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วคัซีนมาแล้ว 
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยวคัซีนสูโ้ควดิ-19



	 วัคซีนมำแล้ว	สร้ำงภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยวัคซีนสู้โควิด-19	เป็นหนังสือ
ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ตั้งใจจัดท�าขึ้น เพื่อช่วย
ท�าความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและการป้องกันตัวเองจากโรค
โควิด-19 ให้แก่เด็กๆ และครอบครัวกลุ่มเปราะบาง โดยรวบรวมข้อมูล ความรู้
จากแหล่งต่างๆ เพราะสถานการณ์ขณะน้ี ความรู้เก่ียวกับโควิด-19 เป็นเรื่อง
จ�าเป็น และต้องสื่อสารไปให้เข้าถึงทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค 
 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพ แต่ยังท�าให้
เด็กๆ ของเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงท้ังในเรื่องความยากจนเฉียบพลันที่อาจ
ท�าให้เด็กๆ ไม่ได้เรียนต่อ การเรียนรู้ถดถอยจากการปิดเรียนท่ียาวนานหรือ
การเข้าไม่ถึงการเรียนออนไลน์   และวัคซีนเป็นอาวุธส�าคัญที่จะท�าให้เราสู้กับ
โรคระบาดนี้ได้ ทั้งเรื่องสุขภาพ การระบาด เรื่องปากท้องความยากจน เรื่องการ
ไม่ได้เรียนต่อ และปัญหาในการเรียนรู้   
 ดงัน้ัน นอกเหนือจากการท่ีรฐับาลจะทุ่มเทจดัหาวคัซนีให้คนไทยเข้าถึง
อย่างทั่วถึง เสมอภาคแล้ว การเข้าถึงวัคซีนด้วยความรู้ย่อมเป็นหัวใจส�าคัญ
ที่จะท�าให้เราผ่านพ้นจากวิกฤตนี้ไปด้วยกัน   

       ด้วยความห่วงใย
       กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)



4

01

มีการใหวัคซีนโควิด-19 

เปนจํานวน

ทัว่โลก

1,780 ล  า น โ ด ส

คดิเป็น 5.2% ของประชากร

ที่สําคัญคือ ไมสามารถนําผลการศึกษาของวัคซีน

ตางชนิดในคนละกลุมประชากร และคนละเวลา

มาเปรียบเทียบกันโดยตรงได เพราะปจจัยในเรื่อง

ของแบบแผนการศึกษา ลักษณะประชากร

วคัซีนแตล่ะตวั
มขีอ้ดแีละขอ้ดอ้ย 

02

มีความกังวลใจมากในการรับวัคซีนโควิด-19 ทักไปเลยที่ 

“แชทชัวร " Facebook Messenger Chatbot แชทที่ใช 

เชื่อมทุกความรูเรื่องโควิดและวัคซีน รวบรวมคําตอบ

จากผูเชี่ยวชาญ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มาตอบคําถาม

เรื่องโควิดและวัคซีน ใหคุณมั่นใจได ผานทาง 

Facebook Messenger เพจ Social Marketing 

Thaihealth by สสส. 

03
ชัตดาวน์ความกลวั

เดนิหน้า
สู่วถิชีีวติปกต ิ 04 # ฉี ด วั ค ซี น เ พ่ื อ ตั ว เ ร า เ อ ง

แ ล ะ ค น ท่ี เ ร า รั ก กั น  

(ขอมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

ค น พ ร  อ ม

 2 0 2 1
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โรคโควิด-19
 คืออะไร

วคัซีน :  ความหวงัใหม่ในการป้องกันการติดเช้ือ

 หลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยจึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน
โควิด-19 ซึ่งเป็นความหวังใหม่ในการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่ระบาดของโรค และการ
ลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ 
 อย่างไรก็ตาม  ปัจจบุนัมกีารรายงานเชือ้ SARS-CoV-2 หลายสายพันธ์ุทีก่ลายพันธ์ุ
ไปจากเดิม ที่มีการแพร่ระบาดได้ไวมากขึ้น และอาจท�าให้มีอาการรุนแรงขึ้น รวมถึงอาจมี
ผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด ซึ่งต้องมีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดต่อไป

 โควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสซาร์สโควี-2 
(SARS-CoV-2) ซึ่งติดต่อจำกกำรสัมผัสกับละอองฝอยของน�้ำลำย	เสมหะ	น�้ำมูก	
ของผู้ติดเชื้อ	ระยะเวลำตั้งแต่ได้รับเชื้อจนถึงเริ่มมีอำกำรป่วยประมำณ	2-14	วัน

 แม้ว่าคนส่วนใหญ่ท่ีเป็นโรคน้ีจะไม่มีอำกำรรนุแรง	เพยีงประมำณร้อยละ	20	
เท่ำน้ันท่ีมีอำกำรป่วย	และมีอัตรำกำรเสียชีวิตต�่ำกว่ำร้อยละ	1	  แต่เนื่องจากเป็น
โรคใหม่จึงไม่มีภูมิคุ้มกันในคนทั่วไป ท�าให้จ�านวนผู้ที่ติดเชื้อมีมาก จึงส่งผลให้เกิดการ
เสียชีวิตจ�านวนมาก ท�าให้ระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ 
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แนวทางปฏิบัติเพ่ือการป้องกัน โรคโควิด-19 
สำาหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเส่ียง

ออกจากบ้านเมื่อจ�าเป็นเท่าน้ัน หาก
ออกนอกบ้านให้เว ้นระยะห่างจาก
คนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หลีกเลี่ยง
การเข ้าไปในพ้ืนท่ีที่มีคนหนาแน่น 
แออัด หรือพื้นที่ปิด

ใช้รถสาธารณะเมื่อจ�าเป็นเท่านั้น 
และหลีกเลี่ยงช่ัวโมงเร่งด่วน หาก
ต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ควรน่ังหนัข้าง 

สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน 

ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม 
หลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเส่ียงท่ีมี
ผูใ้ช้งานร่วมกันในทีส่าธารณะ เช่น กลอนหรอื
ลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได เป็นต้น

หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า 
ตา ปาก จมูก โดยไม่จ�าเป็น

1

2

3

4

5
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ผู้ท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุท่ีอายุมากกว่า 
70 ปี ผู ้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ 
โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุ
ต�่ากว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่
จ�าเป็น ให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุด ในระยะเวลา
สั้นที่สุด

แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของ
ร่วมกับผู้อื่น

6

7

8

9

10

เลือกทานอาหารที่ร ้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ 
ควรทานอาหารแยกส�ารับ หรือหากทาน
อาหารร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลาง ออกก�าลงักาย
สม�่าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพ้ืนที่
ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ควรกักตัวเองท่ีบ้าน 14 วัน และปฏิบัติตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมี
อาการไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก จมูกไม่ได้
กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจ
รักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
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ห้ามพาเด็กออกไปที่สาธารณะโดยไม่จ�าเป็น ควรให้เด็กเล่นในบ้าน
ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กไม่ควรออกไปนอกบ้าน ถ้าจ�าเป็นต้องออกไป เมื่อกลับมา
ถึงบ้านต้องอาบน�้า เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนมาเล่นกับเด็ก
สอนเด็กล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย กินอาหารท่ีมีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด 
และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
หากเด็กติดเชื้อโควิด-19 อาการของโรคเริ่มตั้งแต่มีอาการหวัดน้อยๆ จนถึง
ปอดอักเสบหรือปอดบวม และหากมีโรคประจ�าตัวก็จะมีอาการชัดเจนอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น ถ้าเริ่มมีอาการต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง 
หากติดเช้ืออาจมีอาการที่รุนแรง

เด็กเล็กอายุต�ากวา่ 5 ปี 

อยู่บ้านหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
ล้างมือบ่อยๆ รักษา 3 รู
“ตา จมูก ปาก”
เว้นระยะการใกล้ชิด 2 เมตร
และสวมหน้ากากผ้า
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ผู้ที่มีโรคประจำาตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ

มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสถานพยาบาลที่รักษาประจ�า เพ่ือปรึกษา
ปัญหาสุขภาพ 
ติดต่อสถานพยาบาลที่รักษาประจ�าก่อนก�าหนดนัด เพ่ือรับทราบข้อปฏิบัติ 
เช่น ให้ญาติหรือผู้อื่นไปรับยาแทน ให้ไปรับยาใกล้บ้าน หรือให้ย้ายไปตรวจ
ที่สถานพยาบาลอื่น
รบัประทานยาสม�า่เสมอ และหมัน่ตรวจสขุภาพตนเอง เช่น วัดความดนัโลหติ 
หรือวัดระดับน�้าตาลในเลือดเองที่บ้าน 
หากมีอาการป่วยฉุกเฉิน ให้โทร.เรียก 1669 

หลีกเลี่ยงการสวมกอด หรือพูดคุยในระยะใกล้ชิดกับบุคคลอื่น และเปล่ียน
มาใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
หากมีโรคประจ�าตัว ควรจัดเตรียมยาส�ารองไว้ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ 
หากถึงก�าหนดตรวจตามนัด ให้ติดต่อขอค�าแนะน�าจากแพทย์ และให้ญาติ
ไปรับยาแทน
ดูแลสภาพจิตใจของตนเองไม่ให้เครียดเกินไป หาวิธีผ่อนคลายความเครียด 
เช่น การออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพ (เช่น ร�ามวยจีน โยคะ) 
ฟังเพลง ร้องเพลง หรือเล่นดนตรี ปลูกต้นไม้ ท�าสวน จัดห้อง ตกแต่งบ้าน 
เล่นกับสัตว์เลี้ยง สวดมนต์ นั่งสมาธิ การฝึกหายใจคลายเครียด ท�าบุญ
ตักบาตร เป็นต้น

ผู้สูงอายุ
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เช้ือออ่นแรง
หรือเช้ือตาย

สารพันธุกรรม
บางส่วนของไวรัส

วคัซีน ป้องกนัโรคโควดิ-19  ไดอ้ยา่งไร? 

เมือ่ฉีดวคัซีนร่างกายจะสร้างสารแอนติบอดีต้านเช้ือไวรัส

ประโยชน์ ของวคัซีน โค วดิ -19

ลดการแพรระบาด 

ของโรคโควิด-19

ปองกันการตาย

จากโรคโควิด-19

ปองกันปวยรุนแรง

จากโรคโควิด-19  

จนตองเขา  ICU

ลดความเสี่ยงติดเชื้อโรค

โควิด-19  แตผูฉีดบางสวน

อาจยังจะติดเชื้อได

ปองกันอาการปวย

จากโรคโควิด-19  

จนตองนอนโรงพยาบาล

การฉีดวคัซีน ช่วยป้องกัน คณุและคนทีคุ่ณรัก
ไมใ่ห้ป่วยหนักและเสียชีวติ จากโรคโควดิ-19

เมด็เลอืดขาว

วัคซีน โควิด-19  คือ  การฉีด

เชื้อไวรัสท่ีตายแลวหรือสาร

พันธุกรรมบางสวนของไวรัส

เขาสู รางกายมนุษย 

เพ่ือกระตุนใหระบบ

ภูมิคุ มกันของรางกาย

สรางสารแอนติบอดี

ตานเชื้อโคโรนาไวรัส

แอนตบิอดี

วั ค ซี น  โ ค วิ ด - 1 9  
คอือะไร 

เมื่อฉีดวัคซีน ครบ  2  ครั้ง รางกายจะถูกกระตุน

ใหสรางเม็ดเลือด ขาว และแอนติบอดี ที่สามารถ

 กําจัดเชื้อไวรัสได
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มีข้อห้ามอะไรบ้าง 
 วัคซีนทุกชนิดมีข้อห้ามคือ แพ้สารที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีน
และเน่ืองจากวัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนใหม่ จึงอาจไม่มีความรู ้ในเรื่อง
ปฏิกิริยาการแพ้ที่พบไม่บ่อย ในช่วงแรกจึงควรฉีดวัคซีนเหล่าน้ีในสถาน
พยาบาลหรือสถานที่ที่ให้การช่วยเหลือกรณีมีปฏิกิริยารุนแรง และควร
เฝ้าระวังอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาที ควรใช้วัคซีนแก่กลุ่ม
ประชากรตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน�าเท่านั้น 

ในกรณีท่ีมีควำมกังวลอย่ำงมำกในกำรรับวัคซีน	ควรปรึกษำแพทย์
หรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ก่อนเข้ำรับกำรฉีดวัคซีน	

ขณะที่ก�าลังป่วย หรือร่างกายอ่อนเพลียจากสาเหตุต่างๆ 
ควรเลื่อนการฉีดไปก่อนจนกว่าจะเป็นปกติแล้ว 

ในกลุ่มอายุที่ไม่ได้รับการรับรอง 

ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก (แต่ฉีดในหญิงหลังคลอด
หรือให้นมบุตรได้) 

ผู ้ที่มีโรคประจ�าตัวท่ีรุนแรงที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตที่
อาการยังไม่คงที่ มีโรคก�าเริบ นอกจากแพทย์ประจ�า
ประเมินว่าฉีดได้

ก่อนฉีดรู้

ไม่ควรฉีดวคัซีนในกรณีดังน้ี 
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งดออกก�าลังกายหนักๆ
2 วัน ก่อน-หลัง

นอนพักผ่อน ให้เพียงพอ  
ท�าจิตใจให้สบาย

ฉีดวัคซีนโควิดห่างกับ
วัคซนีอืน่ อย่างน้อย 1 เดอืน 

มีไข้ไม่สบาย ควรเล่ือนฉีด
วัคซีนไปก่อน

เตรียมตัว ฉีดวคัซีนโควดิ-19
ลดเส่ียงจากอาการไม่พึงประสงค์

สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด เวน้ระยะห่าง 
ทั้งก่อน-ระหวา่ง-หลังฉีดวคัซีนโควดิ-19

ก่อนฉีด วนัฉีด หลังฉีด

มีโรคประจ�าตัว/ มีอาการ
แพ้ยา ต้องแจ้งให้แพทย์
ทราบก่อนฉีด

ดืม่น�า้เปล่า  500 - 1,000  ซซีี 
(3-5 แก้ว)  ดื่มชา กาแฟได้
ตามปกติ งดเ ครื่ องด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
กินยาได้ตามปกติ

ฉีดแขนข้างไม่ถนัด

รอดูอาการ 30 นาที หากมี
อาการผิดปกติ  รีบแจ ้ง
แพทย์ พยาบาลทันที

ไม่เกร็งแขน หรือยกของ
หนัก อย่างน้อย 2 วัน

มีไข้/ปวดเมื่อย 
กินพาราเซตามอล 
500 มิลลิกรัม 1 เม็ด
 และกินซ�้าได้ 
ห่างกัน 6 ชั่วโมง 
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อาการไม่พึงประสงค์จากวคัซีนโควดิ-19 

เมื่อฉีดวคัซีนแล้วจะทำาให้เมื่อเป็นโรค
มีอาการรุนแรงน้อยลงหรือไม่

 อาการไม่พึงประสงค์ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า 
“อาการแพ้” คืออาการที่พบได้หลังฉีดวัคซีนทุกชนิด 
ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงและหายเองได้ เป็นสัญญาณว่าระบบ
ภูมิคุ้มกันก�าลังเริ่มท�างานเพ่ือซ้อมต่อสู้กับเชื้อโรค
 เช่น อ่อนเพลีย มีไข้ หนาวสั่น “ปวด บวม แดง 
ร้อนบริเวณที่ฉีด” ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ส่วนใหญ่หาย
เองใน 1 - 3 วัน

อำกำรไม่พึงประสงค์ท่ีควรพบแพทย์
 ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส เจ็บหน้าอก หัวใจ
เต้นเร็ว เต้นไม่สม�่าเสมอ เวียนหัว ชัก แขนขาชา อ่อนแรง 
มีลมพิษ ปากบวม หน้าบวม หายใจล�าบาก คลื่นไส้ อาเจียน 
ปวดท้องรุนแรง 
 โอกาสเกิดน้อย แต่ถ้าเป็นควรรีบไปหาหมอ หรือ
โทร. 1422, 1669

 วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ท้ังหมด แต่ป้องกันโรค
รุนแรงได้เกือบท้ังหมด ดังน้ันผู ้ท่ีฉีดวัคซีนแล้วอาจติดเชื้อแบบไม่มีอาการ
หรือมีอาการน้อยมากได้ ดังนั้นหลังฉีดวัคซีนจึงยังจ�าเป็นต้องรักษามาตรการ
ในการป้องกันเชื้อในชุมชน ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง
ทางกายภาพ หลีกเลี่ยงการไปยังท่ีที่มีคนหนาแน่น และล้างมือบ่อย ๆ  ต่อไป
อย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีความมั่นใจว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่หรือเกือบ
ทั้งหมดจะมีภูมิคุ ้มกันโรคแล้ว จึงจะสามารถลดหย่อนมาตรการได้ ท้ังน้ี
กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าต่อไป
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ฉีดวคัซีนสู้โควดิ แล้วดีอย่างไร?

 ประเทศไทยมีนโยบายการให้วัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนทุกคนที่
สมัครใจ ตามข้อบ่งใช้ของวัคซีนแต่ละชนิดในเอกสารก�ากับยา	 ซึ่งมีเป้ำหมำย
ให้วคัซนีครอบคลมุประชำกรไทยอย่ำงน้อยร้อยละ	70	ภำยในปี	พ.ศ.2564  
โดยค�านึงถึงหลักจริยธรรม ความเท่าเทียม หลักฐานทางวิชาการ ปริมาณวัคซีน
ที่จัดหาได้ และความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้บริบทของประเทศ 
 วัคซนีโควิด-19 ทุกชนิดในประเทศไทยสามารถฉดีให้แก่ผูท่ี้มอีายุ 18 ปี
ขึ้นไป ส�าหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ขึ้นกับชนิดของวัคซีนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้

ลดการป่วยรุ นแรงและ
เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 

รักษาระบบสุขภาพของ
ประเทศ 

รักษาเศรษฐกิจ สังคม 
แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
ประเทศ 

สร้างภูมิคุ ้มกันในระดับ
ประชากรและฟ ื ้นฟูให ้
ประเทศกลับเข้าสู ่ภาวะ
ปกติ 

***สามารถรับวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ี หรือสถานพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

1

2

3

4
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ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่น่ี

LINE หมอพร้อม
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
และการเปิดลงทะเบียน
จองวัคซีนโควิด-19

คู่มือวคัซีนสู้โควดิ 
(ฉบับประชาชน)
ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน
โควิด และข้อควรปฏิบัติ
ก่อน-ระหว่าง-หลังฉีด
วัคซีนโควิด

คู่มือการจัดการโรงเรียน
รับมือโควดิ-19
แนวทางการให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
อย่างเคร่งครัดภายโรงเรียน 
และช่วยให้นักเรียน ครู 
บุคลากรในโรงเรียน แม่ครัว 
และผู้ปกครอง หยุดยั้งการ
แพร่กระจายของโรคโควิด-19 

กรมควบคุมโรค
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  องค์กร 
ซึ่งท�าหน้าที่ผลักดัน กระตุ้น 
สนับสนุน และร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ ๆ เพ่ือสร้างเสรมิ 
สุขภาพที่ดีให้คนไทย

ไทยรู้สู้โควดิ
ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 
(โควิด-19)

สำานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)
บริการข้อมูล ค�าแนะน�า 
และค้นหาสิทธิประโยชน์
ต่างๆ

กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานราชการซ่ึงท�าหน้าท่ี
สร้างเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกัน 
ควบคุม รักษาโรคภัย และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของประชาชน

หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลมาจาก แนวทางการให้วัคซีนโควิดในสถานการณ์โรคระบาดปี 2564 ของประเทศไทย 
กรมควบคุมโรค  มิถุนายน 2564
เพจ กระทรวงสาธารณสุข, เพจ ไทยรู้สู้โควิด, เพจ  สสส. 






