หน้ า 1 ของ 4

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์ เอ็นเอ
mRNA COVID-19 Vaccines
โรคโควิด-19 เป็ นโรคติดเชื ้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสซาร์ สโควี-2 (SARS-CoV-2) ซึง่ ติดต่อจากการสัมผัสกับละอองฝอย
ของน ้าลาย เสมหะ น ้ามูกของผู้ติดเชื ้อ ระยะเวลาตังแต่
้ ได้ รับเชื ้อจนถึงเริ่ มมีอาการป่ วยประมาณ 2-14 วัน อาการของโรคมีได้ ตงแต่
ั ้ ไข้
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน ้ามูก เจ็บคอ ไอ จมูกไม่ได้ กลิน่ ลิ ้นไม่รับรส และอาจรุนแรงจนปอดอักเสบและอาจเสียชีวิตได้
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีหลากหลายชนิดขึ ้นกับเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่เป็ นชนิดเอ็มอาร์
เอ็นเอ (mRNA) ผลิตโดยการใช้ สารพันธุกรรมสังเคราะห์ที่จาลองมาจากสารพันธุกรรมของไวรัส เมื่อฉีดกระตุ้นเข้ าไปในร่างกาย จะไป
กากับให้ เซลล์ผลิตสารโปรตีนสไปค์ เพื่อกระตุ้นทาให้ เซลล์ระบบภูมิค้ มุ กันของร่ างกายสร้ างภูมิต่อต้ านเชื ้อซาร์ สโควี -2 โดยไม่เป็ น
อันตรายต่อเซลล์ร่างกายมนุษย์ ปั จจุบนั ในประเทศไทยมี 2 ชนิดคือ
 วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19: โคเมอร์ เนตี COMIRNATYTM (Pfizer-BioNTech)
 วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19: COVID-19 Vaccine Moderna
ข้ อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนเป็ นอย่ างไร
วัคซีน
ข้ อมูลผลการศึกษาด้ านประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรคโควิด-19
COMIRNATYTM (Pfizer-BioNTech)  ประสิทธิภาพโดยรวมในการป้องกันการติดเชื ้อได้ ร้อยละ 93 ถึง 95
 ป้องกันโรคทีม่ ีอาการรุนแรงร้ อยละ 95 ถึง 100
** ประสิทธิภาพของวัคซีนอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศที่ทาการศึกษา
TM
COVID-19 Vaccine Moderna
 ประสิทธิภาพโดยรวมในการป้องกันการติดเชื ้อได้ ร้อยละ 82 ถึง 94
ใครควรได้ รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
บุคคลทัว่ ไป โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และผู้ที่มีโอกาสเป็ นโรครุนแรง
ได้ แก่ ผู้สงู อายุ ผู้ที่มีภาวะอ้ วน โรคปอด โรคหัวใจ เบาหวาน ภูมิค้ มุ กันบกพร่อง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ ง เป็ นต้ น
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNAมีข้อบ่งใช้ ในกลุม่ บุคคลที่แตกต่างกันดังนี ้
COMIRNATYTM (Pfizer-BioNTech)
COVID-19 Vaccine ModernaTM

มีข้อบ่งใช้ ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในบุคคลที่มีอายุ 12 ปี ขึ ้นไป
มีข้อบ่งใช้ ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในบุคคลที่มีอายุ 18 ปี ขึ ้นไป

หญิงให้ นมบุตร หญิงตังครรภ์
้
ยงั ไม่มีข้อมูลการศึกษาที่แน่ชดั ในกลุม่ นี ้ แต่อย่างไรก็ตาม หญิงให้ นมบุตรและหญิง ตังครรภ์
้
ที่มี
อายุครรภ์ตงแต่
ั ้ 12 สัปดาห์ สามารถเข้ ารับการฉีดวัคซีนได้ และควรได้ รับคาปรึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโดย
ละเอียดก่อนการตัดสินใจ
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หน้ า 2 ของ 4

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์ เอ็นเอ
mRNA COVID-19 Vaccines
วัคซีนมีวิธีการฉีดอย่ างไร
ฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อบริ เวณต้ นแขน ตามกาหนดการฉีดดังตาราง
วัคซีน
ขนาดวัคซีนและวิธีการใช้ วัคซีน
ขนาดต่ อครัง้
จานวนเข็มที่แนะนา ระยะห่ างระหว่ างเข็ม 1 กับ เข็ม 2
COMIRNATYTM (Pfizer-BioNTech)
0.3 มิลลิลติ ร
2 เข็ม
3 สัปดาห์
COVID-19 Vaccine ModernaTM
0.5 มิลลิลติ ร
2 เข็ม
4 สัปดาห์
กรณีที่รับวัคซีนเข็มที่สองควรเป็ นวัคซีนชนิดเดียวกับเข็มแรก เนื่องจากขณะนี ้ยังไม่มีการศึกษารองรับกรณีการฉีดสลับยี่ห้อ จึง
ยังคงแนะนาให้ ฉีดยี่ห้อเดียวกันไปก่อนจนกว่าจะมีการศึกษาวิจยั ออกมาเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชดั ว่าวัคซีนจะมีประสิทธิภาพ
ยาวนานเท่าใดและต้ องฉีดกระตุ้นภูมิเมื่อใด
ควรทาอย่ างไรหากไม่ สามารถมาฉีดวัคซีนตามกาหนดนัด
กรณีที่ไม่สามารถมารับวัคซีนได้ ตามกาหนดนัด ให้ ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรื อพยาบาลในการมารับวัคซีนที่ไม่ตรงตามนัด
ผู้ท่ ีไม่ ควรได้ รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 ผู้ทมี่ ีปฏิกิริยาการแพ้ อย่างรุนแรงต่อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรื อส่วนประกอบอื่นๆ ของวัคซีน
 ผู้ที่มีไข้ หรื อเจ็บป่ วยควรเลือ่ นการรับวัคซีนไปก่อน กรณีเป็ นหวัดเล็กน้ อยไม่มีไข้ สามารถรับวัคซีนได้
ผู้ท่ ีควรระมัดระวังเป็ นพิเศษในการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 ผู้ที่มีภาวะภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง เช่น ผู้ป่วยที่ติดเชื อ้ เอชไอวี (HIV) ผู้ที่ได้ รับ การรักษาด้ วยยากดภูมิค้ ุมกัน เช่น ยากลุ่ม
สเตียรอยด์ ขนาดสูงหรื อยาเคมีบาบัด เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลในผู้ป่วยกลุ่มนีแ้ ละอาจตอบสนองไม่ดีต่อวัคซีน จึงต้ อง
ประเมินเปรี ยบเทียบประโยชน์และความเสีย่ งที่อาจเกิดการติดเชื ้อ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด
 ผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่า ผู้ที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ผู้ที่รับประทานยาต้ านการแข็งตัวของเลื อด ควรปรึ กษา
แพทย์ก่อนการฉีดวัคซีนเนื่องจากเป็ นการฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อ อาจมีเลือดออกหรื อจ ้าเลือดเกิดขึ ้นหลังฉีดได้
อาการไม่ พึงประสงค์ จากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีอะไรบ้ าง
โดยทัว่ ไปอาจมีอาการปวด บวม คัน แดงบริ เวณที่ฉีด อาการอื่นๆ ที่อาจพบได้ เช่น อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจี ยน ปวดเมื่อย
กล้ ามเนื ้อ ปวดหัว หรื อมีไข้ ส่วนมากอาการไม่รุนแรงและหายไปได้ เองใน1-3 วัน ทังนี
้ ้ยังไม่มีข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ในระยะยาว
เนื่องจากเป็ นวัคซีนใหม่
ข้ อมูลเพิ่มเติมด้ านอาการไม่ พึงประสงค์ เฉพาะวัคซีน
 COMIRNATYTM (Pfizer-BioNTech) พบอาการไม่ พึงประสงค์ แบ่ งตามความถี่ท่ พ
ี บดังตาราง
ความถี่
อาการไม่ พึงประสงค์ ท่ พ
ี บ
บริ เวณที่ฉีดยา: ปวด บวม
พบบ่อยมาก (≥1/10)
ปวดศีรษะ ปวดกล้ ามเนื ้อ ปวดข้ อ ท้ องเสีย อ่อนล้ า หนาวสัน่ มีไข้
มากกว่า 1 ใน 10 ราย
บริ เวณที่ฉีดยา: แดง
พบบ่อย (≥1/100, <1/10)
คลืน่ ไส้ อาเจียน
มากกว่า 1 ใน 100 ถึงน้ อยกว่า 1 ใน 10 ราย

INF-DRUGS-02391-E-I-T-0721-O
33 สุขมุ วิท ซอย 3 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2066 8888 โทรสาร 0 2011 5100 www.bumrungrad.com

หน้ า 3 ของ 4

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์ เอ็นเอ
mRNA COVID-19 Vaccines
ความถี่
พบไม่บอ่ ย (≥1/1000, <1/100)
มากกว่า 1 ใน 1000 ถึงน้ อยกว่า 1 ใน 100 ราย

อาการไม่ พึงประสงค์ ท่ พ
ี บ
บริ เวณที่ฉีดยา: คัน ความรู้สกึ ไม่สบาย
ต่อมน ้าเหลืองโต
ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (ผื่น คัน ลมพิษ)
อัมพาตเฉียบพลันที่ใบหน้ า

พบได้ น้อย (≥1/10000, <1/1000)
มากกว่า 1 ใน 10,000 ถึงน้ อยกว่า 1 ใน 1,000 ราย
ไม่ทราบความถี่
อาการแพ้ แบบ Anaphylaxis
กล้ ามเนื ้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

 COVID-19 Vaccine ModernaTM พบอาการไม่ พึงประสงค์ แบ่ งตามความถี่ท่ พ
ี บดังตาราง
ความถี่
อาการไม่ พึงประสงค์ ท่ พ
ี บ
บริ เวณที่ฉีดยา: ปวด บวม เจ็บ
พบบ่อยมาก (≥1/10)
ปวดศีรษะ ปวดกล้ ามเนื ้อ ปวดข้ อ ต่อมน ้าเหลืองโต คลืน่ ไส้ อาเจียน
มากกว่า 1 ใน 10 ราย
อ่อนเพลีย หนาวสัน่ มีไข้
บริ เวณที่ฉีดยา: ผื่นแดง ผื่นลมพิษ
พบบ่อย (≥1/100, <1/10)
มากกว่า 1 ใน 100 ถึงน้ อยกว่า 1 ใน 10 ราย
บริ เวณที่ฉีดยา: คัน
พบไม่บอ่ ย (≥1/1000, <1/100)
มากกว่า 1 ใน 1000 ถึงน้ อยกว่า 1 ใน 100 ราย
มีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื ้อส่วนปลายบริ เวณใบหน้ าแบบเฉียบพลัน
พบได้ น้อย (≥1/10000, <1/1000)
มากกว่า 1 ใน 10,000 ถึงน้ อยกว่า 1 ใน 1,000 ราย อาการหน้ าบวม
ไม่ทราบความถี่
อาการแพ้ ชนิดรุนแรง ภาวะภูมิไวเกิน Anaphylaxis
กล้ ามเนื ้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
ทาอย่ างไรหากเกิดอาการไม่ พึงประสงค์ ท่ ีรุนแรงหลังจากรับวัคซีน
หากฉีดวัคซีนแล้ วมีปฏิกิริยาแพ้ รุนแรง เช่น มีผื่นทังตั
้ ว หน้ าบวม คอบวม หายใจลาบาก เจ็บแน่นหน้ าอก ใจสัน่ วิงเวียนหรื อ
อ่อนแรง หรื อมีอาการแขนขาอ่อนแรง ควรรี บมาโรงพยาบาลให้ เร็ วที่สดุ
อันตรกิริยาระหว่ างวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับยาอื่นที่ให้ ร่วมกัน
เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 เป็ นวัคซีนที่ผลิตออกมาไม่นานและยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้ วคั ซีนนี ้ควบคูก่ บั วัคซีนอื่น จึง แนะนา
ให้ เลี่ยงการรับวัคซีนโควิด-19 ร่ วมกับวัคซีนชนิดอื่นเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2-4 สัปดาห์ ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของวัคซีนโควิดและวัคซีนที่
ต้ องการใช้ ร่วมเพื่อหลีกเลีย่ งการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้ อมกันและการรบกวนการสร้ างภูมิค้ มุ กัน การพิจารณาจึงควรอยูใ่ น
ดุลพินิจของแพทย์
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หน้ า 4 ของ 4

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์ เอ็นเอ
mRNA COVID-19 Vaccines
ข้ อควรปฏิบัติอ่ นื ๆ
 ควรสังเกตอาการที่สถานพยาบาลหลังได้ วคั ซีนอย่างน้ อย 30 นาที และควรสังเกตอาการต่อที่บ้าน
 หากมีอาการข้ างเคียงควรปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรื อบุคลากรทางการแพทย์ทราบก่อนการรับวัคซีนครัง้ ต่อไป
 วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื ้อได้ ทงหมด
ั้
แต่ป้ องกันโรครุ นแรงได้ เกือบทังหมด
้
ดังนันผู
้ ้ ที่ฉีดวัคซีนแล้ วอาจติด
เชื ้อแบบไม่มีอาการหรื อมีอาการน้ อยมากได้ จึงยังจาเป็ นต้ องรักษามาตรการในการป้องกันเชื ้อในชุมชน ได้ แก่ การสวม
หน้ ากากอนามัย เว้ นระยะห่างทางกายภาพ และล้ างมือบ่อยๆ ต่อไป
 ควรรับวัคซีนตามกาหนดและเก็บบันทึกการรับวัคซีนไว้ เพื่อเป็ นหลักฐาน
 หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรื อบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้ การดูแลท่าน
เอกสารอ้ างอิง
 Comirnaty [package insert]. Bangkok: Pfizer; 2021.
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