
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรฉีดวัคซนีป้องกันโรคตดิเชื้อไวรัสโ

คโรนำ – 19 (โควิด 19) 

 

 

● ในปจัจบุนัสำมำรถฉดีวคัซนีโควดิ 19 แบบใดไดบ้ำ้ง? 

▸ จำกข้อมูลเดือนกุมภำพันธ์ 2021 ในสำธำรณรัฐเกำหลีสำมำรถใช้วัคซีนโควิด 19 ได ้2 ประเภท 

 <จ ำนวนครัง้และระยะหำ่งของกำรฉดีวคัซนีแตล่ะประเภท> 

ประเภท ประเภทวัคซีน 
จ ำนวนครั้งในก

ำรฉีด 

ระยะห่ำงในกำร

ฉีด 

บริษัท แอสตรำเซเนกำ 

จ ำกัด 
วัคซีนตัวน ำ (ไวรัสเวกเตอร์) 2 ครั้ง 8 – 12 สัปดำห์ 

บริษัท ไฟเซอร์ จ ำกัด 
วัคซีนกรดไรโบนิวคลีอิก 

(mRNA) 
2 ครั้ง 21 วัน 

 

*วัคซีนตัวน ำ (ไวรัสเวกเตอร์) ฝังยีนแอนติเจนบนผิวเซลล์ไวรัสโควิด 19 

เข้ำสู่ร่ำงกำยโดยไปอยู่บนโมเลกุลของไวรัสอื่น ส่วนวัคซีนกรดไรโบนิวคลอิกิ (mRNA) 

ฝังยีนแอนติเจนบนผิวเซลล์ไวรัสโควิด 19 เข้ำสู่ร่ำงกำยในร่ำง RNA 

และกระตุ้นกำรตอบสนองของภูมิคุ้มกันโดยกำรสร้ำงโปรตีนแอนติเจนบนผิวเซลล์ภำยในร่ำงกำย 

ซึ่งวัคซีนทั้ง 2 ประเภทไม่ใช่วัคซีนเช้ือเป็น จึงไม่กอ่ให้เกิดกำรติดเช้ือโควิด 19  

▸เน่ืองจำกปจัจุบันยังขำดข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลำทีต่่อเน่ืองของประสิทธิภำพกำรป้องกันโรคหลังฉีดวั

คซีน จึงไม่แนะน ำให้ฉีดวคัซีนเกินกว่ำจ ำนวนครั้งที่ได้รับอนุญำต 

  



● ขอ้ควรระวงักอ่นฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคโควดิ 19 มอีะไรบำ้ง? 

▸กำรรบัวคัซนีโควดิ 19 ในขณะทีร่ำ่งกำยแขง็แรงเปน็สิง่ทีส่ ำคญัทีส่ดุ 

‘และต้องรับกำรตรวจรำ่งกำยเบือ้งตน้จำกแพทยก์อ่นกำรรบักำรฉดีวคัซนี 

▸กรณทีีม่อีำกำรดงัตอ่ไปนี ้หำ้มรบัวคัซนีปอ้งกนัโรคโควดิ 19 

▪กรณีที่มอีำกำรแพอ้ยำ่งรนุแรงเหมอืนกบัอำกำรแอนำฟแิลก็ซสิโดยมีสำเหตุมำจำกสว่นประกอบขอ

งวคัซนีโควดิ 19  

▪กรณีที่มอีำกำรแพอ้ยำ่งรนุแรงเหมอืนกบัอำกำรแอนำฟแิลก็ซสิ ภำยหลงักำรฉดีวคัซนีโควดิ 19 

ครัง้ที ่1 

  ※แอนำฟิแล็กซิส: อำกำรแพ้รุนแรงร่วมกับอำกำรช็อก, หำยใจติดขัด, หมดสติ, 

อำกำรบวมบนริมฝีปำกและในช่องปำก, ลมพิษรุนแรงทั่วร่ำงกำย ฯลฯ 

  ※หำกมีประวัติกำรแพ้ต่ำงๆ อำทิ ยำ (เช่น สำรล้ำงล ำไส้), เครื่องส ำอำงค,์ วัคซีนประเภทอื่น ฯลฯ 

กรุณำกรอกลงบนใบตรวจร่ำงกำยเบื้องต้นให้ละเอียด! 

 

▸กรณสี ำหรบัสตรมีคีรรภ,์ เดก็และเยำวชนอำยไุมเ่กนิ 18 ปบีรบิรูณ ์

ไม่แนะน ำให้ฉีดวัคซนีก่อนทรำบผลกำรวิจยัทำงคลิเกี่ยวกับประสทิธิภำพและควำมปล

อดภัยหลังฉีดวัคซีน 

(อำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมใบอนุญำตในประเทศส ำหรับวัคซีนแตล่ะชนดิ) 

 

▸ส ำหรบักรณตีอ่ไปนีใ้หเ้ลือ่นกำรฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรค 

▪กรณีที่สงสัยว่ำอำจติดเช้ือโควิด 19 ต้องเข้ำรับกำรตรวจวินิจฉัยที่ศูนย์คัดกรองฯลฯ ทันที 

และเลื่อนกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคออกไปจนกวำ่จะทรำบผล 

▪ผู้ป่วยโควิด 19 และผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่ำงกกัตัว 

ให้เลื่อนกำรฉีดวัคซอีอกไปจนกว่ำจะกักตัวเสร็จส้ิน 

  ▪กรณีที่มีโรคเฉียบพลัน อำทิ มีไข้ (37.5℃) ฯลฯ 

ให้เลื่อนกำรฉีดวัคซีนออกไปจนกว่ำจะหำยจำกอำกำรดังกลำ่ว 



 

● ขอ้ควรระวงัหลงัฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคโควดิ 19 มอีะไรบำ้ง? 

▸หลังฉีดวัคซีน สังเกตอำกำรผดิปกตอิยูใ่นหนว่ยงำนทีฉ่ดีวคัซนีเป็นเวลำ 15 - 30 นำท ี 

▸ เมื่อกลับถึงบ้ำน สังเกตอำกำรผดิปกตโิดยละเอยีดอยำ่งนอ้ย 3 ชัว่โมง 

▸ หลังฉีดวัคซีน สังเกตอำกำรเปน็พเิศษอยำ่งนอ้ย 3 วนั  

หำกมีอำกำรไข้สูงหรือมีอำกำรทำงร่ำงกำยที่ต่ำงไปจำกปกติให้รีบเข้ำรับกำรรักษำจำกแพทย์ทันที  

▸รกัษำควำมสะอำดบรเิวณทีฉ่ดีวคัซนี 

▸กรณีส ำหรับผู้สูงอำยุ ไมค่วรอยู่คนเดียวหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรค  

โดยต้องอยู่ร่วมกบัผู้อื่นตลอดเวลำเพ่ือให้สำมำรถรับควำมช่วยเหลือได้หำกเกิดอำกำรที่ผิดปกติ 

  

● หลงัฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคโควดิ 19 แลว้ ยงัสำมำรถตดิเชือ้โควดิ 19 ไดอ้กีหรอืไม?่ 

▸ เน่ืองจำกวัคซีนโควิด 19 ที่ก ำลังใช้อยู่ภำยในประเทศนั้น ไม่ใช่วัคซีนเช้ือเป็น 

ดังนั้นภำยหลังกำรฉีดวัคซีนจะไม่ติดเช้ือโควิด 19 

หลังจำกกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคจะไม่ปรำกฏอำกำรไอ, ไม่มีอำกำร กำรสูญเสียกำรรับกลิ่นหรือรส  

▸ หำกเกิดอำกำรดังกล่ำว อำจเป็นกำรติดเช้ือโควิด 19 ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

หรืออำจเป็นกำรติดเช้ือกอ่นที่ร่ำงกำยจะสร้ำงสำรภูมิต้ำนทำน 

โดยหลังจำกที่พบอำกำรจะต้องเข้ำรับกำรตรวจวินิจฉัยที่ศูนย์คัดกรองทันที 

 

● หลงัฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคโควดิ 19 

คำดวำ่จะมอีำกำรผดิปกตใิดบำ้งทีอ่ำจเกดิขึน้กบัรำ่งกำย? 

▸หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 บริเวณที่ฉีดวัคซีนอำจเกดิอำกำรเฉพำะทีไ่ด ้อำทิ อำกำรปวด, บวม, แดง ฯลฯ 

และอำจมอีำกำรทัว่ร่ำงกำย อำทิ มีไข้, อ่อนเพลีย, ปวดศีรษะ, ปวดกล้ำมเนือ้, คลื่นไส้และอำเจียน ฯลฯ 

ซึ่งเป็นปฏิกิริยำที่พบได้ทั่วไปหลังฉีดวคัซีน โดยส่วนใหญ่แล้วอำกำรดังกล่ำวจะหำยไปภำยใน 3 วัน 

▸ อำจเกดิอำกำรแพ้อยำ่งรุนแรงร่วมกับอำกำรช็อก, หำยใจติดขดั, หมดสติ, อำกำรบวมบนริมฝีปำก/ 

ในช่องปำก ฯลฯ แต่เป็นอำกำรที่พบได้น้อยมำก 



 

▸หลังฉีดวัคซีนป้องกันโรค ต้องอยู่สังเกตอำกำรอยูใ่นหน่วยงำนที่ฉีดวัคซีนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 15 

นำที เพ่ือสังเกตว่ำเกิดอำกำรแพ้อย่ำงรุนแรง (แอนำฟิแล็กซิส) หรือไม่ 

ส่วนผูท้ี่เคยเกิดอำกำรแพ้รุนแรงจำกสำเหตุอื่น ๆ (เช่น ยำกิน, อำหำร, ยำฉีด ฯลฯ) 

ต้องอยู่สงัเกตอำกำรเป็นเวลำ 30 นำที  

  ☞ ตรวจสอบอำกำรผดิปกติและวิธีรับมือได้ที่ ‘ตรวจสอบสุขภำพหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรค’ 

บนโฮมเพจช่วยเหลือด้ำนกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค (https://nip.kdca.go.kr) 

 

● หำกเกดิอำกำรผดิปกตหิลงัฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคโควดิ 19 ตอ้งปฏบิตัิอยำ่งไร? 

▸ หำกเกิดอำกำรหลังกลบัถึงบ้ำน เช่น ไข้สูงกวำ่ 39℃, อำกำรแพ้ (ลมพิษหรือรอยแดง, 

หน้ำหรือมือบวม) ฯลฯ หรอืเกิดอำกำรผิดปกติทั่วไปในระดับที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินชีวิต 

กรุณำเข้ำรบักำรรกัษำที่หน่วยงำนทำงกำรแพทย์ 

▸หำกเกิดอำกำรแพ้อยำ่งรุนแรง (เช่น แอนำฟิแล็กซิส) กรุณำตดิตอ่ไปยงั 119 ทนัที 

หรือไปยังหอ้งฉกุเฉนิของโรงพยำบำลใกลบ้ำ้น 

▸ กรณีที่สงสัยว่ำอำจเกิดอำกำรผิดปกติ  

สำมำรถแจ้งข้อมูลได้ผ่ำนทำงศูนย์บริกำรดำ้นสำธำรณสุขหรือโฮมเพจช่วยเหลือด้ำนกำรฉีดวคัซีน 

(https://nip.kdca.go.kr) 

 

● ขอ้มลูเกีย่วกบันโยบำยชดเชยควำมเสยีหำยจำกกำรฉดีวคัซนี 

▸กรณีท่ีเกิดอำกำรผิดปกติจำกกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

จะด ำเนินกำรตำมนโยบำยชดเชยควำมเสียหำยจำกกำรฉีดวัคซีนตำม 

「กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ」    

▸ ยื่นเรื่องได้ภำยใน 5 ปี นับต้ังแต่วันท่ีเกิดอำกำรผิดปกติ 

และรับค่ำชดเชยได้ในกรณีท่ีได้รับกำรยอมรับผ่ำนกำรตรวจสอบของคณะกรรมำธิกำรผู้เชี่ยวชำญด้ำนก

ำรตรวจสอบควำมเสียหำยและชดเชยควำมเสียหำยจำกกำรฉีดวัคซีน  

https://nip.kdca.go.kr/


▸กรณีท่ีสงสัยว่ำอำจได้รับควำมเสียหำยจำกกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

สำมำรถยื่นเรื่องได้ท่ีศูนย์บริกำรสำธำรณสุขในพื้นท่ี   

  * ปี 2021 ลดเกณฑค่์ำใช้จ่ำยส่วนบุคคลในกำรยื่นเรื่องขอรับค่ำชดเชยควำมเสียหำยจำกกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว 

(มำกกว่ำ 300,000 วอน → ไม่จ ำกัด) 

 * อบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องได้ที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขหรือโฮมเพจช่วยเหลือด้ำนกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

(https://nip.kdca.go.kr) 

 

• แม้จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว แต่ก็ยังต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 

19 อย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น สวมหน้ำกำกอนำมัย, รักษำระยะห่ำง, ดูแลสุขอนำมัยส่วนบุคคล ฯลฯ  

  

https://nip.kdca.go.kr/


ข้อมูลประกอบส ำหรับแพทย์ 

เกี่ยวกับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนำ-19 

 

 

● จำกขอ้มลูเดอืนกมุภำพนัธ ์2021 ในสำธำรณรฐัเกำหลสีำมำรถใชว้คัซนีโควดิ 19 ได ้

2 ประเภท 

 

<จ ำนวนครัง้และระยะหำ่งของกำรฉดีวคัซนีแตล่ะประเภท> 

ประเภท ประเภทวัคซีน 
จ ำนวนครั้งในก

ำรฉีด 

ระยะห่ำงในกำร

ฉีด 

บริษัท แอสตรำเซเนกำ 

จ ำกัด 
วัคซีนตัวน ำ (ไวรัสเวกเตอร์) 2 ครั้ง 8 – 12 สัปดำห์ 

บริษัท ไฟเซอร์ จ ำกัด 
วัคซีนกรดไรโบนิวคลีอิก 

(mRNA) 
2 ครั้ง 21 วัน 

 

*วัคซีนตัวน ำ (ไวรัสเวกเตอร์) ฝังยีนแอนติเจนบนผิวเซลล์ไวรัสโควิด 19 เข้ำสู่ร่ำงกำยโดยไปอยู่บนโมเลกุลของไวรัสอื่น 

ส่วนวัคซีนกรดไรโบนิวคลิอิก (mRNA) ฝังยีนแอนติเจนบนผิวเซลล์ไวรัสโควิด 19 เข้ำสู่ร่ำงกำยในร่ำง RNA 

และกระตุ้นกำรตอบสนองของภูมิคุ้มกันโดยกำรสร้ำงโปรตีนแอนติเจนบนผิวเซลล์ภำยในร่ำงกำย ซึ่งวัคซีนทั้ง 2 

ประเภทไม่ใช่วัคซีนเช้ือเป็น จึงไม่ก่อให้เกิดกำรติดเช้ือโควิด 19  

▸เน่ืองจำกปัจจุบันยังขำดข้อมลูเกีย่วกับระยะเวลำที่ต่อเนื่องของประสิทธิภำพกำรป้องกั

นโรคหลังฉีดวัคซีน จงึไม่แนะน ำให้ฉีดวัคซนีเกินกว่ำจ ำนวนครั้งที่ได้รับอนุญำต 



 

<กลุม่เปำ้หมำยทีย่กเวน้กำรฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคโควดิ 19> 

▸กรณีที่สงสัยว่ำอำจติดเช้ือโควิด 19 (ต้องเข้ำรับกำรตรวจวินิจฉัยจำกหน่วยคัดกรอง ฯลฯ ทันที) 

▸ ผู้ป่วยโควิด 19 และผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่ำงกกัตัว (สำมำรถฉีดวัคซีนได้หลังกักตัวเสร็จส้ิน) 

▸ กรณีที่พบโรคเฉียบพลัน อำทิ มไีข ้(37.5℃) ฯลฯ (เลื่อนกำรฉีดวคัซีนออกไปจนกวำ่จะหำยจำกอำกำร) 

▸สตรีมีครรภ์, เด็กและเยำวชนอำยุไม่เกิน 18 ปบีริบรูณ์ 

  *ยกเว้นจำกกำรเป็นกลุม่เป้ำหมำยของกำรฉีดวัคซีน 

เน่ืองจำกในปัจจุบันยงัไม่มีข้อมลูเกี่ยวกับประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย 

 

<กลุม่เปำ้หมำยทีห่ำ้มฉดีวคัซนีโควดิ 19>               

▸กรณีที่มีประวัติกำรเกดิอำกำรแพ้อย่ำงรุนแรง (ตัวอย่ำง: แอนำฟิแลก็ซิส) ที่มต่ีอส่วนประกอบของวัคซีนโควดิ 19  

▸กรณีที่ได้รับกำรยืนยันแล้วว่ำเกิดอำกำรแพ้อย่ำงรนุแรงหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งแรก 

  ㆍ(วคัซนีไฟเซอร,์ โมเดอรน์ำ) กรณีที่มีประวัติกำรเกดิอำกำรแพ้อยำ่งรุนแรงต่อ polyethylene glycol (PEG), 

ส่วนประกอบ (molecules) ที่เกี่ยวข้อง หรือ polysorbate จดัอยูใ่นกลุม่เปำ้หมำยที่ห้ำมรบัวัคซีน 

    * โพลิเอธิลีนไกลคอล (PEG) สำมำรถพบได้ในยำ, ผลิตภัณฑ์ส ำหรับเตรียมพร้อมล ำไส้ (สำรล้ำงล ำไส้) 

เพ่ือกำรส่องล ำไส้ใหญ่ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (สำรล้ำงล ำไส้), ยำน้ ำแก้ไอ, เครื่องส ำอำง, 

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ส ำหรับใช้กับผิวพรรณและกำรผ่ำตัด, ยำสีฟัน, คอนแทกต์เลนส์และน้ ำยำคอนแทกต์เลนส์ 

   * polysorbate อำจก่อให้เกิด PEG และอำกำรภูมิไวเกินได้ ดงันั้นกรณีที่มีประวัติกำรเกิดอำกำรแพ้อยำ่งรุนแรงต่อ 

polysorbate ห้ำมฉีดวัคซีนไฟเซอร์, โมเดอร์นำ 

 

  ㆍ(วัคซนีแอสตรำเซเนกำ) ผู้ท่ีมีประวัติกำรเกิดอำกำรแพ้อย่ำงรุนแรงต่อ polysorbate จัดอยู่ในกลุ่มเป้ำหมำยท่ีห้ำมรับวัคซีน  

   *ไม่ม ี PEG เป็นส่วนประกอบของวัคซีนนี ้ แต่ม ี polysorbate ที่อำจกอ่ให้เกดิ PEG และอำกำรภูมไิวเกินได ้

ดังนั้นผู้ที่สงสัยว่ำอำจมีอำกำรแพ้ PEG จ ำเป็นต้องระมดัระวังในกำรฉีดวัคซีนแอสตรำเซเนกำ 

  



ประเภท 

วัคซีน 

ComirnatyTM 

(บริษัท ไฟเซอร์ จ ำกัด) 

วัคซีนแอสตรำเซเนกำโควิด-19 เกำหลี 

(บริษัท แอสตรำเซเนกำ จ ำกัด) 

ส่วนประ

กอบ 

2[(polyethylene glycol)-2000]-N, 

N-ditetradecylacetamide 

1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 

Cholesterol 

(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6, 

1-diyl) bis(2-hexyldecanoate) 

Potassium chloride 

Monobasic potassium phosphate 

Sodium chloride 

Dibasic sodium phosphate dihydrate 

Sucrose 

L-Histidine 

L-Histidine hydrochloride monohydrate 

Magnesium chloride hexahydrate 

Polysorbate 80 

Ethanol 

Sucrose 

Sodium chloride 

Disodium edetate dihydrate 

water for injections 

 

●ระยะเวลำสงัเกตอำกำรหลงัฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคส ำหรบักลุม่เปำ้หมำยของกำรฉดีวคั

ซนีปอ้งกนัโรคโควดิ 19 

▸กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับวัคซีนทุกคนต้องสังเกตอำกำรหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคเปน็เวลำอย่ำงน้อย 15 นำท ี

▸ทั้งน้ี กลุ่มเป้ำหมำยที่มีประวัติกำรเกิดอำกำรแพ้อย่ำงรุนแรง (ตัวอย่ำง: แอนำฟิแล็กซิส) 

ที่เกิดจำกสำเหตุอื่น จ ำเปน็ต้องสังเกตอำกำรเป็นเวลำ 30 นำที 

 

● ขอ้ควรพจิำรณำทำงคลนิกิเมือ่ตรวจรำ่งกำยเบือ้งตน้ 

▸ทำ่นตัง้ครรภอ์ยูห่รอืไม?่ 

  เนื่องจำกยังมขีอ้มูลนอ้ยมำกเกีย่วกับผลกระทบของวัคซนีป้องกันโรคโควดิ 19 ต่อทำรกในครรภ์และเดก็แรกเกิด 

จึงไมแ่นะน ำให้สตรีมคีรรภฉ์ีดวัคซีนปอ้งกันโรคโควดิ 19 

 

▸วนันีท้ำ่นมอีำกำรเจบ็ปว่ยอืน่ ๆ ที่ตำ่งจำกกอ่นหนำ้นี้หรอืไม?่ 

  อำกำรเลก็น้อย เช่น หวัด, ท้องเสีย ฯลฯ ไม่เขำ้ขำ่ยกำรเป็นกลุ่มเปำ้หมำยที่ห้ำมฉีดวคัซีนปอ้งกันโรค 

แต่ในกรณีที่มีโรคเฉยีบพลันระดับปำนกลำง ต้องเลือ่นกำรฉีดวัคซีนออกไปจนกวำ่อำกำรจะทุเลำ 

หำกสงสัยวำ่อำจติดเช้ือโควดิ 19 จะต้องเขำ้รับกำรตรวจวนิิจฉัยจำกหน่วยคดักรอง ฯลฯ ทันท ี 



 

▸ทำ่นเคยไดร้บักำรตรวจหำโรคตดิเชือ้โควดิ 19 มำกอ่นหรอืไม?่ 

ไม่แนะน ำให้ตรวจไวรัสและตรวจซีรั่มวทิยำเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจในกำรรบัวัคซีนปอ้งกนัโรคโควดิ 19 

ซึ่งถ้ำหำกไม่เขำ้ข่ำยขอ้ห้ำมในกำรฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคโควิด 19 แนะน ำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควดิ 19 

ถึงแม้วำ่จะมคีวำมทนต่อโรคโควิด 19 ก็ตำม 

ไม่มีระยะห่ำงท่ีแนะน ำส ำหรับกำรติดเชื้อและกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

แต่เนื่องจำกมีตัวอย่ำงกำรติดเชื้อซ้ ำภำยหลังกำรติดเชื้อครั้งแรกภำยใน 6  

เดือน จึงสำมำรถเลื่อนกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคภำยหลังกำรติดเชื้อครั้งแรกได้ถึง 6 เดือน 

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้หำกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประสิทธิภำพต่อเนื่องของภูมิต้ำนทำ

นท่ีเกิดข้ึนจำกกำรฉีดวัคซีน (natural infection)    

  ในปจัจบุันยังไม่มีขอ้มูลเกีย่วกบัควำมปลอดภยัและประสิทธิภำพของกำรฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควดิ 19 

 ในกลุม่เปำ้หมำยที่เคยรบักำรรักษำอำกำรติดเช้ือโควิด 19 ดว้ยแอนติบอดีทีเ่ป็นบวก 

 (กำรรกัษำดว้ยพลำสมำหรอืสำรภูมิต้ำนทำนโมโนโคลน) 

ดังนั้นส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่เคยรับกำรรักษำอำกำรติดเช้ือโควิด 19 ด้วยแอนติบอดีที่เป็นบวก  

แนะน ำให้เลื่อนกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคออกไปเป็นเวลำอย่ำงน้อย 90 วัน 

 นับจำกวันที่เสร็จส้ินกำรรักษำจนกว่ำจะมีกำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม 

ทั้งนี้ก็เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรกระตุ้นกำรตอบสนองของภูมิต้ำนทำนและอำกำรแทรกซ้อนเกี่ยวกับกำรรักษำด้วยพลำสมำที่อำจเ

กิดจำกวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  

 

▸ในชว่ง 14 วนัทีผ่ำ่นมำ ทำ่นเคยรบักำรฉดีวคัซนีอืน่ (นอกเหนอืจำกวคัซนีโควดิ 19) 

มำกอ่นหรอืไม?่  เนื่องจำกในปัจจุบันยังมีข้อมูลน้อยมำกเกี่ยวกับประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของวัคซีนโควิด 

19 เมื่อน ำไปฉีดพร้อมกับวัคซีนอื่น ดังนั้นจึงไม่แนะน ำให้ฉีดวัคซีนพร้อมกัน ซึ่งถ้ำหำกต้องกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 

แนะน ำให้เว้นระยะห่ำงก่อนและหลังฉีดวัคซีนอื่นอย่ำงน้อย 14 วัน 

   ทั้งนี้ กรณีที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ก่อนหรือหลังฉีดวัคซีนอื่นไม่เกิน 14 วัน 

หรือฉีดพร้อมกับวัคซีนอื่นโดยไม่ต้ังใจ แนะน ำว่ำไม่ควรฉีดวัคซีนเพ่ิม 

 



▸ทำ่นเคยรบักำรฉดีวคัซนีโควดิ 19 มำกอ่นหรอืไม?่ 

เนื่องจำกในปจัจบุันยังไม่มีขอ้มูลเกี่ยวกบัควำมปลอดภัยและประสิทธภิำพของกำรฉดีวคัซีนโควิด 19 

 แบบสับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (ระหว่ำงวคัซีนกรดไรโบนวิคลอีิก (mRNA) ด้วยกันเอง, ระหว่ำงวคัซีนตัวน ำ 

(ไวรัสเวกเตอร์) ด้วยกันเอง, ระหว่ำงวคัซีนกรดไรโบนวิคลอิิก (mRNA) และวคัซีนตัวน ำ (ไวรัสเวกเตอร์)) 

ดังนั้นจึงแนะน ำให้ฉีดวัคซีนจำกผลิตภัณฑ์เดียวกนัทั้งกำรฉีดครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 

 หำกฉีดวคัซีนแบบสับเปลีย่นผลิตภัณฑโ์ดยไม่ต้ังใจ ไม่แนะน ำให้ฉีดวัคซีนเพ่ิม 

 

  ☞ หำกไดร้บัวคัซนีแลว้ ทำ่นเคยเขำ้รบักำรรกัษำเนือ่งจำกเกดิอำกำรแพอ้ยำ่งรนุแรงหลงัไดร้บัวคัซนีโควดิ 19 

หรอืไม?่ 

 กรณีที่ในอดีตเคยมี *อำกำรแพ้อย่ำงรุนแรง หลังได้รับวัคซีนโควิด 19 ครั้ง 1 

 ห้ำมฉีดวัคซีนประเภทเดิมอีก 

  * เช่น กำรรักษำฉุกเฉินและกำรรักษำในโรงพยำบำลจำกอำกำรแอนำฟิแล็กซิส ฯลฯ 

▸กอ่นหนำ้นีท้ำ่นเคยเขำ้รบักำรรกัษำเนือ่งจำกเกดิอำกำรแพอ้ยำ่งรนุแรง (แอนำฟิแลก็ซสิ) หรอืไม?่ 

  อำกำรแพ้ทุกรูปแบบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยอำกำรแพ้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัคซีน, 

กำรฉีดวัคซีน  หรือส่วนประกอบของวัคซีน ไม่ใช่ข้อห้ำมของกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยในกรณีของ PEG 

ทีอ่ยู่ในข้อควรพิจำรณำในกำรฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั้น สำมำรถพบได้ในยำ, ผลิตภัณฑ์ส ำหรับเตรียมพร้อมล ำไส้ 

(สำรล้ำงล ำไส้) เพ่ือกำรส่องล ำไส้ใหญ่ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (สำรล้ำงล ำไส้), ยำน้ ำแก้ไอ, เครื่องส ำอำง, 

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ส ำหรับใช้กับผิวพรรณและกำรผ่ำตัด, ยำสีฟัน, คอนแทกต์เลนส์และน้ ำยำคอนแทกต์เลนส์ 

ฯลฯ โดยกรณีที่เคยเกิดอำกำรแพ้อย่ำงรุนแรงมำก่อน (เช่น แอนำฟิแล็กซิส ฯลฯ) 

หลังฉีดวัคซีนจ ำเป็นต้องสังเกตอำกำรเป็นเวลำ 30 นำที  

 

▸ ทำ่นมภีำวะเลอืดออกงำ่ยหรอืรบัประทำนยำตำ้นกำรแขง็ตวัของเลอืดอยูห่รอืไม?่ 

  สำมำรถฉีดวคัซีนโควดิได้เช่นเดียวกับวคัซีนอื่นทกุประเภท 

โดยในกรณีที่เป็นกลุม่เปำ้หมำยซึ่งมภีำวะเลอืดออกง่ำยหรอือยู่ระหวำ่งรับประทำนยำต้ำนกำรแขง็ตัวของเลอืด 

ต้องใช้เข็มฉดียำขนำดเลก็ (มำกกว่ำ 23G) ในกำรฉีดวคัซีน รวมถึงไม่นวดคลึงบริเวณที่ฉีดวคัซีน 

และต้องกดแผลไว้เป็นเวลำ 2 นำท ี



 

▸ กรณอีืน่ ๆ 

 - (ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั) 

ผลกำรวิจยัทำงคลินิกยืนยันว่ำผู้ป่วยโรคเรื้อรังมกีำรตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันและวัคซีนมีประสิ

ทธิภำพเช่นเดียวกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ไมใ่ช่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

จึงแนะน ำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหำกไม่เขำ้ข่ำยขอ้ห้ำมในกำรฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด 19    

 

- (ผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนัต่ ำ รวมถงึผู้ตดิเชือ้ HIV) 

ปัจจบุันยังไม่มีขอ้มูลดำ้นประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรฉดีวัคซีนปอ้งกันโรคในผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน

ต่ ำ เมือ่ฉีดวคัซีนป้องกันโรค กำรตอบสนองของภูมิคุม้กันจำกวัคซีนโควดิ 19 

 อำจลดลงและอำจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพได ้แต่เนื่องจำกวคัซีนโควดิ 19 

 รุ่นไฟเซอรแ์ละแอสตรำเซเนกำไมใ่ช่วัคซีนเช้ือเป็น 

จึงแนะน ำให้ฉีดวคัซีนหำกไม่เข้ำขำ่ยข้อห้ำมในกำรฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคโควิด 19   

- (สตรใีหน้มบตุร) 

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลด้ำนประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยเกี่ยวกับสตรีให้นมบุตรและเด็กแรกเกิดที่

ถูกเลี้ยงด้วยนมแม่เมื่อฉีดวัคซีนให้แก่สตรีให้นมบุตรคนดังกล่ำว 

จึงแนะน ำกำรฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคให้แก่สตรีให้นมบุตรหำกไม่เข้ำข่ำยข้อห้ำมในกำรฉีดวคัซีนป้อ

งกันโรคโควิด 19  

  



● อำกำรผดิปกตหิลงัฉดีวคัซนีแตล่ะประเภท 

ประเภท 

วัคซีน 

ComirnatyTM 

(บริษัท ไฟเซอร์ จ ำกัด) 

วัคซีนแอสตรำเซเนกำโควิด-19 เกำหลี 

(บริษัท แอสตรำเซเนกำ จ ำกัด) 

อำกำร 

ผิดปกติ 

• อำกำรผิดปกติที่พบได้บ่อยครั้งคือ ปวดบริเวณที่ฉีด 

วัคซีน (84.1%), อ่อนเพลีย (62.9%), ปวดศีรษะ (55.1%), 

ปวดกล้ำมเนื้อ (38.3%), หนำวสั่น (31.9%), ปวดข้อ 

(23.6%), มีไข้ (14.2%) ซึ่งมีรำยงำนว่ำเกิดอำกำร 

บวมในบริเวณที่ฉีดวัคซีน (10.5%), รอยแดงบรเิวณที่ฉีด 

วัคซีน (9.5%), คลื่นไส้เป็นระยะ (1.1%), เหนื่อยล้ำ (0.5%) 

และต่อมน้ ำเหลืองอักเสบ (0.3%) 

 

•จำกกำรวิจัยทำงคลินิกในขอบเขตที่กว้ำงขวำง 

สังเกตพบว่ำมีเคสที่เกิดอำกำรชำเฉียบพลันบน 

ใบหน้ำหลังฉีดวัคซีน 4 เคส และทุกเคสหำยจำก 

อำกำรดังกล่ำวภำยใน 2-3 สัปดำห์ 

•ส่วนใหญ่แล้วมีอำกำรผิดปกติเล็กน้อย โดยหำยจำก 

อำกำรดังกล่ำวภำยใน 2 – 3 วัน และมีเคสที่เกิด 

อำกำรผิดปกติต่อเนื่อง 7 วัน คิดเป็นอำกำรเฉพำะที่ 4%, 

อำกำรทั่วร่ำงกำย 13% 

 

• อำกำรผิดปกติที่พบได้บ่อยครั้งคือ อำกำรปวดแบบ 

บีบค้ันในบริเวณที่ฉีดวัคซีน (มำกกว่ำ 60%), ปวดบริเวณ 

ที่ฉีดวัคซีน – ปวดศีรษะ - อ่อนเพลีย (มำกกว่ำ 50%), 

ปวดกล้ำมเนื้อ - เหนื่อยล้ำ (มำกกว่ำ 40%), มีไข้ - หนำวสั่น 

(มำกกว่ำ 30%), ปวดข้อ - คลื่นไส้ (มำกกว่ำ 20%) 

 


