ดุ คอื ปวดตรงบรเิวณทีฉ่ดี

■อำกำรทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยในชว่งไมก่ีว่นั

ทีม่า : จากรายงานเกีย่วกับการอนุมัติ
เป็นกรณีพเิศษ

A. ในสหรัฐอเมรกิาพบวา่ มรีายงานอาการกลา้มเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กผูช้ายอาย ุ5-11 ปีต า่กวา่เด็กผูช้ายอาย ุ12-17 ปี

แมว้า่จะพบไดน้อ้ยมาก แตใ่นตา่งประเทศก็มรีายงานกรณีการเกดิอาการกลา้มเนือ้หัวใจอักเสบแบบไมร่นุแรงในเด็ก

ในสหรัฐอเมรกิานัน้ รายงานอาการกลา้มเนือ้หัวใจอักเสบหลังการฉีดวัคซนีป้องกันไวรัสโคโรนาในเด็กผูช้ายอาย ุ5-11 ปีมสีัดสว่นต ่า

กวา่เด็กผูช้ายอาย ุ12-15 และ 16-17 ปี

หากบตุรของทา่นมอีาการตา่ง ๆ เชน่ เจ็บหนา้อก ใจสั่น หายใจล าบาก บวม ฯลฯ ภายในประมาณ 4 วันหลังฉีดวัคซนี โปรดไปเขา้รับ

การตรวจในหน่วยงานทางการแพทยโ์ดยทันท ีและขอใหแ้จง้ดว้ยวา่เขา้รับการฉีดวัคซนีมา

นอกจากนี ้กรณีทีว่นิจิฉัยวา่เป็นโรคกลา้มเนือ้หัวใจอักเสบ โดยทั่วไปแลว้ จะตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล แต่สว่นมากจะฟ้ืนตัว
ไดเ้องเมือ่ไดพ้ักฟ้ืนอยา่งเต็มที่

ทีม่า : ACIP Meeting 5.1.2022

50% ขึน้ไป

10-50%

1-10%

ปวดตรงบรเิวณทีฉ่ีด อาการรูส้กึออ่นเพลยี

ปวดศรีษะ แดงหรอืบวมบรเิวณทีฉ่ีด ปวดกลา้มเนือ้ หนาวสั่น

https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=3


เรยีน ทา่นผูป้กครอง

ในการรับวคัซนีป้องกันไวรัสโคโรนา

เมือ่เกดิความผดิปกตกิบัร่างกายหลงัฉีด
วคัซนี

สถำบนัทำงกำรแพทยท์ีฉ่ดีวคัซนี แพทยป์ระจ ำ

ครอบครวั จดุตดิตอ่สอบถำมของหนว่ยรำชกำร

สว่นทอ้งถิน่หรอืสว่นจงัหวดั

การตดิตอ่สอบถามทั่วไปเกีย่วกบัการฉดีวัคซนี จดุตดิตอ่สอบถำมของหนว่ยรำชกำรสว่นทอ้งถิน่

◎ ระบบเยยีวยาตอ่ปัญหาสขุภาพทีเ่กดิจากการฉีดวัคซนี

สวมหนำ้กำก
อนำมยั

ลำ้งมอืดว้ยสบู่ ฆำ่เชือ้ทีม่อื
และนิว้

สถำนทีอ่ำกำศ
ไมถ่ำ่ยเท

สถำนทีแ่ออดั สถำนกำรณ์ที่
ใกลช้ดิกนั

กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร โคโรนา 
วัคซนี เด็ก

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประสทิธภิาพและความ

ปลอดภัยของวคัซนีป้องกนัไวรัสโคโรนาส าหรบัเด็ก โปรด

ดจูากเว็บไซตก์ระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และ

สวสัดกิาร

◎ โปรดน าหนังสอืคูม่อืสขุภาพอนามยัแมแ่ละบตุรมาในวันทีฉี่ดวคัซนี หากสามารถน ามาได ้

◎ ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งยนิยอมและอยูเ่ป็นพยานในการฉีดวัคซนีของเด็ก

เมือ่จะเขา้รับวัคซนี ขอใหศ้กึษาหาความรูท้ีถ่กูตอ้งเกีย่วกับประสทิธภิาพในการป้องกันการตดิเชือ้และความเสีย่งของผลขา้งเคยีง

กอ่น จงึคอ่ยตัดสนิใจฉีดวัคซนีตามความประสงคข์องผูป้กครอง จะไมม่กีารฉีดวัคซนีโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง

หา้มบังคับคนรอบขา้งใหฉ้ีดวัคซนี หรอืเลอืกปฏบัิตติอ่ผูท้ีไ่มไ่ดรั้บการฉีดวัคซนี

◎ หากมขีอ้สงสยัหรอืกงัวลเกีย่วกบัวัคซนี โปรดปรกึษาแพทยป์ระจ าครอบครัว ฯลฯ

ส าหรับการฉีดวัคซนีในเด็ก จะตอ้งบันทกึประวัตกิารฉีดวัคซนีลงในหนังสอืคูม่อืสขุภาพอนามัยแมแ่ละบตุรดว้ย จงึ

ขอใหน้ าหนังสอืคูม่อืสขุภาพอนามัยแมแ่ละบตุรมาในวันทีฉ่ีดวัคซนี

นอกจากนีแ้ลว้ ขอใหน้ าเอกสารภายในซองทีม่ปีระกาศนีอ้ยูแ่ละเอกสารยนืยันตัวตนมาดว้ย (บัตรมายนัมเบอร ์บัตร

ประกันสขุภาพ ฯลฯ)

โปรดปรกึษาแพทยป์ระจ าครอบครัวเกีย่วกับการเวน้ชว่งเวลาการฉีดวัคซนีป้องกนัไวรัสโคโรนากับวัคซนีอืน่ ๆ โดยหลกัการทั่วไป

จะไมส่ามารถรับวัคซนีอืน่พรอ้มกันหรอืในชว่งเวลากอ่นและหลัง 2 สัปดาห์ และหากมขีอ้สงสัยหรอืกังวลเกีย่วกับวัคซนี เชน่ เมือ่

เด็กมอีาการป่วยเบือ้งตน้ ฯลฯ ขอใหป้รกึษาแพทยป์ระจ าครอบครัว

ชอ่งทางใหค้ าปรกึษา ฯลฯ

◎ ชอ่งทางใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัวัคซนีป้องกนัไวรัสโคโรนา

แมห้ลงัจากไดรั้บวคัซนีแลว้ก็ตาม ขอใหป้ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ เชน่ ลา้งมอื ฆา่เชือ้ สวม

หนา้กากอนามัย ฯลฯ อยา่งระมัดระวงัเชน่เดมิ เนือ่งจากมทีัง้ผูท้ีไ่ดรั้บและไมไ่ดรั้บการฉดีวคัซนี

การฉีดวัคซนีอาจท าใหเ้กดิปัญหาสขุภาพได ้(เจ็บป่วยหรอืทพุพลภาพ) แมว้า่จะเกดิขึน้ไดน้อ้ยมาก แตก็่อาจเกดิเหตขุึน้ได ้จงึไดม้ี

การจัดตัง้ระบบเยยีวยาขึน้

แมก้รณีทีเ่กดิปัญหาสขุภาพจากการฉีดวัคซนีป้องกันไวรัสโคโรนา ก็สามารถรับการเยยีวยา (เชน่ คา่รักษาพยาบาล เงนิบ านาญ

ทพุพลภาพ ฯลฯ) ตามพระราชบัญญัตกิารสรา้งภมูคิุม้กัน (*) โปรดปรกึษาเรือ่งขัน้ตอนทีจ่ าเป็นในการยืน่ค ารอ้ง ฯลฯ กับหน่วย

ราชการสว่นทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น

(*) หากปัญหาสขุภาพดงักลา่วไดร้บัการรบัรองจากรัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิารวา่เกดิจากการฉดีวคัซนี ทา่นจะไดร้ับ

เงนิชว่ยเหลอืจากหน่วยราชการสว่นทอ้งถิน่ ส าหรับกระบวนการรบัรองนัน้ จะพจิารณาตดัสนิความสมัพนัธร์ะหวา่งสาเหตแุละผลทีเ่กดิขึน้โดย

คณะกรรมการพจิารณารับรองการเจ็บป่วยและทพุพลภาพของรัฐบาล ซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการฉีดวคัซนี โรคตดิเชือ้ การแพทย์ และ

กฎหมาย

หำกไมส่ำมำรถดเูว็บไซตไ์ด ้โปรดตดิตอ่หนว่ยรำชกำรสว่นทอ้งถิน่ ฯลฯ ที่

ทำ่นอำศยัอยู่

คน้หา



ส ำหรบัเด็กทีม่อีำย ุ5-11 ปี

ท ำไมถงึตอ้งฉดีวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนำ ?

จะฉดีวคัซนีบรเิวณไหล่

จงึขอใหไ้ปฉดีโดยใสเ่สือ้ผา้ทีเ่ปิดไหลไ่ดง้า่ย

◎ หลงัฉดีวคัซนี ขอใหน่ั้งเกา้อีร้อดู

อาการ 15 นาทหีรอืนานกวา่นัน้

(บางครัง้อาจรอดอูาการถงึ 30 นาทก็ีม)ี

◎ วนัทีฉ่ดีวคัซนี สามารถใชช้วีติได ้

ตามปกต ิเชน่ อาบน ้า ฯลฯ แตอ่ยา่

ออกก าลงักายหนัก ๆ

◎ เวลาฉดีวคัซนี อาจเกดิอาการตอ่ไปนี้ได ้

แตจ่ะดขีึน้เองใน 2-3 วนั

เวลามไีข ้37.5 องศาขึน้ไป หรอืเวลาไมส่บาย

ขอใหบ้อกคนทีบ่า้นดว้ย เพราะจะไมส่ามารถฉดีวคัซนีได ้
กอ่นฉีด

เวลาฉีด

หลังฉีด

ถำ้มอีำกำรตอ่ไปนี ้ขอใหบ้อกคนในบำ้นหรอืผูใ้หญท่ีอ่ยูใ่กล ้ๆ

● หลงัฉดีทนัที

・มไีข ้ ・ปวดหัว  ・เจ็บหนา้อก  ・หายใจล าบาก

・ออ่นเพลยี  ・หนาวสัน่  ・หัวใจเตน้แรง

● วนัทีฉ่ดี หรอืหลงัจำกน ัน้ประมำณไมเ่กนิ 4 วนั

เร ือ่งส ำคญัทีอ่ยำกใหท้ ำตำม
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ประกำศเรือ่งกำรฉดีวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนำ

ถา้พวกไวรัสโคโรนาเขา้มาในร่างกายคนมาก ๆ ก็จะเกดิอาการไม่สบาย เชน่ มไีข ้

ปวดเมือ่ย ไอ หายใจล าบาก ปวดหัว การรับรสเพีย้นไป ฯลฯ

ถา้ฉดีวคัซนีแลว้ ร่างกายจะเตรยีมพรอ้มสูก้บัพวกไวรัสโค

โรนา ถงึไวรัสจะเขา้มาในร่างกาย แตก็่จะเกดิอาการไม่

สบายไดย้าก

เวลำฉดีวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนำ ควรระวงัเร ือ่งอะไรบำ้ง ?

・มไีข ้ ・คลืน่ไส ้

・ออ่นเพลยี  ・ทอ้งเสยี

・ปวดหัว

・หนาวสัน่

・คนัตามตวั

・ไอ

คนเรามหีลายแบบ เชน่ คนทีฉี่ดวัคซนีเร็ว คนทีม่เีหตฉีุดวัคซนีไมไ่ด ้

ฯลฯ ดังนัน้จงึหา้มตอ่วา่หรอืรังแกคนรอบขา้งเพราะคนนัน้ฉีดวัคซนี 

คนนีไ้มฉี่ดวัคซนี เป็นตน้

โปรดฉีดวัคซนีนี ้2 ครัง้โดยเวน้ระยะหา่ง 3 สปัดาห์


