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ขอ้เท็จจรงิของการฉีดวคัซนี COVID-19 

ส าหรบัผูท้ีต่ดิเชือ้ COVID-19 ก่อนหน้า 

(ส ำหรบัขอ้มูลล่ำสุด กรุณำเขำ้ไปทีเ่ว็บไซต:์                

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq) 

 

1. ฉนัไม่ไดร้บัวคัซนีและหายจากการตดิเชือ้ COVID-19 ฉนัควรรบัวคัซนีป้องกนั 

COVID-19 ชนิดใด และมกี าหนดการรบัอย่างไร 

ตำมค ำแนะน ำเฉพำะกำลล่ำสุดของ คณะกรรมกำรรว่มทำงวทิยำศำสตรร์ว่มโดยคณะทีป่รกึษำ

ผูเ้ช ีย่วชำญของผูบ้รหิำรสูงสุด (JSC-EAP) กำรจดักำรฉีดวคัซนีส ำหรบัผูฟ้ื้นตวัโดยทีย่งัไม่ไดร้บั

วคัซนีค ำนึงถงึปัจจยัดงัต่อไปนี:้ กลุ่มอายุ  ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงทีม่ภูีมคุิม้กนั

บกพรอ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในบา้นพกัคนชรา และวคัซนี COVID-19 ยีห่อ้ใดทีต่ ัง้ใจจะรบั 

ส ำหรบัขอ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกบัจ ำนวนโดสทีต่อ้งกำรและชว่งเวลำตำมล ำดบั กรุณำดูที ่"ภำพที ่1" 

ส ำหรบัค ำอธบิำย หรอืเขำ้ไปทีเ่ว็บไซต:์ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_ENG.pdf. 

 

2. ฉนัตดิเชือ้ COVID-19 มากกว่า 14 วนัหลงัจากฉีดวคัซนี COVID-19 ฉนัจ าเป็นตอ้ง

ฉีดวคัซนีซ า้หรอืไม่ และหนดการฉีดเป็นอย่างไร 

ส ำหรบัขอ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกบัจ ำนวนโดสทีต่อ้งกำรและชว่งเวลำตำมล ำดบั กรุณำดูที ่"ภำพที ่2" 

ส ำหรบัค ำอธบิำย หรอืเขำ้ไปทีเ่ว็บไซต:์ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf. บนัทกึกำรฉีดวคัซนีจะ

แสดงปรมิำณวคัซนีทีไ่ดร้บักอ่นและหลงักำรตดิเชือ้ COVID-19 

 

3. ฉนัตดิเชือ้ COVID-19 น้อยกว่า 14 วนัหลงัจากฉีดวคัซนี COVID-19 ฉนัจ าเป็นตอ้ง

ฉีดวคัซนีอกีคร ัง้หรอืไม่ และก าหนดการฉีดเป็นอย่างไร 

โดยทั่วไปแลว้ ผูท้ีฟ้ื่นตวัจำกกำรตดิเชือ้ COVID-19 จะตอ้งใชย้ำนอ้ยกว่ำประชำชนทั่วไปหน่ึงโดส 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพสูงสุดของวคัซนีและเพิม่กำรตอบสนองของภูมคุิม้กนัหลงักำรฉีดวคัซนี ตอ้งมี

ชว่งเวลำอย่ำงนอ้ย 14 วนัระหว่ำงขนำดยำกบัตอนทีต่ดิเช ือ้ COVID-19 หำกบุคคลไดร้บักำรตดิ

เชือ้ COVID-19 และมผีลตรวจเป็นบวกเป็นคร ัง้แรก ภายใน 14 วนั หลงัจำกรบักำรฉีดวคัซนี พวก

เขาไม่ควรรบัวคัซนีป้องกนั COVID-19 น้อยกว่าหน่ึงโดสแมว้่าจะมกีารตดิเชือ้นีก้็ตาม 

บนัทกึกำรฉีดวคัซนีจะยงัคงแสดงปรมิำณวคัซนีทีไ่ดร้บักอ่นและหลงักำรตดิเชือ้ COVID-19 

ตวัอย่ำงเชน่ ผูใ้หญ่ทีม่ภีูมคุิม้กนับกพรอ่งอำยุ 18 ถงึ 49ปี ทีต่ดิเช ือ้ COVID-19 ภายใน 14 วนั

หลงัจากฉีดวคัซนี COVID-19 คร ัง้แรก ควรปฏบิตัติำมกำรจดักำร "ภำพที ่1" แทน (เชน่ คลำ้ย

กบัผูท้ีไ่ม่ไดร้บัวคัซนี) เพือ่รบั”วคัซนีเข็มต่อไป” อย่ำงนอ้ย 30 วนั หลงัจำกฟ้ืนตวั และ “อกีหน่ึง

เข็ม” อย่ำงนอ้ย 90 วนัหลงัจำก “เข็มถดัไป” ปรมิำณทัง้สองนีจ้ะแสดงในบนัทกึกำรฉีดวคัซนีเป็น

ปรมิำณทีส่องและสำมตำมล ำดบั หำกมคีวำมเสีย่งทีจ่ะตดิเช ือ้ COVID-19 สูงขึน้* หรอืมคีวำมตอ้งกำร

เวอรช์นั ออนไลน์ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf
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ส่วนตวั^ พวกเขำอำจเลอืกรบัวคัซนีป้องกนั COVID-19 โดสเพิม่อย่างน้อย 180 วนัจำกโดสคร ัง้

กอ่น หลงัจำกพจิำรณำถงึควำมเสีย่งและผลประโยชนข์องแต่ละคนแลว้ ปรมิำณนีจ้ะแสดงในบนัทกึ

กำรฉีดวคัซนีเป็นโดสทีส่ี ่

อกีตวัอย่ำงหน่ึง ผูใ้หญ่ทีม่ภีูมคุิม้กนับกพรอ่งอำยุ 18 ถงึ 49 ปี ทีต่ดิเช ือ้ COVID-19 ภายใน 14 

วนัหลงัจากฉีดวคัซนี COVID-19 เข็มทีส่อง ควรปฏบิตัติำมขอ้ตกลงใน "ภำพที ่2" แทน (เชน่ 

คลำ้ยกบัผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีคร ัง้เดยีว) เพือ่รบัวคัซนีเพิม่อกีหน่ึงโดส อย่ำงนอ้ย 90 วนั หลงักำรฟ้ืน

ตวั ปรมิำณนีจ้ะแสดงในบนัทกึกำรฉีดวคัซนีเป็นปรมิำณทีส่ำม หำกมคีวำมเสีย่งทีจ่ะตดิเช ือ้ COVID-

19 สูงขึน้* หรอืมคีวำมตอ้งกำรส่วนตวั^ พวกเขำอำจเลอืกรบัวคัซนีป้องกนั COVID-19 โดสเพิม่

อย่างน้อย 180 วนัจำกโดสคร ัง้กอ่น หลงัจำกพจิำรณำถงึควำมเสีย่งและผลประโยชนข์องแต่ละคน

แลว้ ปรมิำณนีจ้ะแสดงในบนัทกึกำรฉีดวคัซนีเป็นโดสทีส่ี ่

 

ผูใ้หญ่ทีม่ภีูมคุิม้กนับกพรอ่ง อำยุ 18 ถงึ 49ปี ทีต่ดิเช ือ้ COVID-19 ภายใน 14 วนัหลงัจากฉีด

วคัซนี COVID-19 คร ัง้ทีส่ามยงัไม่แนะน า รบัยำเพิม่หลงัจำกฟ้ืนตวั หำกมคีวำมเสีย่งทีจ่ะตดิ

เช ือ้ COVID-19 สูงขึน้* หรอืมคีวำมตอ้งกำรส่วนตวั^ พวกเขำอำจเลอืกรบัวคัซนีป้องกนั COVID-19 

โดสเพิม่อย่างน้อย 180 วนัจำกโดสคร ัง้กอ่น หลงัจำกพจิำรณำถงึควำมเสีย่งและผลประโยชนข์อง

แต่ละคนแลว้ ปรมิำณนีจ้ะแสดงในบนัทกึกำรฉีดวคัซนีเป็นโดสทีส่ี ่

*ควำมเสีย่งสูงของกำรตอิเชือ้ COVID-19 ไดแ้ก ่ 

- คนงำนในสถำนพยำบำล สถำนสงเครำะหผ์ูสู้งอำยุ หรอืสถำนดูแลผูทุ้พพลภำพ 

-คนงำนที่มีควำมเสี่ยงเพิ่มขึน้ ต่อกำรสัมผัสและกำรแพร่กระจำยของCOVID-19 เ น่ืองจำก

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (บุคลำกรทีเ่ขำ้รว่มในงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรป้องกนักำรแพร่ระบำด 

บุคลำกรทีใ่หบ้รกิำรขนส่งขำ้มพรมแดนหรอืท ำงำนทีจ่ดุควบคุมและท่ำเรอื) 

^ ควำมตอ้งกำรส่วนบุคคล: เชน่ เพื่อไปศึกษำต่อต่ำงประเทศหรอืเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศ เป็นตน้ 

 

4. ฉนัเป็นผูท้ีม่ภีาวะภูมคุิม้กนับกพรอ่งและหายจากการตดิเชือ้ COVID-19 ฉนัควร

ไดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 กีโ่ดส และก าหนดฉีดอย่างไร 

ส ำหรบัขอ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกบัจ ำนวนโดสทีต่อ้งกำรและชว่งเวลำตำมล ำดบั กรุณำดูที ่"ภำพที ่3" 

ส ำหรบัค ำอธบิำย หรอืเขำ้ไปทีเ่ว็บไซต:์: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf. บนัทกึกำรฉีดวคัซนีจะ

แสดงปรมิำณวคัซนีทีไ่ดร้บักอ่นและหลงักำรตดิเชือ้ COVID-19 

 

5. ฉนัหายจากการตดิเชือ้ COVID-19 แลว้ ฉนัควรรบัวคัซนี COVID-19 ทีไ่หน ฉนั

จ าเป็นตอ้งน าเอกสารหลกัฐานยนืยนัสถานะการฟ้ืนตวัของฉนัไปดว้ยหรอืไม่ ฉนั

จ าเป็นตอ้งจองผ่านออนไลนห์รอืไม่ 

ปัจจบุนัระบบจองออนไลนไ์ดจ้ดัวนันัดฉีดวคัซนีตำมชว่งเวลำทีแ่นะน ำส ำหรบัผูท้ีไ่ม่ตดิเช ือ้ หำกผูท้ี่

หำยจำกกำรตดิเชือ้ COVID-19 ไม่สำมำรถจองวนันัดฉีดวคัซนีไดต้ำมชว่งเวลำทีแ่นะน ำในระบบ

กำรจองออนไลน ์พวกเขำสำมำรถเขำ้รว่มศูนยฉี์ดวคัซนีชมุชนเพือ่ฉีดวคัซนีไดโ้ดยตรง 

ส ำหรบัรำยละเอยีดของสถำนทีฉี่ดวคัซนีกรุณำเขำ้ไปทีเ่ว็บไซต:์ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf
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https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme.  

เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำผูเ้ช ีย่วชำญดำ้นกำรดูแลสุขภำพเขำ้ใจสถำนกำรณข์องคุณ ขอแนะน ำใหผู้ท้ีต่ดิเช ือ้ 

COVID-19 กอ่นหนำ้ น ำเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งมำเพือ่กำรประเมนิโดยผูเ้ช ีย่วชำญดำ้น

สุขภำพในสถำนทีฉี่ดวคัซนี โดยทั่วไป เอกสำรประกอบ เชน่ หนังสอืปล่อยตวั, บนัทกึ SMS/

อเิล็กทรอนิกส/์เอกสำรของผลกำรทดสอบกรดนิวคลอีกิทีเ่ป็นบวกซึง่ออกโดยรฐับำลหรอื

หอ้งปฏบิตักิำรเอกชนทีไ่ดร้บักำรยอมรบัภำยใตโ้ครงกำรรบัรองหอ้งปฏบิตักิำรของกรมอนำมยั (DH), 

SMS/บนัทกึอเิล็กทรอนิกสข์องประกำศเสรจ็สิน้เกีย่วกบั "ระบบกำรประกำศส ำหรบับุคคลทีต่รวจพบ

เชือ้ COVID-19 โดยใชร้ำปิด แอนตเิจน เทส" ของ DH ค ำสัง่แยกตวั/บนัทกึของผูท้ีผ่ลตรวจเป็น

บวกส ำหรบั COVID-19 ทีอ่อกโดย DH และบนัทกึกำรฟ้ืนตวัอืน่ ๆ ทีอ่อกโดยรฐับำลหรอืหน่วยงำน

ของโรงพยำบำล เป็นตน้ โดยระบุถงึกำรตดิเชือ้ COVID-19 ของ ลูกคำ้กอ่นหนำ้ (ในภำษำองักฤษ/

จนี โดยทีข่อ้มูลประจ ำตวัของลูกคำ้ตรงกนั) จะเป็นทีย่อมรบัได ้ ภำพถ่ำยทีแ่สดงผลกำรตรวจรำปิด 

แอนตเิจน ทีเ่ป็นบวกเพยีงอย่ำงเดยีวไม่สำมำรถท ำหนำ้ทีเ่ป็นบนัทกึกำรฟ้ืนตวัทีถู่กตอ้ง บุคคลที่

เกีย่วขอ้งควรรำยงำนผลกำรตรวจต่อ DH ผ่ำน "ระบบประกำศส ำหรบับุคคลทีต่รวจพบว่ำตดิเชือ้ 

COVID-19 โดยใช ้ รำปิด แอนตเิจน เทส" ผูต้ดิเช ือ้ในต่ำงประเทศสำมำรถใหผ้ลกำรทดสอบกรด

นิวคลอีกิทีเ่ป็นบวกซึง่ออกโดยสถำบนัในทอ้งถิน่ หนังสอืทีเ่ป็นทำงกำรหรอือเีมลแจง้เตอืนอืน่ๆ เพือ่

เป็นหลกัฐำน 

 

6. ฉนัหายจากการตดิเชือ้ COVID-19 แลว้ โดยไดร้บัการตรวจสอบ ราปิด แอนตเิจน เทส 

และไม่เคยเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล วนัไหนทีถ่อืว่าฉนัหายจากการตดิเชือ้  

วนัทีข่องกำรหำยจำกกำรตดิเชือ้ควรเป็น 14 วนั หลงัจำกบนัทกึวนัทีผ่ลตรวจเป็นบวกคร ัง้แรก  

 

7. ฉนัหายจากการตดิเชือ้ COVID-19 แลว้ ฉนัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ "บตัรผ่าน

วคัซนี" ไดอ้ย่างไร 

ส ำหรบัรำยละเอยีดของ "บตัรผ่ำนวคัซนี" กรุณำเขำ้ไปทีเ่ว็บไซต:์ 

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html 

 

8. ฉนัไม่แน่ใจหากว่าฉนัเคยตดิเชือ้ COVID-19 ก่อนหน้า ฉนัควรรบัวคัซนีหรอืไม่ 

หำกคุณไม่แน่ใจว่ำเคยตดิเชือ้ COVID-19 มำกอ่นหรอืไม่ คุณควรรบัวคัซนีใหเ้หมอืนกบัว่ำคุณยงัไม่ตดิเช ือ้ 

วคัซนี COVID-19 ปลอดภยัในผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 มำกอ่น ไม่จ ำเป็นตอ้งท ำกำรหรอืแนะน ำกำรคดักรอง 

COVID-19 กอ่นฉีดวคัซนี COVID-19 กอ่น 

 

9. หากฉนัมเีหตุผลส่วนตวั (เชน่ เดนิทางไปต่างประเทศ) ฉนัสามารถรบัวคัซนี 

COVID-19 ไดก้่อนก าหนดหรอืไม ่

บุคคลทีห่ำยดสีำมำรถรบัวคัซนีป้องกนั COVID-19 เข็มต่อไปไดด้ว้ยเหตุผลส่วนตวั (เชน่ ศกึษำต่อต่ำงประเทศ

หรอืปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดส ำหรบักำรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ เป็นตน้) ในชว่งกอ่นก ำหนด ไม่นอ้ยกว่ำ 28 วนั

หลงัจำกกำรฟ้ืนตวั (ขอ้ยกเวน้: ส ำหรบัผูท้ีห่ำยจำกภำวะภูมคุิม้กนับกพรอ่งทีม่อีำยุระหว่ำง 18-49 ปี ซ ึง่ไดร้บั

วคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ COVID-19  จ ำนวน 2 โดส มำกกว่ำ 14 วนักอ่นกำรตดิเชือ้ COVID-19 จะสำมำรถ

รบัวคัซนีเข็มต่อไปไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 180 วนัหลงัฟ้ืนตวั ส ำหรบัเหตุผลสว่นตวั).. 

 

10. ฉนัสามารถรบัวคัซนี COVID-19 ยีห่อ้อืน่ไดห้รอืไม่หลงัจากพกัฟ้ืนเพือ่เร ิม่การ

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html
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ป้องกนั 

หำกบุคคลทีฟ้ื่นตวัไดร้บักำรฉีดวคัซนีกอ่นกำรตดิเชือ้และตอ้งเพิม่โดสหลงักำรรกัษำ สำมำรถเลอืกรบัวคัซนียีห่อ้

เดยีวกนัหรอืยีห่อ้อืน่ของวคัซนี COVID-19 เพือ่เพิม่กำรป้องกนัได ้ 

 

เผยแพรว่นัที ่ 2 สงิหำคม 2022 (v16) 

 

กรอกโดยผูใ้หบ้รกิำรดำ้นสุขภำพเทำ่น้ัน 

To be completed by Healthcare Provider only 

  

 

For Gum labelling 

(กรุณำกรอกใหถู้กตอ้ง) 

วนัทีป่ล่อยตวั:  /  /  (ว/ด/ป) 

(Please fill in as appropriate) 

Discharge Date:  /  /  (dd/mm/yyyy) 

 

 

中文 

 
 

 

 

English 

 

 
 

 

 

 

Hindi हिन्दी 
 

 
 

Nepali नेपा ली 
 

 
 

 Urdu اردو

 

 
 

Thai ไทย 

 

 

Bahasa 
Indonesia 

 

 

Tagalog 

 

 

Sinhala 

සිංහල භාෂාව 

 

 

Bengali 

বাাাাংলা ভাষা 

 

 

Vietnamese 

Tiếng Việt 
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เอกสาร 1 

 

การฉีดวคัซนี COVID-19 ส าหรบัผูท้ีฟ้ื่นตวัชดุที ่1 

ฉนัไดร้บัเชือ้ COVID-19 และไม่เคยไดร้บัวคัซนี※ COVID-19 มาก่อน ฉนัควรรบัวคัซนีหรอืไม่ 

 

ตำรำงกำรฉีดวคัซนีส ำหรบัผูท้ีฟ้ื่นตวัจำกกำรตดิเชือ้ COVID-19 ทีย่งัไม่ไดร้บัวคัซนี COVID-19 มำกอ่นแสดงไวใ้นตำรำงดำ้นล่ำง 

พวกเขำอำจเลอืกรบั BioNTech* หรอื Sinovac* เป็นวคัซนีชนิดใดกไ็ดห้ลงักำรกูค้นื: 

เข็ม 1 หลงัจำกฟ้ืนตวั ระยะเวลำระหว่ำงฟ้ืนตวัไป

จนถงึ เข็ม 1 หลงัจำก

ฟ้ืน#ตวั 

ระยะเวลำระหว่ำง เข็ม 1 

และเข็ม 2 หลงัจำกฟ้ืน

ตวั  

ระยะเวลำระหว่ำง เข็ม 2 และเข็ม 3 

หลงัจำกฟ้ืนตวั  

เลอืกรบัวคัซนี Comirnaty 

(BioNTech)*  

เป็นเข็ม 1 

30 วนัø 

 

อำย ุ18 ขึน้ไป : 90 วนั 

อำย ุ5 ถงึ 17 ปี^: 150 

วนั 

เฉพำะอำยุ 50 ปีขึน้ไป : 90วนั 

อำย ุ18-49 ปีทีม่คีวำมเสีย่งสงูหรอื 

ควำมตอ้งกำรส่วนบุคคลอำจเลอืกรบั: 

180 วนั 
เลอืกรบัวคัซนี CoronaVac 

(Sinovac)*  

เป็นเข็ม 1 

อำยุ 50 ปีขึน้ไป: ย่ำง

นอ้ย 30 วนั 

อำยุ 6 เดอืน ถงึ 49 ปี: 

90วนั 

 

 

* วคัซนี Sinovac ส ำหรบั 6 เดอืนไป และวคัซนี BioNTech ส ำหรบั 5 ปีขึน้ไป 

#กำรฟ้ืนตวัคอื 14 วนัหลงัจำกวนัทีข่องกำรตรวจเป็นบวกทีบ่นัทกึไวค้ร ัง้แรก (กำรตรวจกรดนิวคลอีกิหรอืกำรตรวจรำปิดแอนตเิจน) 

หนังสอืรบัรองกำรจ ำหน่ำยไดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นบนัทกึกำรตดิเชือ้หรอืกำรฟ้ืนตวัส ำหรบักำรเตรยีมกำรฉีดวคัซนีและกำรจดัเตรยีม บตัร

ผ่ำนวคัซนี ในชว่งเปลีย่นผ่ำน  
ø ผูป่้วยทีฟ้ื่นตวัอำจไดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 ในคร ัง้ถดัไปดว้ยเหตุผลส่วนตวั (เชน่ เพือ่ไปศกึษำตอ่ต่ำงประเทศหรอืเพือ่ปฏบิตัิ

ตำมขอ้ก ำหนดส ำหรบักำรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ) ในชว่งกอ่นก ำหนด ไมน่อ้ยกว่ำ 28 วนัหลงัจำกกำรฟ้ืนตวั 
^ส ำหรบัอำยุ 5 ถงึ 17 ปี ทีร่บัเข็มสองของวคัซนี BioNTech (หรอื Sinovac) ฉีด 150 วนัหลงัจำกอนุญำตใหฉี้ดเข็มแรกตำมควำม

ตอ้งกำรของบุคคล (เชน่ กำรศกึษำในต่ำงประเทศ) หำกไดร้บัแจง้ควำมยนิยอม 

ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 ก่อนการตดิเชือ้ควรปฏบิตัติามกฎเกณฑก์ารฉีดวคัซนีของตน 

ผูใ้หญ่ทีอ่าศยัอยู่ในบา้นพกัคนชรา (RCHs) ควรปฏบิตัติามสูตรการฉีดวคัซนีส าหรบั RCHs 

ผูท้ีม่ภูีมคุิม้กนับกพรอ่งควรปฏบิตัติามสูตรการฉีดวคัซนี 

ผูท้ีไ่ม่แน่ใจว่าหากพวกเขาเคยตดิเชือ้  COVID-19 ก่อนหน้าอาจตอ้งรบัวคัซนีเหมอืนกบัคนทีไ่ม่เคยตดิเหรอไม่ 

 

เวอรช์นัวนัที:่ 4 สงิหำคม 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ นอกจำกนีย้งัใชไ้ดก้บัผูท้ีไ่ดร้บัเข็มแรกภำยใน 14 วนักอ่นกำรตดิเชือ้ 
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เอกสาร 2 

 

การฉีดวคัซนี COVID-19 ส าหรบัผูท้ีฟ้ื่นตวัชดุที ่2 

ฉนัไดร้บัเชือ้ COVID-19 และเคยไดร้บัวคัซนี※ COVID-19 มาก่อน ฉนัควรรบัวคัซนีหรอืไม่ 

 

ตำรำงกำรฉีดวคัซนีส ำหรบัผูท้ีฟ้ื่นตวัจำกกำรตดิเชือ้ COVID-19 ทีย่งัไดร้บัวคัซนี COVID-19 มำกอ่นแสดงไวใ้นตำรำงดำ้นล่ำง พวก

เขำอำจเลอืกรบั BioNTech* หรอื Sinovac* เป็นวคัซนีชนิดใดกไ็ดห้ลงัจำกฟ้ืนตวั: 

รบัวคัซนีกอ่นตดิเชือ้※ ชว่งเวลำระหว่ำงกำรฟ้ืนตวั# ถงึ โดส 1 หลงักำรฟ้ืน ø  ระยะเวลำระหว่ำง เข็ม 1 

และเข็มสอง หลงัจำกฟ้ืน

ตวั 

รบัวคัซนีหน่ึงโดส กอ่นตดิเชือ้  

(Comirnaty (BioNTech) หรอื 

CoronaVac (Sinovac))  

อำย ุ18 ปีขึน้ไป : 90 วนั 

อำย ุ5-17 ปี : 150 วนั^  (ไดร้บัเข็ม 1 เป็น BioNTech 

กอ่นตดิเชือ้)  

อำย ุ6 เดอืน -17 ปี : 90 วนั (ไดร้บัเข็ม 1 เป็น Sinovac 

กอ่นตดิเชือ้) 

เฉพำะผูท้ีอ่ำยุ 50 ปีขึน้

ไป : 90วนั 

อำยุ 18-49 ปีทีม่คีวำม

เสีย่งสงูหรอืควำมตอ้งกำร

ส่วนบุคคลอำจเลอืกรบั: 

180 วนั 

ไดร้บัวคัซนีสองเข็มกอ่นทีจ่ะตดิเชือ้ 

(BioNTech หรอื Sinovac) 

อำยุมำกกว่ำ 50 ปี : 90 วนั 

อำย ุ 18-49 ปีทีม่คีวำมเสีย่งสูงหรอืควำมตอ้งกำรสว่น

บุคคลอำจเลอืกรบั∆: 180 วนั 

ไม่จ ำเป็นตอ้งฉีดเพิม่ 

ไดร้บัวคัซนีสำมเข็มกอ่นทีจ่ะตดิเชือ้ 

(BioNTech หรอื Sinovac) 

ไม่จ ำเป็นตอ้งฉีดเพิม่ 

※ ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีเข็มแรกภำยใน 14 วนักอ่นกำรตดิเชือ้ ควรรบัวคัซนีใหเ้สมอืนว่ำยงัไมไ่ดร้บัวคัซนี ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีเข็มที ่2 ภำยใน 14 

วนักอ่นกำรตดิเชือ้ควรไดร้บัวคัซนี เสมอืนว่ำไดร้บัวคัซนีหน่ึงโดส๊กอ่นกำรตดิเชือ้ ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีเข็มทีส่ำมภำยใน 14 วนักอ่นกำรตดิ

เชือ้ควรไดร้บัวคัซนีเสมอืนว่ำไดร้บัวคัซนีสองโดสกอ่นกำรตดิเชือ้ 
*วคัซนี Sinovac ส ำหรบัอำยุ 6 เดอืนไปและวคัซนี BioNTech ส ำหรบัอำยุ 5 ปีขึน้ไป  
#กำรฟ้ืนตวัคอื 14 วนัหลงัจำกวนัทีข่องกำรตรวจเป็นบวกทีบ่นัทกึไวค้ร ัง้แรก (กำรตรวจกรดนิวคลอีกิหรอืกำรตรวจรำปิด

แอนตเิจน) หนังสอืรบัรองกำรจ ำหน่ำยไดร้บักำรยอมรบัวำ่เป็นบนัทกึกำรตดิเชือ้หรอืกำรฟ้ืนตวัส ำหรบักำรเตรยีมกำรฉีดวคัซนี

และกำรจดัเตรยีม บตัรผ่ำนวคัซนี ในชว่งเปลีย่นผ่ำน 
ø บุคคลทีฟ้ื่นตวัอำจไดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 คร ัง้ต่อไปดว้ยเหตุผลส่วนตวั (เชน่ เพือ่ไปศกึษำต่อต่ำงประเทศหรอืเพือ่ปฏบิตัติำม

ขอ้ก ำหนดส ำหรบักำรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ) ในชว่งกอ่นก ำหนดเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 28 วนัหลงัจำกกำรฟ้ืนตวั (ยกเวน้ ∆) 
^ ส ำหรบัเด็กอำยุ 5-17 ปีทีไ่ดร้บั BioNTech 1 โดสกอ่นกำรตดิเชือ้ในคร ัง้แรก วคัซนี BioNTech (หรอื Sinovac) อกีเข็มหน่ึงจะไดร้บั

อนุญำตใน 150 วนัหลงัจำกกำรฟ้ืนตวัเพือ่ตอบเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรสว่นบุคคล (เชน่ กำรศกึษำในต่ำงประเทศ) หำกไดร้บัแจง้ควำม

ยนิยอม 

บนัทกึการฉีดวคัซนีจะรวมถงึขอ้มูลการฉีดวคัซนีสะสมก่อนการตดิเชือ้และหลงัจากฟ้ืนตวั 

ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการฉีดวคัซนีก่อนการตดิเชือ้ควรปฏบิตัติามสูตรการฉีดวคัซนี 

บุคคลทีอ่าศยัอยู่ในบา้นพกัคนชรา (RCH) ควรปฏบิตัติามสูตรการฉีดวคัซนีส าหรบั RCH 

ผูท้ีม่ภูีมคุิม้กนับกพรอ่งควรปฏบิตัติามสูตรการฉีดวคัซนี 

ทีไ่ม่แน่ใจว่าหากพวกเขาเคยตดิเชือ้  COVID-19 ก่อนหน้าอาจตอ้งรบัวคัซนีเหมอืนกบัคนทีไ่ม่เคยตดิเหรอไม่ 

 

ฉบบัวนัที:่ 4 สงิหำคม 2022   
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เอกสาร 3 

 

การฉีดวคัซนี COVID-19 ส าหรบัผูท้ีฟ้ื่นตวัชดุที ่3 

 

ฉนัตดิ COVID-19 และเป็นผูม้ภูีมคุิม้กนับกพรอ่ง ฉนัควรรบัวคัซนี COVID-19 เมือ่ใด 

ผูท้ีม่ภีูมคุิม้กนับกพรอ่งอำจเลอืกวคัซนี Comirnaty (BioNTech)* หรอื CoronaVac (Sinovac)* เป็นวคัซนีโดสใดก็ได ้

หลงัจำกทีพ่วกเขำหำยจำกกำรตดิเชือ้ COVID-19 สูตรกำรฉีดวคัซนีมดีงันี:้ 

ฉีดวคัซนีกอ่นตดิเชือ้※ ชว่งเวลำระหว่ำง

กำรพกัฟ้ืน# ถงึคร ัง้

ที ่1 หลงัฟ้ืนตวัø 

ชว่งเวลำระหว่ำง

เข็มที ่ 1 และ 2 

หลงัจำกกำรกูค้นื 

ชว่งเวลำระหว่ำงเข็ม

ที ่2 และ 3 หลงักำร

กูค้นื 

เข็มที ่ 4 หลงัพกั

ฟ้ืน 

ยงัไม่เคยรบัวคัซนี COVID-19 

กอ่นตดิเชือ้  

30 วนั 

 

30 วนั 

 

90 วนั 

(ส ำหรบัอำยุ 12 ขึน้

ไปเท่ำน้ัน) 

ไม่จ ำเป็นตอ้ง

ฉีดเพิม่ 

รบัวคัซนีหน่ึงเข็ม กอ่นตดิเชือ้  

(BioNTech หรอื Sinovac)   

30 วนั 

 

90 วนั 

(ส ำหรบัอำยุ 12 

ขึน้ไปเท่ำน้ัน) 

ไม่จ ำเป็นตอ้งฉีด

เพิม่ 

รบัวคัซนีสองเข็ม กอ่นตดิเชือ้  

(BioNTech หรอื Sinovac) 

90 วนั 

(ส ำหรบัอำยุ 12 ขึน้

ไปเท่ำน้ัน) 

ไม่จ ำเป็นตอ้งฉีดเพิม่ 

รบัวคัซนีเข็มสำมหรอืมำกกว่ำ

กอ่นตดิเชือ้ BioNTech ของ 

Sinovac) 

ไม่จ ำเป็นตอ้งฉีดเพิม่ 

* วคัซนี Sinovac ส ำหรบัอำยุ 6 เดอืนไปและวคัซนี BioNTech ส ำหรบัอำยุ 5 ปีขึน้ไป 
※ ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีเข็มแรกภำยใน 14 วนักอ่นกำรตดิเชือ้ ควรรบัวคัซนีใหเ้สมอืนว่ำยงัไมไ่ดร้บัวคัซนี ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีเข็มที ่2 ภำยใน 14 วนั

กอ่นกำรตดิเชือ้ควรไดร้บัวคัซนี เสมอืนวำ่ไดร้บัวคัซนีหน่ึงโดส๊กอ่นกำรตดิเชือ้ ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีเข็มทีส่ำมภำยใน 14 วนักอ่นกำรตดิเชือ้

ควรไดร้บัวคัซนีเสมอืนว่ำไดร้บัวคัซนีสองโดสกอ่นกำรตดิเชือ้ 
#กำรฟ้ืนตวัคอื 14 วนัหลงัจำกวนัทีข่องกำรตรวจเป็นบวกทีบ่นัทกึไวค้ร ัง้แรก (กำรตรวจกรดนิวคลอีกิหรอืกำรตรวจรำปิดแอนตเิจน) 

หนังสอืรบัรองกำรจ ำหน่ำยไดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นบนัทกึกำรตดิเชือ้หรอืกำรฟ้ืนตวัส ำหรบักำรเตรยีมกำรฉีดวคัซนีและกำรจดัเตรยีม บตัร

ผ่ำนวคัซนี ในชว่งเปลีย่นผ่ำน 
øบุคคลทีฟ้ื่นตวัอำจไดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 คร ัง้ต่อไปดว้ยเหตุผลส่วนตวั (เชน่ เพือ่ไปศกึษำต่อต่ำงประเทศหรอืเพือ่ปฏบิตัติำม

ขอ้ก ำหนดส ำหรบักำรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ) ในชว่งกอ่นก ำหนดเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 28 วนัหลงัจำกกำรฟ้ืนตวั 

ผูท้ีม่ภูีมคุิม้กนับกพรอ่งซึง่ไม่แน่ใจว่าพวกเขาเคยตดิเชือ้ COVID-19 ก่อนหน้าอาจรบัวคัซนีใหเ้หมอืนกบัว่าพวกเขาไม่

เคยตดิเชือ้มาก่อน 

 

ฉบบัวนัที ่4 สงิหำคม 2022 


