
ยี่่�ห้อ้วัคัซีน่
ที่่�ฉ่ีด...

ใครควัรไดร้บัวัคัซีน่
เข็็มกระตุ้้น้ ควัรไดร้บัวัคัซีน่เข็็มกระตุ้้น้ยี่่�ห้อ้ใด ควัรไดร้บัวัคัซีน่เข็็มกระตุ้้น้เม่�อใด

Moderna

ผู้้ �ที่่�มีอ่ายุ ุ6 เดือืนขึ้้ �นไป

เดก็ที่่�มอ่าย้ี่ 6 เดอ่น – 4 ป่ี ควรรบัวคัซีน่สูต้รใหม่ีชนิดืไบวาเลนตย์ุ่�ห �อเดืยุ่วกับัวคัซีน่ชดุืหลกัั อยุา่งน�อยุ 2 เดือืนหลงัจากัฉ่ีดืเข็ึ้มีลา่สูดุื (ชดุืวคัซีน่เข็ึ้มีหลกัั
หรอืเข็ึ้มีกัระตุ �นแบบโมีโนวาเลนต)์ผู้้ท้ี่่�มอ่าย้ี่ 5 ป่ีข็้ �นไปี ควรรบัเข็ึ้มีกัระตุ �นสูต้รใหม่ีชนิดืไบวาเลนตย์ุ่�ห �อ Pfizer หรอื Moderna

เดก็ที่่�มอ่าย้ี่ 18 ป่ีข็้ �นไปี ซี้�งไม่ีเคยุไดื �รบัเข็ึ้มีกัระตุ �นมีากัอ่นสูามีารถขึ้อรบัเข็ึ้มีกัระตุ �นยุ่�ห �อ Novavax ไดื �  
หากัไม่ีสูามีารถรบัหรอืจะไม่ีรบัเข็ึ้มีกัระตุ �น mRNA สูต้รใหม่ี

อยุา่งน�อยุ 6 เดือืนหลงัจากัฉ่ีดืชดุืเข็ึ้มีหลกััครบสูต้ร

Pfizer

ผู้้ �ที่่�มีอ่ายุ ุ5 ป่ขึ้้ �นไป

เดก็ที่่�มอ่าย้ี่ 5 ป่ี ที่่�ไดื �รบัวคัซีน่ยุ่�ห �อ Pfizer จะต �องรบัเข็ึ้มีกัระตุ �นสูต้รใหม่ีชนิดืไบวาเลนตแ์คยุ่่�ห �อ Pfizer เที่า่นั�น
อยุา่งน�อยุ 2 เดือืนหลงัจากัฉ่ีดืเข็ึ้มีลา่สูดุื (ชดุืวคัซีน่เข็ึ้มีหลกัั

หรอืเข็ึ้มีกัระตุ �นแบบโมีโนวาเลนต)์ผู้้ท้ี่่�มอ่าย้ี่ 6 ป่ีข็้ �นไปี ควรรบัเข็ึ้มีกัระตุ �นสูต้รใหม่ีชนิดืไบวาเลนตย์ุ่�ห �อ Pfizer หรอื Moderna ไม่ีสูำาคญัวา่พวกัเขึ้าไดื �รบั
วคัซีน่ชดุืหลกััยุ่�ห �อใดืมีาก็ัตามี

ผู้้ท้ี่่�มอ่าย้ี่ 18 ป่ีข็้ �นไปี ซี้�งไม่ีเคยุไดื �รบัเข็ึ้มีกัระตุ �นมีากัอ่นสูามีารถขึ้อรบัเข็ึ้มีกัระตุ �นยุ่�ห �อ Novavax ไดื � หากัไม่ีสูามีารถรบั
หรอืจะไม่ีรบัเข็ึ้มีกัระตุ �น mRNA สูต้รใหม่ี

อยุา่งน�อยุ 6 เดือืนหลงัจากัฉ่ีดืชดุืเข็ึ้มีหลกััครบสูต้ร

Johnson & 
Johnson

ผู้้ �ที่่�มีอ่ายุ ุ18 ป่ขึ้้ �นไป

ผู้้ท้ี่่�มอ่าย้ี่ 18 ป่ีข็้ �นไปี ควรรบัเข็ึ้มีกัระตุ �นสูต้รใหม่ีชนิดืไบวาเลนตย์ุ่�ห �อ Pfizer หรอื Moderna อยุา่งน�อยุ 2 เดือืนหลงัจากัฉ่ีดืเข็ึ้มีลา่สูดุื (ชดุืวคัซีน่เข็ึ้มีหลกัั
หรอืเข็ึ้มีกัระตุ �นแบบโมีโนวาเลนต)์

ผู้้ท้ี่่�มอ่าย้ี่ 18 ป่ีข็้ �นไปี ซี้�งไม่ีเคยุไดื �รบัเข็ึ้มีกัระตุ �นมีากัอ่นสูามีารถขึ้อรบัเข็ึ้มีกัระตุ �นยุ่�ห �อ Novavax ไดื � หากัไม่ีสูามีารถรบั
หรอืจะไม่ีรบัเข็ึ้มีกัระตุ �น mRNA สูต้รใหม่ี

อยุา่งน�อยุ 6 เดือืนหลงัจากัฉ่ีดืชดุืเข็ึ้มีหลกััครบสูต้ร

Novavax
ผู้้ �ที่่�มีอ่ายุ ุ12 ป่ขึ้้ �นไป

ผู้้ท้ี่่�มอ่าย้ี่ 12 ป่ีข็้ �นไปี ควรรบัเข็ึ้มีกัระตุ �นสูต้รใหม่ีชนิดืไบวาเลนตย์ุ่�ห �อ Pfizer หรอื Moderna อยุา่งน�อยุ 2 เดือืนหลงัจากัฉ่ีดืชดุืเข็ึ้มีหลกััครบสูต้ร

ผู้้ท้ี่่�มอ่าย้ี่ 18 ป่ีข็้ �นไปี ซี้�งไม่ีเคยุไดื �รบัเข็ึ้มีกัระตุ �นมีากัอ่นสูามีารถขึ้อรบัเข็ึ้มีกัระตุ �นยุ่�ห �อ Novavax ไดื � หากัไม่ีสูามีารถรบั
หรอืจะไม่ีรบัเข็ึ้มีกัระตุ �น mRNA สูต้รใหม่ี

อยุา่งน�อยุ 6 เดือืนหลงัจากัฉ่ีดืชดุืเข็ึ้มีหลกััครบสูต้ร

ห้ากคณ้มภู้่มคิ้ม้กนับกพรอ่งในระดบัปีานกลางถึง้ร้นแรง คำาแนะนำาจะแตุ้กตุ้า่งกนัไปีตุ้ามกรณ่

ค้ม่อ่อา้งองิเก่�ยี่วักบัวัคัซีน่ป้ีองกนั COVID-19 เข็็มกระตุ้้น้สำำาห้รบัท้ี่กช่ว่ังอาย้ี่

เมีื�อคณุหรอืบตุรหลานฉ่ีดืวคัซีน่ป� องกันั COVID-19 ชดุืหลกัั ถอืวา่คณุไดื �ปกัป� องตวัคณุเองและคนอื�นๆ จากักัารเจ็บป่วยุรนุแรง 
กัารต �องเขึ้ �ารกััษาตวัในโรงพยุาบาล หรอืแมี �กัระที่ั�งกัารเสูยุ่ชว่ติจากั COVID-19 กัารศึก้ัษาพบวา่แมี �วคัซีน่ป� องกันั COVID-19  
จะยุงัคงใช �ไดื �ผู้ล แตก็่ัมีป่ระสูทิี่ธิภิาพลดืลงไปตามีเวลา

ตุ้อนน่�การรบัเข็็มกระตุ้้น้นบัเป็ีนวัธิีท่ี่่�มป่ีระสำทิี่ธีภิูาพที่่�ส้ำดเพ่�อให้เ้กดิการปีกป้ีองตุ้อ่ไปี 
ลองดืต้ารางดื �านลา่งเพื�อพจิารณาวา่คณุหรอืบตุรหลานควรรบัวคัซีน่ป� องกันั COVID-19 เข็ึ้มีกัระตุ �นหรอืไม่ี*

* ผู้้ �ที่่�เพิ�งตดิืเช ื �อ SARS-CoV-2 เมีื�อเรว็ๆ น่�สูามีารถเล่�อนการฉ่ีดวัคัซีน่ป้ีองกนั COVID-19 เข็็มกระตุ้้น้ออกไปี 3 เดอ่น นบัจากเร ิ�มมอ่าการห้รอ่มผู่้ลตุ้รวัจเป็ีนบวัก (ห้ากการตุ้ดิเช่่ �อไม่แสำดงอาการ) 
การศึก้ษาแสำดงวัา่ (มีแ่ตภ่าษาองักัฤษ) กัารเว �นระยุะหา่งระหวา่งกัารตดิืเช ื �อกับักัารฉ่ีดืวคัซีน่อาจชว่ยุให �ระบบภม้ีคิุ �มีกันัตอบสูนองตอ่วคัซีน่ไดื �ดืข่ึ้้ �น นอกัจากัน่�ยุงัพบวา่หลงัจากัตดิืเช ื �อ จะมีโ่อกัาสูน�อยุที่่�จะตดิื
เช ื �อซีำ �าเป็นเวลาหลายุสูปัดืาหจ์นถง้หลายุเดือืน ควรพจิารณาปัจจยัุแตล่ะอยุา่ง เชน่ ความีเสู่�ยุงที่่�จะเป็นโรครา้ยี่แรง (มีแ่ตภ่าษาองักัฤษ) จากั COVID-19 ระดบัการตุ้ดิเช่่ �อ COVID-19 ในช่ม้ช่น (มีแ่ตภ่าษา
องักัฤษ) หรอืลกััษณะเฉีพาะขึ้องสูายุพนัธิุ ์SARSCoV-2 ที่่�พบมีากั เมีื�อจะตดัืสูนิใจวา่ควรเลื�อนเวลาฉ่ีดืเข็ึ้มีกัระตุ �นออกัไปหลงัจากัที่่�ตดิืเช ื �อหรอืไม่ี

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html


ห้ากมค่ำาถึามเพิ�มเตุ้มิ โปรดืไปที่่�: doh.wa.gov/covidbooster

คำาถึามที่่�พบบ่อยี่เก่�ยี่วักบัวัคัซีน่ป้ีองกนั COVID-19 เข็็มกระตุ้้น้

เข็็มกระตุ้้น้ส้ำตุ้รให้มช่่นิดไบวัาเลนตุ้ค์อ่อะไร
วคัซีน่ป� องกันั COVID-19 เข็ึ้มีกัระตุ �นสูต้รใหม่ีชนิดืไบวาเลนต ์คอืสูต้รวคัซีน่ที่่�ที่ ั�งเพิ�มีความีแข็ึ้งแรง
ขึ้องภม้ีคิุ �มีกันัตอ่ไวรสัูโคโรนาสูายุพนัธิุด์ื ั�งเดืมิีและป� องกันัสูายุพนัธิุ ์Omicron ที่่�มีาใหม่ีซี้�งเป็นสูาเหตุ
ขึ้องกัารเจ็บป่วยุสูว่นใหญใ่นขึ้ณะน่� เข็ึ้มีกัระตุ �นสูต้รใหม่ีมีห่น�าที่่�เสูรมิีกัารป� องกันัไวรสัูให �ดืข่ึ้้ �นและชว่ยุ
ประคองประสูทิี่ธิภิาพขึ้องวคัซีน่ที่่�ลดืลงเมีื�อเวลาผู่้านไป 

เห้ตุ้ใ้ดเข็็มกระตุ้้น้จง้มค่วัามสำำาคญั
เข็ึ้มีกัระตุ �นจะชว่ยุให �กัารปกัป� องอยุา่งตอ่เนื�องจากักัารเป็นโรคร �ายุแรง ที่กุัคนที่่�อายุ ุ5 ป่ขึ้้ �นไปควร
ฉ่ีดืเข็ึ้มีกัระตุ �นและฉ่ีดืวคัซีน่ให �ครบสูต้ร ประชากัรบางกัลุม่ี เชน่ ผู้้ �ที่่�มีร่ะบบภม้ีคิุ �มีกันับกัพรอ่งปาน
กัลางถง้รนุแรง อาจต �องไดื �รบัวคัซีน่เข็ึ้มีเสูรมิีเพื�อเพิ�มีภม้ีคิุ �มีกันั ซี้�งมีค่วามีสูำาคญัอยุา่งยุิ�ง เนื�องจากัมี่
สูายุพนัธิุท์ี่่�แพรก่ัระจายุไดื �ง่ายุขึ้้ �นกัำาลงัระบาดืและจำานวนยุอดืผู้้ �ตดิืเช ื �อ COVID-19 ที่ั�วสูหรฐัอเมีรกิัา
กัำาลงัเพิ�มีสูง้ขึ้้ �น

ที่่�ตุ้อ้งฉ่ีดเข็็มกระตุ้้น้ เพราะวัคัซีน่ไมไ่ดผู้้ลอยี่า่งนั�นห้รอ่
ไม่ีใช ่วคัซีน่ป� องกันั COVID-19 ในปัจจบุนัที่่�เรามีใ่นสูหรฐัฯ นั�นไดื �ผู้ลดืใ่นกัารป� องกันักัารเจ็บป่วยุที่่�

รนุแรง กัารรกััษาในโรงพยุาบาล และกัารเสูยุ่ชว่ติ รวมีถง้ต �านเชื �อกัลายุพนัธิุไ์ดื �ดื �วยุ แตผู้่้ �เช ่�ยุวชาญ
ดื �านสูาธิารณสูขุึ้เห็นวา่วคัซีน่ป� องกันัอากัารเจ็บป่วยุระดืบัเล็กัน�อยุหรอืปานกัลางจากั COVID-19 ไดื �
น�อยุลง โดืยุเฉีพาะอยุา่งยุิ�งในหม่้ีประชากัรที่่�มีค่วามีเสู่�ยุงสูง้ เข็ึ้มีกัระตุ �นสูต้รใหม่ีชนิดืไบวาเลนตถ์ก้ัวจิยัุ
ขึ้้ �นเพื�อชว่ยุกัระตุ �นภม้ีคิุ �มีกันัและให �กัารป� องกันัที่่�ดืข่ึ้้ �นจากัไวรสัูสูายุพนัธิุใ์หม่ีๆ

ฉีนัควัรนำาอะไรไปีบา้งเม่�อถึง้เวัลานดัฉ่ีดวัคัซีน่เข็็มกระตุ้้น้
โปีรดนำาบตัุ้รบนัที่ก้การฉ่ีดวัคัซีน่ข็องคณ้ห้รอ่บ้ตุ้รห้ลานไปยุงัสูถานที่่�นัดืฉ่ีดืเข็ึ้มีกัระตุ �น เพื�อ
ให �ผู้้ �ให �บรกิัารสูามีารถยุนืยุนัไดื �วา่คณุไดื �รบัวคัซีน่ชดุืแรกัครบแล �ว หากับตัรหายุ ผู้้ �ให �บรกิัารสูามีารถ
ค �นหาประวตักิัารฉ่ีดืขึ้องคณุไดื �

วัคัซีน่เข็็มเสำรมิและเข็็มกระตุ้้น้ตุ้า่งกนัอยี่า่งไร
วคัซีน่เข็ึ้มีเสูรมิีจะใช �สูำาหรบัผู้้ �ป่วยุภม้ีคิุ �มีกันับกัพรอ่งที่่�ไดื �รบัวคัซีน่ชนิดื mRNA แบบ 2 เข็ึ้มี (Pfizer 
หรอื Moderna) ครบแล �ว แตยุ่งัสูร �างภม้ีคิุ �มีกันัตอบสูนองไม่ีสูง้พอ

วคัซีน่เข็ึ้มีกัระตุ �นใช �สูำาหรบัเพิ�มีหรอืคงรกััษากัารป� องกันัและ/หรอืภม้ีติ �านที่านหลงัจากัที่่�วคัซีน่ชดุืแรกั
คอ่ยุๆ เสูื�อมีไปตามีเวลา

ฉีนัสำามารถึรบัวัคัซีน่เข็็มกระตุ้้น้ยี่่�ห้อ้ใดไดบ้า้ง

เด็ืกัที่่�มีอ่ายุ ุ6 เดือืน - 4 ป่ ควรรบัวคัซีน่สูต้รใหม่ีชนิดืไบวาเลนตย์ุ่�ห �อเดืยุ่ววคัซีน่ชดุืหลกัั

เด็ืกัอายุ ุ5 ป่ ที่่�ไดื �รบัวคัซีน่ยุ่�ห �อ Pfizer ชดุืหลกััครบสูต้รแล �ว จะต �องรบัเข็ึ้มีกัระตุ �นสูต้รใหม่ีชนิดืไบ
วาเลนตแ์คยุ่่�ห �อ Pfizer เที่า่นั�น

เด็ืกัอายุ ุ5 ป่ ที่่�ไดื �รบัวคัซีน่ยุ่�ห �อ  Moderna สูามีารถรบัเข็ึ้มีกัระตุ �นสูต้รใหม่ียุ่�ห �อ Moderna หรอื 
Pfizer ก็ัไดื �

ผู้้ �ที่่�มีอ่ายุตุ ั�งแต ่6 ป่ขึ้้ �นไปสูามีารถรบัเข็ึ้มีกัระตุ �นสูต้รใหม่ีขึ้อง Pfizer และ Moderna ไดื � ไม่ีสูำาคญั
วา่พวกัเขึ้าไดื �รบัวคัซีน่ชดุืหลกััหรอืเข็ึ้มีกัระตุ �นยุ่�ห �อใดืมีากัอ่นก็ัตามี 

ผู้้ �ที่่�มีอ่ายุ ุ18 ป่ขึ้้ �นไปสูามีารถเลอืกัรบัเข็ึ้มีกัระตุ �น Novavax ไดื � หากัพวกัเขึ้าฉ่ีดืวคัซีน่หลกััครบชดุื
แล �ว แตยุ่งัไม่ีเคยุไดื �รบัวคัซีน่ป� องกันั COVID-19 เข็ึ้มีกัระตุ �นมีากัอ่น และพวกัเขึ้าไม่ีสูามีารถรบัหรอื
เลอืกัจะไม่ีรบัเข็ึ้มีกัระตุ �น mRNA สูต้รใหม่ี

จะถึอ่วัา่ไดร้บัวัคัซีน่ครบส้ำตุ้รแลว้ัเม่�อใด
จะถอืวา่คณุไดื �รบัวคัซีน่ป� องกันั COVID-19 ครบสูต้รแล �วก็ัตอ่เมีื�อคณุไดื �รบัวคัซีน่ป� องกันั 
COVID-19 ชดุืหลกััครบแล �ว และไดื �รบัเข็ึ้มีกัระตุ �นลา่สูดุืที่่� Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC, ศึน้ยุค์วบคมุีและป� องกันัโรค) แนะนำาให �สูำาหรบัคณุ

สำามารถึฉ่ีดเข็็มกระตุ้้น้รว่ัมกบัวัคัซีน่อ่�นๆ ไดไ้ห้ม เช่น่ วัคัซีน่ป้ีองกนัไข็ห้้วัดั
ไดื � คณุหรอืบตุรหลานสูามีารถรบัวคัซีน่ป� องกันั COVID-19 พร �อมีกับัวคัซีน่อื�นๆ ไดื � คณุไม่ีจำาเป็น
ต �องแยุกัจากักัารฉ่ีดืวคัซีน่ป� องกันั COVID-19 ให �กับับตุรหลานขึ้องคณุออกัจากัการฉ่ีดวัคัซีน่
ตุ้ามที่่�โรงเรย่ี่นกำาห้นด (มีแ่ตภ่าษาองักัฤษ) หรอืวคัซีน่ที่่�แนะนำาอื�นๆ คณุหรอืบตุรหลานสูามีารถ
ฉ่ีดืวคัซีน่ที่่�แนะนำาที่ั�งหมีดืในตอนที่่�มีาฉ่ีดืวคัซีน่ป� องกันั COVID-19 ไดื �

DOH 825-039  December 2022  Thai หากัต �องกัารเอกัสูารน่�ในรป้แบบอื�น โปรดืโที่ร 1-800-525-0127 สูำาหรบับคุคลที่่�หห้นวกัหรอืมีค่วามีบกัพรอ่งที่างกัารไดื �ยุนิ 
โปรดืโที่ร 711 (Washington Relay) หรอืสูง่อเ่มีลไปที่่� civil.rights@doh.wa.gov

http://www.doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19-vaccine-information/odsesrimwakhsiin
http://www.doh.wa.gov/th/emergencies-covid-19-vaccine-information/khuumuuexphaphkhxngrathwxchingtanxyangepnthangkar-hlakthankarchiidwakhsiinokhwid-19
https://doh.wa.gov/community-and-environment/schools/immunization
https://doh.wa.gov/community-and-environment/schools/immunization
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