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 คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรบัเด็กและวัยรุ่น ฉบับที่ 7  

12 กันยายน พ.ศ. 2565 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธ์ุ Omicron ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยที่เกดิขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับมีการเปิดโรงเรียนและสถานศึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ่น ทำให้ยังพบมีผู้ป่วยเด็กติดโรคโควิด-

19 จำนวนมากในทุกกลุ่มอายุแม้จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยในเด็กและวัยรุน่อายุตั้งแต่ 

5 ปีขึ้นไปแล้ว โดยข้อมูลการฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และกองดิจิทัลเพื่อ

การควบคุมโรค เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 รายงานความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

ในประเทศไทยในเด็กอายุ 5-11 ปีอยู่ที่ร้อยละ 64.1 สำหรับเข็มที่ 1 และร้อยละ 47.0 สำหรับเขม็ที่ 2   

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ทบทวนข้อมูลด้านระบาดวิทยา ประสิทธภิาพ และความ

ปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19เข็มกระตุ้น 

จึงมีคำแนะนำใหม่เพิ่มจากคำแนะนำฉบับที่ 6 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้  

• แนะนำฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เขม็กระตุ้นในเด็กอายุ 5- <12 ป ีที่ได้รับการฉีดวัคซีนปฐมภูมิครบ 

2 เข็ม ด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 mRNA Pfizer BioNTech ฝาสีสม้ แถบสม้ ขนาด 10 ไมโครกรมั 

(0.2 มล.) 1 เขม็ โดยเว้นระยะห่างจากวัคซีนเข็ม 2 อย่างน้อย 3-6 เดือน 

• สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุ 5-<12  ปีที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำในระดับปานกลางถึงรุนแรง (moderate to 

severe immunocompromised host) พิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ปฐมภูมิ ชนิด mRNA 

Pfizer BioNTech ฝาสีสม้ แถบสม้ ขนาด 10 ไมโครกรมั (0.2 มล.) อกี 1 เขม็ โดยเว้นระยะห่างจาก

วัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 4-8 สัปดาห์ (additional primary series รวมเป็นการฉีดปฐมภูมิ 3 เข็ม) และ

แนะนำฉีดวัคซนีป้องกันโรคโควิด- 19 เข็มกระตุ้นอีก 1 เข็ม หลังจากฉีดวัคซีนปฐมภมูิเข็มที่ 3 ครบ อย่าง

น้อย 3 เดือน 

• หากเด็กและวัยรุ่นมีการเปลีย่นกลุ่มอายุในระหว่างการฉีดเข็มปฐมภูมิหรือเข็มกระตุ้น ควรได้รับชนิดและ

ขนาดของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่เหมาะสมกับอาย ุณ วันที่ฉีด 
 

                                                     คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น ฉบับที่ 7   หน้าที่ 1 
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• เด็กและวัยรุ่นที่เคยมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจหรือเยือ่หุ้มหวัใจอักเสบที่สัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

โควิด -19 ชนิด mRNA หรือ protein-based แนะนำให้เลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็ม

ถัดไปจนกว่าจะมีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติม 

• เด็กและวัยรุ่นที่เคยติดโรคโควิด -19 แนะนำให้ฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคโควิด-19 ทั้งวัคซีนปฐมภูมิและเขม็

กระตุ้น ห่างอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วย หรือกรณีไม่แสดงอาการนับจากวันที่มี

ผลตรวจพบ SARS-CoV2 ดว้ย RT-PCR หรือ ATK 

• สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 ร่วมกับวัคซีนชนิดอ่ืนได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการเว้นระยะเวลาห่าง

จากวัคซีนชนดิอื่นๆ รวมถึงสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในวันเดียวกับวัคซีนตามวัยอื่นได้ โดย

ควรฉีดวัคซีนทีแ่ขนหรือขาคนละข้าง โดยเฉพาะวัคซีนที่มีผลข้างเคียงเฉพาะที่มาก หรอืหากฉีดที่แขนหรอื

ขาข้างเดียวกัน ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 น้ิว ในทารกและเด็กอายุ < 2 ปี แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข้า

กล้ามเนื้อทีต่ำแหน่งหน้าขา (anterolateral aspect of the upper thigh) 

• สำหรับคำแนะนำการให้ long acting antibody (LAAB) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติตาม

คำแนะนำกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

• สำหรับวัคซีนปอ้งกันโรคโควิด-19 mRNA Pfizer BioNTech ฝาสีแดงเข้ม แถบแดงเข้ม สำหรับเด็กอายุ 

6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี ที่ไดร้ับการอนุมัติโดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ประเทศไทย เมื่อวันที่ 

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ แนะนำให้ฉีดวัคซีนปฐมภูมขินาด 3 ไมโครกรมั (0.2 มล.)  3 เข็ม โดยเข็ม 1 

ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (3-8 สัปดาห์) และเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลาอย่างน้อย 8 

สัปดาห ์โดยแนะนำเป็นอย่างยิ่งในเด็กกลุ่มเสี่ยง 

 

 

 

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น ฉบับที่ 7   หน้าที่ 2 
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คำอธบิาย 

• แนะนำฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เขม็กระตุ้นในเด็กอายุ 5-<12 ปี ที่ได้รับการฉีดวัคซีนปฐมภูมคิรบ 2 
เข็ม ด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 mRNA Pfizer BioNTech ฝาสีส้ม แถบส้ม ขนาด 10 ไมโครกรัม 
(0.2 มล.) 1 เขม็ โดยเว้นระยะห่างจากวัคซีนเข็ม 2 อย่างน้อย 3-6 เดือน เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการ
ปกป้องโรคโควิด-19 โดยเฉพาะจากสายพันธุ์ Omicron ข้อมูลจากการศึกษาวัคซีนเขม็กระตุ้นในเด็กอายุ 
5-<12  ปี ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น มีระดับ neutralizing antibody ต่อสายพันธ์ุ Omicron สูงขึ้น 22 
เท่าเมื่อเทียบกับระดับ neutralizing antibody ภายหลังการฉีดวัคซีนปฐมภูมิครบ 2 เข็ม ในเด็กที่ไม่เคย
มีการติดเชื้อ SARS-CoV2 มาก่อน1 และจากข้อมูลการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 mRNA Pfizer 
BioNTech เขม็ 3 เป็นเข็มกระตุ้นในเด็กกลุ่มอายุนี้ 657,302 โด๊สในสหรัฐอเมริการะหว่างเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคมปีนี้พบว่า มีความปลอดภัยสูงรายงานผลข้างเคียงใกล้เคียงกับทีพ่บจากการฉีด
เข็ม 2 และไมพ่บมีรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายหลังได้รับวัคซีน2 
 

• สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุ 5-<12 ปีที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำในระดับปานกลางถึงรุนแรง (moderate to 

severe immunocompromised host) ได้แก ่ผู้ป่วยทีก่ำลังได้รับยารักษาโรคมะเร็ง (solid tumor 

and hematologic malignancies) ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ (solid-organ transplant recipients) 

ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกภายใน 2 ปีหรือยังได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยภูมคิุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดใน

ระดับปานกลางถึงรุนแรง (เช่น DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome เป็นต้น) ผู้ป่วยติด

เชื้อเอชไอวีที่มีระดับ CD4 <200/mm3 หรอืผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เช่น คอร์ติโคเสตียรอยด์ขนาด

สูง  ( ≥ 20 มก./วัน ของยาเพรดนิโซโลนหรือเทียบเท่าเป็นระยะเวลา ≥2 สัปดาห)์, ยาเคมีบำบัด 

alkylating agents, antimetabolites, TNF blockers, และ biologic agents เป็นต้น แนะนำใหฉ้ีด

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ปฐมภูมิ ชนิด mRNA Pfizer BioNTech ฝาสสี้ม แถบส้ม ขนาด 10 

ไมโครกรัม (0.2 มล.) เพิ่มอีก 1 เขม็ โดยเว้นระยะห่างจากวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 4-8 สัปดาห์ 

(additional primary series รวมเป็นการฉดีปฐมภูมิ 3 เขม็) และแนะนำฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 

เข็มกระตุ้นอีก 1 เขม็ หลังจากฉีดวัคซีนปฐมภูมิเข็มที ่3 ครบ อย่างน้อย 3 เดือน3,4 

 

 

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น ฉบับที่ 7   หน้าที่ 3 
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• เด็กและวัยรุ่นควรได้รับชนิดและขนาดของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้เหมาะสมกับอายุในวันที่มารับ

วัคซีน หากเด็กและวัยรุ่นมีการเปลี่ยนกลุ่มอายุในระหว่างการฉีดเข็มปฐมภูมิหรือเข็มกระตุ้น ควรได้รับ

ชนิดและขนาดของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่เหมาะสมกับอายุ ณ วันที่ฉีด3 
  

• เด็กและวัยรุ่นที่เคยมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจหรือเยื่อหุ้มหวัใจอักเสบที่สมัพันธ์กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

โควิด -19 ชนิด mRNA หรือ protein-based แนะนำให้เลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็ม

ถัดไปจนกว่าจะมีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติม3 
 

• ในการฉีดวัคซนีโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่นไม่จำเป็นต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือตรวจสอบประวัติ

การติดเช้ือมาก่อน ในกรณีทีท่ราบว่าเด็กและวัยรุ่นเคยติดโรคโควิด -19  แนะนำให้ฉดีวัคซีนป้องกันโรค

โควิด-19 ทั้งวคัซีนปฐมภูมิและเข็มกระตุ้นห่างอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วย หรือ

กรณีไม่แสดงอาการนับจากวันที่มีผลตรวจพบ SARS-Co2 ด้วย RT-PCR หรือ ATK 
 

• สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 ร่วมกับวัคซีนชนิดอ่ืนได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการเว้นระยะเวลาห่าง

จากวัคซีนชนิดอ่ืนๆ รวมถึงสามารถฉีดวัคซนีป้องกันโรคโควิด-19 ในวันเดียวกับวัคซีนตามวัยอื่นได้ โดย

ควรฉีดวัคซีนที่แขนหรือขาคนละข้าง โดยเฉพาะวัคซีนที่มผีลข้างเคียงเฉพาะที่มาก หรือหากฉีดที่แขนหรือ

ขาข้างเดียวกัน ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 น้ิว3 ในทารกและเด็กอายุ < 2 ปี แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข้า

กล้ามเนื้อที่ตำแหน่งหน้าขา (anterolateral aspect of the upper thigh) 
 

• สำหรับคำแนะนำการให้ long acting antibody (LAAB) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติตาม

คำแนะนำกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรกฎาคม พ.ศ. 25655 
 

• สำหรับวัคซีนปอ้งกันโรคโควิด-19 mRNA Pfizer BioNTech ฝาสีแดงเข้ม แถบแดงเข้ม สำหรับเด็กอายุ 

6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี ที ่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ประเทศไทย เมื่อวันที่ 

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 แนะนำให้ฉีดวัคซีนปฐมภูมิขนาด 3 ไมโครกรัม (0.2 มล.)  3 เขม็ โดยเข็ม 1 

ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (3-8 สัปดาห์) และเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลาอย่างน้อย 8 

สัปดาห์ ดังสรุปในตารางที่ 1 โดยแนะนำเป็นอย่างยิ่งในเด็กกลุ่มเสี่ยง ไดแ้ก ่
 

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น ฉบับที่ 7   หน้าที่ 4 



ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 
 

o ทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี รวมถึงเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด 

o โรคอ้วน (น้ำหนักเทียบกับความสูง (weight for height) มากกว่า +3 SD) 

o โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง  

o โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง  

o โรคไตวายเรื้อรัง  

o โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 

o โรคเบาหวาน  

o กลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุม่อาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง 

เด็กที่มีพัฒนาการช้า  

ตารางที่ 1 วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 mRNA Pfizer BioNTech ฝาสแีดงเข้ม แถบแดงเข้ม สำหรับเด็กอายุ 6 

เดือน - <5 ปี 

ชนิดของวัคซีน กลุ่มอาย ุ ขนาด Route  จำนวนครั้ง/ระยะห่าง 
mRNA ของ Pfizer 
BioNTech 
ฝาจุกสีแดงเขม้ แถบ
แดงเข้ม 

6 เดือน - 
<5 ป ี 

3 ไมโครกรัมของ   
SARS-CoV-2 spike 
protein (0.2 มล.)  

IM วัคซีนปฐมภูม ิ3 เข็ม  
เข็ม 1 ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลา 4 
สัปดาห ์(3-8 สัปดาห)์ และเข็ม 3 
ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลาอย่างน้อย 
8 สัปดาห ์ 

 

จากการศึกษาพบว่าสามารถป้องกันการป่วยเป็นโรคโควิด-19 ที่มีอาการในเด็กอายุ  6 เดือน - <5 ปีที่ไม่
เคยมีการติดเช้ือมาก่อนในช่วงที่มีการระบาดของสายพันธ์ุ Omicron เป็นหลักได้ 73.2% (2-sided 95% CI: 
43.8%, 87.6%)6 และจากการศึกษา Immunobridging พบว่าการฉีดวัคซีนขนาด 3 ไมโครกรัม 3 เขม็ในเด็ก 
อายุ  6 เดือน - <5 ปี ที่ไม่เคยมีหลักฐานของการติดเชื้อมาก่อน สามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าในวัยรุ่น
และผู้ใหญ่อาย ุ16 - 25 ปีที่ได้รับการฉีดวัคซีนขนาด 30 ไมโครกรัมสองเข็มโดยม ีGeometric mean ratio 
(GMR) สำหรับ 50% neutralizing antibody titer 1.19 (95% CI = 1.00–1.43) สำหรับเด็กอายุ 6–23 เดือน 
และ 1.30 (95% CI = 1.13–1.50) สำหรับเด็กอาย ุ2–<5 ปี4  
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 สรุปคำแนะนำการฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-<18 ปี ทัง้วัคซีนปฐมภูมิและเข็มกระตุ้น 
ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-<18 ปี 
 

 

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น ฉบับที่ 7   หน้าที่ 6 

 เด็กภูมิคุ้มกันปกต ิ เด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำในระดับปานกลางถึงรุนแรง 
 

กลุ่มอาย ุ ชนิดของ
วัคซีน 

วัคซีนปฐมภูม ิ วัคซีนเข็ม
กระตุ้น 

วัคซีนปฐมภูม ิ วัคซีนเข็มกระตุ้น 

5-11 ปี Pfizer 
BioNTech 

ฝาสีส้ม 
แถบส้ม 

(10 mcg) 

2 ครั้ง 
ห่างกัน 8-12 สัปดาห ์

1 ครั้ง 
3-6 เดือนหลัง

เข็ม 2 
 

 3 ครั้ง 
เข็ม 1 และ  2 ห่างกัน 8-12 สัปดาห ์
เข็ม 2 และ 3 ห่างกัน 4-8 สัปดาห์ 
 

1 ครั้ง 
อย่างน้อย 3 เดือน นับจาก

วัคซีนปฐมภูม ิ

6-11 ปี Moderna 
(50 mcg) 

2 ครั้ง 
ห่างกัน 8-12 สัปดาห ์
(ตามคำแนะนำ ฉบับ

ที่ 6) 

ยังไมร่ับรอง               
ให้ฉีดเป็นเข็ม

กระตุ้น 

3 ครั้ง 
เข็ม 1 และ  2  ห่างกัน 4 สัปดาห ์
เข็ม 2 และ3 ห่างอย่างน้อย 4-8 
สัปดาห ์

ยังไม่รับรองให้ฉีดเป็นเข็ม
กระตุ้น 

12-<18 ปี Pfizer 
BioNTech  
ฝาสีม่วง 
แถบม่วง 
(30 mcg) 

2 ครั้ง 
ห่างกัน 8-12 สัปดาห ์

1 ครั้ง 
4-6 เดือนหลัง

เข็ม 2 
 

3 ครั้ง 
เข็ม 1 และ  2 ห่างกัน 8-12 สัปดาห ์
เข็ม 2 และ 3 ห่างกัน 4-8 สัปดาห์ 
 

2 ครั้ง 
กระตุ้นเข็ม 1: ≥ 3 เดือน นับ
จากวัคซีนปฐมภูม ิ
กระตุ้นเข็ม 2: ≥  4 เดือน 
นับจากวัคซีนกระตุ้นเข็ม 1 

12-<18 ปี Moderna 
(100 
mcg) 

2 ครั้ง 
ห่างกัน 4 สัปดาห ์

 

ยังไม่รับรอง               
ให้ฉีดเป็นเข็ม

กระตุ้น 

3 ครั้ง 
เข็ม 1 และ  2 ห่างกัน 4 สัปดาห ์
เข็ม 2 และ3 ห่างอย่างน้อย 4-8 
สัปดาห ์

ยังไม่รับรองให้ฉีดเป็นเข็ม
กระตุ้น 
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