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*เกี�ยวกับโรคประจําตัว 
(ภาษาญี�ปุ่ นเทา่นั�น)

(*) กลุม่เป้าหมาย: 274 คน (Pfizer 154 คน, Moderna 120 คน)
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ผลของ  วคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนา

● จากการวจิยัในตา่งประเทศ มรีายงานวา่ในชว่งที�สายพนัธุโ์อมคิรอนระบาด การฉดีวคัซนีของ Pfizer เป็นเข็มที� 
4 ใหแ้กผู่ท้ ี�มอีาย ุ60 ปีข ึ�นไปที�ฉดีวคัซนีเข็มที� 3 ไปแลว้ 4 เดอืนขึ�นไป ทําใหม้ผีลดา้นการป้องกนัไมใ่หเ้กดิ
อาการหนกัที�ไมล่ดลงแมจ้ะผา่นไป 6 สปัดาหห์ลงัฉดีก็ตาม

อา้งองิ:Bar-On YM et al. Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. NEJM. 2022.

ความปลอดภยัของ วคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนา

การแจง้การฉีดวคัซนีเข็มที� 4

ผูท้ ี�ฉดีวคัซนีเข็มที� 3 มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 เดอืน และ
(1) มอีายุ 60 ปีข ึ�นไป (2) มอีายุ 18 ปีข ึ�นไปและมโีรคประจําตวั

บคุคลอื�นที�แพทยเ์ห็นวา่มคีวามเสี�ยงสงูที�จะมอีาการหนกั

*ผูท้ ี�เขา้ขา่ยขอ้ (1) โปรดนําคปูองฉีดวัคซนีที�ไดรั้บจากเทศบาลทอ้งถิ�นที�ทา่นอาศัยอยูไ่ปยังสถานที�ฉีดวัคซนี

*การพจิารณาวา่เขา้ขา่ยขอ้ (2) หรอืไม่
ผูท้ี�รับการตรวจโรคประจําตัว ฯลฯ จากสถาบนัการแพทย ์หรอืผูท้ี�มสีถาบนัการแพทยท์ี�สามารถปรกึษา
ลว่งหนา้ได ้โปรดปรกึษาแพทยข์องสถาบนัการแพทยด์ังกลา่ว
ผูท้ี�ไมม่สีถาบนัการแพทยท์ี�สามารถปรกึษาลว่งหนา้ได ้โปรดปรกึษาเมื�อรับการตรวจที�สถานที�ฉีดวัคซนี ทั �งนี� 
โปรดตรวจสอบวธิแีจกคปูองฉีดวัคซนีจากการสื�อสารขอ้มลูของเทศบาลทอ้งถิ�นที�ทา่นอาศัยอยู่

ฉดีวคัซนีฟรี ใชง้บประมาณของรฐับาลท ั�งหมด

สามารถฉดีวคัซนีเข็มที� 4 ไดแ้ลว้
การฉดีเข็มที� 4 จะชว่ยใหป้้องกนัไมใ่หเ้กดิอาการหนกัมากได้

ผูท้ ี�ฉดีได้

ใชว้คัซนีของ Pfizer หรอื Takeda/Moderna 
ไมว่า่เข็มที� 1 - 3 จะฉดีวคัซนีประเภทใดก็ตาม

สาํหรบัผูท้ ี�มอีาย ุ60 ปีข ึ�นไปหรอืมโีรคประจาํตวั

วคัซนีที�ใช้

ปวด 78.8%

เมื�อยลา้ 33.2%, ปวดกลา้มเนื�อ 24.5%, ปวดหวั 21.5%, แข็ง/บวม 12.0%

ปวดขอ้ตอ่ 8.4%, มไีข ้37.5 องศาขึ�นไป 6.6%, ตอ่มนํ�าเหลอืงบวม 4.7%, ผื�น/แดง 8.0%

ความบกพรอ่งทางการรบัรู ้1.5%, มอีาการแพ ้1.0%

50% ขึ�นไป

10 - 50%

1 - 10%

สําหรบัการฉดีวคัซนีเข็มที� 4 ใหแ้กบ่คุคลอื�นนอกเหนอืจากในขอ้ (1) และ (2) 
จะรวบรวมขอ้มลูตา่ง ๆ และพจิารณาตอ่ไป

● จากการวจิยัในตา่งประเทศ มรีายงานวา่ไมพ่บผลขา้งเคยีงรนุแรงจนถงึวนัที� 21 หลงัฉดีวคัซนีเข็มที� 4
อาการที�พบจนถงึวนัที� 21 หลงัฉดีวคัซนีในผูท้ ี�อาย ุ18 ปีข ึ�นไป

จากผลการศกึษาทางวทิยาศาสตร ์ฯลฯ ที�มอียูใ่นปจัจบุนั ใหบ้คุคลตอ่ไปนี�
ฉดีเข็มที� 4 ได ้และเร ิ�มฉดีประมาณปลายเดอืนพฤษภาคม



แมจ้ะไดร้บัวคัซนีแลว้กต็าม โปรดใชม้าตรการป้องกนัการตดิเชือ้ เชน่ สวมหน้ากากอนามยั ฯลฯ ตอ่ไป

◎ เกีย่วกบัการฉีดวคัซนีนอกสถานทีท่ีร่ะบุในทะเบยีนบา้น (สถานทีพ่ํานกั)

・หากคณุจะเขา้รบัการฉีดวคัซนีทีส่ถาบนัทางการแพทยห์รอืสถานทีท่ีค่ณุพกัรกัษาอยู ่ ➡ โปรดปรกึษาสถาบนัทางการแพทยห์รอืสถานทีท่ีคุ่ณพกัรกัษา

・หากคณุจะเขา้รบัการฉีดวคัซนีทีส่ถาบนัทางการแพทยท์ีค่ณุรกัษาโรคประจาํตวัอยู ่ ➡ โปรดปรกึษาสถาบนัทางการแพทยน์ัน้ ๆ

・หากคณุอาศยัอยูใ่นทีท่ีไ่ม่ใชส่ถานทีพํ่านักของคณุ  ➡ คุณอาจสามารถเขา้รบัการฉีดวคัซนีในพืน้ทีท่ีคุ่ณอาศยัอยู่ในปัจจุบนัได ้

โปรดตรวจสอบทีเ่ว็บไซตข์องเทศบาล หรอืตดิตอ่ชอ่งทางใหค้าํปรกึษาของเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยูใ่นปัจจบุนั

◎ จาํเป็นตอ้งใหค้วามยนิยอมในการรบัวคัซนี

ในการเขา้รบัวคัซนี โปรดพจิารณาใหแ้น่ใจวา่มคีวามรูท้ีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัทัง้ผลของการป้องกนัโรคตดิเช ือ้และความเสีย่งในการเกดิผลขา้งเคยีง จากน้ัน

จงึฉีดวคัซนีดว้ยความประสงคข์องตนเอง หากไม่ไดร้บัการยนิยอมจากผูร้บัวคัซนี จะไม่สามารถดาํเนินการฉีดวคัซนีได ้

ตอ้งไม่บงัคบับคุคลในทีท่ํางานหรอืบคุคลรอบขา้ง ฯลฯ ใหร้บัวคัซนี และไม่เลอืกปฏบิตัติอ่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการฉีดวคัซนี

◎มรีะบบบรรเทาความเดอืดรอ้นจากความเสยีหายตอ่สุขภาพจากการฉีดวคัซนี

การฉีดวคัซนีอาจสง่ปัญหาตอ่สขุภาพ (ทําใหป่้วยหรอืพกิาร) แมจ้ะมโีอกาสนอ้ยมาก แตก็่ไม่สามารถทาํใหไ้ม่เกดิขึน้เลยได ้จงึไดม้กีารจดัตัง้ระบบบรรเทาขึน้

โปรดปรกึษาเทศบาลเมอืงทีม่ทีะเบยีนบา้นอยูเ่กีย่วกบัขัน้ตอนทีจ่าํเป็นในการสมคัร ฯลฯ

โปรดใชม้าตรการ

ป้องกนัการตดิเชือ้

กนัตอ่ไป สถานทีแ่ออดั สมัผสัใกลช้ดิ สถานทีปิ่ด สวมหน้ากาก
อนามยั

ลา้งมอืดว้ยสบู่ ลา้งมอืเพือ่ฆ่าเชือ้ดว้ย
แอลกอฮอลอ์ย่างเครง่ครดั

หลกีเลีย่ง "3ส (สถานทีปิ่ด, สถานทีแ่ออดั, สมัผสัใกลช้ดิ)"

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัประสทิธภิาพและความปลอดภยั ฯลฯ ของ
วคัซนีไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ โปรดดูทีห่น้า “เกีย่วกบัไวรสัโคโรนาสาย
พนัธุใ์หม”่ ของเวบ็ไซตก์ระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดกิาร

หากไม่สามารถดเูว็บไซตไ์ด ้โปรดตดิตอ่เทศบาลเมอืงทีอ่าศยัอยู่ ฯลฯ

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ
สวสัดกิาร โคโรนา วคัซนี

คน้หา

ตดิตอ่สอบถามไดท้ี่

วคัซนีไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่แมจ้ะไดร้บัการยนืยนัวา่มปีระสทิธภิาพสงูในการป้องกนัการเกดิโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ แตป่ระสทิธภิาพของ

วคัซนียงัไม่ถงึ 100% นอกจากนี ้ยงัมผีลกระทบจากการกลายพนัธุใ์นไวรสั

ดงัน้ัน ทุกท่านโปรดใชม้าตรการป้องกนัการตดิเช ือ้กนัตอ่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โปรดหลกีเลีย่ง "3ส (สถานทีปิ่ด, สถานทีแ่ออดั, สมัผสัใกลช้ดิ)" สวม

หนา้กากอนามยั ลา้งมอืดว้ยสบู ่และลา้งมอืเพือ่ฆ่าเช ือ้ดว้ยแอลกอฮอล ์


