
(Thai version) 

หมายเหตุเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชว้คัซนี Comirnaty ส าหรบั
เดก็อายุ 5 ถงึ 11 ปี 

 

ตัง้แต่วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2022 เป็นตน้ไป เด็กอายุ 5 ถึง 11 ปีสามารถรบัวคัซนี Comirnaty ขนาด 
10 ไมโครกรมั (mcg) * เน่ืองดว้ยการติดเชือ้ COVID-19 ที ่ แพรร่ะบาดไปทั่วโลก การฉีดวคัซนีจงึเป็นสิง่
ส าคญัในการปกป้องเด็กจากโรค COVID-19 เพื่อลดอตัราการเจ็บป่วยและเสียชวีิตรา้ยแรง 

 
การสรา้งภมูคิุม้กนัโรคเบือ้งตน้ดว้ยวคัซนี Comirnaty ตอ้งใชส้องโดส # ตามค าแนะน าของผูเ้ช ีย่วชาญในพืน้ที ่
ชว่งเวลาระหวา่งสองโดสควรห่างกนัอยา่งนอ้ย 8 สปัดาห ์ # เด็ก ๆ ยงัไดร้บัการแนะน าโดยผูเ้ช ีย่วชาญในทอ้งถิน่
ใหร้บั Comirnaty เขา้กลา้มเนือ้ทีต่น้ขากลางตน้ขาดา้นใต ้ถงึแมว้า่พวกเขาจะชอบฉีดทีต่น้แขนก็ตาม 

 
มรีายงานกรณีของ กลา้มเนือ้หวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของกลา้มเนือ้หวัใจ) และเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของ
เยือ่บนุอกหวัใจ) ทีพ่บไดน้อ้ยมากหลงัการฉีดวคัซนีดว้ย Comirnaty กรณีดงักลา่วสว่นใหญ่เกดิขึน้ภายในสอง
สปัดาหห์ลงัการฉีดวคัซนี บอ่ยขึน้หลงัการฉีดวคัซนีคร ัง้ทีส่อง และมกัเกดิขึน้ในชายทีอ่ายนุอ้ยกวา่ คณุควรตืน่ตวั
ตอ่สญัญาณของกลา้มเนือ้หวัใจตายและเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ เชน่ หอบ ใจสัน่ และเจ็บหนา้อก และควรไปพบแพทย ์
ทนัทหีากสิง่เหลา่นีเ้กดิขึน้ เด็กควรหลกีเลีย่งการออกก าลงักายทีต่อ้งใชก้ าลงัมากเป็นเวลาหน่ึงสปัดาหห์ลงัการฉีด
วคัซนี Comirnaty 

 
เด็กอาย ุ5-11 ปีทีไ่ดร้บัวคัซนี Comirnaty ขนาด 10 mcg และจะมอีายุครบ 12 ปีเมือ่ไดร้บัวคัซนีเข็มที ่2 หรอื 3 (แต่
ยงัไม่ถงึ 13 ปี) ควรไดร้บัขนาดเดมิตอ่ไป ปรมิาณทีส่องหรอืสาม (เชน่ 10 mcg ) อยา่งไรก็ตาม พวกเขายงัสามารถ
เลอืกรบัขนาดยาส าหรบัผูใ้หญ่ (เชน่ 30 mcg) ส าหรบัยาทีส่องหรอืสาม 

 
* ขึน้อยู่กบัการจดัหาวคัซนี สถานทีฉี่ดวคัซนีจะใหว้คัซนี Comirnatyขนาด 10 mcg ส าหรบัเด็กหรอืหน่ึงใน

สามของขนาดยาส าหรบัผูใ้หญ่ของวคัซนี Comirnaty 

 
# • ผูป้กครอง / ผูป้กครองสามารถจดัใหเ้ด็กและวยัรุน่ทีม่คีวามตอ้งการส่วนบุคคลเลือ่นเข็มทีส่องไปหลงัจาก 21 วนันับ

จากวนัแรกของพวกเขาภายใตค้วามยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกกล่าวหลงัจากพจิารณาถงึความเสีย่งและผลประโยชน์
ของแต่ละบุคคล 

• ส าหรบัเด็กทีม่ภูีมคิุม้กนับกพรอ่ง ระยะห่างระหวา่งสองเข็มแรกคอือย่างนอ้ย 21 วนั เข็มทีส่ามจะไดร้บั 28 วนั
หลงัจากเข็มทีส่อง และเข็มทีส่ีจ่ะไดร้บั 90 วนัหลงัจากทานคร ัง้ทีส่าม 

• ส าหรบัเด็กทีต่ดิเช ือ้ COVID-19 กอ่นหนา้ โปรดดทูี ่
“เอกสารขอ้มูลการฉีดวคัซนี COVID-19 ส าหรบัผูท้ีเ่คยตดิเช ือ้ COVID-19 มากอ่น” 



ผลขา้งเคยีงทีเ่ป็นไปไดส้ าหรบัสูตรเด็ก 
Comirnaty วคัซนี 

เชน่เดยีวกบัวคัซนีทัง้หมด Comirnaty สามารถท าใหเ้กดิผลขา้งเคยีงได ้แมว้า่จะไม่ใชทุ่กคนทีไ่ดร้บัวคัซนีก็ตาม 
 

ผลขา้งเคยีงทีพ่บบอ่ยมาก: 
อาจสง่ผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน 

• บรเิวณทีฉี่ด: ปวด บวม แดง 
• เหน็ดเหน่ือยเมือ่ยลา้ 
• ปวดหวั 
• เจ็บกลา้มเนือ้ 
• หนาวสัน่ 
• ปวดขอ้ 
• ทอ้งเสยี 
• ไข ้

ผลขา้งเคยีงบางส่วนเหล่านีพ้บไดบ่้อยในวยัรุน่อายุ 
12 ถงึ 15 ปีเล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกบัผูใ้หญ่ 

 
ผลขา้งเคยีงทีพ่บบอ่ย: 
อาจสง่ผลกระทบถงึ 1 ใน 10 คน 

• คลืน่ไส ้
• อาเจยีน 

 
ผลขา้งเคยีงทีไ่ม่ธรรมดา: 
อาจสง่ผลกระทบถงึ 1 ใน 100 คน 

• ต่อมน ้าเหลอืงโต 
(สงัเกตบ่อยขึน้หลงัจากใหย้าเสรมิ) 

• รูส้กึไม่สบาย 
• ปวดแขน 
• นอนไม่หลบั 
• อาการคนับรเิวณทีฉี่ด 
• อาการแพเ้ชน่ผืน่หรอืคนั 
• รูส้กึออ่นเพลยีหรอืไม่มเีร ีย่วแรง/ง่วงนอน 
• ความอยากอาหารลดลง 
• เหงือ่ออกมากเกนิไป 
• เหงือ่ออกตอนกลางคนื 

ผลขา้งเคยีงทีห่ายาก: 
อาจสง่ผลกระทบถงึ 1 ใน 1,000 คน 

• ใบหนา้หย่อนคลอ้ยขา้งเดยีวช ัว่คราว 
• อาการแพเ้ชน่ลมพษิหรอืบวมทีใ่บหนา้ 

 
ผลขา้งเคยีงทีห่ายากมาก: 
อาจสง่ผลกระทบถงึ 1 ใน 10,000 คน 

• การอกัเสบของกลา้มเนือ้หวัใจ (กลา้มเนือ้หวัใจ
อกัเสบ) หรอืการอกัเสบของเยือ่บุนอกหวัใจ (เยือ่
หุม้หวัใจอกัเสบ) ซ ึง่อาจส่งผลใหห้ายใจไม่ออก ใจ
สัน่ หรอืเจ็บหนา้อก 

 
ไม่รู ้
(ไม่สามารถประมาณไดจ้ากขอ้มูลทีม่อียู่) 

• อาการแพอ้ย่างรุนแรง 

• แขนขาทีไ่ดร้บัวคัซนีบวมมาก 

• หนา้บวม 
(อาจเกดิอาการบวมของใบหนา้ในผูป่้วยทีเ่คยฉีด
ฟิลเลอรผ์วิหนังบรเิวณใบหนา้) 

• ปฏกิริยิาทางผวิหนังทีท่ าใหเ้กดิจดุแดงหรอืเป็น
หย่อม ๆ บนผวิหนัง ทีอ่าจดูเหมอืนเป้าหมายหรอื 
“bulls-eye” โดยมจีดุสแีดงเขม้ลอ้มรอบดว้ยวง
แหวนสแีดงซดี 
(เกดิผืน่แดง มลัตฟิอรม์) 

• ความรูส้กึผดิปกตใินผวิหนัง 
เชน่รูส้กึเสยีวซา่หรอืรูส้กึคลาน (อาชา) 

• ความรูส้กึหรอืความไวลดลงโดยเฉพาะใน
ผวิหนัง (ไฮโปสเทซเซยี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนผสมของ 
วคัซนี Comirnaty ส าหรบัเด็ก 

โปรดอย่ารบัการฉีดวคัซนี หากคณุแพย้า Comirnaty คร ัง้กอ่น หรอืสารออกฤทธิห์รอืส่วนประกอบอืน่ๆ ของ
ยานี ้รวมถงึ: 

(( 4 -ไฮดรอกซบีวิทลิ)อะซาเนไดอลิ)บสิ(เฮกเซน- 6,1 -ไดอลิ)บสิ( 2 -เฮกซลิเดคาโนเอต) (ALC-
0315 ) / 2 -[(โพลเีอทลินีไกลคอล)- 2000 ]-N,N-ไดเตตระเดไซอะซตีาไมด ์( ALC-0159 ) / 
1,2 -ดสิทเีอโรอลิ-เอสเอ็น-กลเีซอโร - 3- ฟอสโฟโคลนี (DSPC) / 
คอเลสเตอรอล / โทรเมตามอล / โทรเมตามอล ไฮโดรคลอไรด ์/ ซโูครส / น ้าส าหรบัฉีด 

 
วนัทีข่องเวอรช์นั: 2 พฤศจกิายน 2022 

 
เวอรช์นัแปลน่ีใชส้ ำหรบัอำ้งองิเท่ำน้ัน เวอรช์นัวนัที ่2 พฤศจกิำยน 2022 

ในกรณีทีม่คีวำมแตกต่ำงระหวำ่งฉบบัแปลและฉบบัภำษำองักฤษ ใหถ้อืเอำฉบบัภำษำองักฤษเป็นหลกั 

ศูนยใ์นกวนตง ซึง่ด ำเนินกำรโดยบรกิำรครสิเตยีนฮ่องกง ใหบ้รกิำรล่ำมทำงโทรศพัทจ์ำกส่วนกลำงเพือ่ชว่ยเหลอืชนกลุ่มนอ้ยในกำร

ใชบ้รกิำรสำธำรณะของพวกเขำ โปรดดทูี:่ 

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 

 

Translated version is for reference only. Version date: 2 November 2022.   
In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.  
The centre in Kwun Tong, operated by the Hong Kong Christian Service, provides centralised telephone 
interpretation service to assist ethnic minorities in their use of public services. Please refer to: 
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 
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