
 

 

คาํแนะนําเกี�ยวกบัวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนา 
(สําหรับการฉีดวัคซนีกระตุน้ (เข็มที� 4)) 

 
เกี�ยวกบัวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนา 

การฉีดวัคซนีนี�เป็นสว่นหนึ�งของโปรแกรมการฉีดวัคซนีไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่(SARS-CoV-2) โดยรัฐบาลกลาง
และทอ้งถิ�น ซึ�งจะใชง้บประมาณของรัฐบาล ผูท้ี�ตอ้งการรับวัคซนีสามารถฉีดไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้่าย ทั �งนี� การฉีดวัคซนีนี�
เป็นวัคซนีกระตุน้ (เข็มที� 4) จะใชสํ้าหรับผูท้ี�มอีาย ุ60 ปีขึ�นไป, ผูท้ี�มอีาย ุ18 ปีขึ�นไปและมโีรคประจําตัว และผูท้ี�แพทย์
เห็นวา่มคีวามเสี�ยงที�จะมอีาการหนัก 

 
ผลลพัธข์องวคัซนีและวธิกีารใช ้

วัคซนีที�จะใชใ้นครั �งนี�เป็นของบรษัิท Pfizer การฉีดเข็มที� 4 จะดําเนนิการเพื�อป้องกันไมใ่หเ้กดิอาการหนักจากการ
ตดิเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่

จากการวจิัยในตา่งประเทศ มรีายงานวา่ในชว่งที�สายพันธุโ์อมคิรอนระบาด การฉีดวัคซนีนี�เป็นเข็มที� 4 ใหแ้กผู่ท้ี�
มอีาย ุ60 ปีขึ�นไปที�ฉีดวัคซนีเข็มที� 3 ไปแลว้เป็นเวลาหนึ�ง ทําใหม้ผีลดา้นการป้องกันไม่ใหต้ดิเพยีงชว่งสั �น ๆ แต่
ใหผ้ลดา้นการป้องกนัไมใ่หเ้กดิอาการหนักที�ไมล่ดลงแมจ้ะผา่นไป 6 สปัดาหห์ลังฉีดเข็มที� 4 แลว้ก็ตาม 

ชื�อผูจํ้าหน่าย Comirnaty การฉีดยาเขา้กลา้มเนื�อ 

ประสทิธภิาพและผลลัพธ ์ ป้องกนัโรคตดิเชื�อที�มสีาเหตมุาจาก SARS-CoV-2 

ความถี�และระยะเวลาในการฉีดวัคซนี 1 ครั �ง (หลังจากฉีดวัคซนีเข็มที� 3 แลว้ในชว่งระยะเวลาที�กําหนด) 
*การฉีดยาเขา้กลา้มเนื�อ 

เป้าหมายในการฉีดวัคซนี ผูท้ี�มอีาย ุ60 ปีขึ�นไป, ผูท้ี�มอีาย ุ18 ปีขึ�นไปและมโีรคประจําตัว 
และผูท้ี�แพทยเ์ห็นวา่มคีวามเสี�ยงที�จะมอีาการหนัก 

ปรมิาณในการฉีดวัคซนี 0.3 มล. ตอ่ครั �ง รวม 1 ครั �ง 
 ตามพระราชบัญญัตกิารสรา้งภูมคิุม้กัน การฉีดเข็มที� 4 จะตอ้งเวน้ระยะห่างจากเมื�อฉีดเข็มที� 3 เสร็จสมบูรณ์แลว้

อยา่งนอ้ย 5 เดอืน 
 สามารถฉีดวัคซนีนี�ได ้ไมว่า่เข็มที� 1 - 3 จะฉีดวัคซนีอะไรก็ตาม 
 แมจ้ะฉีดวัคซนีนี�กระตุน้ ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะสามารถป้องกันการเกดิอาการ ฯลฯ ไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ และ 

จําเป็นตอ้งดําเนนิมาตรการป้องกนัการตดิเชื�อที�เหมาะสมตอ่ไปไมว่า่จะฉีดวัคซนีหรอืไมก็่ตาม 
 
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 อยา่งที�บง่บอกถงึอาการแพ ้รวมถงึอาการทางผวิหนังและเยื�อเมอืกทั�วไป หายใจมเีสยีงหวดี 
หายใจลําบาก ภาวะหัวใจเตน้เร็วผดิปกต ิและภาวะความดันโลหติตํ�ากวา่ปกต ิผูท้ี�เกดิอาการเหลา่นี�ในการฉีดเข็มที� 1 - 3 จะไม่
สามารถรับวัคซนีเดยีวกนัเป็นวัคซนีเข็มที� 4 ได ้

 
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 ์หรอือยูใ่นชว่งใหน้มบตุร โปรดแจง้ตอ่แพทยใ์นระหวา่งการปรกึษากอ่นรับการฉีด

วัคซนี อยา่งไรก็ตาม แมว้า่จะยังไมไ่ดทํ้าการตรวจสอบยนืยันกบัสตูนิารแีพทย ์ก็สามารถฉีดวคัซนีได ้หากไดรั้บการ 
วนิจิฉัยจากแพทยผ์ูต้รวจสขุภาพเบื�องตน้แลว้วา่สามารถฉีดวัคซนีได ้

(ตอ่หนา้หลงั) 

  

สําหรบัวคัซนี 

บรษิทัไฟเซอร ์
(มถินุายน 2022) 

追加接種⽤説明書（ファイザー） 

タイ語 



ผลติภัณฑน์ี�มสีารเตมิแต่งที�ไม่เคยถูกใชใ้นวัคซนีมากอ่น หากคุณมภีาวะภูมไิวเกนิ หรอือาการแพย้าในอดตี โปรด
แจง้ตอ่แพทยใ์นระหวา่งการปรกึษากอ่นรับการฉีดวัคซนี 

 

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�าในวันที�ฉีดวัคซนีจะไมเ่ป็นปัญหา แตโ่ปรดอยา่ถบูรเิวณที�ฉีด 

 สามารถใชช้วีติตามปกตไิดโ้ดยไม่มปัีญหา แต่โปรดงดออกกําลังกายหนักหรอืดื�มสรุามากเกนิไปในวันที�รับ
การฉีดวัคซนี 

 

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

หนาวสั�น และมไีข ้ผลขา้งเคยีงรุนแรงที�อาจเกดิขึ�นได ้เชน่ อาการช็อก หรอือาการแพรุ้นแรงเฉียบพลัน เนื�องจาก
วัคซนีนี�เป็นวัคซนีชนดิใหม่ จงึมคีวามเป็นไปไดท้ี�จะเกดิอาการที�ยังไม่พบชัดเจน หากคุณสังเกตว่ามอีาการใดที�
เกี�ยวขอ้งหลังจากฉีดวัคซนี โปรดปรกึษาแพทยท์ี�ฉีดวัคซนีหรอืแพทยป์ระจําครอบครัว 

 แมจ้ะมนีอ้ยมาก แตก็่มรีายงานกรณีตัวอยา่งที�สงสยัวา่เกดิภาวะกลา้มเนื�อหัวใจอักเสบหรอืเยื�อหุม้หัวใจอักเสบหลัง
ฉีดวัคซนีครั �งที� 1 - 3 ดว้ย หากมอีาการเจ็บหนา้อก ใจสั�น หายใจไมส่ะดวก บวม ฯลฯ หลังฉีดไมก่ี�วัน กรุณาไปรับ
การตรวจที�สถาบันการแพทยโ์ดยเร็ว 

 การฉีดวัคซนีเข็มที� 3 มรีายงานว่าเกดิอาการบวมโดยเฉพาะที�ต่อมนํ�าหลอืงใตรั้กแรม้ากขึ�น (ประมาณ 5%) เมื�อ
เทยีบกับการฉีดวัคซนีเข็มที� 1 และเข็มที� 2 โดยมอีาการไม่รุนแรงและมักจะหายภายในไม่กี�วัน แต่หากมอีาการ 
บวมรนุแรงเรื�อรัง โปรดเขา้รับการตรวจที�สถาบันทางการแพทย ์

 แมจ้ะมโีอกาสนอ้ยมาก แตก็่มรีายงานวา่เกดิกลุม่อาการกลิแลง-บารเ์รหลังฉีดวัคซนี mRNA ดว้ย หากมอีาการมอื
เทา้ไมม่แีรง ชา ฯลฯ หลังฉีด ใหเ้ขา้รับการตรวจที�สถาบันการแพทยโ์ดยเร็ว 

 

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 ้ 
 
ลกัษณะเฉพาะของวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนา (วคัซนีที�ผลติโดยบรษิทัไฟเซอร)์ ที�ใชใ้นคร ั�งนี� 

ยานี�คือวัคซีน Messenger RNA (mRNA) และเป็นสูตรที� mRNA ซึ�งเป็นพิมพ์เขียวสําหรับโปรตีนหนาม (spike 
protein) ของ SARS-CoV-2 (โปรตนีที�จําเป็นสําหรับไวรัสในการเขา้สูเ่ซลลข์องมนุษย)์ ถกูหุม้อยูใ่นลพิดิเมมเบรน เมื�อ 
mRNA ถูกนําเขา้สู่เซลลข์องมนุษยโ์ดยผ่านการฉีดวัคซนีดว้ยยานี� โปรตนีหนามของไวรัสจะถูกผลติขึ�นในเซลลโ์ดย
อาศัย mRNA จากนั�นการตอบสนองของนิวทรัลไลซิ�งแอนตี�บอดี� (neutralizing antibody) ตา้นโปรตีนหนาม และ
ภมูคิุม้กนัเซลลจ์ะถกูกระตุน้ เพื�อป้องกนัการตดิเชื�อที�เกดิจาก SARS-CoV-2 
 

ยานี�มสีว่นประกอบดังตอ่ไปนี� 
สารออกฤทธิ�  โทซนิาเมแรน (Tozinameran) 

(mRNA ที�เขา้รหัสโปรตนีหนามอยา่งเต็มรปูแบบที�จะรวมเขา้กบัเมมเบรนของเซลลม์นุษย)์ 

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 คน้หา 

หากคณุไมส่ามารถดเูว็บไซตไ์ด ้โปรดตดิตอ่เทศบาลทอ้งถิ�นของคณุ 

สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัประสทิธภิาพและความปลอดภัยของวัคซนี
ไวรัสโคโรนา โปรดเยี�ยมชมเวบ็ไซตว์คัซนีไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่ 

(Novel Coronavirus Vaccines) กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และ
สวัสดกิาร 


