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ค ำแนะน ำกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ส ำหรับเด็กและวัยรุ่นอำยุตัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป (ฉบับที ่3) 
 

       วนัท่ี 22 กนัยายน 2564 

 

กำรใหว้ัคซีนป้องกัน โควิด-19 ในเดก็ และวัยรุ่น ผู้ใดควรได้รับวัคซีน 

 ในระยะแรกของการใหว้คัซนีในเด็กและวยัรุน่ ไดก้ าหนดใหผู้มี้โรคประจ าตวั ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
โควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง และอาจเสียชีวติได ้เป็นผูมี้ความเรง่ดว่นอนัดบัตน้ใหไ้ดร้บัวคัซีน ชนิด mRNA ของ
บรษัิท Pfizer BioNTech จ านวน 2 เขม็ หา่งกนั 3 สปัดาหข์ึน้ไป ไดแ้ก ่

• เด็กและวยัรุน่อาย ุ16 ปีจนถึง 18 ปี ทกุรายที่ไมมี่ขอ้หา้มในการฉีดวคัซีน 

• เด็กอาย ุ12 ปี ถึงนอ้ยกวา่ 16 ปี ที่เป็นกลุม่เสี่ยง มีโรคประจ าตวั ที่อาจเกิดโรคโควิด-19 รุนแรง อาจถึงขึน้
เสียชีวิต ไดแ้ก ่

1. บคุคลที่มีโรคอว้น (ดชันีมวลกายมากกวา่ 35 กิโลกรมัต่อตารางเมตร หรอื มีน า้หนกั 70 กิโลกรมั
ขึน้ไปในเด็กอาย ุ12-13 ปี  น า้หนกั 80 กิโลกรมัขึน้ไปในเด็กอาย ุ13-15 ปี  น า้หนกั 90 กิโลกรมัขึน้ไปในเด็ก
อาย ุ15-18 ปี หรือเด็กอว้นที่มีภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากภาวะทางเดนิหายใจอดุกัน้) 

2. โรคทางเดนิหายใจเรือ้รงั รวมทัง้โรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง 
3. โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 
4. โรคไตวายเรือ้รงั 
5. โรคมะเรง็และภาวะภมูิคุม้กนัต ่า 
6. โรคเบาหวาน 
7. กลุม่โรคพนัธุกรรมรวมทัง้กลุม่อาการดาวน ์เด็กที่มีภาวะบกพรอ่งทางระบบประสาทอย่างรุนแรง 

เด็กที่มีพฒันาการชา้ 
 

 ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์หง่ประเทศไทย ไดต้ิดตามขอ้มลูดา้นประสิทธิภาพและความปลอดภยัของวคัซนี
โควิด-19 ในเด็กและวยัรุน่ เพื่อใหค้  าแนะน าเพิ่ม ทัง้นีโ้ดยค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนท์างดา้นสขุภาพของ
เด็กเป็นส าคญั ดงันี ้

• เด็กและวยัรุน่ท่ีมีสขุภาพดี อาย ุ12 ปี ถึงนอ้ยกว่า 16 ปี แนะน าใหฉี้ดวคัซีน ชนิด mRNA ของบรษัิท Pfizer 
BioNTech โดย 
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O  เด็กและวยัรุน่ชาย รบัวคัซีน เข็มที่ 1 และ ชะลอการใหเ้ข็มที่ 2 ไปก่อน จนกวา่จะมีค าแนะน าเพิ่มเติม   
    (เนื่องจากการฉีดเขม็ 2 ในเด็กกลุม่นี ้มีความเสี่ยงสงูกวา่เข็มแรก จากกลา้มเนือ้หวัใจและเย่ือหุม้หวัใจ 
  อกัเสบ ซึง่พบนอ้ยมาก ดรูายละเอยีดในค าอธิบาย หนา้ 3) 

O  เด็กและวยัรุน่หญิง สามารถรบัวคัซีน 2 เขม็ห่างกนั อย่างนอ้ย 3 สปัดาห ์(ดรูายละเอียด ในค าอธิบาย  
  หนา้ 3) 

 

ชนิดของวัคซีนทีแ่นะน ำในเดก็และวยัรุ่น 
 ขณะนี ้(วนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2564) มีวคัซีนที่มีในประเทศไทยท่ีไดข้ึน้ทะเบยีนใหใ้ช ้เด็กอาย ุ12 ปีขึน้ไป 
คือ วคัซีน ชนิด mRNA ของบรษัิท Pfizer-BioNTech 
 แนะน าใหใ้ชว้คัซีนที่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหใ้ชใ้นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีจากส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาแลว้เทา่นัน้ 
 

 
 
ค ำอธิบำย 

ขอ้มลูจากกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุตัง้แต่ 1 เมษายนถึง 15 กนัยายน 2564 พบมีรายงานโรค 
โควิด-19 ในเด็กอายนุอ้ยกว่า 18 ปีรวม 184,225 ราย มีรายงานการเสียชีวิต 31 ราย พบรายงานจ านวนผูป่้วย
สงูสดุในช่วงเดือนสิงหาคม และมีแนวโนม้จ านวนผูป่้วยลดลงในเดือนกนัยายน    สอดคลอ้งไปกบัสถานการณโ์รค
โควิด-19 ของประเทศไทย โดยพบมีรายงานผูป่้วยโรคโควิด-19 ในเด็กทกุกลุม่อาย ุแต่พบจ านวนผูป่้วยสงูสดุใน
กลุม่อาย ุ>12 ถึง 18 ปี ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 9 ถึง 15 กนัยายน พบรายงานผูป่้วยเด็กทัง้หมด 16,427 ราย จ าแนก
เป็นผูป่้วยแรกเกิดถึง 1 เดือน, >1 เดือนถงึ 1 ปี, >1 ปีถึง 6 ปี, >6 ปีถึง 12 ปี และ >12 ปีถึง 18 ปี จ านวน 74  
(รอ้ยละ 0.5), 1,335 ราย (รอ้ยละ 8.1), 3,876 ราย (รอ้ยละ 23.6), 5,174 ราย (รอ้ยละ 31.5) และ 5,968 ราย  
(รอ้ยละ 36.3) ตามล าดบั ในจ านวนนีมี้เด็กอาย ุ>1 เดอืนถึง 1 ปีเสยีชีวิต 1 รายและอาย ุ>12 ปี-18 ปีเสียชีวิต 3 
ราย แมว้า่อตัราการเสียชีวติผูป่้วยโรคโควิด-19 ในเด็กจะต ่า แตพ่บมีรายงานผูป่้วยเด็กท่ีมีภาวะการอกัเสบของ
อวยัวะหลายระบบในรา่งกายท่ีสมัพนัธก์บัการติดโรคโควิด-19 (Multisystem inflammatory syndrome in 
children, MIS-C) ในเด็กจ านวนเพิ่มมากขึน้ ซึง่เป็นกลุม่ที่มีอาการรุนแรงแมว้า่เป็นเด็กที่ปกตแิข็งแรงดี และในขณะ
นีเ้ด็กและผูป้กครองจ านวนมากไดร้บัผลกระทบจากการที่เด็กไม่ไดไ้ปโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน 
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ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์หง่ประเทศไทยจงึมีค าแนะน าเพิ่มเติมในการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 

ส าหรบัเด็กและวยัรุน่อายตุัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป ดงัตอ่ไปนี ้

• แนะน าใหฉี้ดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ที่ไดร้บัการรบัรองโดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ใหใ้ชใ้นเด็กและวยัรุน่ตัง้แต่อาย ุ12 ปีขึน้ไป ซึง่ในขณะนี ้(วนัท่ี 22 กนัยายน 2564) มีวคัซีนชนิด
เดียวที่มีในประเทศไทย คือชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech และเมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 วคัซีน
ชนิด mRNA ของ Moderna ไดร้บัการรบัรองเพิ่มเติม (แต่ขณะนีย้งัไม่มีวคัซนีนีใ้นประเทศไทย) ส าหรบั
วคัซีนชนิดเชือ้ตายของ Sinopharm และ Sinovac อยู่ในระหวา่งการพิจารณาขอ้มลูเรื่องการกระตุน้
ภมูิคุม้กนั ประสิทธิภาพและความปลอดภยัในเด็ก และขณะนีย้งัไม่ไดร้บัการรบัรองใหใ้ชใ้นเด็กและวยัรุน่ 

• แนะน าใหฉี้ดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ที่ไดร้บัการรบัรองโดย อย.2 เข็มห่างกนั 3-4 สปัดาห ์
ในเด็กและวยัรุน่ทกุคนที่ อายตุัง้แต่ 16 ปี ขึน้ไป และเดก็และวยัรุน่ทกุคนที่อาย ุ12 ปีขึน้ไปที่มีโรค
ประจ าตวัท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดโรคโควิด-19 รุนแรง ซึง่เป็นค าแนะน าท่ีใหไ้วต้ัง้แต่วนัท่ี 7 กนัยายน 2564 

• แนะน าใหฉี้ดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ที่ไดร้บัการรบัรองโดย อย. 2 เข็มห่างกนั 3-4 สปัดาห ์
ในเด็กและวยัรุน่ผูห้ญิง ที่แข็งแรงดอีายตุัง้แต่ 12 ปี ถึงนอ้ยกว่า 16 ปี (12- <16)  ส าหรบัในเด็กและวยัรุน่ 
ชายที่แข็งแรงดีในช่วงอายดุงักลา่ว แนะน าใหฉี้ดวคัซนีเข็มแรกเพียงเข็มแรกเข็มเดียว และชะลอการฉีดเข็ม
สองไวก้่อนจนกวา่จะมีขอ้มลูความความปลอดภยัของวคัซีนนีเ้พิ่มเตมิ ทัง้นีเ้นื่องจากการฉีดวคัซนีกนั
ปอ้งกนัโรคโควิด-19 ชนิด mRNA มีโอกาสเกิดอาการขา้งเคียงเรื่องกลา้มเนือ้และเยื่อหวัใจอกัเสบไดส้งูสดุ
ในเด็กและวยัรุน่ชายในกลุม่อายนุี ้และมกัพบสมัพนัธก์บัภายหลงัการฉีดวคัซีนเข็มสอง โดยรายงานจาก
ระบบ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 18  
มิถนุายน 2564 ในสหรฐัอเมรกิา รายงานอตัราการเกิดอาการขา้งเคียงของระบบหวัใจในเด็กและวยัรุน่ชาย
ในกลุม่อาย ุ12 - <16 ปี ในอตัรา 162.2 ต่อการฉีดวคัซนีเข็มสองหนึง่ลา้นโดส๊ ในขณะที่รายงานอตัรา
อาการขา้งเคยีงของระบบหวัใจในเด็กและวยัรุน่ในเด็กหญิงกลุม่อายเุดียวกนัพบในอตัราท่ีต ่ากวา่มากคือ 
13 ต่อการฉีดวคัซีนเข็มสองหนึง่ลา้นโดส๊ ในขณะท่ีพบวา่การฉีดวคัซนีชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech 
1 เข็ม และ 2 เข็ม มีประสิทธิภาพในการปอ้งกนัโรคโควดิ-19 จากสายพนัธุเ์ดลตา้ไดร้อ้ยละ 36 และ88  
และปอ้งกนัการติดโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลไดส้งูถึงรอ้ยละ 94 
และ 96 ตามล าดบั ค าแนะน านีจ้งึพิจารณาใหเ้ด็กและวยัรุน่หญิงไดร้บัประโยชนจ์ากวคัซีนเต็มที่จากการ
ฉีด 2 เข็ม ในขณะที่เด็กผูช้ายจะตอ้งมีการประเมินประโยชนแ์ละความเสี่ยงเพิ่มเตมิเมื่อไดข้อ้มลูในบรบิท
ของประเทศไทยเพิ่มขึน้ ก่อนจะใหค้ าแนะน าในการฉีดเข็มต่อไป 

• แนะน าใหฉี้ดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ในเด็กอายตุัง้แต ่12 ปี ถึงนอ้ยกว่า 16 ปี ที่อาศยัรว่มบา้นกบัผูท้ี่มี
ภาวะภมูิคุม้กนับกพรอ่ง 



  4 

 

 
 

• แนะน าใหมี้การฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 แก่ครูและบคุลากรทกุระดบัในโรงเรยีนและสถานศกึษาทกุ
คน และสมาชิกรว่มบา้นของบคุลากรทดุคน และแนะน าใหฉี้ดวคัซีนแก่ผูป้กครองและสมาชิกในครอบครวั
ของเด็กทกุคน 

• สง่เสรมิใหมี้มาตรการการปอ้งกนัโรคโควดิ-19 อย่างเครง่ครดัในโรงเรียนและสถานศกึษาตามค าแนะน า
ของกรมควบคมุโรค 

• การฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ในเด็กและวยัรุน่เป็นความสมคัรใจของตวัเด็กและผูป้กครอง ซึง่ควร
ไดร้บัการยอมรบั เด็กและวยัรุน่ทกุคน ควรไดไ้ปโรงเรียนและรว่มท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนไดอ้ย่างเท่า
เทียม ไม่วา่เดก็และวยัรุน่จะไดร้บัการฉีดวคัซีนหรอืไม่ หรอืไดร้บัวคัซีนชนิดใด โดยตอ้งรกัษามาตรการการ
ปอ้งกนัโรคโควิด-19 อย่างเครง่ครดั 

• แนะน าใหง้ดออกก าลงักายอย่างหนกัหรอืการท ากิจกรรมอย่างหนกัเป็นเวลาหนึง่สปัดาหภ์ายหลงัจากการ
ฉีดวคัซีน ปอ้งกนัโรคโควิด-19 ชนิด mRNA เนื่องจากมีรายงานการเกิดผลขา้งเคียงกลา้มเนือ้หวัใจอกัเสบ
และเย่ือหุม้หวัใจอกัเสบภายหลงัการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ซึง่ถึงแมจ้ะพบในอตัราท่ี
ต ่า แต่เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซอ้น จงึแนะน าใหเ้ด็กและวยัรุน่ทกุราย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเด็กและ
วยัรุน่ชายที่ไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ทัง้โดส๊ที่ 1 และ 2 ใหง้ดการออกก าลงักายหรอืการท ากิจกรรม
อย่างหนกัเป็นเวลาหนึง่สปัดาหภ์ายหลงัจากการฉีดวคัซนี และในเวลาดงักลา่วนีห้ากมีอาการเจ็บแน่น 
หนา้อก หายใจเหน่ือยหรอืหายใจไม่อิ่ม ใจสั่นหนา้มืดเป็นลม ควรรีบไปพบแพทย ์โดยหากแพทยส์งสยั
ภาวะกลา้มเนือ้หวัใจหรอืเย่ือหุม้หวัใจอกัเสบ ควรพิจารณาท าการตรวจคน้เพิ่มเติม  
หากมีขอ้มลูเรือ่งประสิทธิภาพและความปลอดภยัของวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ในเด็กและวยัรุน่มากขึน้ 

ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์หง่ประเทศไทยจะมีค าแนะน าเพิ่มเติมในการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควดิ-19 ใน

อนาคตต่อไป สามารถติดตามค าแนะน าของราชวิทยาลยัไดท้ี่ www.thaipediatrics.org 
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