
 

 

คาํแนะนําเกี�ยวกบัวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนา 
 
 
เกี�ยวกบัวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนา 

วัคซนีนี�เป็นสว่นหนึ�งของโปรแกรมการฉีดวัคซนีไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) โดยรัฐบาลกลางและทอ้งถิ�น วัคซนีนี�
ไดรั้บการสนับสนุนโดยกองทุนสาธารณะ และมใีหบ้รกิารโดยไม่มคี่าใชจ้่ายสําหรับผูท้ี�ตอ้งการรับวัคซนี วัคซนีนี�ใช ้
สําหรับผูท้ี�มอีาย ุ12 ปีขึ�นไป 

 
ผลลพัธข์องวคัซนีและวธิกีารใช ้

วัคซีนที�จะใชใ้นครั�งนี�ผลติโดยบริษัท Takeda โดยไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติจากบริษัท Novavax 

มคีณุสมบัตป้ิองกนัการเกดิอาการจากการตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่ 
การวจัิยพบว่าผูท้ี�ไดรั้บการฉีดวัคซนีนี�แลว้มกีารพัฒนาของไวรัสโคโรนามจํีานวนนอ้ยกว่าผูท้ี�ไม่ไดรั้บการฉีดวัคซนี

แลว้มกีารพัฒนาของไวรัสโคโรนา (จากขอ้มูลก่อนการแพร่ระบาดของสายพันธุโ์อมคิรอน พบว่าในการทดลองทาง
คลนิกิมผีลในการป้องกันการเกดิอาการที�ประมาณ 90.4% และมรีายงานวา่การฉีดวัคซนีชว่ยเพิ�มคา่ระดับนวิทรัลไลซิ�ง
แอนตี�บอดี� (Neutralizing Antibody) ไดใ้นการศกึษาตอ่สายพันธุโ์อมคิรอน แมจ้ะยังอยูใ่นเงื�อนไขที�จํากดัก็ตาม) 

ชื�อผูจํ้าหน่าย NuvaxovidⓇ ฉีดเขา้กลา้มเนื�อ 

ประสทิธภิาพและผลลัพธ ์ ป้องกนัโรคตดิเชื�อที�มสีาเหตมุาจาก SARS-CoV-2 

ความถี�และระยะเวลาในการฉีดวัคซนี 2 ครั �ง (โดยปกตหิา่งกนั 3 สปัดาห)์  
*การฉีดยาเขา้กลา้มเนื�อ 

เป้าหมายในการฉีดวัคซนี ผูท้ี�อาย ุ12 ปีขึ�นไป 

ปรมิาณในการฉีดวัคซนี 0.5 mL ตอ่ครั �ง รวม 2 ครั �ง 
 หลังการฉีดวัคซนีเข็มแรก โดยปกตแิลว้ จะเวน้ระยะหา่ง 3 สปัดาหแ์ลว้จงึฉีดเข็มที�สอง (โปรดเขา้รับการฉีดวัคซนี

เข็มที�สองใหเ้ร็วที�สดุเทา่ที�จะทําไดห้ากเลยเวลา 3 สปัดาหแ์ลว้หลังจากฉีดเข็มแรก) 
 หากคณุรับการฉีดวัคซนีนี�ในโดสแรก โดยหลักการแลว้ตอ้งรับวัคซนีเดยีวกนันี�ในโดสที�สอง 
 ภูมคิุม้กันจะยังไม่เพยีงพอจนกว่าจะครบเวลาประมาณ 7 วันหลังจากฉีดวัคซนีโดสที�สอง และไม่ใชว่่าจะสามารถ

ป้องกันการเกดิอาการไดอ้ย่างสมบรูณ์แบบ คณุควรใชม้าตรการในการป้องกันการตดิเชื�อไม่วา่คณุจะไดรั้บการฉีด
วัคซนีแลว้หรอืไมก็่ตาม 

 

ผูท้ ี�ไมส่ามารถรบัวคัซนีได ้
วัคซนีนี�ไมส่ามารถใชก้บับคุคลดังตอ่ไปนี� โปรดแจง้ตอ่แพทยใ์นระหวา่งการปรกึษากอ่นรับการฉีดวัคซนีหากคณุคดิวา่

เขา้ขา่ยในขอ้ใดขอ้หนึ�งตอ่ไปนี� 
 ผูท้ี�มไีขท้ี�ปรากฏชดั (*1) 
 ผูท้ี�มโีรคเฉียบพลันรา้ยแรง 
 ผูท้ี�มปีระวัตมิอีาการแพอ้ยา่งรนุแรง (*2) ตอ่สว่นประกอบของวัคซนีนี� 
 บคุคลอื�นที�นอกเหนอืจากที�กลา่วขา้งตน้ซึ�งมอีาการที�ไมเ่หมาะสมในการรับการฉีดวัคซนี 

 (*1) โดยทั�วไปแลว้ ไขท้ี�ปรากฏชดัจะหมายถงึอณุหภมู ิ37.5℃ หรอืสงูกวา่ อยา่งไรก็ตาม เกณฑน์ี�อาจไมใ่ชก้ับกรณีที�ถกูตัดสนิวา่
มไีขเ้มื�อเปรยีบเทยีบกบัอณุหภมูริา่งกายปกต ิแมว้า่อณุหภมูจิะตํ�ากวา่ 37.5 องศาเซลเซยีสก็ตาม 

 (*2) อาการแพแ้ละอาการหลายๆ อย่างที�บ่งบอกถงึอาการแพ ้รวมถงึอาการทางผวิหนังและเยื�อเมอืกทั�วไป หายใจมเีสยีงหวดี 

หายใจลําบาก ภาวะหัวใจเตน้เร็วผดิปกต ิและภาวะความดันโลหติตํ�ากวา่ปกต ิ

 
ผูท้ ี�ตอ้งระมดัระวงัในการรบัการฉดีวคัซนี 

ผูท้ี�มสีภาวะต่อไปนี�ควรระมัดระวังในการรับวัคซนีนี� หากคุณคดิว่าเขา้ข่ายขอ้ใด โปรดแจง้ต่อแพทยใ์นระหว่างการ
ปรกึษากอ่นรับการฉีดวัคซนี 

 ผูท้ี�อยู่ในระหว่างการรักษาดว้ยยาตา้นภาวะการแข็งตัวของเลอืด, ผูท้ี�มภีาวะเกล็ดเลอืดตํ�า หรือผูท้ี�มภีาวะการ
แข็งตัวของเลอืดผดิปกต ิ

 ผูท้ี�เคยไดรั้บการวนิจิฉัยวา่ภมูคิุม้กนับกพรอ่งในอดตี หรอืผูท้ี�มญีาตใิกลช้ดิมภีาวะของภมูคิุม้กนับกพรอ่งแตกํ่าเนดิ 
 ผูท้ี�มโีรคประจําตัว เชน่ โรคหัวใจ, โรคไต, โรคตับ, โรคเลอืด หรอืโรคทางพัฒนาการ 
 ผูท้ี�เคยไดรั้บวัคซนีในอดตีและมอีาการแพ ้เชน่ มไีข ้หรอืมผีื�นทั�วไปภายใน 2 วันหลังจากไดรั้บวัคซนี 

 ผูท้ี�เคยมอีาการชกัในอดตี 
 ผูท้ี�อาจแพส้ว่นผสมของวัคซนีนี� 

 
หากคณุตั �งครรภห์รอือาจตั �งครรภ ์หรอือยู่ในชว่งใหน้มบตุร โปรดแจง้ตอ่แพทยใ์นระหวา่งการปรกึษากอ่นรับการฉีด

วัคซนี แตแ่มจ้ะไมไ่ดต้รวจสอบกับสตูนิรแีพทยท์ี�ดแูลคณุอยู ่หากแพทยผ์ูต้รวจพจิารณาแลว้เห็นวา่สามารถฉีดวัคซนีได ้
ก็สามารถฉีดได ้

ผลติภัณฑน์ี�มสีารเตมิแต่งที�ไม่เคยถูกใชใ้นวัคซนีมากอ่น หากคุณมภีาวะภูมไิวเกนิ หรอือาการแพย้าในอดตี โปรด
แจง้ตอ่แพทยใ์นระหวา่งการปรกึษากอ่นรับการฉีดวัคซนี 

(ตอ่หนา้หลงั) 

สําหรบัวคัซนี 

บรษิทั Takeda 

(พฤษภาคม 2022) 



 
สิ�งที�ตอ้งปฏบิตัหิลงัจากไดร้บัการฉดีวคัซนี 
 หลังจากไดรั้บการฉีดวัคซนีนี�ได ้โปรดรอที�สถานที�ที�คุณรับการฉีดวัคซนีเป็นเวลาอย่างนอ้ย 15 นาท ี(อย่างนอ้ย 

30 นาทสํีาหรับผูท้ี�เคยมอีาการแพอ้ย่างรุนแรง รวมถงึอาการแพเ้ฉียบพลันรุนแรง (Anaphylaxis) ในอดตี หรอืผูท้ี�
รูส้กึไมส่บายหรอืเป็นลม) หากคณุรูส้กึไมส่บาย โปรดตดิตอ่แพทยโ์ดยทันท ี(เพื�อใหส้ามารถรับมอืกบัผลขา้งเคยีง
ไดทั้นท)ี 

 ดแูลบรเิวณที�ฉีดวัคซนีใหส้ะอาด แมว้า่การอาบนํ�าในวนัที�ฉีดวัคซนีจะไมเ่ป็นปัญหา แตโ่ปรดอยา่ถบูรเิวณที�ฉีด และ
หากรูส้กึไมด่หีลังฉีด โปรดอยา่ฝืน ใหเ้ลี�ยงการอาบนํ�า ฯลฯ และคอยดอูาการ 

 สามารถใชช้วีติตามปกตไิดโ้ดยไมม่ปัีญหา แตโ่ปรดงดออกกําลังกายหนักหรอืดื�มสรุามากเกนิไปในวันที�รับการฉีด
วัคซนี 

 

ผลขา้งเคยีง 
 ผลขา้งเคยีงหลักๆ รวมถงึอาการปวดในบรเิวณที�ฉีด, ปวดหัว, อาการปวดที�ขอ้ต่อและกลา้มเนื�อ, ความเมื�อยลา้, 

หนาวสั�น และมไีข ้ผลขา้งเคยีงรุนแรงที�อาจเกดิขึ�นได ้เชน่ อาการช็อก หรอือาการแพรุ้นแรงเฉียบพลัน หากคณุ
สงัเกตวา่มอีาการใดที�เกี�ยวขอ้งหลังจากฉีดวัคซนี โปรดปรกึษาแพทยท์ี�ฉีดวัคซนีหรอืแพทยป์ระจําครอบครัว 

 

เกี�ยวกบัระบบบรรเทาความเดอืดรอ้นจากความเสยีหายตอ่สขุภาพจากการฉดีวคัซนี 

การฉีดวัคซนีอาจสง่ปัญหาตอ่สขุภาพ (อาการป่วยหรอืความทพุพลภาพ) แมว้า่นี�จะเป็นกรณีที�พบไดย้าก แตก็่มคีวาม
เสี�ยงที�จะเกดิขึ�นได ้จงึไดม้กีารจัดตั �งระบบบรรเทาขึ�นเพื�อเหตผุลนี� 
ในกรณีที�มคีวามเสยีหายต่อสุขภาพซึ�งเป็นผลมาจากวัคซนีป้องกันไวรัสโคโรนา จะมกีารบรรเทา (ค่าใชจ้่ายทาง

การแพทย,์ เงนิบํานาญเหตทุพุพลภาพ ฯลฯ) ภายใตพ้ระราชบัญญัตกิารสรา้งภมูคิุม้กนั โปรดปรกึษาเทศบาลเมอืงที�คณุ
อาศัยอยูเ่กี�ยวกบัขั �นตอนในการสมัคร 
 

 

เกี�ยวกบัการตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 
เมื�อตดิเชื�อ SARS-CoV-2 อาการจะคลา้ยกับผูป่้วยโรคหวัดที�พบเห็นทั�วไป เชน่ มไีขแ้ละไอ ในขณะที�มผีูป่้วยหลาย

รายหายจากโรคซึ�งมอีาการเพยีงเล็กนอ้ย ในกรณีอาการหนัก มอีาการปอดบวม เชน่ หายใจลําบากขึ�น อาจนําไปสูก่าร
เสยีชวีติได ้ 
 

ลักษณะเฉพาะของวัคซนีป้องกนัไวรัสโคโรนา (วัคซนีที�ผลติโดยบรษัิท Takeda) ที�ใชใ้นครั �งนี� 
ยานี�คอืวัคซนีโปรตนีลูกผสม ซึ�งนําโปรตนีลูกผสมที�สรา้งตามยนีของโปรตนีหนามของ SARS-CoV-2 (โปรตนีที�จําเป็น

สําหรับไวรัสในการเขา้สูเ่ซลลข์องมนุษย)์ มาทําเป็นอนุภาคนาโน แลว้เพิ�มสารเสรมิฤทธิ�ที�จะชว่ยเรง่การทํางานของภมูคิุม้กนั
เขา้ไป เมื�อโปรตนีหนามลกูผสมถกูนําเขา้สูเ่ซลลข์องมนุษยโ์ดยผ่านการฉีดวัคซนีดว้ยยานี� โปรตนีหนามของไวรัสจะถูกผลติ
ขึ�นในเซลลโ์ดยอาศัย mRNA จากนั�นการตอบสนองของนวิทรัลไลซิ�งแอนตี�บอดี� (Neutralizing Antibody) ตา้นโปรตนีหนาม 

และภมูคิุม้กนัเซลลจ์ะถกูกระตุน้ เพื�อป้องกนัการตดิเชื�อที�เกดิจาก SARS-CoV-2 

 
ยานี�มสีว่นประกอบดังตอ่ไปนี� 
สารออกฤทธิ� SARS-CoV-2 rS (โปรตนีหนามลกูผสมของ SARS-CoV-2) 

สารเตมิแตง่  Matrix-Aหมายเหต)ุ 

 Matrix-Cหมายเหต)ุ 

 di-Sodium Hydrogenphosphate Heptahydrate 

 Sodium Dihydrogenphosphate Monohydrate 

 โซเดยีมคลอไรด ์

 โพลซีอรเ์บต 80 

 สารปรับ pH 

หมายเหต)ุ มสีว่นผสมของคอเลสเตอรอล, Phosphatidyl Choline, di-Sodium Hydrogenphosphate Heptahydrate, 

Potassium Dihydrogen Phosphate, โพแทสเซยีมคลอไรด ์และโซเดยีมคลอไรด ์เป็นสารเตมิแตง่ 

 

 

 
Ministry of Health, Labor and Welfare

Novel Coronavirus Vaccines คน้หา 

หากคณุไมส่ามารถดเูว็บไซตไ์ด ้โปรดตดิตอ่เทศบาลทอ้งถิ�นของคณุ 

สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัประสทิธภิาพและความปลอดภัยของวัคซนี
ไวรัสโคโรนา โปรดเยี�ยมชมเวบ็ไซตว์คัซนีไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่ 

(Novel Coronavirus Vaccines) กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และ
สวัสดกิาร 


