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คำแนะนำกำรฉีดวัคซีนป้ องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่นอำยุตงั้ แต่ 12 ปี ขึน้ ไป (ฉบับที่ 3)
วันที่ 22 กันยายน 2564

กำรให้วัคซีนป้ องกัน โควิด-19 ในเด็ก และวัยรุ่น ผู้ใดควรได้รับวัคซีน
ในระยะแรกของการให้วคั ซีนในเด็กและวัยรุน่ ได้กาหนดให้ผมู้ ีโรคประจาตัว ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
โควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง และอาจเสียชีวติ ได้ เป็ นผูม้ ีความเร่งด่วนอันดับต้นให้ได้รบั วัคซีน ชนิด mRNA ของ
บริษัท Pfizer BioNTech จานวน 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ขนึ ้ ไป ได้แก่
• เด็กและวัยรุน่ อายุ 16 ปี จนถึง 18 ปี ทุกรายที่ไม่มีขอ้ ห้ามในการฉีดวัคซีน
• เด็กอายุ 12 ปี ถึงน้อยกว่า 16 ปี ที่เป็ นกลุม่ เสี่ยง มีโรคประจาตัว ที่อาจเกิดโรคโควิด-19 รุนแรง อาจถึงขึน้
เสียชีวิต ได้แก่
1. บุคคลที่มีโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ มีนา้ หนัก 70 กิโลกรัม
ขึน้ ไปในเด็กอายุ 12-13 ปี นา้ หนัก 80 กิโลกรัมขึน้ ไปในเด็กอายุ 13-15 ปี นา้ หนัก 90 กิโลกรัมขึน้ ไปในเด็ก
อายุ 15-18 ปี หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกัน้ )
2. โรคทางเดินหายใจเรือ้ รัง รวมทัง้ โรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
4. โรคไตวายเรือ้ รัง
5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคมุ้ กันต่า
6. โรคเบาหวาน
7. กลุม่ โรคพันธุกรรมรวมทัง้ กลุม่ อาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง
เด็กที่มีพฒ
ั นาการช้า
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ติดตามข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน
โควิด-19 ในเด็กและวัยรุน่ เพื่อให้คาแนะนาเพิ่ม ทัง้ นีโ้ ดยคานึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ทางด้านสุขภาพของ
เด็กเป็ นสาคัญ ดังนี ้
• เด็กและวัยรุน่ ที่มีสขุ ภาพดี อายุ 12 ปี ถึงน้อยกว่า 16 ปี แนะนาให้ฉีดวัคซีน ชนิด mRNA ของบริษัท Pfizer
BioNTech โดย
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O เด็กและวัยรุน่ ชาย รับวัคซีน เข็มที่ 1 และ ชะลอการให้เข็มที่ 2 ไปก่อน จนกว่าจะมีคาแนะนาเพิ่มเติม
(เนื่องจากการฉีดเข็ม 2 ในเด็กกลุม่ นี ้ มีความเสี่ยงสูงกว่าเข็มแรก จากกล้ามเนือ้ หัวใจและเยื่อหุม้ หัวใจ
อักเสบ ซึง่ พบน้อยมาก ดูรายละเอียดในคาอธิบาย หน้า 3)
O เด็กและวัยรุน่ หญิง สามารถรับวัคซีน 2 เข็มห่างกัน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ (ดูรายละเอียด ในคาอธิบาย
หน้า 3)
ชนิดของวัคซีนทีแ่ นะนำในเด็กและวัยรุ่น
ขณะนี ้ (วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564) มีวคั ซีนที่มีในประเทศไทยที่ได้ขนึ ้ ทะเบียนให้ใช้ เด็กอายุ 12 ปี ขนึ ้ ไป
คือ วัคซีน ชนิด mRNA ของบริษัท Pfizer-BioNTech
แนะนาให้ใช้วคั ซีนที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้ใช้ในเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี จากองค์การอาหารและยาแล้ว
เท่านัน้

คำอธิบำย
ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขตัง้ แต่ 1 เมษายนถึง 15 กันยายน 2564 พบมีรายงานโรค
โควิด-19 ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี รวม 184,225 ราย มีรายงานการเสียชีวิต 31 ราย พบรายงานจานวนผูป้ ่ วย
สูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคม และมีแนวโน้มจานวนผูป้ ่ วยลดลงในเดือนกันยายน สอดคล้องไปกับสถานการณ์โรค
โควิด-19 ของประเทศไทย โดยพบมีรายงานผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 ในเด็กทุกกลุม่ อายุ แต่พบจานวนผูป้ ่ วยสูงสุดใน
กลุม่ อายุ >12 ถึง 18 ปี ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ถึง 15 กันยายน พบรายงานผูป้ ่ วยเด็กทัง้ หมด 16,427 ราย จาแนก
เป็ นผูป้ ่ วยแรกเกิดถึง 1 เดือน, >1 เดือนถึง 1 ปี , >1 ปี ถึง 6 ปี , >6 ปี ถึง 12 ปี และ >12 ปี ถึง 18 ปี จานวน 74
(ร้อยละ 0.5), 1,335 ราย (ร้อยละ 8.1), 3,876 ราย (ร้อยละ 23.6), 5,174 ราย (ร้อยละ 31.5) และ 5,968 ราย
(ร้อยละ 36.3) ตามลาดับ ในจานวนนีม้ ีเด็กอายุ >1 เดือนถึง 1 ปี เสียชีวิต 1 รายและอายุ >12 ปี -18 ปี เสียชีวิต 3
ราย แม้วา่ อัตราการเสียชีวติ ผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 ในเด็กจะต่า แต่พบมีรายงานผูป้ ่ วยเด็กที่มีภาวะการอักเสบของ
อวัยวะหลายระบบในร่างกายที่สมั พันธ์กบั การติดโรคโควิด-19 (Multisystem inflammatory syndrome in
children, MIS-C) ในเด็กจานวนเพิ่มมากขึน้ ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่มีอาการรุนแรงแม้วา่ เป็ นเด็กที่ปกติแข็งแรงดี และในขณะ
นีเ้ ด็กและผูป้ กครองจานวนมากได้รบั ผลกระทบจากการที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเป็ นระยะเวลานาน
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ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีคาแนะนาเพิ่มเติมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
สาหรับเด็กและวัยรุน่ อายุตงั้ แต่ 12 ปี ขนึ ้ ไป ดังต่อไปนี ้
• แนะนาให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รบั การรับรองโดยองค์การอาหารและยา (อย.) ให้ใช้ในเด็ก
และวัยรุน่ ตัง้ แต่อายุ 12 ปี ขนึ ้ ไป ซึง่ ในขณะนี ้ (วันที่ 22 กันยายน 2564) มีวคั ซีนชนิดเดียวที่มีในประเทศ
ไทย คือชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech และเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 วัคซีนชนิด mRNA ของ
Moderna ได้รบั การรับรองเพิ่มเติม (แต่ขณะนีย้ งั ไม่มีวคั ซีนนีใ้ นประเทศไทย) สาหรับวัคซีนชนิดเชือ้ ตาย
ของ Sonipharm และ Sinovac อยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อมูลเรื่องการกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในเด็ก และขณะนีย้ งั ไม่ได้รบั การรับรองให้ใช้ในเด็กและวัยรุน่
• แนะนาให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ที่ได้รบั การรับรองโดย อย.2 เข็มห่างกัน 3-4 สัปดาห์
ในเด็กและวัยรุน่ ทุกคนที่ อายุตงั้ แต่ 16 ปี ขึน้ ไป และเด็กและวัยรุน่ ทุกคนที่อายุ 12 ปี ขนึ ้ ไปที่มีโรค
ประจาตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด-19 รุนแรง ซึง่ เป็ นคาแนะนาที่ให้ไว้ตงั้ แต่วนั ที่ 7 กันยายน 2564
• แนะนาให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ที่ได้รบั การรับรองโดย อย. 2 เข็มห่างกัน 3-4 สัปดาห์
ในเด็กและวัยรุน่ ผูห้ ญิง ที่แข็งแรงดีอายุตงั้ แต่ 12 ปี ถึงน้อยกว่า 16 ปี (12- <16) สาหรับในเด็กและวัยรุน่
ชายที่แข็งแรงดีในช่วงอายุดงั กล่าว แนะนาให้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเพียงเข็มแรกเข็มเดียว และชะลอการฉีดเข็ม
สองไว้ก่อนจนกว่าจะมีขอ้ มูลความความปลอดภัยของวัคซีนนีเ้ พิ่มเติม ทัง้ นีเ้ นื่องจากการฉีดวัคซีนกัน
ป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA มีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงเรื่องกล้ามเนือ้ และเยื่อหัวใจอักเสบได้สงู สุด
ในเด็กและวัยรุน่ ชายในกลุม่ อายุนี ้ และมักพบสัมพันธ์กบั ภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มสอง โดยรายงานจาก
ระบบ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 18
มิถนุ ายน 2564 ในสหรัฐอเมริกา รายงานอัตราการเกิดอาการข้างเคียงของระบบหัวใจในเด็กและวัยรุน่ ชาย
ในกลุม่ อายุ 12 - <16 ปี ในอัตรา 162.2 ต่อการฉีดวัคซีนเข็มสองหนึง่ ล้านโด๊ส ในขณะที่รายงานอัตรา
อาการข้างเคียงของระบบหัวใจในเด็กและวัยรุน่ ในเด็กหญิงกลุม่ อายุเดียวกันพบในอัตราที่ต่ากว่ามากคือ
13 ต่อการฉีดวัคซีนเข็มสองหนึง่ ล้านโด๊ส ในขณะที่พบว่าการฉีดวัคซีนชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech
1 เข็ม และ 2 เข็ม มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 จากสายพันธุเ์ ดลต้าได้รอ้ ยละ 36 และ88
และป้องกันการติดโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้สงู ถึงร้อยละ 94
และ 96 ตามลาดับ คาแนะนานีจ้ งึ พิจารณาให้เด็กและวัยรุน่ หญิงได้รบั ประโยชน์จากวัคซีนเต็มที่จากการ
ฉีด 2 เข็ม ในขณะที่เด็กผูช้ ายจะต้องมีการประเมินประโยชน์และความเสี่ยงเพิ่มเติมเมื่อได้ขอ้ มูลในบริบท
ของประเทศไทยเพิ่มขึน้ ก่อนจะให้คาแนะนาในการฉีดเข็มต่อไป
• แนะนาให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กอายุตงั้ แต่ 12 ปี ถึงน้อยกว่า 16 ปี ที่อาศัยร่วมบ้านกับผูท้ ่มี ี
ภาวะภูมิคมุ้ กันบกพร่อง
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• แนะนาให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ครูและบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนและสถานศึกษาทุก
คน และสมาชิกร่วมบ้านของบุคลากรทุดคน และแนะนาให้ฉีดวัคซีนแก่ผปู้ กครองและสมาชิกในครอบครัว
ของเด็กทุกคน
• ส่งเสริมให้มีมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดในโรงเรียนและสถานศึกษาตามคาแนะนา
ของกรมควบคุมโรค
• การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กและวัยรุน่ เป็ นความสมัครใจของตัวเด็กและผูป้ กครอง ซึง่ ควร
ได้รบั การยอมรับ เด็กและวัยรุน่ ทุกคน ควรได้ไปโรงเรียนและร่วมทากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างเท่า
เทียม ไม่วา่ เด็กและวัยรุน่ จะได้รบั การฉีดวัคซีนหรือไม่ หรือได้รบั วัคซีนชนิดใด โดยต้องรักษามาตรการการ
ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
• แนะนาให้งดออกกาลังกายอย่างหนักหรือการทากิจกรรมอย่างหนักเป็ นเวลาหนึง่ สัปดาห์ภายหลังจากการ
ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA เนื่องจากมีรายงานการเกิดผลข้างเคียงกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ
และเยื่อหุม้ หัวใจอักเสบภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ซึง่ ถึงแม้จะพบในอัตราที่
ต่า แต่เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน จึงแนะนาให้เด็กและวัยรุน่ ทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
วัยรุน่ ชายที่ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทัง้ โด๊สที่ 1 และ 2 ให้งดการออกกาลังกายหรือการทากิจกรรม
อย่างหนักเป็ นเวลาหนึง่ สัปดาห์ภายหลังจากการฉีดวัคซีน และในเวลาดังกล่าวนีห้ ากมีอาการเจ็บแน่น
หน้าอก หายใจเหนื่อยหรือหายใจไม่อ่มิ ใจสั่นหน้ามืดเป็ นลม ควรรีบไปพบแพทย์ โดยหากแพทย์สงสัย
ภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจหรือเยื่อหุม้ หัวใจอักเสบ ควรพิจารณาทาการตรวจค้นเพิ่มเติม
หากมีขอ้ มูลเรือ่ งประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กและวัยรุน่ มากขึน้
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจะมีคาแนะนาเพิ่มเติมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในอนาคต
ต่อไป สามารถติดตามคาแนะนาของราชวิทยาลัยได้ท่ี www.thaipediatrics.org
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