
 
 

ค ำแนะน ำเกีย่วกบัวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนำ 
 
เกีย่วกบัวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนำ 
วคัซนีนีเ้ป็นสว่นหน่ึงของโปรแกรมการฉีดวคัซนีไวรสัโคโรนา (SARS-CoV-2) โดยรฐับาลกลางและทอ้งถิน่ 

วคัซนีนีไ้ดร้บัการสนับสนุนโดยกองทนุสาธารณะ และมใีหบ้รกิารโดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยส าหรบัผูท้ีต่อ้งการรบัวคัซนี 
วคัซนีนีใ้ชส้ าหรบัผูท้ีม่อีาย ุ16 ปีขึน้ไป 
 
ผลลพัธข์องวคัซนีและวธิกีำรใช ้
วคัซนีทีจ่ะถกูฉีดในคร ัง้นีผ้ลติโดยบรษิทัไฟเซอร ์(Pfizer) ซ ึง่มคีณุสมบตัใินการป้องกนัไวรสัโคโรนาในระยะเร ิม่ตน้  
การวจิยัพบวา่ผูท้ีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนีนีแ้ลว้มกีารพฒันาของไวรสัโคโรนามจี านวนนอ้ยกวา่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการฉีดวคัซนีแลว้มี

การพฒันาของไวรสัโคโรนา  
(รายงานผลลพัธใ์นการป้องกนัเชือ้ไวรสัในระยะเร ิม่ตน้อยู่ทีป่ระมาณ 95%) 
ชือ่ผูจ้ าหน่าย ComirnatyⓇ การฉีดยาเขา้กลา้มเนือ้ 
ประสทิธภิาพและผลลพัธ ์ ป้องกนัโรคตดิเชือ้ทีม่สีาเหตมุาจาก SARS-CoV-2 
ความถีแ่ละระยะเวลาในการฉีดวคัซนี 2 คร ัง้ (โดยปกตหิ่างกนั 3 สปัดาห)์  

*การฉีดยาเขา้กลา้มเนือ้ 
เป้าหมายในการฉีดวคัซนี ผูท้ีอ่าย ุ 16 ปีขึน้ไป (ประสทิธภิาพและความปลอดภยัส าหรบัผูท้ีอ่ายตุ ่ากวา่ 

16 ปี ยงัไม่แน่ชดั) 
ปรมิาณในการฉีดวคัซนี 0.3 mL ตอ่โดส รวม 2 โดส 
 หลงัการฉีดวคัซนีเข็มแรก โดยปกตแิลว้ จะเวน้ระยะห่าง 3 สปัดาหแ์ลว้จงึฉีดเข็มทีส่อง 

(โปรดเขา้รบัการฉีดวคัซนีเข็มทีส่องใหเ้รว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าไดห้ากเลยเวลา 3 สปัดาหแ์ลว้หลงัจากฉีดเข็มแรก) 
 หากคณุรบัการฉีดวคัซนีนีใ้นโดสแรก ตอ้งรบัวคัซนีเดยีวกนันีใ้นโดสทีส่อง 
 ภมูคิุม้กนัจะยงัไม่เพยีงพอจนกวา่จะครบเวลาประมาณ 7 วนัหลงัจากฉีดวคัซนีโดสทีส่อง 

ประสทิธภิาพในการป้องกนัการตดิเชือ้ยงัไม่ไดร้บัการยนืยนัในขณะนี ้
คณุควรใชม้าตรการในการป้องกนัการตดิเชือ้ไม่วา่คณุจะไดร้บัการฉีดวคัซนีแลว้หรอืไม่ก็ตาม 

 
ผูท้ีไ่ม่สำมำรถรบัวคัซนีได ้
วคัซนีนีไ้ม่สามารถใชก้บับุคคลดงัตอ่ไปนี ้

โปรดแจง้ตอ่แพทยใ์นระหวา่งการปรกึษากอ่นรบัการฉีดวคัซนีหากคณุคดิวา่เขา้ขา่ยในขอ้ใดขอ้หน่ึงตอ่ไปนี ้
 ผูท้ีม่ไีขท้ีป่รากฏชดั (*1) 
 ผูท้ีม่โีรคเฉียบพลนัรา้ยแรง 
 ผูท้ีม่ปีระวตัมิอีาการแพอ้ยา่งรนุแรง (*2) ตอ่สว่นประกอบของวคัซนีนี ้
 บุคคลอืน่ทีน่อกเหนือจากทีก่ลา่วขา้งตน้ซึง่มอีาการทีไ่ม่เหมาะสมในการรบัการฉีดวคัซนี 

 (*1) โดยทัว่ไปแลว้ ไขท้ีป่รากฏชดัจะหมายถงึอณุหภมู ิ 37.5 ℃ หรอืสงูกวา่ อยา่งไรก็ตาม 
เกณฑนี์อ้าจไม่ใชก้บักรณีทีถ่กูตดัสนิวา่มไีขเ้มือ่เปรยีบเทยีบกบัอณุหภมูริา่งกายปกต ิ แมว้า่อณุหภมูจิะต ่ากวา่ 37.5 
องศาเซลเซยีสก็ตาม 

 (*2) อาการแพแ้ละอาการหลายๆ อยา่งทีบ่่งบอกถงึอาการแพ ้ รวมถงึอาการทางผวิหนังและเยือ่เมอืกทัว่ไป 
หายใจมเีสยีงหวดี หายใจล าบาก ภาวะหวัใจเตน้เรว็ผดิปกต ิและภาวะความดนัโลหติต ่ากวา่ปกต ิ
 
ผูท้ีต่อ้งระมดัระวงัในกำรรบักำรฉีดวคัซนี 
ผูท้ีม่สีภาวะตอ่ไปนีค้วรระมดัระวงัในการรบัวคัซนีนี ้ หากคณุคดิวา่เขา้ขา่ยขอ้ใด 

โปรดแจง้ตอ่แพทยใ์นระหวา่งการปรกึษากอ่นรบัการฉีดวคัซนี 
 ผูท้ีอ่ยูใ่นระหวา่งการรกัษาดว้ยยาตา้นภาวะการแข็งตวัของเลอืด, ผูท้ีม่ภีาวะเกล็ดเลอืดต า่ 

หรอืผูท้ีม่ภีาวะการแข็งตวัของเลอืดผดิปกต ิ
 ผูท้ีเ่คยไดร้บัการวนิิจฉัยวา่ภมูคิุม้กนับกพรอ่งในอดตี หรอืผูท้ีม่ญีาตใิกลช้ดิมภีาวะของภมูคิุม้กนับกพรอ่งแต่ก าเนิด 

(โปรดพลกิอกีดำ้นเพือ่อ่ำนตอ่) 

จดัท าโดยบรษิทัไฟเซอร ์

TTTGW
四角形

TTTGW
テキスト ボックス
12 

TTTGW
四角形

TTTGW
四角形

TTTGW
テキスト ボックス
12

TTTGW
テキスト ボックス
12



 ผูท้ีม่โีรคประจ าตวั เชน่ โรคหวัใจ, โรคไต, โรคตบั, โรคเลอืด หรอืโรคทางพฒันาการ 
 ผูท้ีเ่คยไดร้บัวคัซนีในอดตีและมอีาการแพ ้เชน่ มไีข ้หรอืมผีืน่ทัว่ไปภายใน 2 วนัหลงัจากไดร้บัวคัซนี 
 ผูท้ีเ่คยมอีาการชกัในอดตี 
 ผูท้ีอ่าจแพส้ว่นผสมของวคัซนีนี ้
 
หากคณุตัง้ครรภห์รอือาจตัง้ครรภ ์ หรอือยูใ่นชว่งใหน้มบุตร 

โปรดแจง้ตอ่แพทยใ์นระหวา่งการปรกึษากอ่นรบัการฉีดวคัซนี 
ผลติภณัฑนี์ม้สีารเตมิแตง่ทีไ่ม่เคยถกูใชใ้นวคัซนีมากอ่น หากคณุมภีาวะภมูไิวเกนิ หรอือาการแพย้าในอดตี 

โปรดแจง้ตอ่แพทยใ์นระหวา่งการปรกึษากอ่นรบัการฉีดวคัซนี 
 

สิง่ทีต่อ้งปฏบิตัหิลงัจำกไดร้บักำรฉีดวคัซนี 
 หลงัจากไดร้บัการฉีดวคัซนีนีไ้ด ้โปรดรอทีส่ถานทีท่ีคุ่ณรบัการฉีดวคัซนีเป็นเวลาอย่างนอ้ย 15 นาท ี(อย่างนอ้ย 30 

นาทสี าหรบัผูท้ีเ่คยมอีาการแพอ้ย่างรนุแรง รวมถงึอาการแพเ้ฉียบพลนัรนุแรง (Anaphylaxis) ในอดตี 
หรอืผูท้ีรู่ส้กึไม่สบายหรอืเป็นลม) หากคุณรูส้กึไม่สบาย โปรดตดิตอ่แพทยโ์ดยทนัท ี(เพือ่ใหส้ามารถรบัมอืกบัผลขา้งเคยีงไดท้นัท)ี 

 ดูแลบรเิวณทีฉี่ดวคัซนีใหส้ะอาด แมว้่าการอาบน ้าในวนัทีฉี่ดวคัซนีจะไม่เป็นปัญหา แต่โปรดอย่าถูบรเิวณทีฉี่ด 

 โปรดงดออกก าลงักายทีห่นักในวนัทีร่บัการฉีดวคัซนี 

 

ผลขำ้งเคยีง 
ผลขา้งเคยีงหลกัๆ รวมถงึอาการปวดในบรเิวณทีฉี่ด, ปวดหวั, อาการปวดทีข่อ้ตอ่และกลา้มเนือ้, ความเมือ่ยลา้, หนาวสัน่ 

และมไีข ้ผลขา้งเคยีงรนุแรงทีอ่าจเกดิขึน้ได ้เชน่ อาการชอ็ก หรอือาการแพร้นุแรงเฉียบพลนั 
เน่ืองจากวคัซนีนีเ้ป็นวคัซนีชนิดใหม่ จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิอาการทีย่งัไม่พบชดัเจน 
หากคณุสงัเกตวา่มอีาการใดทีเ่กีย่วขอ้งหลงัจากฉีดวคัซนี โปรดปรกึษาแพทยท์ีฉี่ดวคัซนีหรอืแพทยป์ระจ าครอบครวั 

 

เกีย่วกบัระบบบรรเทำควำมเดอืดรอ้นจำกควำมเสยีหำยตอ่สุขภำพจำกกำรฉีดวคัซนี 
การฉีดวคัซนีอาจสง่ปัญหาตอ่สขุภาพ (อาการป่วยหรอืความทพุพลภาพ) แมว้า่น่ีจะเป็นกรณีทีพ่บไดย้าก 

แตก็่มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ได ้จงึไดม้กีารจดัตัง้ระบบบรรเทาขึน้เพือ่เหตผุลนี ้
ในกรณีทีม่คีวามเสยีหายตอ่สขุภาพซึง่เป็นผลมาจากวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนา จะมกีารบรรเทา 

(คา่ใชจ้า่ยทางการแพทย,์ เงนิบ านาญเหตทุพุพลภาพ ฯลฯ) ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารสรา้งภมูคิุม้กนั 
โปรดปรกึษาเทศบาลเมอืงทีค่ณุอาศยัอยูเ่กีย่วกบัขัน้ตอนในการสมคัร 
 

 

เกีย่วกบักำรตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
เมือ่ตดิเช ือ้ SARS-CoV-2 อาการจะคลา้ยกบัผูป่้วยโรคหวดัทีพ่บเห็นทัว่ไป เชน่ มไีขแ้ละไอ 

ในขณะทีม่ผีูป่้วยหลายรายหายจากโรคซึง่มอีาการเพยีงเล็กนอ้ย ในกรณีอาการหนัก มอีาการปอดบวม เชน่ 
หายใจล าบากขึน้ อาจน าไปสูก่ารเสยีชวีติได ้ 
 

ลกัษณะเฉพำะของวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนำ (วคัซนีทีผ่ลติโดยบรษิทัไฟเซอร)์ ทีใ่ชใ้นคร ัง้นี ้
ยานีค้อืวคัซนี Messenger RNA (mRNA) และเป็นสตูรที ่mRNA ซึง่เป็นพมิพเ์ขยีวส าหรบัโปรตนีหนาม (spike 

protein) ของ SARS-CoV-2 (โปรตนีทีจ่ าเป็นส าหรบัไวรสัในการเขา้สูเ่ซลลข์องมนุษย)์ ถูกหุม้อยูใ่นลพิดิเมมเบรน เมือ่ 
mRNA ถกูน าเขา้สูเ่ซลลข์องมนุษยโ์ดยผ่านการฉีดวคัซนีดว้ยยานี ้โปรตนีหนามของไวรสัจะถกูผลติขึน้ในเซลลโ์ดยอาศยั 
mRNA จากน้ันการตอบสนองของนิวทรลัไลซิง่แอนตีบ้อดี ้(neutralizing antibody) ตา้นโปรตนีหนาม 
และภมูคิุม้กนัเซลลจ์ะถกูกระตุน้ เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ทีเ่กดิจาก SARS-CoV-2 
 
 
 
 
 
 



ยานีม้สีว่นประกอบดงัตอ่ไปนี ้
สารออกฤทธิ ์  โทซนิาเมแรน (mRNA 

ทีเ่ขา้รหสัโปรตนีหนามอยา่งเต็มรปูแบบทีจ่ะรวมเขา้กบัเมมเบรนของเซลลม์นุษย)์ 
สารเตมิแตง่  ALC-0315: [(4-hydroxybutyl)azanediyl]bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-

hexyldecanoate) 
 ALC-0159: 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide 
 DSPC: 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
 คอเลสเตอรอล 
 โพแทสเซยีมคลอไรด ์
 โมโนเบสกิโพแทสเซยีมฟอสเฟต 
 โซเดยีมคลอไรด ์
 ไดเบสกิโซเดยีมฟอสเฟตไดไฮเดรต 
 ซโูครส 
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Novel Coronavirus Vaccines คคคคค 

หากคุณไม่สามารถดูเว็บไซตไ์ด ้โปรดตดิต่อเทศบาลทอ้งถิน่ของคุณ 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัประสทิธภิาพและความปลอดภยัของวคัซนีไวรสัโคโรน
า โปรดเยีย่มชมเว็บไซตว์คัซนีไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่  (Novel Coronavirus 
Vaccines) กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดกิาร 




