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ท ำไมฉนัจงึควรใหล้กูของฉนัเขำ้รบัวคัซนีโควดิ 

 โรคโควดิถอืเป็นควำมเสีย่งส ำหรับเด็ก  

o จ ำนวนเด็กทีต่อ้งเขำ้รับกำรรักษำในโรงพยำบำลเพิม่ข ึน้อย่ำงมำกในชว่งกำรระบำด

ระลอกแรกของสำยพันธุโ์อมคิรอนในฤดูหนำวปี 2021-2022  

o จำกสถติจินถงึวันที ่28 พฤษภำคม 2022 มีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 5 ปีทีเ่สยีชวีติดว้ยโรค 

โควดิไปแลว้ 442 รำย 

 แมว่้ำควำมเสีย่งในกำรตอ้งเขำ้รับกำรรักษำในโรงพยำบำลและกำรเสยีชวีติจำกโรคโควดิใน

เด็กจะต ่ำกว่ำผูใ้หญอ่ยู่มำก แตเ่ด็กก็ยังเสีย่งตอ่โรคโควดิ โรคระบำดนีไ้ดค้ร่ำชวีติผูใ้หญ่

หลำยลำ้นคน แมว่้ำตวัเลขผูเ้สยีชวีติทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ะสงูอย่ำงมำก ก็ไม่ไดห้มำยควำมว่ำ

ผลกระทบของโรคนีท้ีม่ใีนเด็กจะไม่มคีวำมส ำคัญ ปัจจุบันมคีรอบครัวกว่ำ 400 ครอบครัวที่

สญูเสยีลกูไป 

 เรำไม่อำจคำดเดำไดว่้ำเด็กคนไหนจะมอีำกำรหนักจำกกำรตดิเชือ้โควดิ โดยมำกกว่ำ

ครึง่หนึง่ของเด็กทีต่อ้งเขำ้รับกำรรักษำในโรงพยำบำลเป็นเด็กทีไ่ม่มโีรคประจ ำตวัใดๆ  

 ตอนนีเ้รำสำมำรถป้องกันกำรเสยีชวีติจำกโรคนีใ้นเด็กไดโ้ดยกำรใหเ้ด็กเขำ้รับกำรฉดีวัคซนี   

 นอกจำกนี ้กำรฉีดวัคซนีใหก้ับเด็กยังชว่ยใหเ้ด็กมสีขุภำพทีด่แีละไปโรงเรยีนได ้จงึชว่ย

หลกีเลีย่งอุปสรรคเพิม่เตมิตอ่กำรใชช้วีติประจ ำวันของเด็ก  



 

 

 

วคัซนีโควดิปลอดภยักบัลกูของฉนัหรอืไม ่

 ปลอดภัย วัคซนีโควดิ-19 ปลอดภัยกับเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 5 ปี  

 มเีด็กทำรกและเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 5 ปีกว่ำ 9,000 คนทีไ่ดร่้วมในกำรศกึษำวจัิยทำงคลนิกิ และ

มเีด็กอำยุระหว่ำง 5-11 ปีมำกกว่ำ 10 ลำ้นคนทีไ่ดเ้ขำ้รับวัคซนีโควดิแลว้  

 วัคซนีอำจท ำใหเ้กดิปฏกิริยิำตอบสนองชัว่ครำวทีรุ่นแรงนอ้ยถงึปำนกลำงซึง่ไม่เป็นอันตรำย 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 5 ปีอำจรูส้กึเจ็บและมอีำกำรแดงในบรเิวณที่ฉดี มไีข ้ปวดศรีษะ หนำวสัน่ 

และปวดกลำ้มเนือ้ ปฏกิริยิำตอบสนองเหลำ่นีแ้สดงใหเ้ห็นว่ำระบบภูมคิุม้กันของลกูของคณุ

ก ำลงัท ำงำน  

 ขนำดยำและเวลำในกำรเขำ้รับวัคซนีไดรั้บกำรคดิคน้และทดสอบเป็นพเิศษเพื่อควำม

ปลอดภัยและมปีระสทิธภิำพในเด็ก ขนำดยำขึน้อยู่กับพัฒนำกำรของระบบภูมคิุม้กันของ 

ลกูของคณุ ไม่ไดข้ ึน้อยู่ขนำดตวั จงึเป็นเหตผุลที่ขนำดยำจะคดิตำมอำยุ ไม่ไดค้ดิตำม

น ้ำหนักตวั   

 ควำมเสีย่งในกำรเกดิกลำ้มเนือ้หัวใจอักเสบและเยือ่หุม้หัวใจอักเสบ ซึง่เป็นผลขำ้งเคยีง

ของวัคซีนทีพ่บไดน้อ้ยมำกและพบไดม้ำกเป็นพเิศษในวัยรุ่นชำย กลบัพบไดน้อ้ยมำกใน

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 5 ปี (พบไดน้อ้ยกว่ำในผูใ้หญแ่ละวัยรุ่น) เรำไม่พบกรณีดังกลำ่วในกำร

ศกึษำวจัิย และผูเ้ช ีย่วชำญจะยังคงเฝ้ำตดิตำมผลขำ้งเคยีงทีพ่บไดน้อ้ยนีต้อ่ไปในกำร 

ใชง้ำนจรงิ  

English: Why should I vaccinate my child against COVID?  

 COVID is a risk for young children.  

o Hospitalizations rose sharply in young children during the first Omicron wave 

in winter 2021-22.  

o As of May 28, 2022 there have been 442 COVID deaths in children under the 

age of 5. 

 While the risk of hospitalization and death from COVID is much lower in children 

than adults, children are still at risk from COVID. The global pandemic has taken the 

lives of millions of adults. Just because the number of adult deaths has been 

unimaginably high, however, does not mean the impact to children has been 

insignificant. Over 400 families now have empty high chairs and booster seats at 

their tables each morning. 

 We can’t predict which children will have severe illness from a COVID infection – 

more than half of children who have been hospitalized don’t have any underlying 

medical conditions.  

 We can now prevent the death of children by getting them vaccinated.   

 Vaccinating children can also help keep them healthy and in school, avoiding further 

disruption to their routines.  

 



 

 เรำมขีอ้มูลดำ้นควำมปลอดภัยของวัคซีน 

โควดิ-19 มำกกว่ำขอ้มูลดำ้นควำมปลอดภัยทีเ่รำเคยมีส ำหรับยำ วติำมนิ หรอือำหำรเสรมิ

สว่นใหญ ่ 

 แมก้ระทั่งหลงัจำกวัคซีนไดรั้บกำรอนุมัตแิลว้ แตห่น่วยงำนทีด่แูลดำ้นควำมปลอดภัยก็ยังคง

เฝ้ำตดิตำมผลขำ้งเคยีงทีพ่บไดน้อ้ยหรอืขอ้กังวลดำ้นควำมปลอดภัยใดๆ อยู่  

 

ลกูของฉนัสำมำรถเขำ้รบัวคัซนีไดท้ ีใ่ดบำ้ง 

 วัคซนีชดุแรกจ ำนวน 10 ลำ้นโดสจะพรอ้มใหบ้รกิำรในสปัดำหแ์รกตำมมำดว้ยวัคซนีชดุที่

สองในสปัดำหถ์ัดมำ 

 พ่อแม่ผูป้กครองสำมำรถไปทีเ่ว็บไซต ์vaccines.gov เพือ่ดูสถำนทีใ่หบ้รกิำรวัคซนี 

โควดิ-19 ทีใ่กลท้ี่สดุใหก้ับลกูได ้ทุกรัฐรับรองว่ำมวัีคซนีพรอ้มใหบ้รกิำรทีก่รมอนำมัย 

ในกรณีทีเ่ด็กไม่มแีพทยป์ระจ ำตวัหรอืในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิำรทำงกำรแพทยบ์ำงรำยไม่สำมำรถ

เก็บสต็อควัคซนีไดเ้นือ่งดว้ยขอ้ก ำหนดในกำรเก็บรักษำ 

 

English: Is the COVID vaccine safe for my child?  

 Yes, the COVID-19 vaccines are safe for kids under 5.  

 The clinical trials included more than 9,000 babies and children under 5, and more 

than 10 million children ages 5-11 have been vaccinated against COVID.  

 The vaccine might cause some mild to moderate, temporary reactions that are not 

dangerous. Children under 5 experienced pain and redness at the injection site, 

fever, headaches, chills, and muscle pain. These reactions mean your child’s immune 

system is working to protect them.  

 The dosage and timing of the vaccine has been specifically developed and tested to 

be safe and effective in the youngest kids. The dosage is based on the maturity of 

your child’s immune system, not on the size of your child, which is why it is based on 

age and not weight.   

 The risk of myocarditis and pericarditis, a very rare vaccine side effect that has been 

seen especially in adolescent males, appears to be very low for children under 5 

(lower than for adults and adolescents). There were no cases in the trials, and 

experts will continue to monitor for this rare side effect in real-world use.  

 We have more data on the safety of the COVID-19 vaccines than we will EVER have 

for most medicines, vitamins, or nutritional supplements.  

 Even after vaccines are approved, safety systems are constantly monitoring for any 

rare side effects or safety concerns.  

 



 

 

 

ลกูของฉนัสำมำรถเขำ้รบัวคัซนีโควดิไปพรอ้มกบัรบัวคัซนีชนดิอืน่ในครำวเดยีวกนัไดห้รอืไม ่

  ได ้เด็กสำมำรถเขำ้รับวัคซนีโควดิไปพรอ้มกับรับวัคซนีชนดิอืน่ในครำวเดยีวกันได ้ 

 เด็กทำรกและเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 5 ปีมักไดรั้บวัคซนีมำกกว่ำหนึง่วัคซนีในครำวเดยีวเมือ่เขำ้พบ

กุมำรแพทย ์วัคซนีทีแ่นะน ำเหลำ่นี้จะใหก้ำรป้องกันตอ่โรคอันตรำย 14 โรค ซึง่ตอนนีร้วมถงึ

โรคโควดิ-19 ดว้ย  

 หลำยครอบครัวอำจไม่ไดพ้ำลกูไปเขำ้รับวัคซนีมำตรฐำนในชว่งทีเ่กดิวกิฤตโรคระบำด กำร

นัดพบแพทยป์ระจ ำตัวของลกูเพือ่เขำ้รับวัคซนีโควดิ-19 จงึเป็นโอกำสดทีีจ่ะไดเ้ขำ้รับวัคซนี

มำตรฐำนทียั่งไม่ไดฉ้ดีดว้ย   

 โดยเฉลีย่แลว้ วัคซีนมำตรฐำนไดป้้องกันอำกำรเจ็บป่วย 1,913 รำยตอ่ชัว่โมง กำรเขำ้รับ

กำรรักษำในโรงพยำบำล 2,685 รำยตอ่วัน และกำรเสยีชวีติก่อนวัยอันควร 720 รำย 

ตอ่สปัดำหใ์นสหรัฐอเมรกิำ จงึนับเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีส่ ำคัญทีสุ่ดในกำรท ำใหล้กูๆ และ

สมำชกิในครอบครัวของเรำมสีุขภำพที่ด ี

 

English: Where can I get the vaccine for my child?   

 An initial supply of 10 million doses will be available the first week with a second 

round of doses available the following week. 

 Parents can visit vaccines.gov to view the nearest available COVID-19 vaccine options 

for their children. All states are ensuring they have vaccines available at public health 

departments in case a child does not have a personal health care provider or in the 

case that some providers are unable to stock the vaccine due to storage 

requirements. 

 

English: Can my child get a COVID vaccine at the same time as other vaccines?  

 Yes, children can get the COVID vaccine at the same time as other vaccines.  

 Babies and children under 5 often get more than one vaccine at a time when they 

visit their pediatrician. These recommended vaccines provide protection against 14 

dangerous diseases – and now COVID-19 too.  

 Many families missed getting routine vaccines during the pandemic, so making an 

appointment with your child’s healthcare provider to get the COVID-19 vaccine is a 

good time to get caught up on any missed vaccines, too.   

 Routine wellness vaccines prevent an average of 1,913 illnesses per hour, 2,685 

hospitalizations per day, and 720 early deaths per week in the United States. They 

are one of our most important tools for keeping our children and families healthy.  

 



 

 

ลกูของฉนัควรเขำ้รบัวคัซนีโควดิหรอืไม่หำกเคยป่วยเป็นโรคโควดิมำกอ่น 

  ควร กำรตดิเชือ้ก่อนหนำ้ไม่มผีลในกำรปกป้องหรอืป้องกันไม่ใหม้กีำรตดิเชือ้ซ ้ำอกี 

โดยเฉพำะกับสำยพันธุท์ีใ่หม่กว่ำอย่ำงโอมคิรอน  

 กำรเขำ้รับวัคซนีเป็นกำรเพิม่กำรป้องกันโดยไม่ตอ้งเผชญิกับควำมเสีย่งทีม่ำพรอ้มกับ 

กำรตดิเชือ้  

 หำกลกูของคณุตดิเชือ้โควดิ สำมำรถเขำ้รับวัคซนีเข็มถัดไปล่ำชำ้ลงอกี 3 เดอืนนับตัง้แต่

วันทีเ่ร ิม่มอีำกำรหรอืมผีลทดสอบเป็นบวก โปรดปรกึษำผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรแพทยเ์พือ่กำร

ตดัสนิใจทีด่ทีีสุ่ดส ำหรับลกูของคุณ  
 

English: Should my child get a COVID vaccine if they’ve already had COVID?  

 Yes. Prior infection does not protect as well against getting infected again, especially 

with the newer virus variants like Omicron.  

 Getting vaccinated provides a boost in protection without the risk that comes with 

infection.  

 If your child was infected with COVID, their next vaccine dose can be delayed 3 

months from when symptoms started or when they tested positive. Talk to your care 

provider to make the best decision for your child.  

 


