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 โรคโควิด-19 เป็นโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสซาร์สโควี-2 (SARS-CoV-2) ซึง่ติดตอ่จากการสมัผสักบัละอองฝอย
ของน า้ลาย เสมหะ น า้มกูของผู้ติดเชือ้ ระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเชือ้จนถึงเร่ิมมีอาการป่วยประมาณ 2-14 วนั อาการของโรคมีได้ตัง้แต่ไข้ 
ออ่นเพลยี ปวดศีรษะ มีน า้มกู เจ็บคอ ไอ จมกูไมไ่ด้กลิน่ ลิน้ไมรั่บรส และอาจรุนแรงจนปอดอกัเสบและอาจเสยีชีวิตได้  
 

 

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 มีหลากหลายชนิดขึน้กบัเทคโนโลยีในการผลติวคัซีน วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ที่เป็นชนิดเอ็มอาร์

เอ็นเอ (mRNA) ผลติโดยการใช้สารพนัธุกรรมสงัเคราะห์ที่จ าลองมาจากสารพนัธุกรรมของไวรัส เมื่อฉีดกระตุ้นเข้าไปในร่างกาย จะไป
ก ากบัให้เซลล์ผลิตสารโปรตีนสไปค์ เพื่อกระตุ้นท าให้เซลล์ระบบภูมิคุ้มกนัของร่างกายสร้างภูมิต่อต้านเชือ้ซาร์สโควี -2 โดยไม่เป็น
อนัตรายตอ่เซลล์ร่างกายมนษุย์ ปัจจบุนัในประเทศไทยมี 2 ชนิดคือ 

 วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19: โคเมอร์เนตี COMIRNATYTM (Pfizer-BioNTech)  

 วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19: SPIKEVAXTM (Moderna) 
 

ข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นอย่างไร 
 

วัคซนี ข้อมูลผลการศึกษาด้านประสทิธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรคโควดิ-19 
COMIRNATYTM (Pfizer-BioNTech)  ประสทิธิภาพโดยรวมในการป้องกนัการตดิเชือ้ได้ร้อยละ 93 ถึง 95 

 ป้องกนัโรคทีม่ีอาการรุนแรงร้อยละ 95 ถึง 100 
** ประสทิธิภาพของวคัซีนอาจมคีวามแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศที่ท าการศกึษา 

SPIKEVAXTM (Moderna)  ประสทิธิภาพโดยรวมในการป้องกนัการตดิเชือ้ได้ร้อยละ 82 ถึง 94 
 
ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  

บคุคลทัว่ไป โดยเฉพาะบคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุที่มีความเสี่ยงต่อการสมัผสัโรค และผู้ที่มีโอกาสเป็นโรครุนแรง 
ได้แก่ ผู้สงูอาย ุผู้ที่มีภาวะอ้วน โรคปอด โรคหวัใจ เบาหวาน ภมูิคุ้มกนับกพร่อง โรคหลอดเลอืดสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น 

 

วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ชนิด mRNA มีข้อบง่ใช้ในกลุม่บคุคลที่แตกตา่งกนัดงันี ้

 

หญิงให้นมบตุร หญิงตัง้ครรภ์ยงัไม่มีข้อมลูการศึกษาที่แน่ชดัในกลุม่นี ้แต่อย่างไรก็ตาม หญิงให้นมบตุรและหญิงตัง้ครรภ์ที่มี
อายคุรรภ์ตัง้แต ่12 สปัดาห์ สามารถเข้ารับการฉีดวคัซีนได้ และควรได้รับค าปรึกษาถึงประสทิธิภาพและความปลอดภยัของวคัซีนโดย
ละเอียดก่อนการตดัสนิใจ  
 
 
 
 
 
 

COMIRNATYTM (Pfizer-BioNTech) 
มีข้อบง่ใช้ในการป้องกนัโรคโควดิ-19 ในบคุคลที่มีอาย ุ12 ปีขึน้ไป 

SPIKEVAXTM (Moderna) 
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 วัคซีนมีวิธีการฉีดอย่างไร 
ฉีดเข้ากล้ามเนือ้บริเวณต้นแขน ตามก าหนดการฉีดดงัตาราง  

วัคซีน ขนาดวคัซีนและวิธีการใช้วัคซนี 
ขนาดต่อครัง้ จ านวนเข็มที่แนะน า ระยะห่างระหว่างเข็ม 1 กับ เข็ม 2 

COMIRNATYTM (Pfizer-BioNTech) 0.3 มิลลลิติร 2 เข็ม 3 สปัดาห์ 
SPIKEVAXTM (Moderna) 0.5 มิลลลิติร 2 เข็ม 4 สปัดาห์ 

 

กรณีที่รับวคัซีนเข็มที่สองควรเป็นวคัซีนชนิดเดียวกบัเข็มแรก เนื่องจากขณะนีย้งัไมม่ีการศกึษารองรับกรณีการฉีดสลบัยี่ห้อ จึง
ยงัคงแนะน าให้ฉีดยี่ห้อเดียวกนัไปก่อนจนกว่าจะมีการศึกษาวิจยัออกมาเพิ่มเติม ทัง้นีย้งัไมม่ีข้อมลูแนช่ดัว่าวคัซีนจะมีประสทิธิภาพ
ยาวนานเทา่ใดและต้องฉีดกระตุ้นภมูิเมื่อใด 
 

ควรท าอย่างไรหากไม่สามารถมาฉีดวัคซีนตามก าหนดนัด 
กรณีที่ไมส่ามารถมารับวคัซีนได้ตามก าหนดนดั ให้ปรึกษาแพทย์ เภสชักร หรือพยาบาลในการมารับวคัซีนท่ีไมต่รงตามนดั 

 

ผู้ที่ไม่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

 ผู้ทีม่ีปฏิกิริยาการแพ้อยา่งรุนแรงตอ่วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 หรือสว่นประกอบอ่ืนๆ ของวคัซีน 

 ผู้ที่มีไข้หรือเจ็บป่วยควรเลือ่นการรับวคัซีนไปก่อน กรณีเป็นหวดัเลก็น้อยไมม่ีไข้สามารถรับวคัซีนได้ 
 

ผู้ที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
 ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้ มกันบกพร่อง เช่น ผู้ ป่วยที่ติดเชือ้เอชไอวี (HIV) ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้ มกัน เช่น ยากลุ่ม 

สเตียรอยด์ขนาดสงูหรือยาเคมีบ าบัด เนื่องจากยงัไม่มีข้อมูลในผู้ ป่วยกลุ่มนีแ้ละอาจตอบสนองไม่ดีต่อวคัซีน จึงต้อง
ประเมินเปรียบเทียบประโยชน์และความเสีย่งที่อาจเกิดการติดเชือ้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด 

 ผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต ่า ผู้ที่มีภาวะการแข็งตวัของเลือดผิดปกติ ผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตวัของเลือด ควรปรึกษา
แพทย์ก่อนการฉีดวคัซีนเนื่องจากเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนือ้ อาจมีเลอืดออกหรือจ า้เลอืดเกิดขึน้หลงัฉีดได้ 

 

อาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีอะไรบ้าง 
โดยทัว่ไปอาจมีอาการปวด บวม คนั แดงบริเวณที่ฉีด อาการอื่นๆ ท่ีอาจพบได้ เช่น อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อย

กล้ามเนือ้ ปวดหวั หรือมีไข้ สว่นมากอาการไมรุ่นแรงและหายไปได้เองใน 1-3 วนั ทัง้นีย้งัไม่มีข้อมลูอาการไม่พึงประสงค์ในระยะยาว
เนื่องจากเป็นวคัซีนใหม ่
 

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านอาการไม่พึงประสงค์เฉพาะวัคซีน 
 

 COMIRNATYTM (Pfizer-BioNTech) พบอาการไม่พึงประสงค์แบ่งตามความถี่ที่พบดังตาราง 
ความถี่ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ 

พบบอ่ยมาก (≥1/10) 
มากกวา่ 1 ใน 10 ราย 

บริเวณที่ฉีดยา: ปวด บวม 
ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนือ้ ปวดข้อ ท้องเสยี ออ่นล้า หนาวสัน่ มีไข้  

พบบอ่ย (≥1/100, <1/10) 
มากกวา่ 1 ใน 100 ถงึน้อยกวา่ 1 ใน 10 ราย 

บริเวณที่ฉีดยา: แดง 
คลืน่ไส้ อาเจียน 
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 ความถี่ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ 

พบไมบ่อ่ย (≥1/1000, <1/100) 
มากกวา่ 1 ใน 1000 ถึงน้อยกวา่ 1 ใน 100 ราย 

บริเวณที่ฉีดยา: คนั ความรู้สกึไมส่บาย 
ตอ่มน า้เหลอืงโต  
ปฏิกิริยาภมูิไวเกิน (ผ่ืน คนั ลมพิษ)  

พบได้น้อย (≥1/10000, <1/1000) 
มากกวา่ 1 ใน 10,000 ถงึน้อยกวา่ 1 ใน 1,000 ราย 

อมัพาตเฉียบพลนัท่ีใบหน้า 

ไมท่ราบความถ่ี อาการแพ้แบบ Anaphylaxis 
กล้ามเนือ้หวัใจอกัเสบ เยื่อหุ้มหวัใจอกัเสบ* 

 

 SPIKEVAXTM (Moderna) พบอาการไม่พึงประสงค์แบ่งตามความถี่ที่พบดังตาราง 
ความถี่ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ 

พบบอ่ยมาก (≥1/10) 
มากกวา่ 1 ใน 10 ราย 

บริเวณที่ฉีดยา: ปวด บวม เจ็บ 
ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนือ้ ปวดข้อ ตอ่มน า้เหลอืงโต คลืน่ไส้ อาเจียน 
ออ่นเพลยี หนาวสัน่ มีไข้  

พบบอ่ย (≥1/100, <1/10) 
มากกวา่ 1 ใน 100 ถงึน้อยกวา่ 1 ใน 10 ราย 

บริเวณที่ฉีดยา: ผ่ืนแดง ผ่ืนลมพิษ 

พบไมบ่อ่ย (≥1/1000, <1/100) 
มากกวา่ 1 ใน 1000 ถึงน้อยกวา่ 1 ใน 100 ราย 

บริเวณที่ฉีดยา: คนั 

พบได้น้อย (≥1/10000, <1/1000) 
มากกวา่ 1 ใน 10,000 ถงึน้อยกวา่ 1 ใน 1,000 ราย 

มีอาการอมัพาตของกล้ามเนือ้สว่นปลายบริเวณใบหน้าแบบเฉียบพลนั 
อาการหน้าบวม 

ไมท่ราบความถ่ี อาการแพ้ชนิดรุนแรง ภาวะภมูิไวเกิน Anaphylaxis 
กล้ามเนือ้หวัใจอกัเสบ เยื่อหุ้มหวัใจอกัเสบ* 

 

*ภาวะกล้ามเนือ้หวัใจอกัเสบ เยื่อหุ้มหวัใจอกัเสบ มกัพบภายใน 14 วนัหลงัจากได้รับวคัซีน รายงานสว่นใหญ่พบในเพศชาย
วยัหนุ่ม โดยเกิดภายหลงัการฉีดวคัซีนครัง้ที่ 2 ซึง่การด าเนินไปของโรคของภาวะกล้ามเนือ้หวัใจอกัเสบและเยื่อหุ้มหวัใจอกัเสบจาก
การฉีดวคัซีนนัน้ไมแ่ตกตา่งจากภาวะกล้ามเนือ้หวัใจอกัเสบหรือเยื่อหุ้มหวัใจอกัเสบโดยทัว่ไป 
 

ท าอย่างไรหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ รุนแรงหลังจากรับวัคซีน 
หากฉีดวคัซีนแล้วมีปฏิกิริยาแพ้รุนแรง เช่น มีผ่ืนทัง้ตวั หน้าบวม คอบวม หายใจล าบาก เจ็บแน่นหน้าอก ใจสัน่ วิงเวียนหรือ

ออ่นแรง หรือมีอาการแขนขาออ่นแรง ควรรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สดุ 
 

อันตรกิริยาระหว่างวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับยาอื่นที่ให้ร่วมกัน 
เนื่องจากวคัซีนโควิด-19 เป็นวคัซีนที่ผลิตออกมาไมน่านและยงัไมม่ีข้อมลูเก่ียวกบัการให้วคัซีนนีค้วบคูก่บัวคัซีนอื่น จึงแนะน า

ให้เลี่ยงการรับวคัซีนโควิด-19 ร่วมกบัวคัซีนชนิดอื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2-4 สปัดาห์ ขึน้อยูก่บัชนิดของวคัซีนโควิดและวคัซีนที่
ต้องการใช้ร่วมเพื่อหลกีเลีย่งการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวคัซีนพร้อมกนัและการรบกวนการสร้างภมูิคุ้มกนั การพิจารณาจึงควรอยูใ่น
ดลุพินิจของแพทย์ 
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 ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ 
 ควรสงัเกตอาการท่ีสถานพยาบาลหลงัได้วคัซีนอยา่งน้อย 30 นาที และควรสงัเกตอาการตอ่ที่บ้าน  

 หากมีอาการข้างเคียงควรปรึกษาแพทย์ เภสชักร หรือบคุลากรทางการแพทย์ทราบก่อนการรับวคัซีนครัง้ตอ่ไป 

 วคัซีนอาจไม่สามารถป้องกนัการติดเชือ้ได้ทัง้หมด แต่ป้องกนัโรครุนแรงได้เกือบทัง้หมด ดังนัน้ผู้ที่ฉีดวคัซีนแล้วอาจติด
เชือ้แบบไมม่ีอาการหรือมีอาการน้อยมากได้ จึงยงัจ าเป็นต้องรักษามาตรการในการป้องกนัเชือ้ในชุมชน ได้แก่  การสวม
หน้ากากอนามยั เว้นระยะหา่งทางกายภาพ และล้างมือบอ่ยๆ ตอ่ไป 

 ควรรับวคัซีนตามก าหนดและเก็บบนัทกึการรับวคัซีนไว้เพื่อเป็นหลกัฐาน 

 หากมีข้อสงสยัใดเก่ียวกบัวคัซีนควรปรึกษาแพทย์ เภสชักร หรือบคุลากรทางการแพทย์ที่ให้การดแูลทา่น 
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