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ค�ำน�ำ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง 

อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น คัดกรองและเฝ้าระวังโรค กักตัวผู้มีความเสี่ยง 

รกัษาระยะห่างระหว่างบคุคล สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า งดจัดกจิกรรมทีร่วมกลุม่คนจ�านวนมาก ท�าความสะอาด 

สถานที่และพื้นผิวสัมผัสร่วม เป็นต้น แต่สิ่งท่ีเป็นความหวังของรัฐบาลและประชาชนในขณะนี้ คือ วัคซีนป้องกันโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า วัคซีนโควิด 19 นั้น ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดหาวัคซีนดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด 

เท่าที่ศักยภาพของประเทศจะด�าเนินการได้

เนื่องจากองค์ความรู้ของโรคโควิด 19 และวัคซีนโควิด 19 มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ เพ่ือให้การด�าเนินงาน

สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กรมควบคมุโรคจงึได้จดัท�าแนวทางการให้บรกิารวคัซนีโควดิ 19 ในสถานการณ์

การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ที่มีการปรับเพิ่มเติมเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

การระบาดในปัจจบัุนจากเชือ้กลายพนัธุ ์รวมถึงความคบืหน้าการบริหารจดัการวคัซีนโควิด 19 ในประเด็นทีส่�าคัญต่าง ๆ  

โดยได้รบัความกรณุาจากศาสตราจารย์ แพทย์หญงิกลุกัญญา โชคไพบลูย์กจิ ศาสตราจารย์ แพทย์หญงิศศิโสภณิ เกยีรตบิรูณกุล 

แพทย์หญงิจไุร วงศ์สวสัดิ ์รวมถงึคณาจารย์จากโรงเรียนแพทย์ สมาคมและราชวทิยาลัยแพทย์สาขาต่าง ๆ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผูเ้ชีย่วชาญจากกรมควบคมุโรคและส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ในการทบทวนองค์ความรู้และขัดเกลาเนือ้หา

อย่างดียิ่ง

กรมควบคุมโรค 
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1

ควำมรู้เบื้องต้นสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19

และสถำนกำรณ์กำรให้วัคซีนโควิด 19 ทั่วโลก

เรียบเรียงโดย กองโรคติดต่อทั่วไป

โควิด 19 (coronavirus disease 2019, COVID-19) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซาร์ส-โควี-2 

(SARS-CoV-2) ซึ่งได้มีการค้นพบการระบาดครั้งแรกที่เมืองอู ่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ช่วงปลายปี  

พ.ศ. 2562 และได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เชื้อซาร์ส-โควี-2 เป็นไวรัสชนิด  

(+) Single strand RNA อยู่ใน Coronaviridae family จัดอยู่ใน Betacoronavirus เช่นเดียวกับ SARS-CoV 

และ MERS-CoV เชือ้นีม้เีปลอืกหุม้ (envelope) ซึง่เป็นสารจ�าพวกไกลโคโปรตนี เมือ่ส่องด้วยกล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอน

จะเหน็กลุม่ของคาร์โบไฮเดรตเป็นปุม่เรยีกว่า สไปค์ (spike) ยืน่ออกจากอนภุาคไวรสั ท�าให้มลีกัษณะคล้ายมงกฎุล้อมรอบ

เช้ือนี้มีระยะฟักตัวตั้งแต่ 2 - 14 วัน เชื้อนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านฝอยละอองจากการไอ 

จาม น�้ามูก น�้าลาย เสมหะของผู้ป่วย รวมทั้งการสัมผัสพื้นผิวหรือุปกรณ์ท่ีปนเปื้อนเชื้ออัตราการแพร่กระจายเช้ือ

เฉลี่ย 2 - 4 คน (Basic reproductive number: R
0 
เท่ากับ 1.4 – 3.9) ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของประชากร 

สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีการระบายอากาศไม่ดี หรือมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย รวมถึงการ

ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันและการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น ผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะมีอาการ

ระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ มีไข้ ไอ มีน�้ามูก หายใจถี่ และหายใจล�าบาก นอกจากนี้ อาจมีอาการทางระบบอื่น 

ร่วมด้วย เช่น จมูกไม่ได้กลิ่น  ลิ้นไม่รับรส  ผื่น  ตาแดง  และท้องเสีย เป็นต้น ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจท�าให้เกิด 

ภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต จากอาการแสดงที่เกิดขึ้นหลายประการ

คล้ายคลึงกับไวรัสชนิดอ่ืนที่ก ่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ จึงต้องอาศัยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 

เพื่อยืนยันเชื้อ โดยการรักษาจะมีการรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการป่วย และการให้ยาต้านไวรัส 

ในรายที่มีอาการมากหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงได้ เช่น ผู้สูงอายุหรือมีโรคประจ�าตัว เป็นต้น ส�าหรับ

กลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย แต่ในกลุ่มเส่ียงสูงท่ีอาจเกิดการสัมผัสเชื้อมาก ได้แก่  

ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู ้ป่วยโรคโควิด 19 ท้ังที่อยู ่ร่วมที่พักอาศัย ที่ท�างานหรือพื้นที่อื่น ๆ เดียวกัน ผู ้ที่อาศัยในพื้นท่ี

เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคหรือประเทศหรือเมืองท่ีมีการระบาดของโรคอย่างต่อเน่ือง แรงงานต่างด้าว ผู ้ที่อาศัย 

ในสถานทีแ่ออดั เช่น สถานสงเคราะห์  สถานพักฟ้ืน  หรือราชฑัณท์ เป็นต้น ผู้ทีเ่ดินทางเข้า-ออก หรือแวะเปล่ียนเครือ่งบิน 

ในประเทศหรือเมืองท่ีมีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลที่ท�างาน 

ให้บรกิารนกัท่องเทีย่ว ผูท้ีม่อีายมุากกว่า 50 ปี และมโีรคประจ�าตวัเรือ้รงั เช่น เบาหวาน โรคหลอดเลอืด และหวัใจ เป็นต้น 
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แม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้จะไม่มีอาการรุนแรง เพียงประมาณ ร้อยละ 20 เท่าน้ัน ที่มีอาการป่วย  

และมีอัตราการเสยีชีวติต�า่กว่าร้อยละ 1 แต่เนือ่งจากเป็นโรคใหม่ จงึไม่มภีมูคิุม้กนัในคนท่ัวไป ท�าให้จ�านวนผูท้ีต่ดิเช้ือ

มีมาก จึงส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตจ�านวนมาก ท�าให้ระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ ซึ่งมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ใช ้

ในปัจจุบัน ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) และ

การกักตัว ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจ และไม่สามารถป้องกันการ 

แพร่ระบาดของโรคได้อย่างสมบูรณ์ หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน 

โควิด 19 ซึ่งเป็นความหวังใหม่ในการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่ระบาดของโรค และการลดความรุนแรงจาก 

การติดเช้ือ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการรายงานเช้ือ SARS-CoV-2 หลายสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปจากเดิม ที่มีการแพร่

ระบาดได้ไวมากขึ้น และอาจท�าให้มีอาการรุนแรงขึ้น รวมถึงอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด ซึ่งต้องมีการ

ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดต่อไป

สถำนกำรณ์กำรระบำดระดับนำนำชำติและประเทศไทย

จากข้อมลูขององค์การอนามัยโลก ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 พบผูต้ดิเชือ้ทัว่โลก 190 ล้านคน ผูเ้สยีชวิีต  

4.1 ล้านคน โดยพบผูป่้วยสะสมสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คือ สหรัฐอเมริกา (ผู้ติดเชือ้ 34,097,758 คน เสียชวีติ 608,811 คน) 

อนิเดยี (ผูป่้วย 31,144,229 คน เสยีชวีติ 414,108 คน) บราซิล (ผู้ป่วย 19,376,574 คน เสียชวีติ 542,214 คน) รัสเซยี  

(ผูป่้วย 5,884,593 คน เสยีชีวิต 145,975คน) และฝรัง่เศส (ผูป่้วย 5,794,763 คน เสยีชวีติ 110,507 คน) ส�าหรบัสถานการณ์

การระบาดของประเทศไทย ข้อมลู ณ วนัที ่20 กรกฎาคม 2564 พบผูป่้วยยนืยนัสะสม 403,523 ราย เสยีชวีติสะสม 3,341 ราย 

อกีท้ังในระยะทีผ่่านมามรีายงานพบเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ 

โดยข้อมลูการเฝ้าระวงัทัง้ประเทศ ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2564 ถงึ 9 กรกฎาคม 2564 

พบสายพนัธุอ์ลัฟา จ�านวน 11,267 ราย (74.08%) สายพนัธุเ์ดลตา จ�านวน 3,672 ราย (24.14%) และสายพนัธุเ์บตา จ�านวน 

271 ราย (1.78%) โดยสดัส่วนสายพันธุท์ีเ่ฝ้าระวงัสะสมทัง้ประเทศ พบสายพนัธุอ์ลัฟามากทีส่ดุ แต่มแีนวโน้มลดลง ส่วนสาย

พนัธุเ์ดลตา มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ทกุสปัดาห์

สถำนกำรณ์กำรให้วัคซีนโควิด 19 ทั่วโลก

 จากสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 นานาประเทศทัว่โลกจงึมกีารพฒันาวคัซีนซ่ึงเป็นเครือ่งมอื 

ในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้มีการให้วัคซีนในทุกประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

พบว่าทั่วโลกมีการให้วัคซีนโควิด 19 เป็นจ�านวน 3,657 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั่วโลก โดยประเทศ

ที่มีการให้วัคซีนโควิด 19 สูงสุด 5 อันดับแรก1 ได้แก่ 

 1. ประเทศจีน จ�านวน 1,457 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 15.9 ของประชากร 

 2. อินเดีย จ�านวน 404 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของประชากร

 3. สหรัฐอเมริกา จ�านวน 337 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 48.9 ของประชากร
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 4. บราซิล จ�านวน 124 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของประชากร

 5. เยอรมนี จ�านวน 85 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 45.9 ต่อประชากร

 ส�าหรับประเทศไทย เริ่มมีการให้วัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 25642 มีการให้

วัคซนีโควดิ 19 สะสม 14,547,244 โดส แบ่งเป็นการให้วคัซนีเขม็ที ่1 จ�านวน 11,067,518 ราย  แบ่งเป็นวคัซนี Sinovac 

จ�านวน 4,264,394 โดส วัคซีน AstraZeneca จ�านวน 6,332,899 โดส และวัคซีน Sinopharm จ�านวน 470,225 โดส  

เมือ่จ�าแนกตามกลุม่เป้าหมาย พบว่า เป็นบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมคัรสาธารณสขุหมูบ้่าน (อสม.) 1,210,915 ราย  

เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 800,068 ราย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 2,247,560 ราย บุคคลที่มีโรคประจ�าตัว 

1,167,590 ราย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 5,641,385 ราย การให้วัคซีนเข็มที่ 2 จ�านวน 3,479,726 ราย แบ่งเป็นวัคซีน 

Sinovac จ�านวน 3,343,918 โดส วคัซนี AstraZeneca จ�านวน 130,841 โดส และวคัซีน Sinopharm จ�านวน 4,967 โดส  

เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า เป็นบุคลากรทางการแพทย์และอสม. 892,438 ราย เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัส 

ผู้ป่วย 482,019 ราย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 150,000 ราย บุคคลที่มีโรคประจ�าตัว 223,603 ราย และประชาชน

ในพื้นที่เสี่ยง 1,731,666 ราย จังหวัดที่มีการให้วัคซีนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (เข็มที่ 1 จ�านวน 377,1946 โดส 

และเข็มที่ 2 จ�านวน 944,831 โดส ) ภูเก็ต (เข็มที่ 1 จ�านวน 401,808 โดส และเข็มที่ 2 จ�านวน 320,206 โดส) 

สมทุรปราการ (เขม็ที ่1 จ�านวน 519749 โดส และเขม็ที ่2 จ�านวน 95,437 โดส ) นนทบรุ ี(เขม็ที ่1 จ�านวน 437,912 โดส 

และเข็มที่ 2 จ�านวน 156,721 โดส) ชลบุรี (เข็มที่ 1 จ�านวน 321,245 โดส และเข็มที่ 2 จ�านวน 112,624 โดส )

เอกสำรอ้ำงอิง

 1. CNN Health.Tracking Covid-19 vaccinations worldwide. [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 

2564.] https://edition.cnn.com/interactive/2021/health/global-covid-vaccinations

 2. ฐานข้อมูล MOPH Immunization Center [สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2564.]
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ควำมรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19

นายแพทย์ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ และศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กำรพัฒนำวัคซีนซำร์ส-โควี-2 (โควิด 19) ในปัจจุบัน

จากข้อมลูของทางองค์การอนามยัโลก (World Health Organization, WHO) ณ วนัที ่ 20 กรกฎาคม 25641 

พบว่า มีวัคซีนโควิด 19 จ�านวน 292 ชนิดที่ถูกผลิตขึ้น โดยมีจ�านวน 184 ชนิด ที่ก�าลังอยู่ในช่วงการทดลองกับสัตว์  

และมีจ�านวน 108 ชนิด ที่ก�าลังศึกษาในมนุษย์ซ่ึงวัคซีนเหล่านี้มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีหลากหลาย โดยอาศัย 

องค์ความรู้ในเรื่องของโครงสร้างของไวรัสซาร์ส-โควี-2 กระบวนการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ และการตอบสนอง

ของร่างกายเมื่อมีการติดเชื้อมาประยุกต์ใช้ในการสร้างวัคซีน ส�าหรับโครงสร้างของไวรัสซาร์ส-โควี-2 นั้นจะมีปุ่มยื่น 

ที่เรียกว่า โปรตีนสไปค์ (spike protein) ซึ่งเป็นไกลโคโปรตีนที่ท�าหน้าท่ีจับกับตัวรับ angiotensin-reverting 

enzyme-2 (ACE2) receptor ซึ่งอยู่บนผิวของเซลล์ของระบบทางเดินหายใจ หลอดเลอืด และล�าไส้ เมือ่ส่วนของ 

โปรตีนสไปค์ทีเ่รยีกว่า receptor-binding domain (RBD) จบักับตัวรับ ACE2 ของคนแล้ว ไวรัสจะสามารถเข้าเซลล ์

ท�าให้เกิดการติดเชื้อและอาการเจ็บป่วยตามมา2 ดังนั้นวัคซีนส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้ร่างกายผลิต 

ภูมิต ้านทานต่อโปรตีนสไปค์เป็นส�าคัญ ซึ่งพบว่าผู ้ป ่วยท่ีหายจากโรคโควิด 19 จะมีระดับแอนติบอดีท่ีสูง  

ต่อโปรตีนสไปค์ โดยเฉพาะในส่วนของ RBD (anti-RBD antibody) เราจึงใช้ระดับแอนติบอดีต่อ RBD เป็นตัวช้ีวัด 

ระดับภูมิต้านทานโรคและการตอบสนองต่อวัคซีน

เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด 19 ที่มีการศึกษาในมนุษย์ในขณะนี้แบ่งออกเป็น 4 กระบวนการหลัก คือ

1. วัคซีนชนิดสำรพันธุกรรม ได้แก่ วัคซีนดีเอ็นเอ (DNA) หรือเอ็มอำร์เอ็นเอ (messenger RNA, mRNA)

เป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ซึ่งมีการคิดต่อยอดมานานกว่า 30 ปี โดยการสังเคราะห์สาร  

ดีเอ็นเอหรือสารเอ็มอาร์เอ็นเอที่ก�ากับการสร้างโปรตีนสไปค์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2 โดยพบว่า วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ 

สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันข้ึนสูงมาก และวิธีในการบริหารง่ายกว่าดีเอ็นเอ จึงน�ามาผลิตเป็นวัคซีนป้องกันอีโบล่า 

และยังอยู ่ในขั้นตอนพัฒนาเพื่อเป็นวัคซีนรักษามะเร็งบางชนิด เนื่องจากเอ็มอาร์เอ็นเอเป็นสารที่ไวต่อการ  

ถูกท�าลายจึงต้องใช้สารเสริมฤทธิ์ (adjuvants) ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์จากไขมัน (lipid nanoparticle) เพื่อเป็นตัว 

ห่อหุ้มป้องกันและส่งเอ็มอาร์เอ็นเอให้เข้าเซลล์เพื่อให้ไปก�ากับให้เซลล์ผลิตสารโปรตีนสไปค์ ท�าให้เซลล์ระบบ

ภูมิคุ ้มกันของร่างกายสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้าน2,3 เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ง ่ายจึงท�าให้วัคซีนนี้ 

ถูกน�ามาทดสอบได้ก่อน ซึ่งพบว่ามี 2 ชนิด คือ วัคซีนของบริษัท Pfizer และ Moderna ที่ออกมาก่อน 

มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 954,5 และ 946,7 ตามล�าดับ วัคซีนทั้ง 2 ชนิดเมื่อออกมาได้รับการตอบรับอย่างดี และเป็น 

ผลให้มีการลดลงของอุบัติการณ์ของประเทศที่ฉีดวัคซีนนี้ได้อย่างครอบคลุมมาก เช่น ประเทศอิสราเอล อังกฤษ 

และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น จากรายงานการใช้วัคซีนของบริษัท Pfizer ในอิสราเอลหลังฉีดไปกว่า 1 ล้านโดส  
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พบมีประสิทธิภาพร้อยละ 46 ตัง้แต่ 14 วนัหลงัฉีดเขม็แรก และร้อยละ 92 หลงัฉีดเขม็ที ่28 ปัจจุบนัมกีารใช้วคัซีนกลุ่มนี ้

ไปแล้วกว่า 200 ล้านโดส พบมีความปลอดภัยสูง

วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอทั้ง 2 ชนิดนี้ต้องเก็บที่อุณหภูมิต�่ามาก คือ วัคซีนของบริษัท Pfizer เก็บที่ -70 (หรือ  

-20 แต่อายุใช้งานจะสั้นลงบ้าง) องศาเซลเซียส5 และวัคซีนของบริษัท Moderna เก็บที่ -20 องศาเซลเซียส7 ท�าให้

เป็นอุปสรรคต่อการใช้ในประเทศเมืองร้อน มีความพร้อมต�่าในการรักษาลูกโซ่ความเย็นท่ีต้องการ นอกจากนี้อาจม ี

การแพ้สารนาโนพาร์ติเคิลแต่หลังจากมีการใช้วัคซีนเหล่านี้ไปประมาณ 10 ล้านโดส ในอเมริกา พบอัตราการแพ้

วัคซีนของบริษัท Pfizer 4.7 ต่อล้านโดส และ Moderna 2.5 ต่อล้านโดส ตามล�าดับ9 และยังพบว่าวัคซีนกลุ่มนี้ยังมี 

ความปลอดภัยในหญงิต้ังครรภ์อกีด้วย โดยมีการศกึษาโดยให้วคัซีนทัง้ 2 บริษทันีก้บัหญงิต้ังครรภ์จ�านวน 3,958 คน 

พบว่าอัตราการเกิดอาการข้างเคียง ไม่ต่างจากหญิงไม่ต้ังครรภ์10 นอกจากนี้การศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ 84 คน 

และหญิงให้นมบุตร 31 คน พบว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันไม่ต่างจากหญิงไม่ตั้งครรภ์ และยังพบภูมิคุ้มกันนี้ 

ในน�้านมแม่อีกด้วย11

2. วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพำหะ (recombinant viral vector vaccine)

วัคซีนกลุ่มนี้ใช้ไวรัสท่ีสามารถตัดแต่งพันธุกรรม เช่น ไวรัสอะดีโน (adenovirus) เป็นไวรัสพาหะ โดยน�า 

สารพันธุกรรมที่ก�ากับการสร้างโปรตีนสไปค์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2 มาสอดใส่แทนส่วน E1gene ซ่ึงเป็นส่วน

พันธุกรรมที่จ�าเป็นในการแบ่งตัวของไวรัสพาหะ ท�าให้ไวรัสพาหะนี้ไม่สามารถแบ่งตัวก่อโรคได้ แต่จะก�ากับ  

ให้เซลล์ของมนุษย์สร้างโปรตีนสไปค์ที่มันพาไป โดยไวรัสพาหะที่มีการพัฒนา คือ ไวรัสอะดีโนของชิมแพนซี  

(chimpanzee adenovirus) โดยบริษัท Oxford–AstraZeneca ไวรัสอะดีโนของมนุษย์สายพันธุ์ 5 (human 

adenovirus type 5) โดยบริษัท CanSinoBio ไวรัสอะดีโนของมนุษย์สายพันธุ์ 26 (human adenovirus type 26) 

โดยบริษัท Johnson & Johnson และไวรัสอะดีโนของมนุษย์สายพันธุ ์ 5 และ 26 (human adenovirus 

type 5 and 26) โดยบริษัท Gamaleya ของประเทศรัสเซีย แม้วัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนเชื้อไวรัสที่มีชีวิตแต่เป็นไวรัส

พาหะทีถ่กูดดัแปลงพนัธกุรรมให้ไม่แบ่งตวั หรอืเป็นไวรสัทีอ่่อนฤทธิซ์ึง่ไม่ท�าให้เกดิโรค ข้อดขีองเทคโนโลยกีารผลิตนี ้คือ 

สามารถกระตุน้การสร้างภมูคิุม้กนัได้ด ี เนือ่งจากเป็นการเลยีนแบบการตดิเชือ้ตามธรรมชาต ิ ซึง่สามารถป้องกนัโรคได้ 

ตั้งแต่การฉีดเข็มแรก และอาจจะใช้เพียงโดสเดียวได้ เช่น วัคซีนของ Johnson & Johnson เป็นต้น ข้อเสียคือ 

หากผู้รับวัคซีนมีประวัติการติดเชื้อไวรัสอะดีโนตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดหวัดในช่วงที่ผ่านมาไม่นาน 

อาจท�าให้มีแอนติบอดีต่อไวรัสท่ีเป็นพาหะนี้ และส่งผลรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ ดังที่พบในการศึกษาของ 

วัคซีน CanSinoBio12 แต ่ ไม ่พบในการศึกษาของวัคซีนอื่น อาจเป ็นไปได ้ว ่ามีการรบกวนไม ่มากนัก 

ถ้ามีแอนติบอดีในระดับต�่า 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพระยะท่ี 3 ที่มีการตีพิมพ์พบว่า วัคซีนในกลุ่มนี้มีความหลากหลาย เนื่องจาก

ศึกษาในช่วงที่ไวรัสเริ่มมีการกลายพันธุ ์ ในหลายประเทศ พบว่าวัคซีนของบริษัท Oxford–AstraZeneca 

มีประสิทธิภาพรวมร้อยละ 79 แต่ป้องกันโรครุนแรงได้ร้อยละ 100 โดยประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจะดีขึ้น
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หากฉีด 2 เข็มห่างกันมากข้ึน13 วัคซีนของบริษัท Gamaleya (พบประสิทธิภาพร้อยละ 91.6)(14) และของบริษัท  

Johnson & Johnson ฉดีเพยีงเข็มเดยีว ศกึษาในประเทศบราซิลและแอฟรกิาใต้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเชือ้กลายพนัธุ ์สายพันธุ ์

B1.351 และ P2 (ซึ่งเป็นสายพันธุ ์ที่ ด้ือต่อวัคซีนอื่น ๆ ด้วย) พบป้องกันอาการปานกลางและรุนแรงได ้

ร้อยละ 66.9 แต่ป้องกันโรครุนแรงมากได้ร้อยละ 76.715

จากการใช้ในชีวิตจริง ในประเทศอังกฤษและทวีปยุโรปจนถึงปัจจุบันกว่า 140 ล้านโดส พบว่า 

มีประสทิธภิาพในการลดการระบาดได้ด ีรายงานจากประเทศสกอตแลนด์ทีใ่ช้วคัซีนของบรษิทั Oxford–AstraZeneca และ 

Pfizer เพยีง 2 ชนดิ พบว่า ประสทิธภิาพในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากโรคโควดิ 19 หลังจากฉดีเข็มเดียวได้พอ ๆ  กนั 

คือ ร้อยละ 88 และ 91 ตามล�าดับ16

เนื่องจากเป็นไวรัสเชื้อมีชีวิตแม้จะถูกท�าให้อ่อนฤทธิ์และไม่แบ่งตัว แต่ยังไม่มีข้อมูลในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

อย่างมาก จากการใช้วคัซนีของบรษิทั Oxford–AstraZeneca กว่า 200 ล้านโดส พบว่ามคีวามปลอดภยัสงู อย่างไรก็ดีมี

รายงานจากทวปียโุรปและอเมรกิาเกีย่วกับการเกิดภาวะ vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia (VITT) 

ซึ่งอาจท�าให้เกิด cerebral vein และ splanchnic vein thrombosis และเป็นภาวะรุนแรง ซึ่งพบทั้งหลังฉีดวัคซีน

ของบริษัท Oxford–AstraZeneca และ Johnson & Johnson ประมาณ 4-12 วัน ภาวะนี้พบในอัตรา 4 ต่อล้านโดส  

มักพบในผูที้ม่อีายนุ้อย แต่ยงัไม่ทราบปัจจยัเสีย่งทีช่ดัเจน องค์การอนามยัโลกรายงานว่า ยงัถอืว่าวคัซนีมคีวามปลอดภยัสงู17 

และเนื่องจากราคาที่ถูกกว่า สามารถเก็บในระบบลูกโซ่ความเย็นที่มีอยู่ได้ จึงท�าให้มีการใช้มากทั่วโลก

3. วัคซีนที่ท�ำจำกโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (protein subunit vaccine)

เทคโนโลยีการผลิตนี้มีการใช้มานาน และใช้ในการผลิตวัคซีนที่เป็นที่คุ้นเคย เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่และ

วัคซีนตับอักเสบบี เป็นต้น การผลิตวัคซีนโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตนี้ท�าโดยการผลิตโปรตีนสไปค์ของไวรัส 

ซาร์ส-โควี-2 แล้วน�ามาผสมกับสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เม่ือฉีดเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อต้าน

โปรตีนสไปค์ วัคซีนกลุ่มนี้ก�าลังมีการศึกษา แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการขึ้นทะเบียน เช่น วัคซีนของบริษัท Novavax 

ผลิตจาก Baculovirus และใช้สาร Matrix M saponin extract เป็น adjuvant พบว่ามีประสิทธิภาพสูง ป้องกันโรคได้ 

ร้อยละ 89.318 และมีความปลอดภัย ผลการศึกษาระยะที่ 2b จ�านวน 6,324 คน ในประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งส่วนใหญ่ 

ของเช้ือที่แยกได้เป็นสายพันธุ์ B1.351 ซึ่งค่อนข้างด้ือต่อวัคซีน พบประสิทธิภาพในการป้องกันโรคในผู้ที่ไม่ติดเชื้อ 

เอชไอวีได้ ร้อยละ 60.119 คาดว่าวัคซีนกลุ่มนี้จะมีการใช้มากขึ้นในอนาคต เพราะจะมีการปรับเปลี่ยนชนิดของโปรตีน

ได้ไม่ยาก ท�าให้สามารถผลิตเพื่อรองรับสายพันธุ์ดื้อยาในอนาคตได้ดี
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4. วัคซีนชนิดเชื้อตำย (inactivated vaccine)

วัคซีนกลุ ่มนี้ผลิตโดยน�าไวรัสซาร์ส-โควี-2 มาเลี้ยงขยายจ�านวนมาก และน�ามาฆ่าด้วยสารเคมีหรือ   

ความร้อน เมื่อฉีดวัคซีนจะกระตุ ้นให้ร ่างกายสร้างภูมิคุ ้มกันต่อไวรัสเชื้อตายดังกล่าว ข้อดีของเทคโนโลย ี

การผลิตนี้ คือ มีความคุ้นเคยในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัย เนื่องจากเทคโนโลยีนี้เป็นวิธีท่ีใช้กับวัคซีน  

ตับอักเสบเอ และโปลิโอชนิดฉีดซึ่งมีการใช้มานาน แต่มีข้อเสียคือ ผลิตท�าได้ช้าและมีราคาแพง เนื่องจากต้องเพาะเลี้ยง 

ไวรัสในห้องปฏิบัติการนิรภัยระดับสูง (biosafety level 3) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง จากการศึกษาพบว่าวัคซีนกลุ่มนี ้

กระตุ ้นภูมิคุ ้มกันได้ดีโดยพบว่า วัคซีนของบริษัท Sinovac มีจากการศีกษาในประเทศบราซิลในบุคลากร 

ทางการแพทย์ และพบว่าเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เป็นเชื้อกลายพันธุ ์ P1 และ P2 พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 50.7 ในการป้องกันโรคทั้งหมด และมีประสิทธิภาพ 83.7 ในการป้องกันโรคแบบปานกลางและหนัก และ

ป้องกันการนอนโรงพยาบาลและโรครุนแรงได้ ร้อยละ 10020 นอกจากนี้ ยังมีรายงานการใช้จริงกว่า 10 ล้านโดส 

ในประเทศชิลี พบว่าวัคซีนมีประสิทธิผลในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ร้อยละ 85 และป้องกันการเข้า

หอผู้ป่วยวิกฤตได้ ร้อยละ 89 ทั้ง ๆ ที่เชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ ์ที่กลายพันธุ ์21 ส่วนวัคซีนของบริษัท 

Sinopharm พบว่ามีประสิทธิภาพจากการศึกษาระยะที่ 3 ในประเทศจีนและหลายประเทศในตะวันออกกลาง  

พบประสทิธภิาพในการป้องกนัโรคได้ ร้อยละ 78.1 และป้องกนัการนอนโรงพยาบาลได้ รอัยละ 78.722 โดยในปัจจบุนัพบว่า

วัคซีนกลุ่มนี้มีความปลอดภัยสูงหลังจากมีการใช้ไปแล้วกว่า 300 ล้านโดส

ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับชนิดของวัคซีนโควิด 19 โดยแบ่งตามเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน2,3

กระบวนกำรผลิต ตัวอย่ำงวัคซีน(ผู้ผลิต) ข้อดี ข้อจ�ำกัด

วัคซีนชนิดอาร์เอ็นเอ

(RNA based vaccine)

• BNT162b2

  (BioNTech/Pfizer)

• mRNA-1273 

  (Moderna)

• CVnCoV (CureVac)

• ผลิตได้ง่าย รวดเร็ว

• กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี

• ปรับปรุงวัคซีนได้ง่ายหากมีการ

  กลายพันธุ์ของไวรัส

• ต้องเก็บรักษาวัคซีนที่อุณหภูมิต�่า 

–20 องศาเซลเซียส เนื่องจาก 

mRNA ถูกท�าลายได้ง ่ายยกเว้น 

CVnCoV ของบริษัท CureVac  

ที่สามารถเก็บที่อุณหภูมิ 3 - 5 

องศาเซลเซียสได้23 ส่วน mRNA-1273 

ของบริษัท Moderna อาจพิจารณา

เก็บในอณุหภูม ิ2 - 8 องศาเซลเซียสได้  

แต่จะมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจาก 

วันที่เก็บที่อุณหภูมิดังกล่าว7
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กระบวนกำรผลิต ตัวอย่ำงวัคซีน(ผู้ผลิต) ข้อดี ข้อจ�ำกัด

วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็น

พาหะ (recombinant 

viral vector vaccine)

• AZD1222 (Oxford–

  AstraZeneca)

• Ad5-nCoV (CanSino-

BIO)

•  Sputnik V (Gamaleya)

• Ad26.COV2.S (Johnson 

& Johnson)

• กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี 

• เลียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติ

ของไวรัสพาหะ โดยไวรัสพาหะ 

ไ ม ่ ส า ม า ร ถ แ บ ่ ง ตั ว ไ ด ้  จึ ง มี 

ความปลอดภัยสูง

• ผลิตไม่ยาก ราคาไม่แพง

• สร้างภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่โดสแรก และ

อาจใช้เพียง 1 โดสได้

• การเกิดภาวะ Vaccine-induced 

thrombotic thrombocytopenia 

(VITT) ซึ่งพบน้อยมาก

วัคซีนที่ท�าจากโปรตีน

ส่วนหนึ่งของเชื้อ

(protein subunit 

vaccine)

• EpiVacCorona (FBRI 

SRC  VB  VECTOR 

Rospot rebnadzor 

Koltsovo)

• NVX-CoV2373

  (Novavax)

• มีความปลอดภัยสูง ใช้กับผู้ที่มี

  ภูมิคุ้มกันบกพร่องได้

• สามารถผลิตวัคซีนได้ง่าย รวดเร็ว

• มีประสบการณ์จากการใช้วัคซีนที่ใช้

เทคโนโลยกีารผลิตเดยีวกนัมาก่อน เช่น 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนไวรัส 

ตับอักเสบบี เป็นต้น

• ออกสู่ตลาดช้า

วัคซีนชนิดเชื้อตาย

(inactivated vaccine)

• Coronavac (Sinovac)

• BBIBP-CorV 

 (Sinopharm, Beijing 

Institute of Biological 

Products)

• Covaxin (Bharat 

  Biotech)

• มีความปลอดภัยสูง ใช ้กับผู ้ที่มี

ภูมิคุ้มกันบกพร่องได้

• มีประสบการณ์จากการใช้วัคซีน

ที่ ใช ้ เทคโนโลยีการผลิตเดียวกัน 

มาก่อน เช่น วคัซนีไวรสัตบัอกัเสบเอ 

เป็นต้น

• ต้องให้วัคซีนซ�้าเพื่อช่วยกระตุ้น

  การสร้างภูมิคุ้มกัน

• มีต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากต้อง

เพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ

ระดับสูง 
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ข้อห้ำมและข้อควรระวังโดยทั่วไป
ข้อห้ำม
 - อาการแพ้รุนแรงจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งก่อน หรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน 
 - การฉีดในอายุที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
 - กรณีมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรพิจารณาเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนจนกว่าจะหาย
ข้อควรระวัง ของการฉีดวัคซีนทุกชนิด คือ

- ภาวะโรคเรื้อรังท่ีรุนแรงและยังควบคุมไม ่ได ้ ก�าเริบ หรืออาการยังไม ่คงที่  โดยเฉพาะ 
โรคท่ีเกี่ยวกับระบบหลอดเลือด หัวใจ ประสาท มะเร็ง เป็นต้น ภาวะเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์
ผู ้ดูแลก่อน ว่าสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่ ส่วนโรคเร้ือรังหรือโรคประจ�าตัวอื่น ๆ ท่ีมีอาการ 
คงที่ดี สามารถรับวัคซีนได้

- ผู้ท่ีมีภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุใด ๆ สามารถรับวัคซีนได้ แม้ว่าการสร้าง
ภูมิคุ ้มกันหลังการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ดีเท่าคนปกติ แต่วัคซีนยังมีประสิทธิภาพป้องกันโรคได้  
แต ่ควรมีการปรึกษาแพทย ์หากมีสภาวะภูมิคุ ้มกันอ ่อนแอมาก หรือก�าลัง รับยากดภูมิ  
ขนาดสูง แพทย์อาจมีการปรับหรือหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีน 

- หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดโรคโควิด 19 รุนแรงกว่าหญิงไม่ต้ังครรภ์ และอาจท�าให้ทารกคลอด 
ก่อนก�าหนดได้ แม้ว่าวัคซีนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษาในหญิงต้ังครรภ์ แต่การศึกษาในสัตว์ทดลอง 
ไม่พบว่าวัคซีนจะมีผลอันไม่พึงประสงค์ต่อการต้ังครรภ์ จึงแนะน�าให้หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีความเสี่ยง 

ต่อการรบัเชือ้ฉดีวคัซนีได้หลงัไตรมาสแรก (หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์) ส่วนหญงิให้นมบตุรสามารถฉดีวัคซนีได้

ผลกระทบของกำรกลำยพันธุ์ของไวรัสต่อวัคซีนที่มีกำรศึกษำในปัจจุบัน
ประสิทธิภาพของวัคซีนท่ีได้มีการศึกษานั้น เป็นข้อมูลที่ศึกษาถึงการป้องกันการติดเชื้อที่ยังไม่มีการ 

กลายพันธุ์เป็นหลัก แต่หลังจากที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 ทั่วโลกพบว่า วัคซีนโควิด 19 เหล่านี้  
มีประสิทธิภาพลดลงต่อสายพันธุ์ท่ีมีการกลายพันธุ์ ทั้งในการวัดระดับภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง และประสิทธิภาพ
ของวัคซีนที่ใช้จริงในปัจจุบัน เช่น วัคซีนของบริษัท Moderna สามารถสร้างภูมิคุ ้มกัน (neutralizing titer)   
ต่อสายพันธุ์ B1.1.7 ได้ดี แต่พบว่าการสร้างภูมิคุ ้มกันต่อ B1.351 ลดลงถึง 6.4 เท่า24 หรือวัคซีนของบริษัท 
Novavax ที่แม้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนต่อสายพันธุ ์ B.1.1.7 จะอยู่ที่ร้อยละ 89 ซ่ึงใกล้เคียงกับการศึกษา 
ก่อนหน้าน้ี แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนต่อสายพันธุ์ B1.351 พบว่าลดลงเหลือร้อยละ 60.119 ในการป้องกันโรค  
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนต่อสายพันธุ ์กลายพันธุ ์ต ่าง ๆ พอจะสรุปได้ว่า  
แม้ประสทิธภิาพทีจ่ะป้องกนัการตดิเชือ้ทัง้หมดจะลดลงไปในภาพรวม สอดคล้องกบัระดับ neutralizing antibody ต่อ
เชื้อกลายพันธุ์ที่ต�่ากว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม แต่การป้องกันโรคชนิดรุนแรงยังได้ผลค่อนข้างดี เช่นวัคซีนของ Oxford–Astra-
Zeneca มีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์ B 1.617.2 ที่ระบาดเข้ามาใหม่ ลดลงเหลือร้อยละ 60 แต่ยังป้องกัน
การป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลได้สูงร้อยละ 9225 
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ล่าสุดจากศึกษาในประเทศไทยพบว่า หลังจากฉีดวัคซีนของ Sinovac 2 เข็ม มีระดับ neutralizing antibody 
ต่อสายพันธุ์ B1.617.2 ต�่ามากจนไม่สามารถตรวจวัดระดับได้ในบางคน26 แต่มีข้อมูลว่าวัคซีนยังป้องกันโรครุนแรง
จากเชื้อกลายพันธุ์ได้ดีเช่นเดิม (ข้อมูลโดยส�านักระบาดวิทยา) จึงมีการพิจารณาฉีดวัคซีนเพิ่มในกลุ่มบุคลากรด่านหน้า
เพื่อให้ป้องกันการติดเชื้อและรักษาความสามารถในการปฏิบัติงานในช่วงระบาด ซ่ึงมีข้อมูลเบ้องต้นว่า หากฉีดวัคซีน  
AstraZeneca ต่อจากวัคซีน Sinovac จะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นมากได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนชนิดของ
วัคซีนในเข็มกระตุ้นยังเป็นการช่วยกระตุ้นภูมิระบบเซลล์ (cell mediated immunity: CMI) เนื่องจากวัคซีนของ  
Sinovac การการตอบสนองระบบ CMI ต�่า ดังนั้น ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา จึงมีการแนะน�าให้
บคุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทีเ่คยได้รบัวคัซนี Sinovac 2 เขม็ มานานกว่า 3-4 สปัดาห์ ให้ฉดีกระตุน้ซ�า้เป็นเขม็ท่ี 3  
ด้วยวัคซีน AstraZeneca หรือ mRNA เพื่อกระตุ้นให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อให้มีอยู่ในระดับสูง และมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรคจากเชื้อกลายพันธุ์ได้ดีขึ้น ส่วนประชาขนท่ัวไปจะได้มีการพิจารณากสนฉีดกระตุ้นต่อไป และอาจมีการน�า
วัคซีนรุ่นใหม่ที่มีการปรับปรุงให้สามารถกระตุ้นภูมิต่อสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้ดีขึ้นมาใช้ในอนาคต

เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของวัคซีนโควิด 19 ที่มีใช้ในปัจจุบัน 
วัคซีนแต่ละตัวมีข้อดีและข้อด้อย ที่ส�าคัญคือ ไม่สามารถน�าผลการศึกษาของวัคซีนต่างชนิดในคนละ

กลุ่มประชากร และคนละเวลามาเปรียบเทียบกันโดยตรงได้ เพราะปัจจัยในเรื่องของแบบแผนการศึกษา ลักษณะ
ประชากร ลักษณะของเชื้อท่ีระบาดและวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ดีจากผลการศึกษาที่รายงาน  
มามากขึน้ ท�าให้พอจะสรปุข้อดแีละข้อด้อยของแต่ละวคัซีนจากการศกึษาและประสบการณ์การใช้จรงิ ซ่ึงมใีช้ หรือก�าลงั
จะมใีช้ในประเทศไทยได้ ซึง่จ�าเป็นต้องรูเ้ท่าทนักจ็ะเป็นประโยชน์ในการใช้วคัซีนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ชนดิของวคัซนี
ตำมรำยผูผ้ลติ ข้อดี ข้อด้อย

Oxford–
AstraZeneca

- ประสิทธิภาพเกิดข้ึนเร็ว ตั้งแต่หลังการฉีด
เข็มแรกเพียง 2 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพ
เกดิเตม็ที ่ และจากประสบการณ์ในประเทศ
สกอตแลนด์ป ้องกันการป่วยหนักและ
นอนโรงพยาบาลได้ร้อยละ 89 หลังฉีด 
เข็มแรก ไม่แตกต่างจากวัคซีนของบริษัท 
Pfizer ซึง่ป้องกนัได้ร้อยละ 9116

- จะมีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงมาก
ในกรณีที่มีการระบาด เพราะจะท�าให้เกิด
ภูมิคุ ้มกันท่ีสูงอย่างรวดเร็ว เมื่อฉีดแบบ 
ปพูรมเป็นวงกว้าง จะยติุการระบาดได้เรว็

- มีการรับรองและยอมรับในประเทศในทวีป
ยุโรปและอเมริกา อาจท�าให้เกิดอุปสรรค
น้อยกว ่าในการต ้องเดินทางเข ้าเมือง 
ในประเทศเหล่านัน้

- มีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้บ่อย มีไข้ เพลีย  
ได้ถงึร้อยละ 70-80 แต่ส่วนใหญ่อาการไม่มาก

- สัมพันธ์กับภาวะ VITT แต่พบน้อยประมาณ  
1 ต่อแสนถึง 1 ต่อล้านโดส โดยในประเทศไทย
คาดการณ์ว่าจะมอีบุติัการณ์ต�า่กว่านีเ้พราะมี
พนัธกุรรมทีเ่ก่ียวข้องกับโรคท่ีคล้ายคลึงโรคนี้ 
(HLA-DRB1*03:01 and HLA-DQB1*02:01) 
ต�่ามาก แต่เป็นภาวะที่รักษาได้ ซึ่งวิเคราะห์
ความเส่ียงในข้อนีจ้ะพบว่าประโยชน์จากวคัซนี
ยงัสงูกว่ามาก

- แม้จะไม่มีข้อมูลการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์
และผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพร่องอย่างมาก แต่หาก
ไม่มวีคัซนีอืน่เป็นทางเลือก การใช้วคัซนีกย็งัมี
ประโยชน์กว่าการเสีย่งทีจ่ะติดเช้ือและเป็นโรค
โควดิ19 ซ่ึงจะมคีวามรนุแรงและอนัตรายในคน
กลุม่นีม้ากกว่าความเส่ียงจากการฉดีวคัซีน

- เป็นเทคโนโลยีใหม่ ยังไม่แน่ใจว่าการมี
แอนติบอดีต่อไวรัสท่ีเป็นพาหะ (anti-vector 
antibody) จะลดทอนประสทิธิภาพในการฉดี
ครัง้ต่อ ๆ ไปหรอืไม่
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ชนดิของวคัซนี
ตำมรำยผูผ้ลติ ข้อดี ข้อด้อย

Sinovac,
Sinopharm

- มอีาการข้างเคียงน้อย 
- เป็นวคัซนีเชือ้ตายจงึไม่ต้องกงัวลในการใช้กบั 

ผูท้ีมี่ภมูคิุม้กันบกพร่องและหญงิต้ังครรภ์ 
- เทคโนโลยีในการผลิต เป็นแบบที่เคยมีการ

ใช้มาก่อนในวัคซีนตัวอื่น ๆ เช่น โปลิโอ  
ไวรัสตับอักเสบเอ ท�าให้มีความไว้วางใจ 
ในความปลอดภยัระยะยาว

- ประสิทธิภาพจะยังเกิดไม่เต็มท่ีหลังเข็มแรก  
ต้องฉดีครบ 2 เขม็ จงึจะมปีระสทิธภิาพเกิด
ได้เตม็ที่ 

- มรีายงานอาการข้างเคยีง ซึง่คล้ายอาการทาง
ระบบประสาท ที่เรียกว่า Immunization 
stress-related response (ISRR) ซึง่พบใน
ช่วงทีร่ะดมฉดีให้บคุลากรทีอ่ายนุ้อยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จึงท�าให้เกิดความระแวงและ 
ไม่มัน่ใจ

- เนือ่งจากการศกึษามน้ีอยกว่า การใช้ส่วนใหญ่
จะอยู่ในประเทศที่ก�าลังพัฒนาท�าให้การเก็บ
ข้อมลูไม่เป็นระบบและไม่มากพอ จงึยงัไม่เป็น
ทีย่อมรบัของประเทศในทวปียโุรปและอเมรกิา

Pfizer, Moderna - มีข้อมูลการศึกษาและใช้จริงในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป  
ซึ่งเห็นผลประสิทธิภาพสูงมาก รวมทั้ง
การศึกษาในประเทศอิสราเอล พบว่า
วัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดได้ 
ร้อยละ 95 ป้องกนัการตดิเชือ้ทีไ่ม่มอีาการได้ 
ร้อยละ 91 ป้องกันการนอนโรงพยาบาล 
เนื่ อ งจากป ่ วยหนั กและ เสี ยชี วิ ต ได ้ 
ร้อยละ 9727 และการศกึษาในประเทศองักฤษ
พบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อได ้
ร้อยละ 70 ตั้งแต่หลังการฉีดเข็มแรก28  

และในประเทศสกอตแลนด์พบว่าวัคซีน
สามารถป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ถึง
ร้อยละ 91 ตั้งแต่หลังการฉีดเข็มแรก16

- มีอาการข้างเคียงพบได้บ ่อย ประมาณ 
ครึง่หนึง่ แต่ส่วนใหญ่ไม่รนุแรง

-  เป็นเทคโนโลยีใหม่ ท�าให้มีความระแวงถึง 
ผลข้างเคยีงในระยะยาว 
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ชนดิของวคัซนี
ตำมรำยผูผ้ลติ ข้อดี ข้อด้อย

Pfizer, Moderna - มีข ้อมูลการใช้ในหญิงต้ังครรภ์และผู ้ ท่ี
ภมูคุ้ิมกนับกพร่องว่าปลอดภยัและได้ผลดี

- มีการรับรองและยอมรับส�าหรับประเทศ
ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา อาจท�าให้
เกิดอุปสรรคน้อยกว่าในการต้องเดินทาง 
เข้าเมอืงในประเทศเหล่านัน้

Johnson & 
Johnson

- ฉดีเขม็เดยีว
- เ ลี ย น แ บ บ ก า ร ติ ด เชื้ อ ไ ว รั ส อ ะ ดิ โ น 

ตามธรรมชาติ จึงไม ่มีความกังวลเร่ือง 
ผลข้างเคยีงระยะยาว

- มีการรับรองและยอมรับส�าหรับประเทศ
ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา อาจท�าให้
เกิดอุปสรรคน้อยกว่าในการต้องเดินทาง 
เข้าเมอืงในประเทศเหล่านัน้

- แม้จะไม่มีข้อมูลการศึกษาในหญิงต้ังครรภ์
และผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพร่องอย่างมากแต่หาก
ไม่มวีคัซนีอืน่เป็นทางเลือก การใช้วคัซนีกย็งัมี
ประโยชน์กว่าการเส่ียงทีจ่ะติดเชือ้และเป็นโรค
โควดิ 19 ซึง่จะมคีวามรุนแรงและอนัตรายใน
คนกลุม่นีม้ากกว่าความเสีย่งจากการฉีดวคัซีน

- เป็นเทคโนโลยีใหม่ ยังไม่แน่ใจว่า การมี
แอนติบอดีต่อไวรัสที่เป็นพาหะจะลดทอน
ประสิทธภิาพในการฉดีคร้ังต่อ ๆ ไปหรอืไม่
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กลไกกำรขับเคลื่อนและกำรเตรียมบุคลำกรในกำรด�ำเนินงำน

เรียบเรียงโดย กองโรคติดต่อทั่วไป

กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในระดับพื้นที่

การให้วัคซีนโควิด 19 ซึ่งเป็นวัคซีนใหม่ส�าหรับควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ต้อง 

ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นจ�านวนมาก และภายในระยะเวลาที่จ�ากัด การเตรียมทีมท�างานจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ม ี

ความส�าคญั เพือ่แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและจดัระเบยีบการท�างาน ในแต่ละระดับ ดังนี้

1. ระดับจังหวัด

ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้จังหวัดได้มีกลไกในการบริหารจัดการและ 

ก�ากับติดตาม โดยให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพ่ืออ�านวยการบริหารจัดการ  

และแก้ไขสถานการณ์ในการให้วัคซีนโควิด 19 ในระดับจังหวัด โดยสามารถพิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 

และ/หรือคณะท�างานตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละจังหวัด

2. ระดับหน่วยบริกำร

มอบหมายผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานตามขั้นตอนหลัก จ�าแนกได้ 5 ทีม ดังนี้

1) ทีมลงทะเบียน/นัดหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน หรือเจ้าหน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ท�าหน้าทีจ่องสทิธิ ์นดัหมาย หรอืลงทะเบียนการฉดีวคัซนี ในระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล (Hospital Information 

System: HIS) หรือระบบที่มีการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในการจัดบริการ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ควรจัดให้มีการตั้งจุด

ลงทะเบียน/นัดหมายเฉพาะในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิด 19 แยกออกจากจุดลงทะเบียนปกติของสถานพยาบาล 

2) ทีมจัดส่งและจัดเก็บวัคซีนในระบบลูกโช่ความเย็น (Cold chain) ประกอบด้วย เภสัชกร และ 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่รับผิดชอบการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ท�าหน้าที่ตรวจรับวัคซีน 

โควิด 19 จัดเก็บและรักษาวัคซีนภายใต้ระบบลูกโซ่ความเย็นที่คลังวัคซีน จัดท�าบัญชีรับ-จ่ายวัคซีนโควิด 19  

จ่ายวคัซนีให้กบัทีมให้บรกิาร รวมท้ังให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัวคัซนี

3) ทีมให้บริการ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ท่ีท�าหน้าที่ในการเตรียมกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ เบิกวัคซีน ตรวจสอบและคัดกรองผู้รับวัคซีน จัดล�าดับในการ 

ฉีดวัคซีน ตรวจสอบการบันทึกอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน ให้ข้อมูลการฉีดวัคซีนและการดูแลตนเอง 

หลังได้รับวัคซีน รวมถึงกระบวนการฉีดวัคซีน และนัดรับวัคซีนในเข็มที่  2 อีกทั้งจัดการเฝ้าระวังอาการ 

ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 30 นาที แนะน�าการบันทึกอาการภายหลังรับวัคซีน จัดเก็บวัคซีนที่เปิดใช้แล้ว 

ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส และจัดการขยะติดเชื้อ
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4) ทีมเฝ้าระวังและตอบโต้อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล

นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีหน้าที่เฝ้าระวังและตอบโต้อาการไม่พึงประสงค์ภายหลัง 

ได้รับวัคซีนโควิด 19 สอบสวนเหตุการณ์ และรายงานอาการ ตามแนวทางการติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ  ์

ไม่พึงประสงค์ภายหลังจากได้รับวัคซีนของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

5) ทีมบริหารจัดการและติดตามผล ประกอบด้วย ผู ้บริหารสถานพยาบาล สาธารณสุขอ�าเภอ และ 

บุคลากรของสถานพยาบาลและหน่วยบริการท่ีได้รับมอบหมาย ท�าหน้าท่ีในการประสานการด�าเนินงานอ�านวย 

ความสะดวก ติดตามผลการให้บริการ และแก้ไขปัญหาในการฉีดวัคซีน 
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กลุ่มเป้ำหมำยและระยะกำรด�ำเนินงำนให้วัคซีน

เรียบเรียงโดย กองโรคติดต่อทั่วไป

ประเทศไทยมนีโยบายการให้วคัซนีโควดิ 19 แก่ประชาชนทกุคนทีส่มคัรใจ ตามข้อบ่งใช้ของวคัซนีแต่ละชนดิ

ในเอกสารก�ากับยา ซ่ึงมีเป้าหมายให้วัคซีนครอบคลุมประชากรไทยอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ.2564 และ 

มีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการป่วยรุนแรงจากเชื้อกลายพันธุ์ได้ โดยในระยะแรกอาจมีวัคซีนในปริมาณจ�ากัด  

คณะอนกุรรมการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค ภายใต้คณะกรรมการวคัซีนแห่งชาติจึงได้ก�าหนดล�าดับกลุ่มเป้าหมายในการ

เข้าถงึวคัซนีโควดิ 19 ในสถานการณ์การระบาดของโรค โดยค�านงึถึงหลักจริยธรรม ความเท่าเทียม หลักฐานทางวิชาการ  

ปรมิาณวคัซนีท่ีจดัหาได้ และความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้บริบทของประเทศ 

ทัง้นี ้ กระทรวงสาธารณสขุ ด้วยความเหน็ชอบจากศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 ได้พิจารณาและมีนโยบายให้จัดล�าดับกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงวัคซีนของประเทศไทยโดยปรับปรุง 

ให้เหมาะสมตามข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้

ระยะที่ 1 เมื่อมีวัคซีนปริมำณจ�ำกัด

วัตถุประสงค์: 1) ลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19

  2) รักษาระบบสุขภาพของประเทศ

กลุ่มเป้ำหมำย:

	บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุด่านหน้าท้ังภาครัฐและเอกชน* 

	บคุคลทีม่โีรคประจ�าตวั **

 - โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี

 - โรคหัวใจและหลอดเลือด 

 - โรคไตเรื้อรังระยะ 5

 - โรคหลอดเลือดสมอง

 - โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบ�าบัด รังสีบ�าบัด และภูมิคุ้มกันบ�าบัด*** 

 - โรคเบาหวาน

 - โรคอ้วน ที่มีน�้าหนัก >100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

	หญงิต้ังครรภ์ทีม่อีายคุรรภ์ ต้ังแต่ 12 สปัดาห์ข้ึนไป

	ผูท้ีมี่อายตุัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไป 

	เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุโรคโควดิ 19 ท่ีมโีอกาสสัมผัสผู้ป่วย****
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หมายเหตุ: 

*  ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย นักเทคนิคการแพทย์เจ้าหน้าที่ 

ห้องปฏิบัติการโควิด 19 เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อผู้ป่วยโควิด 19

(เช่น เวรเปล เจ้าหน้าที่ท�าความสะอาดหอพักผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ีแผนกซักฟอกในโรงพยาบาล) เจ้าหน้าท่ี 

สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่กักกัน อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว (อสต.)  

ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 เป็นต้น

**  กลุ่มผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยจิตเวช ออทิสติก และผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ได้และผู้ดูแล เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง 

ต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 อย่างรุนแรง จึงควรให้วัคซีนในบุคคลกลุ่มนี้เพิ่มเติม

***  ให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

**** ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ทหาร ต�ารวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ 

ควบคุมโรคชายแดน เป็นต้น

และสืบเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน (กรกฏาคม 2564) มีการระบาดของสายพันธุ์เดลตาอย่างรวดเร็ว

ในประเทศไทย จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 

7/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์

และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 (ศปค.สธ) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ก�าหนดให้บุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 เช่น บุคลากรท่ีปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยโรคโควิด 19 

แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  

เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน hospitel ควรได้รับวัคซีน 

เข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันให้สามารถต้านทานเชื้อกลายพันธุ์ได้ อันเป็นการธ�ารงไว้ซึ่งระบบสุขภาพ

ของประเทศ  และให้เร่งรดัการฉดีวคัซีนเขม็ที ่1 ในผู้ทีม่อีายต้ัุงแต่ 60 ปี ขึน้ไป บคุคลทีม่โีรคประจ�าตัวและหญงิตัง้ครรภ์ 

(หลังไตรมาส 1) เพื่อลดการป่วยรุนแรงจากโรคโควิด 19

ทั้งน้ี กลุ ่มเป้าหมายอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 

ประสิทธิภาพของวัคซีน และจ�านวนวัคซีนท่ีจัดหาได้ โดยพิจารณาให้ความส�าคัญกับพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดรุนแรง 

โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น
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ระยะที่ 2  เมื่อมีวัคซีนมำกขึ้น และเพียงพอ

วัตถุประสงค์: 1) เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

   2) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรและฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

กลุ่มเป้ำหมำย: 

 กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1

 บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า

 ผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก์ และนักกีฬา

 ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ 

	ประชาชนทั่วไป และเด็ก

 นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ คนต่างชาติพ�านักระยะยาว

 แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
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กำรด�ำเนินงำนให้บริกำรวัคซีนโควิด 19

เรียบเรียงโดย กองโรคติดต่อทั่วไป

เน่ืองจากท่ัวโลกในขณะนีม้ ี วคัซนีโควดิ 19  หลากหลายชนดิและหลายผูผ้ลติทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการพฒันาและการขึน้
ทะเบยีนน�ามาใช้ในภาวะฉกุเฉนิแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ส�าหรบัวคัซีนโควดิ 19 ทีม่ใีช้ (รวมถงึทีก่�าลงัจะน�าเข้ามาใช้)  
เป็นวัคซนีหลกัในภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสขุไทย มข้ีอก�าหนดดังนี้

ก�ำหนดกำรให้วัคซีนโควิด 19  
ก�าหนดให้วคัซนีโควดิ 19 จ�านวน 2 เข็ม โดยมรีะยะระหว่างเขม็ตามเอกสารก�ากบัยา ดังนี้
1. วคัซนีโคโรนาแวค (CoronaVac) ของบรษัิท Sinovac Biotech จ�ากดั 2 เขม็ มรีะยะระหว่างเขม็ 2-4 สปัดาห์
2. วคัซนี AstraZeneca ของบรษิทั AstraZeneca จ�ากดั มีระยะห่างระหว่างเขม็ 10-12 สปัดาห์ 
3. วคัซนี Comirnaty ของบรษิทั Pfizer-BioNTech จ�ากัด 2 เขม็ โดยมรีะยะระหว่างเขม็ 3 สปัดาห์
4. วคัซนี mRNA-1273 ของบรษิทั Moderna จ�ากดั 2 เขม็ โดยมรีะยะระหว่างเขม็ 4 สปัดาห์
อย่างไรกต็าม เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของเชือ้สายพนัธุเ์ดลตา ในปัจจุบนั ทีป่ระชมุคณะกรรมการโรคตดิต่อ

แห่งชาต ิตามพระราชบัญญตัโิรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครัง้ท่ี 7/2564 เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 2564 และการประชมุคณะกรรมการ
อ�านวยการศนูย์ปฏิบัตกิารฉกุเฉนิด้านการแพทย์และสาธารณสขุ กรณโีรคติดเชือ้โควดิ 19 (ศปค.สธ) ครัง้ที ่10/2564 เมือ่วนัที่ 
15 กรกฎาคม 2564  ได้ก�าหนดให้สามารถฉดีวัคซีนโควิด 19 เขม็ที ่1 ด้วยวัคซีน CoronaVac ของบรษิทั Sinovac Biotech 
จ�ากดั และเขม็ที ่ 2 ด้วยวคัซีน AstraZeneca ของบรษิทั AstraZeneca จ�ากดั โดยมรีะยะห่างระหว่างเขม็ 3 – 4 สัปดาห์  
หากเกนิกว่าระยะห่างท่ีก�าหนด ขอให้ฉดีวคัซนีโดยเรว็ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัเชือ้กลายพนัธ์ุสายพนัธุเ์ดลตา โดยจะ
สร้างภมูคุ้ิมกนัต่อเช้ือไวรสัให้อยูใ่นระดบัท่ีสงู ใกล้เคยีงกบัผูท้ีไ่ด้รับวคัซีน AstraZeneca 2 เขม็ แต่ใช้ระยะเวลาสัน้กว่า เพือ่ประโยชน์
ในการป้องกันและควบคมุโรคโควดิ 19 เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและทันต่อสถานการณ์ของโรค ในระยะท่ีมวัีคซีนจ�านวนจ�ากดั 

ดงันัน้รปูแบบการให้วคัซนีในภาวะปัจจบัุน ท่ีมีการระบาดของเชือ้สายพนัธ์เดลตาเพืม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ จึงม ี4 รปูแบบ  

รูปแบบกำรให้
วัคซีน

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ระยะห่ำงระหว่ำงเข็ม

แบบที่ 1 AstraZeneca 1 AstraZeneca 2 4-12 สัปดาห์
(กระทรวงสาธารณสุขแนะน�า ห่างกัน 10-12 สัปดาห์

 แต่ในพื้นที่ระบาดสูงให้ห่างกัน 8 สัปดาห์) 

แบบที่ 2 CoronaVac 1
(Sinovac 1)

AstraZeneca 2
หรือ Pfizer 2

3-4 สัปดาห์

แบบที่ 3 Pfizer 1 Pfizer 2 3 สัปดาห์

แบบที่ 4 Moderna1 Moderna2 2 ครั้งห่างกัน 4 สัปดาห์
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นอกจากนี ้ยงัก�าหนดให้บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุด่านหน้าทีด่แูลผูป่้วยโรคโควดิ 19  เช่น บคุลากร 
ทีป่ฏบิตังิานแผนกผูป่้วยโรคโควดิ 19 แผนกผูป่้วยนอก คลนิกิทางเดนิหายใจ ห้องฉกุเฉนิ แผนกผูป่้วยวกิฤต โรงพยาบาลสนาม 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน  
hospitel ทีไ่ด้รบัวคัซนีโคโรนาแวค (CoronaVac) ครบ 2 เขม็ ควรได้รับการกระตุ้นภมูคิุม้กนัโดยการรับวคัซีน AstraZeneca  
หรอืวัคซนีชนดิ messenger Ribonucleic Acid (mRNA) อกี 1 เขม็ โดยมรีะยะห่างจากเขม็ที ่2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์  
หากเกนิกว่าระยะห่างทีก่�าหนด ขอให้ฉดีวคัซนีโดยเรว็ เพือ่กระตุน้ภูมคุ้ิมกนัต่อเช้ือไวรสัให้อยูใ่นระดบัทีส่งูอย่างต่อเนือ่ง  
ส่วนผูท้ีไ่ด้รบัวคัซนี AstraZeneca ครบ 2 เข็มนัน้ เนือ่งจากภมูคิุม้กนัยงัอยูใ่นระดับทีส่งูเพยีงพอ จงึยงัไม่ต้องฉีดเขม็กระตุน้
ในระยะนี้ 

   ทัง้นี ้ในปัจจบุนัภาครฐัก�าลังเจรจา จดัหาวัคซนีโควดิ 19 เพ่ิมเตมิ จากหลายบริษทัผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้ 
บรรลุเป้าหมายครอบคลุมประชากรไทยอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ.2564 ส�าหรับวัคซีนทางเลือก ได้แก่  
Sinopharm, Moderna และรวมถึงวัคซีนอ่ืน ๆ ท่ีก�าลังจะเข้ามาในประเทศไทยนั้น จะต้องมีการติดตามข้อมูล 
ประสทิธภิาพของวคัซนีต่อไป  โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ชือ้สายพนัธ์เดลตาก�าลังแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็

กำรด�ำเนนิงำนให้วัคซนีโควิด 19
จากเป้าหมายให้วคัซนีครอบคลมุประชากรไทยอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ.2564  จ�าเป็นต้องบรูณาการ 

การด�าเนนิงานจากทกุภาคส่วน เพือ่ให้การด�าเนินงานให้วัคซนีโควดิ 19 มปีระสทิธภิาพ การด�าเนนิงานแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ ระยะเตรยีมการ ระยะด�าเนินการ และระยะหลงัด�าเนนิการ ดงันี้

ระยะเตรยีมกำร

1. กำรเตรยีมระบบลงทะเบียนฉดีวคัซนี 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึง และเป็นไปตามเป้าหมาย กระทรวง

สาธารณสุข จึงก�าหนดให้สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพเพียงพอเป็นสถานที่ให้บริการวัคซีน 
โควิด 19 รวมทั้งมีการให้บริการเชิงรุกนอกสถานพยาบาล ด�าเนินการลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน 
อย่างครอบคลมุและทัว่ถงึ ตามช่องทางทีพ่ฒันาข้ึนทัง้ในระดบัประเทศหรอืระดบัพืน้ที่

2. กำรลงทะเบียนเพือ่จองสิทธิใ์นกำรฉดีวคัซนีและนดัหมำยรับบรกิำร
ประเทศไทยได้ก�าหนดช่องทางการลงทะเบยีนและการเข้ารบัวคัซีน 3 ช่องทาง ดงันี้
1. จองผ่าน “หมอพร้อม” (Line OA และ Application) หรือ แอปพลิเคชัน อื่นใดที่พัฒนาขึ้น 

เพือ่เป็นทางเลือกส�าหรบัประชาชนผูป้ระสงค์จะเข้ารับวคัซนี
2. นัดหมายผ่านสถานพยาบาล หรอื อสม. หรอืผ่านองค์กร 
3. ลงทะเบยีน ณ จดุฉดี (On-site Registration)
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3. กำรเตรยีมให้บรกิำร
 3.1 กำรจดัเตรยีมสถำนทีใ่ห้บรกิำร
 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการวัคซีนโควิด และเตรียมพร้อมตอบโต้กรณีเกิดเหตุการณ์ 

ไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน จึงก�ำหนดกำรให้บริกำรวัคซีนโควิด 19 เฉพำะในหน่วยบริกำรหรือสถำนที ่
ที่มีทีมแพทย์/พยำบำลดูแลและสำมำรถให้กำรช่วยเหลือฉุกเฉินได้ เท่ำน้ัน ดังนั้น สถานพยาบาลควรจัดให้มี
สถานที่ให้บริการเป็นการเฉพาะ มีพื้นที่เพียงพอส�าหรับผู้มารอรับบริการ โดยยึดหลักการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร 
มีจุดล้างมือหรือที่ตั้งเจลแอลกอฮอล์ มีจุดลงทะเบียน/คัดกรอง จุดรอฉีดวัคซีนและให้ความรู ้ ห้องฉีดวัคซีนท่ี
มีความพร้อมในการกู้ชีพ จุดเฝ้าสังเกตอาการภายหลังได้รับวัคซีน จุดนัดหมาย/จ่ายยา โดยมีผังข้ันตอนการ 
รับบริการอย่างชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการเข ้ารับบริการของกลุ ่มเป ้าหมายทั้งนี้  รวมถึงจุดให้บริกำร 
นอกสถำนพยำบำล เช่น ศูนย์กำรค้ำ สถำนประกอบกำร กำรออกหน่วยเคลื่อนที่ ฯลฯ ต้องเตรียมควำมพร้อม 
ภำยใต้มำตรฐำนเดยีวกนั

 3.2 กำรจดัเตรยีมวสัดอุปุกรณ์
 • อปุกรณ์กำรฉดีวคัซนี ได้แก่ เขม็ฉดียา กระบอกฉีดยา พลาสเตอร์ กระตกิส�าหรบัใส่วัคซนี ส�าลี 

แอลกอฮอล์ ยาแก้ปวดลดไข้ 
  - ขนาดกระบอกฉีดยาท่ีเหมาะสม: เนื่องจากปริมาณวัคซีนท่ีใช้ต่อโดส มีปริมาณ 0.5 ซีซ ี

จงึควรใช้กระบอกฉดียาขนาด 1 ซีซ ีหรอื 3 ซซี ีเป็นขนาดท่ีเหมาะสมกบัปรมิาณวคัซนีทีใ่ช้ต่อโดส 
  - ขนาดเขม็ฉดียาทีเ่หมาะสม: ขนาดเขม็ฉดี 23-26 G ยาว 1-2 นิว้ หรอืใช้เข็มกระบอกฉดียา 

ทีล่ดการสญูเสยีวคัซนี (low dead space syringe) โดยฉดีเข้าชัน้กล้ามเนือ้ 
 • อปุกรณ์กูช้พี ประกอบด้วย ambu bag, oxygen face mask, IV fluid for resuscitation, adren-

aline, laryngoscope, endotracheal tube
 • เอกสำร ได้แก่ แผ่นความรู้ แบบคัดกรองและใบยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19 ทะเบียนนัดหมาย 

ทะเบียนผูร้บับริการ เป็นต้น

ระยะด�ำเนนิกำร 

1. กำรยนืยนัตวัตนก่อนเข้ำรบับรกิำร
1. ก่อนการให้บรกิารกลุม่เป้าหมายจ�าเป็นต้องมกีารยนืยนัตวัตน ดงันี้
 วิธีท่ี 1 การยืนยันตัวตนแบบ “กรอกข้อมูลบัตรประชาชน” ผ่านระบบ Hospital Information 

System (HIS) หรอื Web-based หรอื Web application: Co-vaccine.moph (https://co-vaccine.moph.go.th) 
ณ จดุให้บรกิาร 

 วธิท่ีี 2 การยืนยนัตวัตนโดยสแกน “QR Code/Virtual ID Application” ทีโ่รงพยาบาล
 ทัง้น้ี อาจมกีารพฒันาวธีิการยนืยนัตัวตนด้วยวิธอีืน่เพิม่เตมิในระยะถดัไป
2. หลงัจากยนืยันตวัตนเรยีบร้อยแล้ว ระบบจะเข้าสูร่ายละเอยีดกจิกรรมการฉดีวคัซีนให้สถานพยาบาลท�าการ

ยนืยนัเข้ารบัการฉดีวคัซนีให้กบัผูจ้องสทิธฉีิดวคัซนีต่อไป
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2. กำรให้บริกำรฉีดวัคซีน

เ ม่ือมีการยืนยันตัวตนก ่อนเข ้ารับบริการแล ้ว ให ้สถานพยาบาลฉีดวัคซีนให ้กับกลุ ่มเป ้าหมาย 

ตามรายละเอียดการนัดฉีดวัคซีน เมื่อผู ้รับบริการได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว สถานพยาบาลจะนัดหมาย 

การรับบริการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 และบันทึกรายละเอียดการเกิด AEFI ภายหลังสังเกตอาการ 30 นาที (Day 0)  

ผ่าน Hospital Information System (HIS) หรือ Web-based ของสถานพยาบาล เมื่อถึงก�าหนดการนัดหมาย 

การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 จะมีระบบการแจ้งเตือนการนัดหมายผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือแอปพลิเคชันอืน่ 

ทีพ่ฒันาขึน้ เพือ่ให้กลุม่เป้าหมายมารบับรกิารตามก�าหนด เมือ่กลุม่เป้าหมายได้รบัวคัซีนเขม็ที ่2 แล้วสถานพยาบาลจะบนัทกึ 

ข้อมลูการฉดีวัคซีน และออกเอกสารรบัรองการได้รบัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 เพือ่ยนืยนัการได้รบัวคัซนีครบถ้วน และ

บันทึกรายละเอียดการเกิด AEFI ภายหลังสังเกตอาการ 30 นาที ทั้งนี้ ในกระบวนการให้บริการวัคซีนต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดังนี้ 

2.1 กำรตรวจสอบควำมพร้อมก่อนให้บริกำร

 ก่อนฉีดวัคซีนหน่วยบริการต้องตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์การฉีด วัคซีน และระบบลูกโซ่

ความเย็น ได้แก่

  ก�าหนดล�าดับที่ของขวดวัคซีนโดยเรียงตามวันหมดอายุ บันทึก Lot. Number และเลขที่ขวดวัคซีน 

  การเก็บวัคซีน มีรายละเอียด ดังนี้

  ตรวจสอบอุปกรณ์กู้ชีพให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมใช้งาน

  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การฉีดวัคซีนให้ได้ตามมาตรฐาน 

2.2 ซักประวัติ คัดกรอง และให้ควำมรู้แก่กลุ่มเป้ำหมำย

 2.2.1 ก่อนฉดีวคัซนีให้กลุ่มเป้ำหมำย เจ้าหน้าทีค่วรมกีารซกัประวตัแิละคัดกรองผูเ้ข้ารบัวคัซนีรวมถงึ 

ตรวจสอบข้อห้ามและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

วัคซีน อุณหภูมิที่จัดเก็บ

Sinovac, 
Sinopharm

2 ถึง 8 องศาเซลเซียส

AstraZenaca 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส

Pfizer กรณีแช่แข็ง
•	เก็บไว้ที่อุณหภูมิ –90 ถึง –60 องศาเซลเซียส มีอายุการใช้งาน 6 เดือน 
•	เก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ได้นาน 2 สัปดาห์
ละลำยจำกกำรแช่แข็ง 
•	เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส มีอายุการใช้งาน 1 เดือน
•	ก่อนใช้งานสามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ได้นาน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส

Moderna -25 ถึง -15 องศาเซลเซียส
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 ข้อห้ำมกำรให้วัคซีนโควิด 19 (ห้ำมฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือควรปรึกษำแพทย์ก่อนฉีด)

  1. อาการแพ้รุนแรงจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งก่อน หรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน 

  2. การฉีดในอายุที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

  3. กรณีมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรพิจารณาเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนจนกว่าจะหาย

 ข้อควรระวังในกำรให้วัคซีนโควิด 19

  1. ผู้ท่ีตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมา (แนะน�าฉีดวัคซีน 1 เข็มหลังจาก 

วันตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน)

  2. หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์

  3. ผูป่้วยทีเ่พิง่มอีาการหรอือาการยงัไม่เสถยีรหรอืยงัมีอาการทีเ่ป็นอนัตรายต่อชวีติ เช่น ผูป่้วย

ทีม่อีาการของโรคหลอดเลอืดหัวใจตีบเฉยีบพลัน (acute coronary syndrome) ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลนั (acute 

decompensated heart failure) โรคความดันเลือดสูงฉุกเฉิน (hypertensive emergency) โรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลัน (acute stroke) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง/โรคหืดที่มีอาการก�าเริบ (acute exacerbation of COPD/asthma) 

ผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัด แนะน�าให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทันทีเมื่อควบคุมอาการได้คงที่แล้วหรือก่อนจ�าหน่ายกลับ

  4. ผู้ป่วยท่ีมีระดับเม็ดเลือดขาวต�่ารุนแรง แนะน�าให้รอจนกระท่ังพ้นช่วงที่มีเม็ดเลือดขาว 

ต�่ารุนแรง แล้วรีบจัดให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทันทีท่ีจ�านวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลเกิน 1,000 เซลล ์

ต่อไมโครลิตร

  5. ผู ้ป่วยโรคเลือดซึ่งได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด (stem cells) 

หรือบ�าบัดด้วยภูมิคุ้มกัน CAR-T cell แนะน�าให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ เมื่อพ้น 3 เดือนหลังปลูกถ่ายเซลล ์

ต้นก�าเนิดหรือบ�าบัดด้วยภูมิคุ้มกัน CAR-T cell ดังกล่าว

  6. ผูป่้วยทีไ่ด้รับการผ่าตดัปลกูถ่ายอวยัวะ (เช่น ไต ตบั ปอด หัวใจ) แนะน�าให้รบัการฉดีวคัซนี

โควิด 19 ได้ เมื่อพ้น 1 เดือนหลังผ่าตัด และมีอาการคงที่แล้ว หรือเมื่อพ้น 1 เดือน หลังได้รับการรักษาภาวะปฏิเสธ

อวัยวะ โดยให้ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อน

  7. ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่เคยได้รับการบ�าบัดด้วยพลาสมาจากผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด 19  

(convalescentplasma containing anti-SARS-CoV-2 antibodies) หรอื monoclonal antibodies ทีร่กัษาโรคโควดิ 19 

(เช่น casirivimab & imdevimab) แนะน�าให้รับการฉดีวคัซนีโควดิ 19 ได้เมือ่พ้น 3 เดอืนหลงัได้รบัการบ�าบดัดังกล่าว

  8. ผู้ป่วยที่ได้รับยา rituximab แนะน�าให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้เมื่อพ้น 1 เดือน 

หลังได้รับยาดังกล่าว หรือก่อนให้ยา rituximab ครั้งแรกอย่างน้อย 14 วัน

  9. ผู้ป่วยที่ได้รับยาแอนติบอดีขนานอื่น (เช่น omalizumab, benralizumab, dupilumab) 

แนะน�าให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้เมื่อพ้น 7 วันก่อนหรือหลังได้รับยาดังกล่าว

  10. มคีวามเจ็บป่วยทีร้่ายแรงทีต้่องอยูใ่นโรงพยาบาลหรือเพ่ิงออกจากโรงพยาบาลมาไม่เกิน 

14 วัน เว้นแต่แพทย์จะให้ความเห็นว่าฉดีได้
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  11. ได้รบัวคัซนีใด ๆ มาก่อนในช่วง 14 วนั ทัง้นี ้ หากมคีวามเสีย่งสงูต่อการติดโรคโควดิ 19  

ให้พิจารณาฉดีวคัซนีโควดิ19 ได้ โดยไม่ค�านงึถงึระยะห่าง

  12. มีความกังวลใจมากในการรับวัคซีนโควิด 19

  13. ผูป่้วยที่มีโรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ ที่จ�าเป็นต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรืออยู่ในภาวะ 

ท่ีภมิูคุม้กนัมคีวามผดิปรกต ิบกพร่อง ควรปรกึษาแพทย์ก่อนรบัวคัซีน ตามค�าแนะน�าของราชวิทยาลยัอายรุแพทย์

  14. ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต�่าหรือเกล็ดเลือดท�างานผิดปกติหรือได้รับยา

ต้านเกลด็เลือด/ยาต้านการแขง็ตัวของเลอืดทีไ่ม่ใช้วาร์ฟารนิ (เช่น aspirin, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel)  
รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินต้านการแข็งตัวของเลือด กรณีมีผลตรวจระดับ international normalized ratio 
(INR) ต�่ากว่า 4.0 ภายใน 1 สัปดาห์หรือมีผลระดับ INR ก่อนหน้าน้ีอยู ่ในระดับต�่ากว่า 3.0 มาโดยตลอด  
(ไม่จ�าเป็นต้องหยุดหรือปรับขนาดยาและไม่จ�าเป็นต้องตรวจ INR ก่อนรับวัคซีน) รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ 
โดยใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก 25G หรือ 27G ฉีดที่กล้ามเนื้อต้นแขน แล้วกดต�าแหน่งท่ีฉีดไว้นานประมาณ 5 นาท ี
จากนั้นอาจประคบเย็นต่อด้วยน�้าแข็งหรือเจลเย็น

 2.2.2 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคและวัคซีน ก่อนการให้วัคซีน เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ 
ข้อมูลเก่ียวกับโรคและวัคซีนโควิด 19 ประโยชน์และความปลอดภัยของวัคซีน อาการข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
ภายหลังได้รับวัคซีน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนแก่ผู้มารับวัคซีน

เมื่อผู ้ รับบริการรับทราบข้อชี้แจงแล้วควรให ้ เวลาผู ้ รับบริการตัดสินใจว ่า รับการฉีดวัคซีนหรือไม ่  
โดยสมคัรใจ ไม่เร่งรดัเวลาในการรบัวัคซีน โดยเฉพาะผูท้ีม่คีวามกังวลใจมาก ควรได้รบัค�าปรกึษาจากแพทย์หรอืบคุลากร
ทางการแพทย์ เพื่อท�าความเข้าใจและคลายความกังวลก่อนรับวัคซีนโควิด 19 หรืออาจมาขอรับวัคซีนภายหลังได้

2.3 กำรฉีดวัคซีน ตามขนาดและต�าแหน่งที่ก�าหนด ด้วยวิธี Sterile technique โดยมีดังนี้
 - กำรเตรียมวัคซีน
 • ตรวจสอบชนิดของวัคซีนที่จะให้
 • ตรวจสอบวันหมดอายุที่ขวดวัคซีนที่จะใช้
 • ขวดยาที่เป็น Vial ขวดใหม่ทุกขวด เมื่อแกะฝาพลาสติกขวด Vial ออก ให้ใช ้

ส�าลีแอลกอฮอล์เช็ดท่ีจุกยางและรอให้แห้งก่อนจึงแทงเข็ม Draw หรือกรณีใช้ไซริงที่ลดการสูญเสียวัคซีน  
(low dead space syringe) ให้ด�าเนินการภายใต้เทคนิคการปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด

 • วัคซนีชนดิ Multiple doses และหากดูดวคัซนีออกมาแล้วไม่ครบโดส ให้ทิง้ไปแล้วเตรยีมใหม่ 
(ห้ามดูดเพิ่มจากขวดใหม่เพื่อเติมให้ครบโดส) เมื่อเปิดใช้แล้วให้ใช้ภายใน 6 ชั่วโมง (ห้ามดูดวัคซีนไว้ในไซริงค์ล่วงหน้า)

 -  กำรจัดท่ำฉีดวัคซีน
  ผูท้ีม่ารบัวคัซนีให้นัง่เก้าอี ้(เพราะหากมอีาการหน้ามดืเป็นลม จะไม่เป็นอนัตราย) เอาแขนแนบล�าตวั  
(ไม่ท้าวสะเอว)

-  กำรฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนบริเวณต้นแขน เข้าชั้นกล้ามเนื้อ (Deltoid)
-  บันทึกเลขที่วัคซีนและล�ำดับขวดวัคซีนที่กลุ่มเป้าหมายแต่ละคนได้รับ

 -  หลังฉีดวัคซีน ให้ผู้รับบริการนั่งพักสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที และบันทึกอาการภายหลัง 
รับวัคซีนก่อนให้กลับบ้าน
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-  ก�ำจัดอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการก�าจัดขยะติดเชื้อ
 - เก็บขวดวัคซีนที่ใช้แล้วในตู้เย็นอย่ำงน้อย 7 วัน (เพื่อให้สามารถน�าส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
ของวัคซีน เมื่อเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง)

3. กำรให้บริกำรวัคซีนโควิด 19 แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่ระบำด
ขอให้หน่วยบริการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการวัคซีนทั้งในและนอกสถานพยาบาลตามมาตรฐาน 

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยก�าหนดช่องทางการลงทะเบียนและการเข้ารับวัคซีนตามที่รัฐบาลก�าหนด หรือ 
ผ่านระบบที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับพื้นที่ ท้ังนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จะมีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องช่องทางการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 และการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายจ�าเพาะให้ทราบ 
โดยทั่วกัน

4. กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน
 สถานพยาบาลแนะน�าให้กลุ่มเป้าหมายบันทึกรายละเอียดการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับ

การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 และ 2 โดยสังเกตอาการหลังฉีด 30 นาที และในวันที่ 1, 7 และ 30 รายละเอียดตาม
การด�าเนินการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ระยะหลังด�ำเนินกำร

1. กำรออกเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีน
1.1 ส�ำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตำมก�ำหนด
 หลังจากกลุ ่มเป ้าหมายรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล ้ว ขอให ้หน ่วยบริการออกหลักฐานยืนยัน 

ความครบถ้วนของการได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม โดยช่องทางระบบลงทะเบียนHospital Information System 
(HIS) หรือ Web-based ของหน่วยบริการโดยสามารถพิมพ์เอกสารออกจากระบบ และในระบบแอปพลิเคชัน 
สามารถบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรูปแบบ QR Code หรือ รูปภาพ เพื่อใช้เป็นประวัติการได้รับวัคซีนโควิด 19  
ประจ�าตวับคุคล

 ส�าหรับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย (THAILAND CERTIFICATE 
OF COVID-19 VACCINATION) ประกอบด ้วย 1)  ข ้อมูล ผู ้ รับบริการ ได ้แก ่  ชื่ อ -นามสกุล เพศ  
วัน/เดือน/ปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง และที่อยู่ปัจจุบัน และ 2) ประวัติการได้รับวัคซีน  
ได้แก่ วันที่ได้รับวัคซีน ช่ือการค้าวัคซีน ชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน รุ่นการผลิต (Lot No.) หน่วยบริการฉีดวัคซีน 
ซึง่จะสามารถตรวจสอบเอกสารผ่าน QR code ประจ�าบคุคล จากระบบ MOPH Immunization Center โดยผู้มอี�านาจ
ในการออกเอกสารในระดบัพืน้ที ่ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัด หรือ ผู้อ�านวยการส�านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 
หรือ ผู้อ�านวยการสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบอ�านาจจากบุคคลข้างต้น 

 เมื่อหน่วยบริการออกเอกสารรับรองแล้ว กรุณาแจ้งกลุ ่มเป้าหมายให้เก็บเอกสารรับรองการได้รับ 
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทยไว้แสดงเป็นหลักฐานรับรองว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
ครบถ้วนแล้ว
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1.2 ส�ำหรับผู้เดินทำงไปต่ำงประเทศ
 เมื่อกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนครบก�าหนดแล้ว สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีด จะออกเอกสารรับรองการฉีด 

วัคซีนโควิด 19 ส�าหรับใช้ภายในประเทศ หากต้องการ ขอรับเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อใช้ 
ส�าหรับการเดินทางระหว่างประเทศหรือวัคซีนพาสปอร์ตจะต้องน�าเอกสารรับรองการฉีดมาขอ “สมุดเล่มเหลือง” 

ที่รับรองการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลที่ท�าการฉีด โดยมีเนื้อหาในเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลผู ้ขอรับ

เอกสารรับรองฯ ได้แก่ ล�าดับที่ ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขอรับเอกสารรับรองฯ หมายเลขหนังสือเดินทาง 

หรือหมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ขอรับเอกสารรับรองฯ วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสารรับรองฯ และ 

เลขประจ�าเล่มเอกสารรับรองฯ (เล่มเหลืองโควิด) โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรค หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

จากอธิบดกีรมควบคุมโรค ให้เป็นผูท้ีม่อี�านาจออกเอกสารรบัรองฯ และมค่ีาใช้จ่ายในการออกเอกสารรบัรองฯ ครัง้ละ 

50 บาท ทั้งนี้ สามารถยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ แก่ผู้ร้องขอได้ โดยด�าเนินการ 

ตามแนวทางการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

โรคโควิด 19 เพื่อใช้ส�าหรับการเดินทางระหว่างประเทศของกองโรคติดต่อทั่วไป

2. กำรบันทึกกำรให้บริกำร

2.1 ขอให้หน่วยบริการท้ังภาครัฐและเอกชน บันทึกผลกำรให้บริกำรวัคซีนโควิด 19 ของผู้รับวัคซีน 

ในระบบ MOPH Immunization Center ทุกรำย ทั้งกรณีให้บริการภายในและภายนอกสถานพยาบาล เพื่อ

 - รายงานผลบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 

 - ตรวจสอบการใช้วัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับจัดสรร

 - การออกเอกสาร “เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย” 

 - การออกเอกสาร “COVID-19 Certificate of Vaccination” เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ 

เดินทางระหว่างประเทศ

2.2 ฐานข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) ในแฟ้มงานสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดรหัสวคัซนีป้องกนั

โรคโควิด 19 เพ่ือใช้ในการบันทึกและการส่งออกข้อมูลตามรหสัวัคซนีในแผนงานสร้างเสรมิภูมคิุม้กนัโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2564 ดังตารางที่ 4
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ตำรำงที่ 4 รหัสวัคซีนโควิด 19 ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
รหัสที่ใช้บันทึก 

(มำตรฐำน กยผ.)
ชื่อวัคซีน 

ภำษำอังกฤษ
ชื่อวัคซีน 
ภำษำไทย

ประเภท อำยุ (เดือน)/ 
กลุ่มเป้ำหมำย

ชื่อโรคที่ป้องกัน รหัส ICD-
10-TM

CA1 Covid-19
(AstraZeneca)

โควิด 19
(บริษัทแอสตราเซเนกา)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 1

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CA2 Covid-19 
(AstraZeneca)

โควิด 19
(บริษัทแอสตราเซเนกา)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 2

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CA3 Covid-19 
(AstraZeneca)

โควิด 19
(บริษัทแอสตราเซเนกา)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 3 
(เข็มกระตุ้น)

โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

U11.9

CS1 Covid-19  
(Sinovac)

โควิด 19
(บริษัทซิโนแวค)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 1

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CS2 Covid-19  
(Sinovac)

โควิด 19
(บริษัทซิโนแวค)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 2

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CS3 Covid-19 
(Sinovac)

โควิด 19
(บริษัทซิโนแวค)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 3 
(เข็มกระตุ้น)

โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

U11.9

CI1 Covid-19 
(Sinopharm)

โควิด 19
(บริษัทซิโนฟาร์ม)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 1

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CI2 Covid-19 
(Sinopharm)

โควิด 19
(บริษัทซิโนฟาร์ม)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 2

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CI3 Covid-19 
(Sinopharm)

โควิด 19
(บริษัทซิโนฟาร์ม)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 3 
(เข็มกระตุ้น)

โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

U11.9

CM1 Covid-19  
(Moderna)

โควิด 19
(บริษัท Moderna)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 1

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9
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รหัสที่ใช้บันทึก 
(มำตรฐำน กยผ.)

ชื่อวัคซีน 
ภำษำอังกฤษ

ชื่อวัคซีน 
ภำษำไทย

ประเภท อำยุ (เดือน)/ 
กลุ่มเป้ำหมำย

ชื่อโรคที่ป้องกัน รหัส ICD-
10-TM

CM2 Covid-19  
(Moderna)

โควิด 19
(บริษัท Moderna)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 2

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CM3 Covid-19 
(Moderna)

โควิด 19
(บริษัทModerna)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19เข็มที่ 3 
(เข็มกระตุ้น)

โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

U11.9

CP1 Covid-19  
(Pfizer)

โควิด 19
(บริษัทไฟเซอร์)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 1

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CP2 Covid-19  
(Pfizer)

โควิด 19
(บริษัทไฟเซอร์)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 2

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CP3 Covid-19 
(Pfizer)

โควิด 19
(บริษัทไฟเซอร์)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 3 
(กระตุ้น)

โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

U11.9

CJ1 Covid-19  
(J&J)

โควิด 19
(บริษัท Johnson&

Johnson)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19เข็มที่ 1

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CJ2 Covid-19 
(J&J)

โควิด 19
(บริษัท Johnson & 

Johnson)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19เข็มที่ 2 
(กระตุ้น)

โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

U11.9

CX1 Covid-19  
(Covaxin)

โควิด 19
(บริษัท Bharat 

biotech)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 1

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CX2 Covid-19  
(Covaxin)

โควิด 19
(บริษัท Bharat 

biotech)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 2

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CX3 Covid-19 
(Covaxin)

โควิด 19
(บริษัทBharat biotech)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 3 
(กระตุ้น)

โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

U11.9

ตำรำงที่ 4 รหัสวัคซีนโควิด 19 ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 (ต่อ)
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รหัสที่ใช้บันทึก 
(มำตรฐำน กยผ.)

ชื่อวัคซีน 
ภำษำอังกฤษ

ชื่อวัคซีน 
ภำษำไทย

ประเภท อำยุ (เดือน)/ 
กลุ่มเป้ำหมำย

ชื่อโรคที่ป้องกัน รหัส ICD-
10-TM

CV1 Covid-19  
(Sputnik V

โควิด 19
(บริษัท Sputnik V)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 1

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CV2 Covid-19  
(Sputnik V)

โควิด 19
(บริษัท Sputnik V)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 2

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

CV3 Covid-19 
(Sputnik V)

โควิด 19
(บริษัทSputnik V)

ฉีด สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

หรือเชื้อโควิด 19 เข็มที่ 3 
(กระตุ้น)

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

U11.9

หมำยเหตุ : ข้อมูลรหัสวัคซีนโควิด 19 ที่เพิ่มในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ เดือนพฤษภาคม 2564

3. กำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรให้บริกำร

ขอให้หน่วยบริการประมวลรายงานเพื่อติดตามและประเมินผลการให้วัคซีนโควิด 19 จากระบบ MOPH 

Immunization Center ซึง่สามารถประมวลรายงานจ�าแนกตามพืน้ที ่ (หน่วยบรกิาร/อ�าเภอ/จงัหวดั/เขต/ประเทศ) หรือ 

จ�าแนกเป็นรายกลุ่มเป้าหมายได้ เพื่อควบคุมก�ากับและติดตามผลการได้รับวัคซีนโควิด 19 

1) รำยงำนผลกำรได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 

ผลกำรได้รับวัคซีนโควิด 19 =  จ�านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 x 100

                เข็มที่ 1 (ร้อยละ)               จ�านวนกลุ่มเป้าหมายตามยอดจัดสรรวัคซีน เข็มที่ 1 

2) รำยงำนผลกำรได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 

ผลกำรได้รับวัคซีนโควิด 19 =  จ�านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 x 100

                เข็มที่ 2 (ร้อยละ)               จ�านวนกลุ่มเป้าหมายตามยอดจัดสรรวัคซีน เข็มที่ 2 

3) รำยงำนควำมครอบคลุมกำรได้รบัวคัซนีโควดิ 19 ครบ 2 เขม็ เพือ่ประเมนิผลการป้องกนัควบคมุโรคในพืน้ที่ 

ซึ่งก�าหนดให้กลุ่มเป้าหมายต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบถ้วนทั้ง 2 เข็มครอบคลุมไม่ต�า่กว่า ร้อยละ 70 ทุกพื้นที่ 

  ควำมครอบคลมุ         =  จ�านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบที่อาศัยอยู่จริง ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มx 100 

  กำรได้รบัวคัซนีโควดิ 19             จ�านวนกลุม่ประชากรทัง้หมดในพืน้ทีร่บัผดิชอบทีอ่าศยัอยูจ่รงิ

 ครบ 2 เขม็ (ร้อยละ)

ตำรำงที่ 4 รหัสวัคซีนโควิด 19 ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 (ต่อ)
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4. กำรก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำน

ขอให้ทีมบริหารจัดการและติดตามผลของหน่วยบริการ ได้มีการติดตามและตรวจสอบผลการให้บริการ 

เป็นประจ�าทุกวัน ส�าหรับการติดตามผลในระดับอ�าเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ ขอให้ติดตามผลบริการ 

เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ ผ่านระบบ MOPH immunization center

ในระดับส ่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข จะติดตามผลการให ้บริการวัคซีนโควิด 19 ผ ่าน

คณะอนุกรรมการอ�านวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

โดยคณะท�างานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และก�ากับติดตามผลภายใต้คณะอนุกรรมการอ�านวยการฯ  

ดังกล่าว มีหน้าที่และอ�านาจโดยตรง ในการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล อย่างเป็นระบบและสม�่าเสมอ รวมถึงเสนอ 

ผลการให้บริการแก่คณะอนุกรรมการอ�านวยการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 

ในกลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล MOPH Immunization Center 

ทั้งนี้ กรณีที่พบข้อสงสัย หรือ ต้องการรายละเอียดข้อมูลของผลการด�าเนินงานเพ่ิมเติม หรือ พบปัญหา 

อุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบในระดับพ้ืนที่ จะมีการประสานติดตามงานผ่านเขตสุขภาพ  

(เขตสุขภาพที่ 1-13, สคร.ที่ 1-12/สปคม. หรือ สสจ. และ กรุงเทพมหานคร) เพื่อพัฒนาระบบติดตามผล 

การด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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กำรเบิกจ่ำยและบริหำรจัดกำรวัคซีน

ประเทศไทยได้ก�าหนดแผนบรหิารจดัการวคัซนีโดยให้ประซากรท้ังไทยและต่างชาตทิีอ่าศัยอยูใ่นประเทศได้รบัวคัซีน
อย่างน้อยร้อยละ 70 โดยแผนการกระจายวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประเทศไทยจะปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์โรคและ
จ�านวนวคัซนีท่ีได้รบัมอบในแต่ละช่วงเวลา ซึง่มหีลกัการประกอบการพจิารณา คอื 1) การกระจายวัคซีนลงในพืน้ทีท่กุจงัหวดั
อย่างทัว่ถงึ 2) สถานการณ์การแพร่ระบาดตามระดับพืน้ทีส่ถานการณ์ และ 3) การเตรยีมความพร้อมด้านเศรษฐกจิรองรบั
สถานการณ์หลงัการแพร่ระบาด 

การด�าเนินงานให้บรกิารวัคซนีโควิด 19 ในระยะแรกจะด�าเนนิการท่ีโรงพยาบาลท้ังภาครฐัและเอกชนเป็นหลกั 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 
อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถรองรับการจัดการกรณีที่มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากได้รับ 
ฉีดวัคซีน (Adverse Event Following Immunization: AEFI) และระยะต่อไปจะขยายสถานที่ด�าเนินการ 
ให้บริการวัคซีนไปยังหน่วยให้บริการต่างๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และสถานการณ์ เพ่ือช่วยเร่งรัดการ 
ให้บริการวัคซีนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชาชนภายในประเทศได้มากขึ้น  
ทั้งน้ี กรมควบคุมโรคเป็นผู้ก�าหนดจ�านวนจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ที่แต่ละโรงพยาบาล/หน่วยงานจะได้รับและล�าดับ 
การได้รับวัคซีนก่อน - หลังของแต่ละโรงพยาบาล/หน่วยงานขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโรคในแต่ละพ้ืนที่ 
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ความเย็นและอุปกรณ์การฉีดวัคซีน 
ได้แก่ ตู ้เย็นชนิด pharmaceutical refrigerator กระติกวัคซีนขนาดใหญ่ (coldbox) เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 
แบบต่อเนื่องและอุปกรณ์การฉีดวัคซีน เป็นต้น ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐทั่วประเทศที่ด�าเนินการ 
ให้บริการวัคซีนโควิด 19 เพื่อรองรับการส�ารองและการให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจ�านวนสนับสนุน 
อุปกรณ์การฉีดวัคซีนจะสอดคล้องกับปริมาณวัคซีนโควิด 19 ที่แต่ละโรงพยาบาล/หน่วยงานได้รับ

กำรเบิกจ่ำยและกำรกระจำยวัคซีนโควิด 19
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการเบิกจ่ายและการกระจายวัคซีนโควิด 19 มีดังนี้

1. หน่วยงำนส่วนกลำง
 กรมควบคุมโรคเป็นผู้ก�าหนดจ�านวนจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ที่แต่ละสถานพยาบาล/หน่วยงานจะได้รับและ 
กระจายวัคซีนโดยองค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทเอกชนผู ้รับจ้างขนส่งวัคซีน ไปยังสถานพยาบาล/หน่วยงาน 
โดยตรง ซึ่งล�าดับการได้รับวัคซีนก่อน - หลังของแต่ละสถานพยาบาล/หน่วยงานขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาด 
ของโรคในแต่ละพื้นท่ีตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้ กรมควบคุมโรคจะมีการแจ้งจ�านวนจัดสรรวัคซีน 
ให้แก่สถานพยาบาล/หน่วยงานทราบตามระบบต่อไป

2. ฝ่ำยเภสัชกรรมสถำนพยำบำล มีหน้าที่ดังนี้
 2.1 ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่จัดเก็บวัคซีนโควิด 19 ในระบบลูกโซ่ความเย็น ได้แก่

1) ควรมีความจุของตู้เย็นเก็บวัคซีนที่เพียงพอส�าหรับจัดเก็บวัคซีนเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ของสถานพยาบาล และตู้เย็นอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้เป็นปกติ โดยสามารถตรวจสอบขนาดของวัคซีนโควิด 19 
(ภาคผนวกที่ 3)
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2) ติดตั้งตู้เย็นในจุดท่ีมีเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารอง (generator) เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น (cold chain breakdown)

2.2 เมื่อองค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทเอกชนผู ้ รับจ ้างขนส่งวัคซีน น�าส ่งวัคซีนโควิด 19 มาถึง 

สถานพยาบาล ขอให้ตรวจรับวัคซีนตามระบบปกติ เช่น การตรวจสอบข้อมูลในใบน�าส่งวัคซีนต้องตรงกับวัคซีน 

ที่ถูกน�าส่ง ได้แก่ รายการวัคซีน ชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน/ชื่อทางการค้า จ�านวนวัคซีน เลขที่ผลิต (Lot No.) วันที่ผลิต 

(Mfg. date) (ถ้ามีระบุในใบน�าส่ง) และวันหมดอายุ (Exp. date) ตรวจสอบอุณหภูมิให้เหมาะสม และตรวจสอบ

สภาพของวัคซีน ขวดวัคซีน กล่องบรรจุวัคซีนและกล่องโฟมควรอยู่ในสภาพดี แล้วจึงลงนามผู้รับวัคซีนพร้อม 

ลงวันที่ เป็นต้น

2.3 เมือ่ตรวจรบัวคัซนีโควดิ 19 เรยีบร้อย ขอให้รีบจัดเกบ็วคัซีนในตู้เยน็ทีอุ่ณหภมู ิ 2 ถงึ 8 องศาเซลเซียส 

โดยเร็วติดป้ายชื่อวัคซีนก�ากับ และควรให้มีช่องว่างระหว่างขวด/กล่องวัคซีนพอให้ความเย็นไหลเวียนได้ทั่วถึง 

ส�าหรับวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Sinovac Life Sciences จ�ากัด จัดเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย 

จึงแนะน�าให้จัดวางไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็นและห่างจากจุดปล่อยความเย็น ส่วนวัคซีนโควิด 19 ของ

บริษัท AstraZeneca จ�ากัด จัดเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นชนิดที่ไม่มีการแบ่งตัว ( ไม่ก่อให้เกิดโรค) จึงแนะน�าให้จัดวาง

ไว้ทีช่ัน้ที ่ 1 ของตูเ้ยน็ โดยวคัซนีโควดิ 19 ทั้ง 2 บริษัทผู้ผลิต ให้เก็บป้องกันแสง ห้ามแช่แข็ง และห้ามวางไว้ที่ถาด

รองใต้ช่องแช่แข็ง ฝาประตูตู้เย็น และช่องแช่ผัก เนื่องจากเป็นจุดท่ีอุณหภูมิไม่เหมาะสมและหากสถานพยาบาล 

มีวัคซีนของทั้ง 2 บริษัทในเวลาเดียวกันขอให้จัดวางแยกกัน ไม ่น�ามารวมกัน และติดป้ายชื่อวัคซีนราย 

บริษัทผู้ผลิต/ชื่อทางการค้า (ภาคผนวกที่ 4) 

2.4 จัดท�าทะเบียนรับ - จ่ายวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะ โดยแยกรายบริษัทผู้ผลิต/ชื่อทางการค้า และ 

บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่ายวัคซีน ได้แก่ 

- วัน/เดือน/ปี 

- หน่วยงานผู้น�าส่งวัคซีน (รับวัคซีน) ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม หรือหน่วยงานที่จ่ายวัคซีนให้ไป 

(จ่ายวัคซีน) ได้แก่ จุดฉีดวัคซีนของสถานพยาบาล

- จ�านวนวัคซีนที่รับหรือจ่าย (หน่วยนับเป็น ขวด)

-  เลขที่ผลิต (Lot No.)

-  วันหมดอายุ (Exp. date)

-  จ�านวนวัคซีนคงเหลือรายเลขที่ผลิต (Lot No.) (หน่วยนับเป็น ขวด)

2 .5 ทุกครั้ ง ท่ี ได ้ รับแบบฟอร ์มขอเ บิกวัค ซีนโค วิด 19 จากจุดให ้บริการ ฉีด วัคซีนโควิด  19  

ของสถานพยาบาลขอให้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลขอเบิกวัคซีน หากพบความผิดปกติของข้อมูลให้รีบ

ประสานงานไปยังผู้ขอเบิกวัคซีนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเร็ว

2.6 จ่ายวคัซนีโควดิ 19 ตามหลกัวคัซนีท่ีหมดอายกุ่อน ให้จ่ายออกก่อน หรอื First Expire First Out (FEFO)
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ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่เป็นคลังวัคซีนส�ารองระดับจังหวัดซึ่งมีตู้เย็นชนิด Pharmaceutical refrigerator เพิ่ม

ส�าหรับจัดเก็บวัคซีนโควิด 19 ท้ังในสถานพยาบาลและสถานพยาบาลอ่ืนๆ ภายในจังหวัด ขอให้ฝ่ายเภสัชกรรม

ร่วมด�าเนินการบริหารจัดการและจัดสรรวัคซีนภายในจังหวัดอย่างเหมาะสม และจัดท�าทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน 

โควิด 19 โดยแยกรายบริษัทผู้ผลิต นอกจากนี้ ขอให้สถานพยาบาลบันทึกจ�านวนวัคซีนคงคลังในระบบ MOPH 

Immunization Center ให้เป็นปัจจุบัน

3. จุดให้บริกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ของสถำนพยำบำล/หน่วยให้บริกำร มีหน้าที่ ดังนี้

3.1 ตรวจสอบความพร้อมระบบลูกโซ่ความเย็นของพื้นที่จัดเก็บวัคซีนโควิด 19 โดยควรมีความจุของตู้เย็น 

เก็บวัคซีนที่ เพียงพอส�าหรับจัดเก็บวัคซีนเพ่ือให้บริการแก่กลุ ่มเป้าหมายในแต่ละรอบการให้บริการตู ้เย็น 

อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เป็นปกติ โดยสามารถตรวจสอบขนาดของวัคซีนโควิด 19 (ภาคผนวกที่ 3) 

3.2 เมื่อส�ารวจได้จ�านวนกลุ ่มเป้าหมายในแต่ละรอบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ขอให ้

ด�าเนินการขอเบกิวคัซนีไปยงัฝ่ายเภสชักรรมของสถานพยาบาล โดยกรอกข้อมลูลงในแบบฟอร์มขอเบกิวคัซีนโควดิ 19  

(ภาคผนวกที ่ 5) และจัดส่งแบบฟอร์มฯ ให้ฝ่ายเภสัชกรรมของสถานพยาบาลก่อนก�าหนดให้บริการทุกครั้ง เพื่อให้ 

ฝ่ายเภสัชกรรมฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลขอเบิกและจัดเตรียมวัคซีน

ทั้งนี้  ควรขอเบิกวัคซีนอย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง และปริมาณท่ีขอเบิกควรสัมพันธ์กับปริมาณ 

การให้บริการและพื้นที่จัดเก็บวัคซีนในตู้เย็นเพื่อป้องกันปัญหาวัคซีนไม่พอให้บริการ ท�าให้ต้องขอเบิกเพิ่มเติม 

นอกรอบ หรือมีวัคซีนเหลือภายหลังการให้บริการมากเกินไปซ่ึงจะเส่ียงต่อปัญหาท่ีจากเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบ 

ลูกโซ่ความเย็นได้ (cold chain breakdown)

3.3 เมื่อได้รับวัคซีนโควิด 19 จากฝ่ายเภสัชกรรมของสถานพยาบาลเรียบร้อย ให้จัดเก็บวัคซีนในตู้เย็นท่ี 

อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส โดยเร็วติดป้ายชื่อวัคซีนก�ากับ และควรให้มีช่องว่างระหว่างขวด/กล่องวัคซีน 

พอให้ความเย็นไหลเวียนได้ทั่วถึง 

ส�าหรับวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Sinovac Life Sciences จ�ากัด เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายจึงแนะน�า 

ให้จัดวางไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู ้เย็นและห่างจากจุดปล่อยความเย็น ส่วนวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท 

AstraZeneca จ�ากัด เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นจึงแนะน�าให้จัดวางไว้ที่ชั้นที่ 1 ของตู ้เย็น โดยวัคซีนโควิด 19 

ทัง้สองบรษิทัผูผ้ลิต ให้เกบ็ป้องกนัแสง ห้ามแช่แขง็ และห้ามวางไว้ทีถ่าดรองใต้ช่องแช่แขง็ ฝาประตตููเ้ยน็ และช่องแช่ผัก  

เนื่องจากเป็นจุดที่อุณหภูมิไม่เหมาะสมส�าหรับโรงพยาบาลท่ีมีวัคซีน 2 บริษัทผู้ผลิตในเวลาเดียวกันขอให้จัดวาง 

แยกกัน ไม่น�ามารวมกัน และติดป้ายชื่อวัคซีนรายบริษัทผู้ผลิต/ชื่อทางการค้า (ภาคผนวกที่ 4) 

3.4 จดัท�าทะเบียนรบั-จ่ายวคัซีนโควดิ 19 โดยเฉพาะ โดยแยกรายบรษิทัผูผ้ลติ/ชือ่ทางการค้า และบนัทกึข้อมลู

ทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่ายวัคซีน ได้แก่ 
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- วัน/เดือน/ปี 

- หน่วยงานผูน้�าส่งวคัซนี (รบัวคัซนี) ได้แก่ ฝ่ายเภสชักรรมของสถานพยาบาล หรอืหน่วยงานท่ีจ่ายวคัซนี

ให้ไป (จ่ายวัคซีน) ได้แก่ จุดฉีดวัคซีนของสถานพยาบาล

- จ�านวนวัคซีนที่รับหรือจ่าย (หน่วยนับเป็น ขวด)

- เลขที่ผลิต (Lot No.)

- วันหมดอายุ (Exp. date)

- จ�านวนวัคซีนคงเหลือรายเลขที่ผลิต (Lot No.) (หน่วยนับเป็น ขวด)

3.5 จ่ายวัคซีนโควิด 19 ตามหลักวัคซีนที่หมดอายุก่อน ให้จ่ายออกก่อน หรือ First Expire First Out  

(FEFO) และหลังเปิดขวดวัคซีนควรใช้ให้หมดโดยเร็ว ส�าหรับกรณีวัคซีน multiple dose ได้แก่ วัคซีนโควิด 19  

ของบรษิทั AstraZeneca จ�ากดั ทีใ่ห้บริการยงัไม่หมดขวด สามารถเกบ็ไว้รอให้บริการได้นาน 6 ชัว่โมง หลังเปิดขวด  

โดยระหว่างรอต้องจัดเก็บที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส

3.6 เมื่อสิ้นสุดแต่ละวันที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ขอให้เก็บขวดวัคซีนที่ใช้แล้วเฉพาะวัคซีน multiple  

dose ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 7 วัน อย่างปราศจากเช้ือ เพื่อรอการส่งตรวจ 

พิสูจน์อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากได้รับฉีดวัคซีน (AEFI) โดยติดป้ายก�ากับ เช่น วัคซีนโควิด 19 รอส่งตรวจ 

AEFI เป็นต้น

3.7 ขวดวคัซีนและอปุกรณ์การฉดีวคัซนีให้ท�าลายแบบขยะติดเชือ้ตามระบบปกติท่ีหน่วยงานด�าเนนิการอยู่
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กำรเฝ้ำระวังติดตำมเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีนโควิด 19

เนื่องจากวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนใหม่ที่พัฒนาและผลิตขึ้นอย่างเร่งด่วน เพ่ือใช้ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชน ซึ่งแม้ว่าหลายประเทศจะได้เร่ิมให้บริการวัคซีนนี้อย่างกว้างขวาง โดยพบว่าเป็น 
วัคซีนท่ีปลอดภัย อาการภายหลังได้รับวัคซีนส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงก็ตาม ส�าหรับประเทศไทย เพื่อเป็นการก�ากับ
ติดตามความปลอดภัยและประกันความมั่นใจของประชาชนต่อวัคซีนและงานบริการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค  
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดระบบเฝ้าระวังติดตามอาการภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 ไว้ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ 
เฝ้าระวังเชิงรับ (existing AEFI surveillance) ระบบติดตามความปลอดภัยเชิงรุกส�าหรับวัคซีนโควิด 19 (active 
surveillance system for COVID – 19 vaccine) และการเฝ้าระวังกลุ่มอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับการได้รับ 
วัคซีนโควิด 19 (adverse event of special interest: AESI)

1. ระบบเฝ้ำระวังเชิงรับ (Existing AEFI Surveillance)

เรียบเรียงโดย กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนท่ีด�าเนินการอยู ่ในปัจจุบันเป็นระบบ 
เฝ้าระวังเชิงรับ (passiveAEFI Surveillance) เป็นการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนตามระบบปกติ  
ด�าเนินการเช่นเดียวกับวัคซีนชนิดอื่นโดยหน่วยงานรับผิดชอบในส่วนกลาง คือ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุขท�าการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีประวัติได้รับวัคซีนโควิด 19  
และเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ซึ่งมีก�าหนดการด�าเนินงาน ดังนี้

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนเฝ้ำระวังเชิงรับ (AEFI Surveillance)
1. ผู ้รำยงำนและเครื่องมือในกำรรำยงำน: สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งก�าหนดผู ้รับผิดชอบ 

ในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 โดยมีเครื่องมือในการรายงาน ดังนี้
 1.1  แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI1) คือ  

แบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยแต่ละราย หากผู้ป่วยมีอาการร้ายแรงให้ท�าการสอบสวนและรายงานโดยใช้แบบฟอร์ม AEFI2
 1.2 โปรแกรมฐานข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

(AEFI DDC) เป็นโปรแกรม Online (https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi/) ท่ีใช้บันทึกข้อมูลตาม 
แบบรายงาน (AEFI1) และแนบไฟล์การสอบสวนโรค (AEFI2) จากสถานพยาบาลและห้องชนัสตูรทัว่ประเทศ ส่งข้อมลูไปยงั 
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

2. กำรด�ำเนินงำนเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 ตำมแผนผังที่ 1
 ม ี2 ส่วน คอื แบบฟอร์ม AEFI 1 ใช้ส�าหรบัผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาลทกุราย และแบบฟอร์ม 



42

AEFI 2 ซึง่ใช้ส�าหรบัการสอบสวนโรคกรณีเหตกุารณ์ร้ายแรงหรอืผูป่้วยเป็นกลุม่ก้อนทีจ่�าเป็นต้องสอบสวนโรค เหตุการณ์
ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการให้วัคซีน หรือเหตุการณ์ท่ีสร้างความกังวลหรือความตระหนกอย่างมาก 
ต่อครอบครัวและชุมชน

แผนผังที่ 1 การด�าเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19
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เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์หลังกำรได้รับวัคซีน (Adverse Event Following Immunization)  

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีน ซึ่งอาจจะเป็นปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากวัคซีน 

(Adverse reaction) หรอืไม่เกีย่วข้องกบัวคัซีน แต่เกดิจากความวติกกงัวลของผูร้บับรกิารวัคซีน หรือภาวะร่วมอืน่ ๆ  

ทีเ่กิดในช่วงเวลาเดยีวกนั 

1. อำกำรข้ำงเคียง กำรแพ้ และกำรแพ้รุนแรง 

 เป็นปฏิกิริยาของร่างกายต่อวัคซีน อาการที่ส�าคัญสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

 • อำกำรข้ำงเคียงหรือผลข้ำงเคียง (side effects) หมายถึง อาการที่คาดเดาได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้จาก

การได้รับวัคซีน ซึ่งมีรายงานมากกว่าหนึ่งในสามของผู้ที่ได้รับวัคซีน เช่น ปวด บวม ร้อนบริเวณที่ฉีด และอาการตาม

ระบบอื่น ๆ เช่น ไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อย ใจสั่น หมดแรง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง และเวยีนศรีษะ  

โดยอาการเหล่านี ้จะเกดิเพยีง 1–2 วนัหลงัได้รบัวคัซนี มกัเป็นไม่รนุแรง แต่บางรายอาจจะมีอาการมาก เช่น ไข้สงูและ/หรอื 

หนาวสั่น จนต้องพักหรือไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันได้ ต้องกินยาแก้ปวดลดไข้ นอนพัก หรืออาจต้อง

ไปพบแพทย์ ผู้ที่มีอำกำรข้ำงเคียงเหล่ำนี้ สำมำรถรับวัคซีนชนิดเดิมได้ 

 การรกัษาอาการข้างเคยีง ให้รกัษาตามอาการเท่าทีจ่�าเป็น รายทีม่อีาการผิดปกตอิืน่ ๆ  ควรหาสาเหตอ่ืุน ทีเ่ป็น 

ไปได้ ซึ่งอาจจะเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ได้รับวัคซีน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลวหลายครั้ง อาจเกิดจากการ 

กินอาหารที่ปนเปื้อน เกิดอาหารเป็นพิษหรือติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ควรพิจารณาตรวจอุจจาระ เพื่อหาสาเหตุ 

เป็นต้น นอกจากนี ้ผูท้ีม่โีรคประจ�าตวัเรือ้รงั หลังจากได้รับวคัซีน อาจเกดิอาการข้างเคยีงทีไ่ปกระตุ้นโรคเดิมให้มีอาการ

มากขึ้นได้ จึงจ�าเป็นต้องประเมินผู้ป่วยเหล่านี้ก่อนที่จะให้วัคซีน ว่ามีอาการคงที่และสามารถทนต่ออาการข้างเคียงจาก

วัคซีนได้ 

 • กำรแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีน (hypersensitivity reaction) หมายถึง ปฏิกิริยาการ

แพ้วัคซีน ซึ่งอาจท�าให้เกิดอาการแพ้หลากหลาย แต่การแพ้วัคซีนแบบรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากที่สุด คือ 

อำกำรแพ้รุนแรงชนิดแอนำฟิแล็กซิส (anaphylaxis) ซ่ึงมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 30 นาทีหลังได้รับวัคซีน 

ซึ่งเป็นข้อห้ำมในกำรรับวัคซีนชนิดเดิมในคร้ังต่อไป การวินิจฉัยแอนาฟิแล็กซิสหลังจากได้วัคซีนโควิด 19 เข็มแรก 

ใช้อาการเป็นหลัก โดยต้องมีอาการอย่างน้อย 2 ข้อ ใน 4 ข้อ ตามข้อ A ในตารางที่ 5
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ตำรำงที่ 5 ข้อพิจำรณำกำรให้วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 

อำกำรไม่พึงประสงค์

จำกวัคซีนโควิด 19 ที่ไม่รุนแรง

ที่พิจำรณำให้วัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดเดิมได้

อำกำรไม่พึงประสงค์จำกวัคซีนโควิด 19 ที่รุนแรง

ห้ำมให้วัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดเดิม

อาการไม่รุนแรงดังต่อไปนี้

1.  ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด

2.  ไข้

3.  อ่อนเพลีย ง่วงนอน

4.  เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ

5.  ปวดเมื่อยล�าตัว

6. ผื่น เช ่น maculopapular rash 

ส�าหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ อาจให้กินยา กลุ่ม 

antihistamine ที่ ไม ่มีผลข ้างเคียง 

คือ อาการง่วงนอน (Non-sedative  

Antihistamine) เช่น Cetirizine หรือ 

Loratadine ก่อนฉีดวัคซีน 30 นาที

ผู้ที่มีประวัติในข้อ A หรือข้อ B ดังต่อไปนี้ 

A. อำกำรแพ้รุนแรงชนิดแอนำฟิแล็กซิส (Anaphylaxis)

คือ มีอำกำรมำกกว่ำ หรือเท่ำกับ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ หลังได้วัคซีน 

โควิด 19 เข็มแรกภำยใน 30 นำที*

1. มีอาการทางระบบผิวหนังหรือเยื่อบุ เช่น ผื่นลมพิษทั่วตัว คัน  

ผื่นแดง หรือมีอาการบวมของปากลิ้น และเพดานอ่อน เป็นต้น 

2. มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก น�้ามูกไหล  

เสียงแหบ หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีดจากหลอดลมที่ตีบตัน 

เสยีงฮืด้ตอนหายใจเข้า (Stridor) มกีารลดลงของ Peak expiratory 

flow (PEF) ระดับออกซิเจนในเลือดลดลง 

3. ความดันเลือดลดลงหรือมีการท�างานของระบบต่าง ๆ ล้มเหลว  

เช่น Hypotonia (Collapse) เป็นลม อจุจาระ ปัสสาวะราด เป็นต้น 

4. มีอาการของระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน 

เป็นต้น 

B. อำกำรข้ำงเคียงใด ๆ ที่รุนแรงที่ต้องปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ

    ผู้ที่มีประวัติในข้อ A หรือข้อ B ดังกล่ำว อำจพิจำรณำให้วัคซีน 

ครั้งต่อไปด้วยวัคซีนโควิด 19 คนละยี่ห้อ หรือคนละแบบ 

(ทีไ่ม่มส่ีวนผสมทีเ่หมอืนกัน) โดยกำรฉีดวคัซนีเข็มทีส่องให้ตำม

วันที่ก�ำหนดนัดของวัคซีนเข็มที่ 2 เดิม และสำมำรถนับต่อเป็น

เข็มที่ 2 ได้เลย

 ผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนโควิด 19 มาก่อน และมีความดันเลือดลดลงหลังจากได้วัคซีนโควิด 19 เข็มถัดไป 

(เกิดอาการภายในเวลาเป็นนาทีหรือไม่กี่ชั่วโมง) ให้ถือเอาความดันซิสโตลิกที่น้อยกว่า 90 มม.ปรอท หรือความดัน 

ซิสโตลิกที่ลดลง มากกว่าร้อยละ 30 ของความดันซิสโตลิกเดิม เป็นการวินิจฉัยภาวะแอนาฟิแล็กซิสจากวัคซีน 

โควิด 19*

หากท�าได้ ควรเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจ Serum tryptase (ส่งได้ที่โรงพยาบาลศิริราช รามาธิบดี 

จฬุาลงกรณ์ และวชิรพยาบาล) เพือ่ช่วยยนืยนัการวินจิฉัย โดยควรเก็บตัวอย่าง 2 คร้ัง คร้ังแรก เกบ็ในช่วง 60–90 นาที 

หลังจากเกิดแอนาฟิแล็กซิส จนถึง 5 ชั่วโมง และครั้งที่สอง คือเมื่ออาการหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน 

เพื่อเป็นค่า Baseline ของผู้ป่วย โดยควรส่งเลือดภายใน 1–2 ชั่วโมง แต่หากท�าไม่ได้ ให้แยกซีรัมเก็บไว้ในตู้เย็น
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ที่อุณหภูมิ 2–8˚C ได้นานไม่เกิน 1 สัปดาห์* โดยใช้ Clotted blood, Heparinized blood หรือ EDTA blood  

ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิลิตร 

การแปลผล serum tryptase ส�าหรับภาวะแอนำฟิแล็กซิสที่มีความไวและความจ�าเพาะค่อนข้างดี คือ 

การเปรยีบเทยีบ serum tryptase ตอนเกดิอาการกบัตอนภาวะปกติ คอื serum tryptase มากกว่า 2 เท่าของ Baseline 

tryptase +2 ไมโครกรัม/ลิตร อย่างไรกต็ามหากเจาะเลอืดเพยีงครัง้เดียวจะใช้ค่าจดุตัดที ่9 ไมโครกรมั/ลติร 

การรักษาภาวะแอนาฟิแล็กซิส ดังแผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 2 กำรรักษำภำวะแอนำฟิแล็กซิสเบื้องต้นในสถำนพยำบำล*
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ตำรำงที ่6 ค�ำแนะน�ำในกำรให้วคัซนีโควดิ 19 ส�ำหรบัผูท้ีเ่คยมปีระวติัแพ้มำก่อน (ปรบัปรงุวนัที ่22 พ.ค. 2564)

กลุ่มที่ห้ำมฉีดวัคซีนโควิด 19

(Vaccination contraindication)
แนวทำงกำรปฏิบัติ

1. ผู ้ที่มีประวัติแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนหรือยา ซ่ึงพบเป็น 

ส่วนประกอบของวัคซีนโควิด 19 มาก่อน

2. ผู้ที่มีปฏิกิริยาการแพ้รุนแรงจากการได้รับวัคซีนชนิดนั้น ๆ  ในเข็ม

ก่อนหน้านี้

1. ห้ามฉีดวัคซีนที่มีส่วนประกอบตรงกันกับ 

ท่ีมีประวัติการแพ้มาก่อนแต่สามารถให้

วัคซีนชนิดอื่นที่มีส่วนประกอบต่างกันได้

กลุ่มที่สำมำรถฉีดวัคซีนโควิด 19 ภำยใต้กำรดูแล

อย่ำงใกล้ชิด (Special precaution)
แนวทำงกำรปฏิบัติ

ผูป่้วยทีม่ปีระวัตแิพ้รนุแรงจากสาเหตอ่ืุนหรอืภาวะโรคทีอ่าจท�าให้เกดิ

การแพ้รุนแรง ต่อไปนี้

1. ผู้ที่มีประวัติการแพ้รุนแรงจากยาหลายชนิด (multiple drug 

allergy)

2. ผู้ที่มีประวัติการแพ้วัคซีน หรือยา parenteral monoclonal 

antibody แบบรุนแรง

3. ผู ้ทีมีประวัติแพ ้รุนแรงโดยไม ่ทราบสาเหตุ ( idiopathic 

anaphylaxis)

4. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัย mast cell disease เช่น mastocytosis

1. ประเมินความเสี่ยงต่อการแพ้ส่วนประกอบ

ของวคัซนีโควดิ 19 ทีจ่ะได้รบั

2. ไม่แนะน�าการให้ premedication ด้วย  

anti-histamine ก่อนได้รบัวคัซีน เนือ่งจาก

อาจบดบังอาการแพ้ชนิดรุนแรง

กลุ่มที่สำมำรถฉีดวัคซีนได้ตำมปกติ

(Proceed with vaccination)
แนวทำงกำรปฏิบัติ

1. ผู้ที่มีประวัติการแพ้อาหาร หรือแพ้ผึ้ง มด ต่อ แตน

2. ผู้ที่มีประวัติแพ้สารก่อภูมิแพ้ทางอากาศ

3. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้

4. ผูท้ีมี่ปฏิกิริยาเฉพาะทีห่ลงัการฉดีวคัซนีมาก่อน (local reaction)

5. ผู้ทีม่ีประวัติการแพ้ยากลุ่ม non-steroidal anti-inflammatory 

drugs (NSAIDs)

6. ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วย allergen immunotherapy

7. ผูป่้วยโรคหดืทีไ่ด้รบัการรกัษาด้วยยากลุม่ biologics และสามารถ

ควบคุมโรคหืดได้

สามารถรับวัคซีนได้ตามปกติ

หมำยเหตุ ส�าหรับผู้ที่มีประวัติเกิด angioedema หรือผื่น urticarial rash ภายใน 30 นาที หลังการได้รับวัคซีนเข็มแรก

 แนะน�าให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนในเข็มถัดไปเพื่อความปลอดภัย หรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้
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2. อำกำรชำหรืออ่อนแรงที่เป็นปฏิกิริยำของร่ำงกำรตอบสนองต่อกำรฉีดวัคซีน (Immunization stress 

related reaction:ISRR)

เป็นอาการทางกายที่เกิดขึ้นจริง ท่ีตอบสนองต่อภาวะความเครียดในการได้รับการฉีดวัคซีนร่วมกับ

อาการข้างเคียงที่เกิดตามปกติหลังได้รับวัคซีน เกิดได้กับวัคซีนทุกชนิด ทุกรุ่นการผลิต (Lot) ซึ่งมีตัวอย่างในหลาย

เหตุการณ์ท่ีพบในต่างประเทศจากวัคซีนหลายชนิด และในประเทศไทยก็เคยมีกรณีฉีดวัคซีนป้องมะเร็งปากมดลูก

ให้นกัเรยีนหญงิชัน้ประถมปีที ่ 5 โดยกลไกของการเกดิโรคยงัไม่ชดัเจน อาการของ ISRR มไีด้หลากหลาย เช่น เป็นลม 

ปวดเกร็งท้อง คลื่นไส้ ตามัว ความดันเลือดสูง หัวใจเต้นเร็ว อันเป็นผลจากการตอบสนองของระบบประสาท

อัตโนมัติ ไปจนถึงอำกำรทำงระบบประสำท (Dissociative neurological symptom reaction: DNSR) เช่น 

อาการอ่อนแรง ชา การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ ความผิดปกติของการทรงตัว พูดไม่ชัด อาการคล้ายภาวะ

หลอดเลือดสมอง หรือชัก โดยส่วนใหญ่อาการมักเกิดข้ึนเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังการฉีดวัคซีน แต่อาจมีบางราย 

เกดิช้าเป็นชัว่โมงหรือเป็นวนัภายหลงัการได้รบัวัคซีน ISRR มกัจะเกดิในผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย และพบมากในผูท่ี้อายนุ้อย 

ส�าหรบัประเทศไทยมกีารรายงานของผู้มอีาการอ่อนแรงหรือชาภายหลังการได้รับวคัซีนโควดิ 19 ในบางพืน้ทีข่อง

ประเทศไทย โดยอาการเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ประมาณ 5 – 30 นาทีภายหลังการได้รับวัคซีน แต่บางรายเกิดหลังจาก

นั้นหลายชั่วโมงหรือเป็นวัน ตรวจไม่พบสาเหตุความผิดปกติทางกายท่ีเป็นสาเหตุชัดเจน และการตรวจภาพรังสีวิทยา

ของสมอง (neuroimaging study) ไม่พบความผิดปกต ิการตดิตามอาการพบว่าผูป่้วยมอีาการดขีึน้ส่วนใหญ่หายภายใน  

1 – 3 วัน แต่มีบางรายที่อาการอาจอยู่ได้นานกว่านั้น อย่างไรก็ดีผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถกลับไปด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้

ตามปกติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงควรมีการเตรียมการดังต่อไปนี้

กำรเตรียมกำรเพื่อป้องกันเหตุกำรณ์ 

ก่อนกำรฉีดวัคซีน 

•	 ควรจัดสถานที่ฉีดวัคซีนให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป จุดที่ให้บริการควรห่างกัน

•	 จัดระบบการรอรับบริการไม่ให้เกิดความแออัด รอนาน เพื่อลดความวิตกกังวล

•	 การคัดกรองผู้รับบริการ ควรสังเกตอาการของผู้รับบริการ หากผู้รับบริการมีร่างกายอ่อนเพลีย พักผ่อน 

 ไม่เพียงพอ หรือมีอาการเจ็บป่วย ที่ไม่มีความพร้อมในการรับวัคซีน หรือมีความวิตกกังวล ควรพิจารณา 

 เลื่อนนัดไปก่อน 

•	 ควรมีการให้ความรู้กับผู้รับการฉีดวัคซีนถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของวัคซีน และอาการเกิดขึ้น 

 ภายหลังการได้รับวัคซีน เพื่อให้ผู้รับวัคซีนรู้เท่าทันอาการข้างเคียงที่อาจเกิดข้ึนได้ เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด 

 หรือมีไข้ หรือบางคนอาจมีเพลีย อ่อนแรง หรืออื่น ๆ อาการมากน้อยแตกต่างกัน โดยอาการมักจะหายไป 

 ได้ภายใน 1 - 3 วัน โดยไม่มีอันตราย

•	 ควรมกีารเตรยีมระบบรองรบัผูท้ีอ่าจเกดิอาการ ISRR โดยทีมสหสาขาทีป่ระกอบด้วยแพทยแ์ละบคุคลากร 

 ที่มีความเข้าใจ
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ระหว่ำงกำรฉีดวัคซีน

•	 หากผู้รับบริการเคยมีประวัติว่าฉีดวัคซีนแล้วเป็นลม หรือดูมีความวิตกกังวลมาก อาจพิจารณาให้รับวัคซีน 

 ในท่านอน ควรชวนพูดคุยขณะฉีด เพื่อลดความกังวลและดึงดูดความสนใจ

•	 ไม่จ�าเป็นต้องดูดกลับเพื่อทดสอบว่าเข็มเข้าหลอดเลือดหรือไม่ เพราะจะท�าให้เจ็บจากการฉีดมากข้ึนและ 

 นานขึ้น 

•	 ควรฉีดในต�าแหน่งที่เหมาะสม โดยฉีดเข้ากล้ามเน้ือที่ต�าแหน่งช่วงกลางของกล้ามเนื้อเดลตอยด์  

 (mid deltoid) ไม่ควรฉีดสูงเกินไป เพราะจะท�าให้มีโอกาสเกิดอาการปวดข้อไหล่ได้

หลังกำรฉีดวัคซีน

•	 สังเกตอาการภายใน 30 นาที รีบให้การดูแลเมื่อพบผู้ที่มีอาการ

เมื่อพบผู้ที่มีอำกำรทำงระบบประสำทหลังกำรฉีดวัคซีน เช่น ชำ อ่อนแรง ตำมัว ควรรีบด�ำเนินกำร ดังนี้  

•	 ปรึกษาแพทย์ เพ่ือการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ควรตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มี 

 ภาวะโรคทางกายก่อน แต่ควรหลกีเลีย่งการตรวจสบืค้นโดยไม่จ�าเป็น (over-investigation) หรือการต้องนอน 

 โรงพยาบาล แต่ต้องพอเหมาะท่ีจะท�าให้ไม่พลาดการวินิจฉัยผู้ที่เป็นโรคจริง โดยปฏิบัติตามแผนผัง 

 แสดงการประเมินอาการทางระบบประสาทที่เกิดตามหลังการฉีดวัคซีน

•	 ควรให้การดูแลรักษาโดยใช้สหสาขาช่วยดูแล อาการทางกายควรให้รักษาตามอาการ และควรให้การ 

 ประคับประคองจิตใจ โดยไม่มีการว่ากล่าวหรือท�าให้ผู้ที่มีอาการรู้สึกไม่ดี ไม่พูดให้เข้าใจผิดว่าเกิดจาก 

 ความเจบ็ป่วยทางจติใจ เพราะเป็นอาการท่ีเกดิข้ึนจริงจากปฏกิริิยาตอบสนองของร่างกาย มใิช่การแกล้งท�า

•	 ในระหว่างทีใ่ห้การรักษาดแูล ควรให้ความมัน่ใจเร่ืองอาการท่ีเกดิข้ึนว่า อาการน้ีอาจเกิดข้ึนได้ และส่วนใหญ่ 

 จะดีขึ้นภายในเวลาไม่นาน โดยไม่มีอันตราย เพื่อลดความวิตกกังวล

•	 ทันทีที่อาการดีขึ้น ควรให้ก�าลังใจ และสนับสนุนให้กลับไปปฏิบัติงานหรือภารกิจได้ตามปกติ
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2.  ระบบตดิตำมควำมปลอดภัยเชิงรุกส�ำหรบัวคัซนีโควดิ 19 (active surveillance system  
 for COVID-19 vaccine)

เรียบเรียงโดย ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เป็นการเฝ้าระวังเฉพาะกิจท่ีมุ ่งเน้นให้ได้ข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีนจากการใช้จริงของประเทศ 
ที่ครอบคลุมกลุ ่มประชากรท่ีได้รับวัคซีนอย่างกว้างขวางและติดตามผลจากการใช้วัคซีนดังกล่าว เพื่อติดตาม 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างเข้มข้นและครบถ้วนโดยหน่วยงานรับผิดชอบ 
ในส่วนกลาง คือ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

แนวทำงกำรด�ำเนินงำน
1. ผู้รำยงำนและเครื่องมือในกำรรำยงำน 

 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�าช่องทางการบันทึกรายงานข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก  
 1) App-based safety monitoring: การรายงานข้อมลูผ่านแอปพลเิคชนับนโทรศัพท์ 
 2) Hospital-based safety monitoring: การรายงานข้อมลูผ่าน hospital information system (HIS) 

หรือ web-basedหรือ web application: Co-vaccine.moph (https://co-vaccine.moph.go.th) โดยมกีารตดิตาม
หลังฉีดวัคซีนในช่วงเวลาท่ีก�าหนด คอื 30 นาที 1 วนั 7 วนั และ 30 วัน

ตำรำงที่ 7 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีนโควิด 19 ผ่านแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์ และ web 
 application (https://co-vaccine.moph.go.th)

เรื่อง
                       ช่องทำงกำรรำยงำน

App-Based Safety Monitoring Hospital-Based Safety Monitoring

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับวัคซีนที่มีสมาร์ทโฟนและ
ลงทะเบียนผ่านแอปพลเิคชนั

ผู้รับวคัซีนท่ีไม่มโีทรศพัท์สมาร์ทโฟนหรือ
ไม่ประสงค์ลงทะเบยีนผ่านแอปพลเิคชนั

การติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ภายหลังได้รับวัคซีน

ผ่านแอปพลเิคชนัที่มีระบบเตือน
อัตโนมัติ 

Focal point ที่ รพ. ก�าหนด เช่น กลุม่งาน
เภสชักรรม เวชกรรมสงัคม หรืออาจร่วมทีม
กับ อสม./อสต.

ช่องทางการบันทึกเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ HIS หรอื web application (https://co-
vaccine.moph.go.th)

ผู ้บันทึกเหตุการณ์ไม ่พึงประสงค์ 
ภายหลังได้รับวัคซีน

ผู้รับวัคซีนเป็นผู้บันทึกข้อมูลใน 
แอปพลิเคชันด้วยตนเอง ทั้งที่ม ี
อาการและไม่มีอาการภายหลัง 
ได้รบัวคัซนี

ผูร้บัวคัซนีแจ้ง focal point หรอืเจ้าหน้าที่
หน่วยงานปฐมภมู ิบันทกึข้อมลูผูร้บัวคัซนี
ทั้งท่ีมีอาการและไม่มีอาการภายหลังรับ
วัคซีน
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ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร
1. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรติดตำมเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse events:AEs) จำกกำรใช้

วัคซีนโควิด 19 
 ผู ้บริหารประชุม/หารือร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์  เพ่ือวางแผนเฝ้าระวัง/ติดตามการ

เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และก�าหนดบุคคลท่ีจะเป็นผู้ประสานงานหลัก (focal point) ของโรงพยาบาล  
ในการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนโควิด 19

2. กำรลงทะเบียนผู้รับวัคซีน
 ในวันที่มารับวัคซีนเข็มแรก (Day 0) ผู้ประสงค์รับวัคซีนติดต่อ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อลงทะเบียนผู้รับวัคซีน (อาจลงทะเบียนการจองวัคซีนไว้ล่วงหน้า) โดยระบุข้อมูล ชื่อ-นามสกุล  
เลขบัตรประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ ประวัติการแพ้ยา (อาการท่ีเกิด) โรคประจ�าตัว ลงในระบบตามแบบฟอร์ม 
ที่ก�าหนดในโปรแกรม

3. กำรให้บริกำรวัคซีนและสังเกตอำกำรภำยหลังได้รับวัคซีนเข็มแรก
 3.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลวัคซีน และวิธีการให้วัคซีน โดยระบุชื่อวัคซีน Lot number 

ครั้งที่ฉีด และวัน/เวลาที่ได้รับวัคซีนลงในระบบ ตามแบบฟอร์มที่ก�าหนดในโปรแกรมโดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
 กรณีที่ 1 ผู้รับวัคซีนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และประสงค์จะติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ผ่าน

แอปพลิเคชัน ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูล วัคซีน และวิธีการให้วัคซีนของรพ. เข้ำแอปพลิเคชันอัตโนมัติ
 กรณีท่ี 2 ผู้รับวัคซีนไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  หรือไม่ประสงค์จะบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน 

ระบบจะเชื่อมโยง ข้อมูลวัคซีน และวิธีการให้วัคซีนเข้ำ HIS หรือ web application (https://co-vaccine. 
moph.go.th) อัตโนมัติเพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับ focal point รพ. ใช้ประกอบการติดตาม

 3.2 แพทย์ พยาบาล หรือนักวิชาการสาธารณสุข ฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียน
 3.3 ผู้รับวัคซีนนั่งพักสังเกตอาการประมาณ 30 นาที ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์  

เจ้าหน้าทีใ่ห้ความรูใ้นการตดิตาม สงัเกตอาการทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัได้รบัวคัซนี การดแูลตนเองเบือ้งต้น พร้อมทัง้แจก
และอธิบายถึงความส�าคัญของ patient card รวมท้ังเมื่อต้องไปรับวัคซีนเข็ม 2 ท่ีสถานพยาบาลอื่น หรือเม่ือเกิด 
สงสัยว่าแพ้วัคซีน หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ให้ผู้รับวัคซีนแสดง patient card แก่เจ้าหน้าที่

 3.4 เมื่อครบก�าหนด 30 นาที ให้บันทึกข้อมูลว่าเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีนหรือไม่ 
ทันทีโดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 กรณีท่ี 1 ผู้รับวัคซีนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  และประสงค์จะติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
ผ่านแอปพลิเคชันให้บันทึกข้อมูลว่าเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีนหรือไม่ ลงในแอปพลิเคชัน 
ด้วยตนเองทันที
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 กรณีที่ 2 ผู้รับวัคซีนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  หรือไม่ประสงค์จะบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน 
ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูล ผ่าน HIS หรือ web application (https://co-vaccine.moph.go.th) โดยทันทีหรือ
ภายในวันนั้น โดยทันทีหรือภายในวันนั้น 

 ท้ังน้ี ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องแจ้งรายช่ือผู้ที่ได้รับวัคซีนแก่ focal point หรือ focal point  
ดึงข้อมูลในระบบด้วยตนเอง

 3.5 การติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในวันที่ 1, 7 และ 30 ภายหลังรับวัคซีนเข็มแรก
	  การติดตามและบันทึกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีน มี 2 รูปแบบ ดังนี้
 กรณีที่ 1 ผู้รับวัคซีนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และประสงค์จะบันทึกผ่านแอปพลิเคชันด้วยตนเอง 
	 	  แอปพลเิคชันแจ้งเตือนการติดตามอาการภายหลังรับวัคซีนในวันที่ 1,7 และ 30 ให้ผู้รับ

วัคซีนทราบโดยอัตโนมัติ และให้ผู้รับวัคซีนบันทึกข้อมูลลงในแอปพลเิคชนั
	 	  หากเกิดอาการขึ้นนอกเหนือจากวันที่ติดตามให้ผู้รับวัคซีนจดบันทึกข้อมูลว่าเกิดอาการ 

ใดบ้าง เริ่มมีอาการวัน เดือน ปี เวลาใด และท�าการบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชันเมื่อถึงวันที่ติดตาม  
	 	 	 กรณีผู ้รับวัคซีนไม่บันทึกข้อมูลตามท่ีแนะน�า เมื่อถึงก�าหนดมารับวัคซีนเข็มท่ี 2 

ขอให้เจ ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล บันทึกข้อมูลผ่าน HIS หรอื web application (https://co-vaccine.moph.go.th)
 กรณท่ีี 2 ผูรั้บวคัซนีทีไ่ม่มโีทรศัพท์สมาร์ทโฟน  หรอืไม่ประสงค์จะบนัทกึอาการผ่านแอปพลเิคชัน
	 	  Focal point ของ โรงพยาบาล ติดตามอาการในวันที่ 1, 7 และ 30 ภายหลังการฉีด 

วัคซีนร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานปฐมภูมิ และ อสม./อสต. 
	 	   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู ้รับวัคซีนผ่าน HIS หรอื web application 

(https://co-vaccine.moph.go.th)
หมายเหตุ: การติดตามข้อมูลกรณีที่ 1 และ 2 ให้บันทึกข้อมูลชื่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ และ 
เพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลที่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และการต้องไปพบแพทย์ 

 4. กำรให้บริกำรวัคซีนและสังเกตอำกำรภำยหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2
 ด�าเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ 3
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แผนผังที่ 4 แนวทางติดตามความปลอดภัยเชิงรุกของวัคซีนโควิด19 ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

จุดเริ่มต้นเข็มที่ 1, 2 Day 0 (วันที่ฉีดยำ)

Day 1, 7, 30

หลังที่ฉีดยำ

Day 1, 7, 30

หลังที่ฉีดยำ
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ตัวอย่ำง แบบสอบถำมส�ำหรับกำรติดตำมและสอบถำมเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์

กำรติดตำมและสอบถำมเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ

1. สอบถาม ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลการได้รับวัคซีน (เพื่อยืนยันตัวตน)

2. วันที่ติดตามอาการ................................... (ให้ติดตามวันที่ 1, 7, 30 ของแต่ละเข็ม)

3. ภายหลังการฉีดวัคซีน มีอาการผิดปกติ/อาการไม่พึงประสงค์หรือไม่
[ ] ไม่เกิด   [ ] เกิด
        ตัวอย่างการสอบถามอาการ เช่น

[ ] 1.ปวด บวม แดง ร้อน คัน ณ บริเวณที่ฉีด (injection site reaction) 
[ ] 2.ไข้ (fever) 
[ ] 3.ปวดศีรษะ (headache) 
[ ] 4.เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง (fatigue) 
[ ] 5.ปวดกล้ามเนื้อ (myalgia) 
[ ] 6.คลื่นไส้ (nausea) 
[ ] 7.อาเจียน (vomiting) 
[ ] 8.ท้องเสีย (diarrhea) 
[ ] 9.ผื่น (rash) เช่น ผื่นแดง ผื่นคัน ผื่นลมพิษขึ้นตามตัว
[ ] 10.บวม (edema) เช่น หน้าบวม คอบวม บวมทั่วร่างกาย
[ ] 11.ปวดข้อ* (joint pain) ปวดเมื่อยตามตัว*  ไม่สบายตัว*
[ ] 12.หน้ามืด (faint) หมดสติ (unconscious)
[ ] 13.แน่นหน้าอก (chest tightness) หายใจไม่สะดวก (shortness of breath)
[ ]14.ใจสั่น (palpitations)
[ ] 15.กล้ามเนื้ออ่อนแรง (muscle weakness) เช่น [ ] กล้ามเนื้อแขน/ขาอ่อนแรง 
[ ] 16.หน้าเบี้ยว (facial paralysis, facial pulsy)
[ ] 17.ชัก (seizures) หรือ ชักร่วมกับมีไข้
[ ] 18.อาการอื่นๆ เช่น เลือดไหลไม่หยุด เลือกออกผิดปกติ เป็นต้น

             โปรดระบุ…….............................................
(อาการไม่สบายตัว* ปวดเม่ือยตามตัว* ปวดข้อ* อ่อนเพลีย* :หากเป็นผู้สูงอายุอาจมีอาการตั้งแต่ก่อนฉีดวัคซีนอยู่แล้ว 
หากเป็นเช่นนี้ ควรสอบถามว่า หากเทียบกับก่อนได้รับวัคซีน อาการเป็นอาการปกติที่เป็นหรือรุนแรงกว่าปกติ)

4. หากมีอาการผิดปกติ ให้ระบุ วันที่เกิดอาการ……………………….   (เช่น วันที่ 1, 2, …..) 

5. อาการผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นยาวนานกี่ชั่วโมง หรือ กี่วัน

6. อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของท่านหรือไม่   
[ ] ไม่ส่งผล                [ ] ส่งผล

7. เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้ว ท่านไปพบแพทย์หรือไม่  
[ ] ไม่ไป                     [ ] ไป

หมายเหตุ  หากผู้ได้รับวัคซีนแจ้งว่าเกิดอาการข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ ควรรีบไปโรงพยาบาล หรือโทร 1669 เพื่อรับบริการทาง 
การแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ไข้สูง หนาวสั่น อาเจียนรุนแรง แน่นหน้าอก/หายใจไม่สะดวก ใจสั่น หน้าบวม คอบวม บวมทั่วร่างกาย  
ผื่นลมพิษ ผื่นทั้งตัว ตุ่มน�้าพอง วิงเวียนหรืออ่อนแรง  ต่อมน�้าเหลืองโต ผิวหนังลอก  ปวดข้อหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรง 
กล้ามเนื้อแขน/ขาอ่อนแรง กล้ามเนื้ออัมพาต หรือ หน้าเบี้ยว (มุมปากตก)
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ตัวอย่ำง หัวข้อกำรบันทึกข้อมูลผ่ำนแอปพลเิคชนัหรือ web-based portal

1.ข้อมูลสถำนพยำบำลที่ฉีด
 1.1 ชื่อสถานพยาบาลที่ฉีด.................................................... 1.2 รหัสสถานพยาบาลที่ฉีด……………………..............…………
2.ข้อมูลผู้รับวัคซีน
 2.1 HN…………………………..    2.2 ID ประชาชน 13 หลัก ……………………….. 2.3 ชื่อ นามสกุล..........................................
 2.4 เพศ ...[ ] ชาย [ ] หญิง   2.5 อายุ (ปี)................................            2.6 วัน/เดือน/ปี เกิด............................................
     2.7 เบอร์โทรมือถือผู้รับวัคซีน.................................
2.8 มีโรคประจ�าตัวหรือไม่ 
 [ ] ไม่มี     [ ] มี (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    [ ] 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี
    [ ] 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด
    [ ] 3.โรคไตเรื้อรังระยะ 5
    [ ] 4.โรคหลอดเลือดสมอง
    [ ] 5.โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วย เคมีบ�าบัด รังสีบ�าบัด และภูมิคุ้มกันบ�าบัด
    [ ] 6.โรคเบาหวาน 
    [ ] 7.โรคอ้วน
    [ ] 8.โรคอื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………..
3.ข้อมูลวัคซีน
 3.1 ชื่อการค้า   [ ] XXXXX (บริษัทAstraZeneca)  [ ] YYYYYY (บริษัท Sinovac)   [ ]…………... (บริษัท...........)
 3.2 Lot No……………………... 3.3 ครั้งที่ฉีด [ ] วันที่ฉีดเข็มที่ 1 …………….…….[ ]วันที่ฉีดเข็มที่ 2…………….…….
4.ข้อมูลอำกำรไม่พึงประสงค์
 4.1 วันที่ติดตามอาการ................................... (ให้ติดตามวันที่ 0, 1, 7, 30 ของแต่ละเข็ม)
 4.2 เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่ [ ] ไม่เกิด   [ ] เกิด
 4.3 อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ 
   [ ] 1.ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด (injection site reaction)
   [ ] 2.ไข้ (fever)
   [ ] 3.ปวดศีรษะ (headache)
   [ ] 4.เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง (fatigue)
   [ ] 5.ปวดกล้ามเนื้อ (myalgia)
   [ ] 6.คลื่นไส้ (nausea)
   [ ] 7.อาเจียน (vomiting)
   [ ] 8.ท้องเสีย (diarrhea)
   [ ] 9.ผื่น (rash)
   [ ] 10.อาการอื่นๆ เช่น ปวดข้อ ชัก เลือดไหลไม่หยุด เป็นต้น โปรดระบุ…….....................................................
 4.4 วันที่เกิดอาการ……………………….
 4.5 อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของท่านหรือไม่   [ ] ไม่ส่งผล[ ] ส่งผล
    4.6 เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้ว ท่านไปพบแพทย์หรือไม่  [ ] ไม่
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3. กำรเฝ้ำระวังกลุ่มอำกำรที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรได้รับวัคซีนโควิด 19 (adverse event of
 special interest): AESI

เรียบเรียงโดย กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

เป็นการเฝ้าระวังกลุ ่มอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนโควิด 19 เพื่อเสริมระบบการเฝ้าระวัง 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนโควิด19 ในระบบปกติ โดยเป็นการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ (sentinel  

surveillance) ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่ท่ีมีการระบาดของโรค 

และได้รับวัคซีนโควิด19 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะได้แจ้งรายช่ือ 

โรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ด�าเนินการต่อไป

แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

- ก�าหนดกลุ่มโรคที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนโควิด 19 โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ และจากเอกสารของ 

องค์การอนามัยโลกเพื่อท�าการติดตามสถานการณ์โรคกลุ่มดังกล่าวท่ีมีการรายงานในประเทศไทย และในพ้ืนที ่

ที่มีการเฝ้าระวัง โดยกลุ่มอาการที่มีการเฝ้าระวังดังแสดงในตารางที่ 6

- ประสานกับโรงพยาบาลในเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยเมื่อพบผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล โดยไม่จ�ากัดเพศ 

อายุ ที่มีกลุ่มอาการเฝ้าระวัง (ตารางที่ 6) ให้ด�าเนินการ ดังนี้

•	ประสานแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล หากพบผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคและกลุ่ม 

อาการเฝ้าระวังในตารางท่ี 1 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�าเนินการสอบสวนโรค และตรวจสอบประวัติ 

การได้รับวัคซีนโควิด 19 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม AESI 

•	กรณีที่มีประวัติการได้รับวัคซีนในช่วง 1 เดือนที่ผ ่านมาเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานสอบสวนโรค 

ท�าการสอบสวนโรคโดยใช้แบบสอบสวน AEFI1/AEFI2 

o เก็บตัวอย่าง Nasal Pharyngeal Swab (NPS) และตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกัน 

ชนิด IgM IgG ต่อเชื้อ SARS-CoV2 หากผู้ป่วยมีอาการของภาวะหลอดเลือดอุดตัน (thrombosis)  

ร่วมกับมเีกลด็เลือดต�า่ (platelet count < 150,000) ควรมกีารตรวจอย่างละเอยีดและปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ

เพื่อวินิจฉัยแยกภาวะ vaccine-inducted thrombotic thrombocytopenia (VITT)

o บันทึกข้อมูลในแบบสอบสวนโรค และส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (AEFI Program)

o ผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลประวัติการรับวัคซีนโควิด 19 และประวัติการรักษาของผู้ป่วย น�าเสนอคณะ 

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนโควิด 19
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52 

 

แผนผังที่ 5 แนวทางการเฝ้าระวังกลุ่มอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนโควิด 19 

 
 
หมายเหตุ : กรมควบคุมโรคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดึงข้อมูลสรุปจำนวนผู้รับวัคซีน และ
จำนวนผู้เกิด AE จากฐานข้อมูลของ National Immunization Center (สป.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที่ 5 แนวทางการเฝ้าระวังกลุ่มอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนโควิด 19

หมำยเหตุ : กรมควบคุมโรคและส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดึงข้อมูลสรุปจ�านวนผู้รับวัคซีน และ 

จ�านวนผู้เกิด AE จากฐานข้อมูลของ National Immunization Center (สป.)
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ตำรำงที่ 8 ชื่อโรคหรือกลุ่มอาการที่ส�าคัญส�าหรับการเฝ้าระวังกลุ่มอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด 19

ชื่อโรคหรือกลุ่มอำกำร ICD10

1. Respiratory system

- Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

- COVID-19

J80

U07.1

2. Cardiovascular system

- Acute myocarditis

- Acute pericarditis

I40

I30

3. Neurological system 

-  Acute transverse myelitis in demyelinating disease of central 

   nervous system

- Guillain-Barré syndrome (GBS)

- Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM)

- Bell’s palsy 

- Cerebrovascular stroke 

- Aseptic meningitis, meningitis unspecified

- Meningoencephalitis (Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis  

   in other diseases classified elsewhere)

G37.3

G61.0

G04.0

G51.0

I64

G03.0, G03.9

G05.8

4. Immune mediated disease 

- Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)

- Allergic purpura, Allergic vasculitis

- Vasculitis limited to skin, not elsewhere classified

- Arteritis, unspecified

- Kawasaki disease

- โรค Immune-mediated disease อื่น ๆ ที่แพทย์วินิจฉัย

D69.3

D69.0

L95

I77.6

M30.3

5. อื่น ๆ

- Deep vein thrombosis (DVT)

- Pulmonary embolism

- Chilblain-like lesions

I80.2

I26

T69.1



59

แนวทำงกำรให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจ�ำตัว

เรียบเรียงโดย กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ด้วยประเทศไทยมีนโยบายการให้วัคซีนโควิด19 แก่ประชาชนทุกคนที่สมัครใจ ตามข้อบ่งใช้ของวัคซีน 

แต่ละชนิดในเอกสารก�ากับยา ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายในการให้วัคซีนโควิด19 มีทั้งกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี กลุ่มเปราะบาง 

(เช่น ผู ้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู ้ติดเชื้อเอชไอวี) และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง  

(เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5  

โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบ�าบัด รังสีบ�าบัด และภูมิคุ้มกันบ�าบัด เป็นต้น ซึ่งการให้วัคซีน

โควิด 19 ในกลุ่มผู้มีโรคประจ�าตัว ควรได้รับการประเมินภาวะสุขภาพโดยแพทย์ที่ดูแลประจ�า ก่อนได้รับวัคซีนโควิด 19 

หรอื แพทย์ทัว่ไปอาจประเมนิและพจิารณาตามค�าแนะน�าการให้วคัซีนโควดิ 19 จากราชวทิยาลยัและสมาคมต่าง ๆ  ดงันี้ 

1. หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และสตรีที่วำงแผนตั้งครรภ์

 เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ท่ีเป็นโรคโควิด 19 จะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรครุนแรงมากกว่าหญิงที่ไม่ตั้งครรภ์ 

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยแนะน�า ดังนี้

 1.1 ให้หญิงตั้งครรภ์พิจารณาขอรับวัคซีนโควิด 19 ภายใต้ค�าแนะน�าของแพทย์ แต่ไม่แนะน�าให้ฉีดวัคซีน

ในหญิงที่มีอายุครรภ์ น้อยกว่า 12 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงที่อาจมีผลกระทบต่อความพิการแต่ก�าเนิดของทารก  

โดยสามารถฉดีได้ท้ังทุกวคัซนีท่ีมกีารรบัรองให้ใช้ในผูใ้หญ่ทัว่ไป ทัง้ของ Sinovac  AstraZeneca  Johnson & Johnson 

Pfizer และ Moderna โดยควรให้ตามก�าหนดที่แนะน�าในคนทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งครรภ์  

1.2 หญิงให้นมบุตร สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้

 1.3 สตรีที่วางแผนตั้งครรภ์

  1.3.1 ไม่ต้องตรวจการตั้งครรภ์ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19

  1.3.2 ไม่ห้ามตั้งครรภ์ หลังฉีดวัคซีนโควิด 19

  1.3.3 ไม่มีหลักฐานว่าวัคซีนโควิด 19 จะส่งผลต่อความสามารถในการมีบุตร

  1.3.4 ไม่ต้องยุติการตั้งครรภ์ เมื่อพบว่าตั้งครรภ์ภายหลังฉีดวัคซีน

2. ผู้ป่วย/บุคคลต่อไปน้ีสำมำรถรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้อย่ำงปลอดภัย และแนะน�ำให้ได้รับกำรฉีด

วัคซีนโควิด 19 ทันทีที่ท�ำได้

 2.1. ผูป่้วยทีม่โีรคประจ�าตวัซึง่อยูใ่นภาวะคงที ่เช่น โรคความดนัเลอืดสงูหรอืโรคเบาหวานซ่ึงไม่มภีาวะวกิฤต

แม้ยงัควบคมุระดบัความดนัเลือดหรอืระดบัน�า้ตาลในเลอืดไม่ได้ ตามเป้าหมาย โรคหวัใจและหลอดเลอืดต่าง ๆ  โรคระบบ
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ทางเดินอาหารและตับ โรคติดเชื้อเอชไอวี โรคข้ออักเสบ/โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคสะเก็ดเงิน โรคภูมิแพ้ ภาวะสมองเสื่อม 

อัมพาต อัมพฤกษ์ โรคไตเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง โรคหืด/ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไขกระดูกฝ่อ (aplastic 

anemia) ไขกระดูกท�างานผิดปกติ (MDS หรือ MPN) โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา และโรคมะเร็งอื่น

 2.2. ผู้ป่วยที่ได้รับหรืออยู่ระหว่างได้รับการบ�าบัดด้วยยาและวิธีการต่างๆ เช่น เคมีบ�าบัด รังสีรักษา  

การบ�าบัดทดแทนไต ยากดภูมิคุ้มกันที่อาการของโรคสงบ เลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดทุกชนิด อิมมูโนโกลบูลิน 

เข้าหลอดเลือดด�า ยาสูดสเตียรอยด์ ยาควบคุมอาการของโรคต่างๆ (ยกเว้นผู้ป่วยในข้อ 3.1 และ 3.2)

 2.3. ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต�่าหรือเกล็ดเลือดท�างานผิดปกติหรือได้รับยาต้านเกล็ดเลือด/ 

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ไม่ใช้วาร์ฟาริน (เช่น aspirin, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel) รวมทั้ง 

ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินต้านการแข็งตัวของเลือด กรณีมีผลตรวจระดับ INR ต�่ากว่า 4.0 ภายใน 1 สัปดาห์ หรือ 

มีผลระดับ INR ก่อนหน้านี้อยู ่ในระดับต�่ากว่า 3.0 มาโดยตลอด (ไม่จ�าเป็นต้องหยุดหรือปรับขนาดยาและ 

ไม่จ�าเป็นต้องตรวจ INR ก่อนรับวัคซีน) รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้โดยใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก 25G หรือ 27G ฉีด 

ที่กล้ามเนื้อต้นแขน แล้วกดต�าแหน่งที่ฉีดไว้นานประมาณ 5 นาที จากนั้นอาจประคบเย็นต่อด้วยน�้าแข็งหรือเจลเย็น

 2.4. บุคคลที่มีประวัติแพ้อาหารหรือแพ้ยาต่าง ๆ

 2.5. ผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะรับทราบข้อมูลได้ (เช่น ผู้ป่วยสมองเส่ือม ผู้ป่วยติดเตียง) ควรให้บุคคล 

ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รับทราบข้อมูลและตัดสินใจแทน

 2.6. ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว

3. บุคคล/ผู้ป่วยที่แนะน�ำให้รับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ โดยมีข้อพิจำรณำเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 3.1. บุคคลท่ีมีประวัติแอนาฟิแล็กซิสจากวัคซีนอื่นมาก่อน แนะน�าให้ตรวจสอบส่วนประกอบของวัคซีน 

ที่ผู้ป่วยเคยแพ้ และให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดที่ไม่มีส่วนประกอบเดียวกันกับวัคซีนที่เคยแพ้ได้ทันที 

 3.2. ผู้ป่วยท่ีเพิ่งมีอาการหรืออาการยังไม่เสถียรหรือยังมีอาการที่เป็นอันตรายต่อชีวิต (life-threatening) 

เช่น ผู ้ป ่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน (acute coronary syndrome) ภาวะหัวใจ 

ล้มเหลวเฉียบพลัน (acute decompensated heart failure) โรคความดันเลือดสูงฉุกเฉิน (hypertensive 

emergency) โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (acute stroke) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง/โรคหืดที่มีอาการก�าเริบ (acute 

exacerbation of COPD/asthma) ผูป่้วยหลงัรบัการผ่าตดั แนะน�าให้รบัการฉดีวคัซนีโควดิ 19 ทนัทเีมือ่ควบคมุอาการ

ได้คงที่แล้วหรือก่อนจ�าหน่ายกลับ

 3.3. ผู้ป่วยที่มีระดับเม็ดเลือดขาวต�่ารุนแรง แนะน�าให้รอจนกระทั่งพ้นช่วงท่ีมีเม็ดเลือดขาวต�่ารุนแรง 

แล้วรีบจัดให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทันทีที่จ�านวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลเกิน 1,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร

 3.4. ผู้ป่วยโรคเลือดซ่ึงได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด (stem cells) หรือบ�าบัดด้วย 

ภูมิคุ้มกัน CAR-T cell แนะน�าให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้เมื่อพ้น 3 เดือน หลังปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดหรือ 

บ�าบัดด้วยภูมิคุ้มกัน CAR-T cell ดังกล่าว
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 3.5. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ (เช่น ไต ตับ ปอด หัวใจ) แนะน�าให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 

ได้เม่ือพ้น 1 เดือนหลังผ่าตัดและมีอาการคงที่แล้ว หรือเมื่อพ้น 1 เดือนหลังได้รับการรักษาภาวะปฏิเสธอวัยวะ 

โดยให้ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อน

 3.6. ผู ้ป ่วยที่ได ้รับการบ�าบัดด้วยแอนติบอดี (antibody therapy) หรือได ้รับยาแอนติบอดี 

(antibodydrugs: -mab) แนะน�าให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ดังนี้

  3.6.1. ผู ้ป ่วยโควิด 19 ที่ เคยได้รับการบ�าบัดด้วยพลาสมาจากผู ้ป ่วยที่หายจากโควิด 19 

(convalescentplasma containing anti-SARS-CoV-2 antibodies) หรือ monoclonal antibodie 

ส�าหรับรักษาโรคโควิด 19 (เช่น casirivimab & imdevimab) แนะน�าให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้เมื่อพ้น 3 เดือน 

หลังได้รับการบ�าบัดดังกล่าว

  3.6.2. ผู ้ป่วยที่ได้รับยา rituximab แนะน�าให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้เมื่อพ้น 1 เดือน 

หลังได้รับยาดังกล่าว หรือก่อนให้ยา rituximab ครั้งแรกอย่างน้อย 14 วัน

  3.6.3. ผู ้ป ่วยที่ ได ้รับยาแอนติบอดีขนานอื่น ( เช ่น omalizumab, benral izumab, 

dupilumab) แนะน�าให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้เมื่อพ้น 7 วัน ก่อนหรือหลังได้รับยาดังกล่าว

4. บุคคลผู ้ได้รับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งก่อนและหลังกำรฉีด สำมำรถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได ้

ตำมปกติ (เช่น การบรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่ รวมทัง้ชา/กาแฟ ยาต่าง ๆ ตลอดจนท�าหน้าทีก่ารงานทีเ่คยท�าปกตไิด้)

และไม่ควรออกก�าลังกายหนักกว่าที่เคยท�าปกติหรือพักผ่อนน้อยกว่าปกติในช่วง 1 - 2 วัน ก่อนและหลังการได้รับ 

วัคซีนในกรณีที่จ�าเป็นต้องได้รับวัคซีนอื่น (เช่น วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนบาดทะยัก) ให้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ 

โดยไม่จ�าเป็นต้องเว้นระยะเวลาแต่ให้ฉีดที่ต�าแหน่งต่างกัน ส่วนในกรณีต้องการสังเกตอาการ/ผลไม่พึงประสงค์ 

จากการได้รับวัคซีนแต่ละชนิด อาจเว้นระยะเวลาห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์

เอกสำรอ้ำงอิง

1. รำชวิทยำลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย. ค�าแนะน�า เรื่อง การฉีดวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์. [ออนไลน์]  

[สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564.] http://www.rtcog.or.th/home/.

2. รำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย.แนวทางเวชปฏิบัติในการให้วัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ใหญ่และ 

ผู้ป่วยอายุรกรรม. [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564.] http://www.rcpt.org/index.php/an-

nounce/691-truthaboutcovid-19.html

3. มะเร็งวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย. การฉีดวัคซีนป้องกันโควิคในผู้ป่วยมะเร็ง. [ออนไลน์] [สืบค้นเม่ือ  

11 พฤษภาคม 2564.] https://bit.ly/3bQHMNe
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4. สมำคมประสำทวิทยำแห่งประเทศไทย.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส�าหรับประชาชน. 

[ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564.] https://bit.ly/3yEhWpg

5. สมำคมปลกูถ่ำยอวยัวะแห่งประเทศไทย.แนวทางการฉดีวคัซนีโควดิ 19 ในผูป่้วยทีไ่ด้รบัหรอืรอรบัการปลกู

ถ่ายอวัยวะ. [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564.] https://bit.ly/3yBiGf1

6. สมำคมพฤฒำวทิยำและเวชศำสตร้ผูส้งูอำยุไทย.ค�าแนะน�าเรือ่งการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 ส�าหรับผู้สูงอายุ. [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564.] https://bit.ly/3ujhgCr

7. สมำคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์.ข้อควรพิจารณาการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด. [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ  

11 พฤษภาคม 2564.] http://www.thaiheart.org/

8. . สมำคมรูมำติสซั่มแห่งประเทศไทย.แนวทางในการให้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ส�าหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ

และโรคแพ้ภูมิตัวเอง. [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564.] http://bit.ly/COVIDVaxRheum

9. สมำคมโรคตับแห่งประเทศไทย.ค�าแนะน�าเร่ืองการฉีดวัคซีน COVID-19. [ออนไลน์] [สืบค้นเม่ือ  

11 พฤษภาคม 2564.] https://bit.ly/2Spffr8

10. สมำคมโรคตดิเช้ือแห่งประเทศไทย.ค�าแนะน�าในการรบัวคัซีนในผูใ้หญ่ในช่วงทีม่กีารระบาดของ COVID-19. 

[ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564.] https://bit.ly/3hSrIhU

11. สมำคมโรคเบำหวำนแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กุมำรี. ค�าแนะน�าส�าหรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในผู้เป็นเบาหวาน. [ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 

2564.] https://bit.ly/3i48J47

12. สมำคมโรคสมองเส่ือมแห่งประเทศไทย.ค�าแนะน�าในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

ส�าหรับผูป่้วยภาวะสมองเสือ่ม. [ออนไลน์] [สบืค้นเมือ่ 11 พฤษภาคม 2564.] https://thaidementia.com/

public/covax.html

13. สมำคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย.ค�าแนะน�าการรับวคัซีนโควดิ 19 ส�าหรับผู้ติดเช้ือเอชไอว.ี [ออนไลน์] [สืบค้น

เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564.] https://bit.ly/34f2PVC

14. สมำคมโลหิตวิทยำแห่งประเทศไทย.ค�าแนะน�าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้ป่วยโรคเลือด (ส�าหรับแพทย์). 

[ออนไลน์] [สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564.] http://www.tsh.or.th/Activity/Detail/277 
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ข้อค�ำถำมที่พบบ่อย

เรียบเรียงโดย 

ศ.พญ.กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค  

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

1. บุคคลกลุ่มใดบ้ำงที่ควรได้รับวัคซีนโควิด 19

ตอบ รัฐบาลได้มีนโยบายให้ประชากรทุกคนที่อาศัยในประเทศไทย (ทั้งคนไทยและต่างชาติ) ได้รับวัคซีน 

โควิด 19 อย่างทั่วถึง โดยตั้งเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากร ภายในปี พ.ศ.2564 แต่ในช่วงที่มีจ�านวน

วคัซีนจ�ากดั อาจก�าหนดให้วัคซนีในบคุคลกลุม่เส่ียงสูงต่อการติดเชือ้หรือมภีาวะท่ีจะเป็นโรครุนแรงก่อน ได้แก่

1.  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.  ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรังระยะ 5 

โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิดท่ีอยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด รงัสบี�าบดั  

และภูมคิุม้กนับ�าบดัผูติ้ดเชือ้เอชไอว ีผู้ป่วยจิตเวช ออทิสติกผู้ท่ีดูแลตัวเองไม่ได้รวมถึงผู้ดูแล

3.  ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

4.  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 เช่น อสม./อสต. ทหาร ต�ารวจ เจ้าหน้าที่ที่ต้อง 

คัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาด

5.  ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ก�าลังมีการระบาด

6.  หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์)

2. หญิงตั้งครรภ์ สำมำรถรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ทุกชนิดหรือไม่

ตอบ กลุม่หญงิตัง้ครรภ์ สามารถรบัวคัซนีโควดิ 19 ได้ทกุชนดิทีม่ใีนขณะนี ้เมือ่มอีายคุรรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์ 

เป็นต้นไป 

3. หญิงให้นมบุตร สำมำรถรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่

ตอบ หญิงให้นมบุตร สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ทุกชนิดที่มีในขณะนี้  ไม่จ�าเป็นต้องงดนมแม่หลังฉีดวัคซีน 

4. หญิงตั้งครรภ์ สำมำรถรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ทุกชนิดหรือไม่

ตอบ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ทุกชนิดที่มีในขณะนี้ เมื่อมีอายุครรภ์ มากกว่า  

12 สัปดาห์ เป็นต้นไป 
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5. หญิงให้นมบุตร สำมำรถรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่

ตอบ หญิงให้นมบุตร สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ทุกชนิดที่มีในขณะนี้  ไม่จ�าเป็นต้องงดนมแม่หลังฉีดวัคซีน 

6. ฉีดวัคซีนแล้วต้องคุมก�ำเนิดนำนเท่ำไหร่หลังฉีดวัคซีนจึงจะตั้งครรภ์ได้

ตอบ ไม่จ�าเป็นต้องคุมก�าเนิด สามารถตั้งครรภ์หลังฉีดวัคซีนโควิด 19

7. ถ้ำฉีดวัคซีนแล้วพบว่ำตั้งครรภ์จะท�ำอย่ำงไร

ตอบ ไม่ต้องยุติการตั้งครรภ์ เมื่อพบว่าตั้งครรภ์ภายหลังฉีดวัคซีน เพราะการศึกษาที่มีบ่งชี้ว่า วัคซีนไม่เป็น

อันตรายต่อทารกในครรภ์หรือการตั้งครรภ์  ควรฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งที่ 2 ได้ หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

8. มีข้อห้ำมและข้อควรระวังอะไรบ้ำงในกำรฉีดวัคซีนโควิด 19  

ตอบ วคัซนีทุกชนดิมข้ีอห้าม คอื แพ้สารท่ีเป็นส่วนประกอบของวัคซีนและเนือ่งจากวคัซีนเหล่านีเ้ป็นวัคซีนใหม่

จึงอาจไม่มีความรู้ในเรื่องปฏิกิริยาการแพ้ที่พบไม่บ่อย ในช่วงแรกจึงควรฉีดวัคซีนเหล่านี้ในสถานพยาบาลหรือสถานที่ 

ที่ให้การช่วยเหลือกรณีมีปฏิกิริยารุนแรง และควรเฝ้าระวังอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาที ควรใช้วัคซีนแก่กลุ่ม

ประชากรตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน�าเท่านั้น 

 นอกจากนี้ ไม่ควรฉีดวัคซีนในกรณีดังนี้

 - ขณะทีก่�าลงัป่วย หรือร่างกายอ่อนเพลยีจากสาเหตตุ่าง ๆ  ควรเลือ่นการฉดีไปก่อนจนกว่าจะเป็นปกตแิล้ว

 - ในกลุ่มอายุที่ไม่ได้รับการรับรอง 

 - ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก (แต่ฉีดในหญิงหลังคลอดหรือให้นมบุตรได้)

 - ผู้ท่ีมีโรคประจ�าตัวท่ีรุนแรงท่ีอาจมีอันตรายถึงชีวิตที่อาการยังไม่คงที่ มีโรคก�าเริบ นอกจากแพทย์

ประจ�าประเมินว่าฉีดได้

 ในกรณีท่ีมีความกังวลอย่างมากในการรับวัคซีน ควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ก่อน

เข้ารับการฉีดวัคซีน

9. เมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะท�ำให้เมื่อเป็นโรคโควิด 19 มีอำกำรรุนแรงน้อยลงหรือไม่

ตอบ วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด แต่ป้องกันโรครุนแรงได้เกือบท้ังหมด ดังนั้น 

ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วอาจติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากได้ ดังนั้นหลังฉีดวัคซีนจึงยังจ�าเป็นต้องรักษา 

มาตรการในการป้องกันเชื้อในชุมชน ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางกายภาพ หลีกเลี่ยงการ 

ไปยังที่ที่มีคนหนาแน่น และล้างมือบ่อย ๆ ต่อไปอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีความมั่นใจว่าคนในชุมชนส่วนใหญ ่

หรือเกือบทั้งหมดจะมีภูมิคุ ้มกันโรคแล้ว จึงจะสามารถลดหย่อนมาตรการได้ ทั้งน้ี กระทรวงสาธารณสุข 

จะเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าต่อไป
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10. ผู้ป่วยท่ีมปัีญหำเลอืดออกง่ำยเกลด็เลอืดต�ำ่หรอืเกลด็เลอืดท�ำงำนผิดปกต ิรบัประทำนยำต้ำนเกลด็เลอืดหรอืยำ

ต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด สำมำรถรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่

ตอบ สามารถรับวัคซีนได้ แนะน�าให้ใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก (25 หรือ 27) ที่กล้ามเนื้อต้นแขน หลังฉีดวัคซีนให้

กดนานประมาณ 5 นาท ีจากนัน้อาจใช้น�า้แขง็หรอืเจลประคบเยน็ช่วยประคบหลงัฉดีวคัซนีได้ กรณมีผีลตรวจระดบั INR 

ต�่ากว่า 4.0 ภายใน 1 สัปดาห์, หรือมีผลระดับ INR ก่อนหน้านี้อยู่ในระดับต�่ากว่า 3.0 มาโดยตลอด (ไม่จ�าเป็นต้องหยุด

หรือปรับขนาดยาและไม่จ�าเป็นต้องตรวจ INR ก่อนรับวัคซีน)

11. ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคโควิด 19 มำก่อนยังจ�ำเป็นต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือไม่

ตอบ ผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือฉีดยังไม่ครบ 2 เข็ม หากป่วยเป็นโรคโควิด 19 ให้ฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้

เพิ่มอีก 1 เข็ม ภายใน 1-3 เดือนหลังจากเริ่มป่วย คนที่เคยได้ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่ต้องฉีดเพิ่มอีก แต่ไม่จ�าเป็นต้องตรวจ

การติดเชื้อก่อนฉีดวัคซีน เพราะแม้เคยเป็นมาก่อนโดยไม่รู้ตัว ก็ไม่ท�าให้มีอันตรายจากการฉีดวัคซีน

12. เมื่อมีไข้หรือปวดเมื่อยมำก สำมำรถรับประทำนยำลดไข้ได้หรือไม่

ตอบ เมือ่มไีข้หรอืปวดเมือ่ยมาก แนะน�าให้รับประทานยาพาราเซตามอลเพราะมรีาคาไม่แพง หาซ้ือได้ง่าย และมี

ปัญหาแพ้ยาน้อย ส่วนยาบรรเทาอาการอกัเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ (non steroidal anti-inflammatory drugs: NSAIDs) 

ให้ใช้ได้ตามความจ�าเป็นเน่ืองจากมีราคาแพงและอาจเกิดการแพ้ยาได้บ่อยกว่าพาราเซตามอล ผู้ที่เป็นโรคหัวใจไม่ควร 

รบัประทานยากลุม่ลดการอกัเสบทีไ่ม่ใช่สเตยีรอยด์ เนือ่งจากอาจท�าให้ ความดนัโลหติสงูขึน้ เกิดภาวะเกลอืคัง่ ซึง่อาจน�าไปสู่

ภาวะหวัใจล้มเหลวได้ อย่างไรกด็ ีหากเป็นผูป่้วยทีร่บัประทานยากลุ่มนีเ้ป็นประจ�าอยูก่่อน สามารถให้รับประทานต่อได้

13. ก่อนฉีดวัคซีนจ�ำเป็นต้องดื่มน�้ำมำก ๆ หรือไม่ 

ตอบ ควรดื่มน�้าตามปกติ เท่าที่ร่างกายต้องการ 

14. ยำที่รับประทำนอยู่เพื่อรักษำโรคประจ�ำตัว จ�ำเป็นต้องหยุดก่อนรับวัคซีนหรือไม่

ตอบ โดยทั่วไปไม่ต้องหยุดยาที่รับประทานอยู่ ในกรณีที่ไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแล

15. สำมำรถฉีดวัคซีนสลับชนิดกันได้หรือไม่ และมีประสิทธิภำพดีหรือไม่

ตอบ ขณะนีอ้งค์การอนามยัโลกยงัไม่มีค�าแนะน�าอย่างเป็นทางการว่าสามารถฉดีวัคซนีสลบัชนดิได้ อย่างไรก็ตาม

ได้แนะน�าว่าหน่วยงานสาธารณสุขของแต่ละประเทศอาจพิจารณาตามผลการศึกษา ถ้าจ�าเป็นต้องฉีดวัคซีนสลับชนิด  

ซึง่ประเทศไทยมกีารศกึษาโดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ คณะแพทย์ศาสตร์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งประเทศไทย (ไบโอเทค) พบว่า การฉดีวคัซนี
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บริษัท Sinovac เป็นเข็มที่ 1 และฉีดวัคซีนบริษัท AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 

ให้อยู่ในระดับที่สูงได้เร็วมากขึ้น โดยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีใกล้เคียงกับวัคซีนบริษัท AstraZeneca 2 เข็ม 

ซึ่งคาดว่าจะมีผลดีต่อการป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลตา และไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงภายหลังได้รับวัคซีน ดังนั้น  

จึงสำมำรถให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 ด้วยวัคซีนบริษัท Sinovac และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนบริษัท AstraZeneca 

โดยมีระยะห่ำงระหว่ำงเข็ม 3 – 4 สัปดำห์ ซึ่งสำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูง ใกล้เคียงกับ 

ผู้ที่ได้รับวัคซีนบริษัท AstraZeneca จ�ำนวน 2 เข็ม 

16. เนื่องจำกมีกำรระบำดของโรคโควิด 19 สำยพันธุ์เดลตำ บุคลำกรกลุ่มใดควรได้รับกำรกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และ

ต้องมีกำรกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนชนิดใด และเมื่อใด

ตอบ แม้ว่าวัคซีน Sinovac 2 เข็ม จะยังป้องกันการป่วยรุนแรงจากสายพันธุ์เดลต้าได้ดี แต่ประสิทธิภาพ

ในการป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์เดลต้าลดลงมาก บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าท่ีดูแล 

ผู้ป่วยโควิด 19 มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือสูง แม้อาการส่วนใหญ่ไม่รุนแรงแต่ท�าให้ต้องกักตัว ส่งผลให้ขาดทรัพยากร

บุคคลในการดูแลผู ้ป่วย กระทรวงฯจึงก�าหนดให้ท่ีบุคลากรด่านหน้าที่ได้รับวัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) 

ครบ 2 เข็ม ควรได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีนชนิด mRNA อีก 1 เข็ม ห่างจาก 

เข็มที่ 2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์ ส่วนบุคลากรผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็มนั้น เน่ืองจากภูมิคุ้มกันยัง

อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอ จึงยังไม่ต้องฉีดเข็มกระตุ้นในระยะนี้ ส�าหรับประชาชนทั่วไป ยังไม่ได้แนะน�าให้ฉีดวัคซีน 

เข็มที่ 3 ในขณะนี้ จนกว่าการฉีดวัคซีน 2 เข็มแรกจะด�าเนินการได้มากแล้ว จึงจะมีการแนะน�าต่อไป ควรให้ค�าแนะน�า

ประชาชนทั่วไปว่า แม้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ยังสามารถติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ แม้ความรุนแรงจะลดลง จึงควรรักษา

มาตรการสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

ประเด็นกำรลงทะเบียนผ่ำนหมอพร้อม

1. มีปัญหำลงทะเบียนหมอพร้อมของโรงพยำบำลโทรติดต่อใครได้บ้ำง

ตอบ หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ “หมอพร้อม” สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม 

(MOHPROMT Contact Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2792-2333

ประเด็นกำรให้บริกำร

1. หำกเคยฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ต้องมีกำรฉีดซ�้ำเหมือนกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกหรือไม่

ตอบ คำดว่ำจะต้องมีกำรฉีดวัคซีนนี้กระตุ้นอีก แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาเพื่อให้ค�าแนะน�าต่อไป
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2. สำมำรถฉีดวัคซีนอื่น เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนพิษสุนัขบ้ำ วัคซีนรวมคอตีบ-บำดทะยัก วัคซีนรวม 

หัด-หัดเยอรมัน พร้อมกับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ในครำวเดียวกันได้หรือไม่ หำกไม่สำมำรถให้พร้อมกันได้  

ควรเว้นระยะห่ำงนำนเท่ำไหร่

ตอบ เนื่องจากวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาไม่นาน และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนนี้

ควบคู่กับวัคซีนอื่น จึงแนะน�าให้เว้นระยะระหว่างวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนชนิดอื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  

2 สัปดาห์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกัน และเพ่ือหลีกเลี่ยงการรบกวนการตอบสนอง 

ต่อวัคซีนที่ฉีดตามมา โดยให้ความส�าคัญกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนวัคซีนอื่น ๆ อย่างไรก็ดีวัคซีนที่ม ี

ความจ�าเป็น เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้าเมื่อถูกสัตว์กัด หรือวัคซีนบาดทะยักเมื่อมีบาดแผล ให้ฉีดวัคซีนได้เลย 

โดยไม่จ�าเป็นต้องท้ิงช่วงเวลา และในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้ฉีดวัคซีนทันทีที่ท�าได ้

โดยไม่ต้องค�านึงถึงระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงซึ่งต้องค�านึงถึงมากกว่า

3. หำกฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้ว แต่มำทรำบภำยหลังว่ำเพิ่งได้รับวัคซีนอื่นไปก่อนหน้ำนี้ภำยในช่วง 14 วัน 

ที่ผ่ำนมำ ต้องท�ำอย่ำงไร

ตอบ ไม่ต้องให้วัคซีนซ�้า หรือให้การรักษาใด ๆ แต่ให้สังเกตอาการ และนับต่อเนื่องไปเลย

4. ในกรณีที่ผู้รับวัคซีนโควิด 19 มีระยะห่ำงระหว่ำงครั้งที่ 1 และ 2 น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์ ควรด�ำเนินกำรอย่ำงไร

ตอบ ควรให้วัคซีนเข็มที่ 2 ซ�้าใหม่ ในเวลาที่เหมาะสม

5. ระยะห่ำงของวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 และ 2 นำนที่สุดเป็นเท่ำใด และในกรณีที่กลุ่มเป้ำหมำยมำรับวัคซีน 

ครั้งที่ 2 เกินก�ำหนดระยะห่ำงจำกครั้งที่ 1 ควรด�ำเนินกำรอย่ำงไร

ตอบ หากกลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก�าหนดของแต่ละวัคซีน ขอให้เจ้าหน้าท่ีติดตามให้

กลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีนโควิด 19 ในครั้งที่ 2 โดยเร็วที่สุด ไม่จ�าเป็นต้องเริ่มฉีดใหม่ สามารถนับต่อเนื่องได้เลย

6. กำรเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนโควิด 19 มีอะไรบ้ำง

ตอบ ปฏิบัตติวัตามปกต ิพกัผ่อนให้เพยีงพอ รบัประทานยาประจ�าได้ตามปกติ ท�าจติใจให้ไม่เครยีดหรอืวติกกงัวล 

หากเจ็บป่วยไม่สบายควรเลื่อนการฉีดไปก่อน 

7. ในกรณีที่กลุ ่มเป้ำหมำยได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มท่ี 1 แล้ว จ�ำเป็นต้องกักตัว 14 วัน และมีแนวโน้ม 

ไม่สำมำรถรับวัคซีนตำมก�ำหนดได้ จะต้องด�ำเนินกำรอย่ำงไร

ตอบ หากกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 แล้ว ขอให้ด�าเนินการกักตัวจนครบระยะเวลา 14 วัน 

แล้วจึงรับวัคซีนโควิด เข็มที่ 2 ตามก�าหนดระยะเวลาของวัคซีนแต่ละชนิดหลังจากพ้นระยะกักตัว ในกรณีที่เลยก�าหนด

ไปแล้ว ให้รับมารับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยเร็ว และนับต่อเนื่องจากเข็มแรก 
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8. ในกรณีท่ีกลุ่มเป้ำหมำยได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 แล้วเป็นโรคโควิด 19 จ�ำเป็นต้องให้วัคซีนโควิด 19  
เข็มที่ 2 หรือไม่

ตอบ ผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือฉีดยังไม่ครบ 2 เข็ม หากป่วยเป็นโรคโควิด 19 ให้ฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้
เพิ่มอีก 1 เข็ม ภายใน 1-3 เดือนหลังจากเริ่มป่วย คนที่เคยได้ครบ 2 เข็มแล้ว ไม่ต้องฉีดเพิ่มอีก

9. ในกรณท่ีีกลุม่เป้ำหมำยได้รบัวคัซนีโควดิ 19 เขม็ที ่1 แล้วสมัผสัใกล้ชิดกับผูป่้วยโรคโควคิ 19 แต่ตรวจไม่พบเชือ้  
(ผล swab เป็น not detected) บุคคลดังกล่ำวจะสำมำรถรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ได้หรือไม่

ตอบ สามารถรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ได้ตามปกติ  (แม้ว่าจะเกิดการติดเชื้อในขณะที่ฉีดวัคซีน ) 

10. ผู้มีประจ�ำเดือนสำมำรถรับวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่
ตอบ การมีประจ�าเดือนไม่เป็นข้อห้ามในการรับวัคซีนโควิด 19

ประเด็นอำกำรข้ำงเคียงภำยหลังได้รับวัคซีน

1. หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จะมีผลข้ำงเคียงอะไรบ้ำง
ตอบ จากการศึกษาวิจัยวัคซีนโควิด 19 แต่ละชนิด มักพบเป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่ เช่น อาการปวด บวมแดง 

บริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยา แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
วัคซีนเหล่านี้จะได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ว่ามีความปลอดภัยและให้ใช้ได้แล้วก็ตาม  
แต่การฉีดวัคซีนเหล่านี้ก็ยังสามารถท�าให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้ในอัตราท่ีแตกต่างกัน จึงจ�าเป็นต้องสังเกต
อาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาที ในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฉีดวัคซีนเสมอและเนื่องจากวัคซีนโควิด 19  
เป็นวัคซีนใหม่และยังไม่มีข้อมูลการติดตามผลในระยะยาว หากผู้รับวัคซีนเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่มั่นใจว่า
อาการดังกล่าวเกดิจากวคัซนีหรือไม่ ควรแนะน�าให้ผูร้บัวคัซนีปรกึษาแพทย์เพิม่เตมิ โดยเฉพาะอย่างยิง่หากมอีาการ
ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและเกิดขึ้นในช่วง 4 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน (adverse event following immunization)

2. ในกรณีที่ผู้รับวัคซีนแล้วมีอำกำรแพ้ ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง
ตอบ ให้ท�าการรกัษาแล้วแต่กรณ ีหากแพ้ไม่มากอาจใช้ยากลุ่มต้านฮสีตามนี (antihistamine) โดยอาจให้ร่วมกบั  

สเตียรอยด์ antihistamine +/- steroid หากแพ้แบบแอนาฟิแลก็ซสิควรให้ adrenaline และอาจพจิารณารบัไว้สังเกตอาการ
ในโรงพยาบาล ในสถานทีใ่ห้บรกิารฉดีวคัซนีทกุแห่ง จ�าเป็นต้องมอีปุกรณ์กูช้พี และ adrenaline ให้ด�าเนินงานตามแนวทาง 
การเฝ้าระวังอาการภายหลงัได้รบัวคัซนี ของกระทรวงสาธารณสขุ โดยกรณทีีพ่บผูป่้วยอาการเข้าเกณฑ์นยิามการเฝ้าระวงั AEFI 
ต้องรายงานข้อมลูตามแบบ AEFI 1 ลงในโปรแกรมฐานข้อมลูเฝ้าระวงัอาการไม่พงึประสงค์ภายหลงัได้รับวคัซีน ภายใน 7 วนั  
นับจากวันที่พบผู้ป่วย ส�าหรับกรณีเหตุการณ์ร้ายแรง กลุ่มก้อน อาจจะเก่ียวกับการบริหารจัดการให้วัคซีน และ
เหตุการณ์ที่สร้างความกังวลหรือความตระหนกอย่างมาก จะต้องรายงานข้อมูลตามแบบ AEFI 2 ในฐานข้อมูล  
SAT กรมควบคุมโรค และ รายงาน ACIR ต่อผู้บริหารกรมควบคุมโรค ภายใน 30 นาที (รายละเอียดตามเอกสาร 
 https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/getFiles/12/1620107182946.pdf)
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3. ในกรณีท่ีผู้รับวัคซีนของบริษัท AstraZeneca มีอำกำรแพ้วัคซีน จะสำมำรถฉีดวัคซีนของบริษัท Sinovac  

ได้หรือไม่ และควรเว้นช่วงห่ำงเท่ำไร

ตอบ สามารถให้วัคซีนของบริษัท Sinovac แทนได้ โดยเว้นช่วงห่ำง 10 - 12 สัปดำห์ (ตำมระยะห่ำงของ 

วัคซีนของบริษัท AstraZeneca เข็ม 1 และ เข็ม 2)  กำรเว้นช่วงห่ำงระหว่ำงวัคซีนเข็ม 2 จำกวัคซีนเข็ม 1  

ในกรณีเปลี่ยนชนิดของวัคซีนให้พิจำรณำตำมชนิดของวัคซีนที่ฉีดเป็นเข็มที่ 1 เป็นหลัก

4. ในกรณีที่ผู้รับวัคซีนของบริษัท Sinovac ครั้งที่ 1 มีอำกำรชำแขนขำ หรืออ่อนแรงด้ำนที่ฉีดวัคซีน สำมำรถรับ

วัคซีนของบริษัท Sinovac ในครั้งที่ 2 ได้หรือไม่ 

ตอบ อาการชา อ่อนแรง หรอือาการคล้ายอาการของระบบประสาทอืน่ ๆ ทีเ่ป็นอาการชัว่คราว ไม่มพียาธิสภาพ 

เกิดขึ้น และหายเป็นปกติ อาการเหล่านี้ไม่เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนเดิมในเข็มที่ 2 แต่หากมีอาการรุนแรงและกังวล 

ควรเปลี่ยนชนิดของวัคซีนในเข็มที่ 2

5. ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง รับประทำนยำและมีอำกำรคงที่ หลังฉีดวัคซีนมีอำกำรเวียนหัว คลื่นไส้ ควำมดันสูง 

สูงขึ้นกว่ำปกติและมีอำกำรชำที่ใบหน้ำข้ำงขวำเล็กน้อย สำมำรถให้วัคซีนโควิด 19 ครั้งที่ 2 ได้หรือไม่

ตอบ ควรให้วัคซีนเข็มที่ 2 แต่ควรเปลี่ยนชนิดของวัคซีนหากมีปฏิกิริยามากในเข็มแรก

6. อำกำรภำยหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 ใดบ้ำง ที่ควรเปลี่ยนชนิดกำรให้วัคซีนโควิด 19 ในครั้งที่ 2

ตอบ อาการภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 ที่ควรเปลี่ยนชนิดการให้วัคซีน ในครั้งที่ 2 คือ อาการแพ้อย่างรุนแรง 

ได้แก่ ผืน่ชนิดบวมนนู (เช่น urticarial และ angioedema) แอนาฟิแลก็ซสิ ชกั เหนือ่ยหอบ แน่นหน้าอก ตาบวม/ 

ปิดไม่สนิท หนังตาตก ปากเบ้ียวเวลาพูด มีอาการใจสั่น เหงื่อออก ตัวเย็น อ่อนแรงทั้งตัว หายใจไม่ออก หูอ้ือ 

วิงเวียน คลื่นไส้เป็นต้น หรืออาการอื่นๆท่ีมีความรุนแรง  ส�าหรับอาการภายหลังท่ีได้รับวัคซีนไม่รุนแรง ได้แก่  

ปวดบริเวณที่ฉีด ไข้เล็กน้อย มีเลือดออกตรงรอยฉีด สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ครั้งที่ 2 ตามก�าหนดการปกติ

7. ผู้รับวัคซีนโควิด 19 หลังรับวัคซีน สำมำรถรับประทำนยำลดไข้ แก้ปวด ได้หรือไม่

ตอบ รับประทานได้ โดยยาลดไข้ที่ปลอดภัยที่สุดคือ พาราเซตามอล ภายในขนาดที่ก�าหนด

8. ควรรับประทำนยำแก้แพ้ก่อนกำรฉีดวัคซีนหรือไม่

ตอบ โดยท่ัวไปไม่จ�าเป็น แต่หากรับประทานเป็นประจ�าอยู่แล้ว สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ ยากลุ่มนี้ 

จะไม่สามารถป้องกันการแพ้รุนแรงแบบแอนาฟิแล็กซิสได้

9. ควรกินยำแอสไพรินเพื่อป้องกันภำวะลิ่มเลือดที่อำจจะเกิดจำกกำรฉีดวัคซีนหรือไม่

ตอบ ไม่จ�าเป็น
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ประเด็นกำรให้วัคซีน 19 ในผู้ป่วยกลุ่มจ�ำเพำะหรือที่มีโรคร่วม 

1. ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวสำมำรถรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่

ตอบ ผู้ที่มีโรคประจ�าตัวต่างๆ สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ ยกเว้นโรคท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจอันตรายถึงชีวิต  

ทีย่งัควบคมุไม่ได้ มอีาการก�าเรบิ หรอือาการยงัไม่คงท่ี เช่น โรคหัวใจและหลอดเลอืด และโรคทางระบบประสาท เป็นต้น ในผูท่ี้

ไม่แน่ใจหรอือาการยงัไม่คงท่ี ควรให้แพทย์ผูด้แูลเป็นประจ�าประเมนิก่อนฉดี

2. ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวควรปฏิบัติตัวอย่ำงไรหลังรับกำรรับวัคซีนโควิด 19 

ตอบ ผูท้ีม่โีรคประจ�าตวัต่าง ๆ  เช่น โรคหวัใจและหลอดเลือด ถ้ามีไข้หลังรับวคัซีน ควรรับประทานพาราเซตามอล 

ถ้ามีอาการเหนื่อยหรือแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกควรรีบไปพบแพทย์ทันที

3. ผู้สูงอำยุ ควรฉีดวัคซีนใดได้บ้ำง

ตอบ ผู้สูงอายุสามารถฉีดได้ทั้งวัคซีนของบริษัท Sinovac และ AstraZeneca รวมถึงวัคซีนแพลตฟอร์มอื่น ๆ 

ตามช่วงอายุ ที่ระบุและผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศไทย 

4. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจำกโรคหรือจำกกำรใช้ยำกดภูมิ ควรรับวัคซีนชนิดใด

ตอบ ผูท้ีมี่ภูมคิุม้กนับกพร่องจากโรคหรอืจากการใช้ยากดภูม ิควรได้รบัวคัซนี แม้ว่าผูท้ีม่ภูีมคิุม้กนับกพร่องอาจ

ตอบสนองต่อวคัซนีในการสร้างภูมิคุม้กนัได้ไม่ดเีท่าคนปกติ แต่การฉดีวัคซนียงัสามารถกระตุน้ภมิูได้ แม้ว่าผูท่ี้มภีมูคิุม้กนั

บกพร่องอาจตอบสนองต่อวคัซนีในการสร้างภมูคิุม้กนัได้ไม่ดีเท่าคนปกติ แต่การฉีดยงัสามารถกระตุ้นภมูไิด้ โดยทัว่ไปจงึ

แนะน�าให้ฉดีวคัซนีในผูท้ีม่ภีาวะภมูคิุม้กนับกพร่องทีเ่ส่ียงต่อการติดเชือ้โรคโควดิ 19 แต่จ�าเป็นต้องพิจารณาตามชนดิโรค

และภาวะของโรคในขณะนั้นผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต�่ามากหรือได้รับการบ�าบัดด้วยแอนติบอดี (antibody therapy) 

หรือได้รับยาแอนติบอดีควรให้แพทย์ผู้ดูแลเป็นประจ�าประเมินก่อนฉีดและให้ค�าแนะน�า

โดยทัว่ไปสามารถใช้วคัซนีได้ทกุชนิดทีม่ปัีจจบุนั แต่ควรพจิารณาหลกีเลีย่งวคัซีนชนดิเชือ้มีชวีติในผูท้ีม่ภูีมคิุม้กนั

บกพร่องอย่างมาก

5. ในกรณีให้วัคซีนในผู้สูงอำยุ หรือผู้ที่มีโรคควำมดันเลือดสูง ควรพิจำรณำระดับควำมดันเลือดไม่เกินเท่ำใด

ตอบ ก่อนการให้วัคซีนในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคความดันเลือดสูง ไม่มีเกณฑ์ตัวเลขของความดันเลือดที ่

ห้ามรบัวคัซนี ยกเว้นในกรณเีดยีวทีใ่ห้พจิารณาเลือ่นการรบัวคัซนีออกไปก่อนคอื ก�าลงัอยูใ่นภาวะความดนัเลอืดสงูฉกุเฉนิ 

(hypertensive emergency) ที่มีอาการแสดงของระบบอื่นร่วมด้วย ได้แก่ หอบเหนื่อย ซึมลง ชัก และไตวาย หรือ 

อยู่ในภาวะวิกฤต
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6. ผู้ป่วยโรคควำมดันเลือดสูง เพ่ิงได้รับกำรวินิจฉัยภำยใน 1 สัปดำห์ จะสำมำรถฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่  

ถ้ำฉีดได้จะสำมำรถฉีดได้เมื่อใด

ตอบ สามารถฉีดวัคซีนได้ ถ้าไม่ได้อยู่ภาวะความดันเลือดสูงฉุกเฉินหรืออยู่ในภาวะวิกฤต

7. ผู้ป่วยธำลัสซีเมีย/รูมำตอยด์/ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สำมำรถรับวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่

ตอบ โรคเหล่านี้ไม่เป็นข้อห้ามในการให้วัคซีนโควิด 19 ดังนั้นสามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ 

8. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสำมำรถรับวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่

ตอบ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ ยกเว้นก�าลังมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่อาการเป็นมาก  

ซึ่งควรเลื่อนไปก่อน

9. รับประทำนยำกดภูมิคุ้มกัน เช่น methotrexate จะสำมำรถรับวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่

ตอบ รับการฉีดวัคซีนได้ และให้หยุด methotrexate 1-2 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนในกรณีที่โรคเดิมสงบ 

คงที่ หรือควบคุมโรคได้ดีแล้ว เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันขึ้นได้ดีหลังจากฉีดวัคซีน (การพิจารณาขึ้นกับขนาด จ�านวนยาที่ใช้และ

โรคที่เป็นอยู่) ให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลรักษาประจ�า

10. มีข้อพิจำรณำกำรให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยเบำหวำน (เช่น กำรพิจำรณำระดับ A1C) อย่ำงไรบ้ำง 

ตอบ ผู้ป่วยเบาหวาน สำมำรถรับวัคซีนได้ แม้ยังควบคุมระดับระดับน�้าตาลในเลือดไม่ได้ตามเป้าหมาย 

11. ในกรณีที่ผู้รับวัคซีนของบริษัท Sinovac ครั้งแรก เกิดอำกำรแพ้อย่ำงรุนแรง จึงจ�ำเป็นต้องให้วัคซีนของบริษัท 

AstraZeneca ในครั้งที่ 2 แต่ผู้รับวัคซีนมีควำมไม่มั่นใจในวัคซีนดังกล่ำว ควรด�ำเนินกำรอย่ำงไร

ตอบ ให้เฝ้าระวังอาการหลังฉีด อาจเกิดการแพ้ซ�้าได้แต่น้อยมาก กำรฉีดวัคซีนให้ครบมีควำมจ�ำเป็นเพื่อให้

ร่ำงกำยมีภูมิคุ้มกันโรคได้อย่ำงเต็มที่

12. สำมำรถเปลี่ยนสถำนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ได้หรือไม่

ตอบ สามารถเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนได้ ซึ่งจะต้องมีการแจ้งสถานที่ฉีดปลายทางก่อน

13. กรณีคนต่ำงด้ำวที่อยู่ในพื้นที่ทั้งถูกกฎหมำยและไม่ถูกกฎหมำย จะสำมำรถให้วัคซีนโควิดได้หรือไม่

ตอบ รัฐบาลได้มีนโยบายให้ประชากรทุกคนที่อาศัยในประเทศไทย (ทั้งคนไทยและต่างชาติ) ได้รับวัคซีน 

โควิด 19 อย่างทั่วถึง
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14. กรณีได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบก�ำหนดแล้ว จ�ำเป็นต้องสวมใส่หน้ำกำกอนำมัย หรือกักตัว หรือ รับประทำน

อำหำรในร้ำนอำหำร หรือเดินทำงข้ำมจังหวัด ได้หรือไม่

ตอบ ทุกคนหลังได้รับวัคซีน 2 เข็ม ครบตามก�าหนดแล้ว ยังมีโอกาสรับเชื้อและอาจเป็นผู้แพร่เชื้อต่อได้  

จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การงดไปในท่ีชุมขนแออัด 

และการเว้นระยะห่างทางสังคม เหล่านี้ อย่างเคร่งครัด

15. ผู้ป่วยที่รับประทำนยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือดวำร์ฟำรินมีข้อแนะน�ำอย่ำงไรในกำรฉีดวัคซีน

ตอบ รับวัคซีนได้กรณีมีผลตรวจ INR ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนฉีดวัคซีน หาก INR น้อยกว่า 4 สามารถรับการ

ฉีดวัคซีนได้โดยไม่จ�าเป็นต้องหยุดหรือปรับขนาดยาหากไม่มีผล INR แต่ระดับ INR ก่อนหน้านี้อยู่ในระดับต�่ากว่า 3  

มาโดยตลอด สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ (ไม่จ�าเป็นต้องหยุดหรือปรับขนาดยาและไม่จ�าเป็นต้องตรวจ INR 

ก่อนรับวัคซีน) โดยใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก 25G หรือ 27G ฉีดที่กล้ามเนื้อต้นแขน แล้วกดต�าแหน่งที่ฉีดไว้นานประมาณ  

5 นาที จากนั้นอาจประคบเย็นต่อด้วยน�้าแข็งหรือเจลเย็น

16. ผู้ป่วยมะเร็งทำงโลหิตวิทยำได้แก่ โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขำวมัยอีโลมำ (MM) และ

มะเร็งเม็ดเลือดขำวลิวคีเมีย ควรรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือไม่

ตอบ ควรได้รบัการฉดีวคัซนี เนือ่งจากผูป่้วยกลุ่มนีม้ภีมูต้ิานทานต�า่ หากติดเชือ้ไวรัสจะท�าให้มโีอกาสเกดิอาการ

รุนแรงได้

17. ผู้ป่วยมะเร็งทำงโลหิตวิทยำควรได้รับวัคซีนโควิด 19 เมื่อใด

ตอบ สามารถรับวัคซีนได้ตั้งแต่แรกวินิจฉัย ระหว่างรับการรักษา หรือเมื่อรักษาครบแล้ว

* ในระหว่างรับการรักษาให้ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ผู ้ดูแล โดยหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนในช่วงที่ม ี

เม็ดเลือดขาวต�่ารุนแรง

** ในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยา มุ่งเป้าการสร้างภูมิคุ ้มกันหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 อาจต�่ากว่า 

ในคนปกติ

18. ผู้ป่วยโรคไขกระดูกฝ่อ หรือ ไขกระดูกท�ำงำนผิดปกติ (MDS หรือ MPN) ควรรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือไม่

ตอบ ควร เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิต้านทานต�่า หากเป็นโรคโควิด 19 จะท�าให้มีโอกาสเกิดอาการรุนแรงได้

19. ผู้ป่วยโรคทำงโลหิตวิทยำที่รับกำรรักษำด้วยกำรปลูกถ่ำยสเต็มเซลล์หรือภูมิคุ้นกันบ�ำบัด CAR-T cell  

ควรรับวัคซีนโควิด 19 หรือไม่

ตอบ ควร โดยรับวัคซีนหลังปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ หรือภูมิคุ้มกันบ�าบัด CAR-T cell เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้

วัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีช่วงเวลาที่เหมาะสม ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ผู้ดูแล
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20. ผู้ป่วยโรคเลือดจำงธำลัสซีเมียควรรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือไม่

ตอบ ควร โดยขึ้นกับการอนุมัติให้ใช้วัคซีนตามกลุ่มอายุของผู้ป่วย

          * วัคซีนโควิด 19 ทุกชนิดในประเทศไทย สามารถฉีดให้แก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ส�าหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 

18 ปี ขึ้นกับชนิดของวัคซีนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้

21. ผู้ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยโรคทำงโลหิตวิทยำหรือผู้ป่วยกลุ่มโรคประจ�ำตัวอื่น ควรรับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือไม่

ตอบ ควร เมื่อมีความพร้อมของวัคซีน เพื่อลดโอกาสติดเชื้อของผู้ดูแล ซึ่งอาจแพร่เชื้อให้แก่ผู้ป่วยได้

22. เด็กและวัยรุ่น อำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี สำมำรถฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่

ตอบ วัคซีนที่อนุมัติให้ใช้ในเด็ก ได้แก่ วัคซีนของ Pfizer และ Moderna รับรองให้ใช้ในเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป 

ส่วนวัคซีน Sinovac และ Sinopharm อนุมัติแบบฉุกเฉินในประเทศจีนให้ใช้ในเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป อย่างไรก็ดี ข้อมูล

การใช้ในเด็กยังมีน้อย รวมทั้งโรคโควิด 19 ในเด็กจะมีอาการไม่รุนแรง ยกเว้นกรณีมีภาวะเสี่ยง ดังนั้นความรีบด่วนใน 

การให้วัคซีนในเด็กจึงมีน้อยกว่าผู้ใหญ่ ส�าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข แนะน�าให้วัคซีน Pfizer ในเด็ก 

เฉพาะเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะเสี่ยง ได้แก่ ภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก/ตร.ม หรือหนักมากกว่า 

70 กิโลกรัม ในอายุ 12-13 ปี, มากกว่า 80 กิโลกรัม ในเด็ก 13-15 ปี, มากกว่า 90 กิโลกรัม ในเด็กอายุ 15-18 ปี หรือ

เดก็อ้วนทีมี่ภาวะหยดุหายใจเฉยีบพลนัขณะหลบัจากภาวะทางเดนิหายใจอดุกัน้) โรคทางเดนิหายใจเร้ือรงั รวมทัง้หอบหดื 

ทีม่อีาการปานกลางหรอืรนุแรง โรคหวัใจหละหลอดเลอืด รวมทัง้หลอดเลอืดสมอง โรคไตวายเรือ้รงั โรคมะเรง็ และภาวะ

ภูมิคุ้มกันต�่า โรคเบาหวาน และกลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีความบกพร่องทางระบบประสาท

อย่างรุนแรงที่มีการพัฒนาการช้า ต่อไปเมื่อมีวัคซีนมากขึ้น จะมีการแนะน�าให้ฉีดในเด็กมากขึ้น
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก 1 ตัวอย่ำงใบนัดหมำยรับวัคซีน

บัตรนัดรับวัคซีนโควิด 19

ข้อมูล

ผู้รับบริกำร

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................... 

เพศ........................ อายุ...................ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด...............................

หมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต………………….........................................

หมายเลข HN………………………………

นัดรับวัคซีน เข็มที่ วันนัดรับวัคซีน

(วัน/เดือน/ปี)

เวลำ สถำนพยำบำล

เข็มที่ 1 น.

เข็มที่ 2 น.

ข้อมูล

ประวัติกำร

ได้รับวัคซีน

เข็มที่ วันที่ได้รับวัคซีน

(วัน/เดือน/ปี)

ชื่อกำรค้ำ

วัคซีน

รุ่นกำรผลิต 

(Lot No.)

สถำนพยำบำล ลำยมือเจ้ำ

หน้ำที่

เข็มที่ 1

เข็มที่ 2

 

หำกมีอำกำรดังต่อไปนี้ หลังได้รับวัคซีน รีบไปพบแพทย์ ณ สถำนพยำบำลใกล้บ้ำน หรือโทร 1669  

เพื่อรับบริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน

• ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง

• เหนื่อยแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรือ หายใจไม่ออก

• อาเจียน มากกว่า 5 ครั้ง

• ผื่นขึ้นทั้งตัว ผิวหนังลอก

• มีจุด (จ�้า) เลือดออกจ�านวนมาก

• ใบหน้าเบี้ยว หรือ ปากเบี้ยว

• แขนขาอ่อนแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถทรงตัวได้

• ต่อมน�้าเหลืองโต

• ชัก หรือหมดสติ
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ภำคผนวก 2 แนวทำงกำรออกเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

19 มีนาคม 2564

หลังจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบตามเกณฑ์แล้ว หน่วยบริการฉีดวัคซีน 

สามารถออกเอกสารเพื่อยืนยันความครบถ้วนของการได้รับวัคซีน ผ่านช่องทางระบบHospital Information 

System(HIS) หรอื web-basedของโรงพยาบาลทีส่ามารถพิมพ์เอกสารรับรองการได้รับวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ 19 ได้ 

เพื่อใช้เป็นประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ประจ�าตัวบุคคล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ก�ำหนดรูปแบบเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สามารถพิมพ์จากระบบการ 

ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงสาธารณสุข ส�าหรับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  

ของประเทศไทย (THAILAND NATIONAL CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION) ที่ออกแบบไว้ในระบบ 

มีข้อมูลที่บันทึก ดังนี้

  1.1 ข้อมลูผู้รับบริกำร ชือ่ - นามสกลุ เพศ วนัเดอืนปีเกดิ หมายเลขบัตรประชาชน เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง 

(ถ้ามี) และที่อยู่ (ปัจจุบัน) 

  1.2 ข้อมูลกำรได้รับวัคซีน วันท่ีได้รับวัคซีน ชื่อการค้าวัคซีน ชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน รุ่นการผลิต  

(Lot No.) หน่วยบริการฉีดวัคซีน 

 2. ก�ำหนดสถำนที่ออกเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีน ได้แก่ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ ส�านักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร หรือ สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

 3. มีระบบกำรตรวจสอบกำรได ้รับวัคซีนครบถ ้วนสามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล MOPH  

Immunization Center กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในระบบสามารถออก QR code ประจ�าบุคคล เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูล 

การได้รับวัคซีนจากระบบ MOPH Immunization Center

 4. ก�ำหนดขั้นตอนกำรออกเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีน เมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยแสดง

รายการวัคซีนที่ได้รับแต่ละครั้งและบริษัทผู้ผลิต

 5. ก�ำหนดผูม้อี�ำนำจในกำรออกเอกสำรในระดับพืน้ที ่ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั หรือ ผู้อ�านวยการ 

ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือ ผู้อ�านวยการสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับ 

มอบอ�านาจจากบุคคลข้างต้น
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 6. มีระบบขึ้นทะเบียนเลขเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีน ออกโดยระบบฐานข้อมูล MOPH Immunization 

Center ที่ก�าหนดรหัสจังหวัดและรหัสผู ้ รับบริการ และสามารถตรวจสอบได ้จากฐานข ้อมูล MOPH  

Immunization Center

 7. ด�ำเนินกำรออกเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีน โดยลงชื่อผู้มีอ�านาจออกเอกสาร อาจใช้การเขียน หรือ

พมิพ์และประทบัตราหน่วยบรกิารฉดีวคัซนี หรือ หน่วยงานทีอ่อกใบรับรองการได้รับวคัซีนป้องกันโรคโควดิ 19 และขอ 

ความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบรับรองแจ้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เก็บเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค 

โควิด 19 ของประเทศไทยไว้แสดงเป็นหลักฐานรับรองว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว
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ภำคผนวก 3  แนวทำงกำรออกเอกสำรรบัรองกำรสร้ำงเสรมิภมูคุ้ิมกนัโรค กรณวีคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ 

  ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้ส�ำหรับกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

9 เมษายน 2564

ตามที่ประเทศไทยได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที ่

28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 

ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการ และหากมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ สามารถขอรับ

เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  

เพ่ือใช้ส�าหรบัการเดนิทางระหว่างประเทศ (เล่มเหลอืงโควดิ) ได้ทีห่น่วยงานทีก่รมควบคมุโรคก�าหนด

กรมควบคุมโรค จึงได้จัดท�าแนวทางการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค กรณีวัคซีน

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้ส�าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคให้เป็นผู้ท่ีมีอ�านาจออกหนังสือรับรองฯ  

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีวัคซีน

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 

ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2564 ได้ศึกษาหลักเกณฑ์การขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูม้อี�านาจ 

ออกหนงัสือรบัรองฯ แนวทางการขอรับสนบัสนนุเอกสารรบัรองฯ จากกรมควบคมุโรค รวมทั้งวิธีการและข้อก�าหนด 

การออกเอกสารรับรองฯ ที่ถูกต้อง ตลอดจนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในออกเอกสารรับรองฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เป็นผู้ที่มีอ�ำนำจออกเอกสำรรับรองฯ

เป็นบุคคลซ่ึงด�ารงต�าแหน่งตามข้อ 5 หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มี

คุณสมบัติตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริม 

ภมิูคุ้มกนัโรคกรณีวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

พ.ศ. 2564

2. กำรขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอ�ำนำจออกเอกสำรรับรองฯ 

2.1 บุคคลซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งตำมข้อ 5 ในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออก

หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคกรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ.2564 กองโรคติดต่อทั่วไปจะจัดท�าค�าสั่งกรมควบคุมโรค  

เพื่อมอบหมายเป็นผู้ที่มีอ�านาจออกหนังสือรับรองฯ ตามต�าแหน่งที่ก�าหนดโดยไม่ต้องแจ้งขอขึ้นทะเบียน
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2.2 เจ้ำหน้ำท่ีของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 6 ในประกาศคณะกรรมการ 

โรคตดิต่อแห่งชาต ิ เรือ่ง การออกหนังสอืรบัรองการสร้างเสรมิภมูคุ้ิมกนัโรคกรณวีคัซีนป้องกนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ 

โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ.2564 ต้องการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอ�านาจออก 

เอกสารรับรองฯ ให้ด�าเนินการ ดังนี้

 2.2.1  กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มการขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูม้อี�านาจ

ออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  

เพื่อใช้ส�าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

 2.2.3 หน่วยงานผู้ขอข้ึนทะเบียนเสนอหนังสือขออนุมัติบุคคลเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นผู้มีอ�านาจออกเอกสาร 

รับรองฯ โดยเรยีน อธบิดีกรมควบคมุโรค พร้อมแนบแบบฟอร์มการขอขึน้ทะเบยีนฯ 

 2.2.4 กรมควบคุมโรค ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานต่าง ๆ หากครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนบุคคลเป็นผู้มีอ�านาจออกเอกสารรับรองฯ จะด�าเนินการมอบหมายและแจ้งค�าสั่ง 

กรมควบคมุโรค กลบัไปยังหน่วยงานของผู้ขอขึ้นทะเบียน

 2.2.5 กรณีเจ้าหน้าท่ีท่ีเคยได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานใหม ่

จะถกูยกเลกิอ�านาจในการออกเอกสารรบัรองฯ โดยให้หน่วยงานเดมิแจ้งยกเลกิค�าสัง่เป็นผู้มอี�านาจออกเอกสารรบัรองฯ 

ของบุคคลดังกล่าวมายังกรมควบคุมโรค

3. กำรขอรับสนับสนุนเอกสำรรับรองฯ

หน่วยงานของผู ้มีอ�านาจออกเอกสารรับรองฯ ท�าหนังสือขอรับการสนับสนุนเอกสารรับรองฯ  

โดยเรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค

4. วิธีกำรและข้อก�ำหนดกำรออกเอกสำรรับรองฯ

4.1 เอกสารรับรองนี้เป็นการรับรองเฉพาะการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

โรคโควิด 19 โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาของราชอาณาจักรไทย หรือได้รับการ

รับรองจากองค์การอนามัยโลก

4.2 กรณีที่ผู้ร้องขอแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารรับรองฯ (เล่มเหลืองโควิด) ในวันที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค

โควิด 19 ให้ด�าเนินการดังนี้

 4.2.1 ผู ้มีอ�านาจออกเอกสารรับรองฯ ตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาต ิ

เรื่อง การออกหนังสือรับรองฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว เป็นผู้ออกเอกสารรับรองฯ ให้กับผู้ร้องขอ 

 4.2.2  ผูม้อี�านาจออกเอกสารรบัรองฯ กรอกข้อความในเอกสารรบัรองฯ ให้ครบถ้วน โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

และเลขอารบิก พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราหน่วยงานของผู้มีอ�านาจออกเอกสารรับรองฯ (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 2 ค�าอธิบายและตัวอย่างการกรอกเอกสารรับรองฯ)
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4.3 กรณทีีผู่ร้้องขอแจ้งความประสงค์ขอรบัเอกสารรับรองฯ (เล่มเหลืองโควดิ) ภำยหลงัจำกได้รบัวัคซนีป้องกัน

โรคโควิด 19 ให้ด�าเนินการดังนี้

 4.3.1  ผูม้อี�านาจออกเอกสารรบัรองฯ ตามข้อ 5 หรือ ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  

เรื่อง การออกหนังสือรับรองฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว เป็นผู้ออกเอกสารรับรองฯ ให้กับผู้ร้องขอ

 4.3.2 ตรวจสอบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย หรือเอกสาร 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว

 4.3.3 ผู ้มีอ�านาจออกเอกสารรับรองฯ กรอกข้อความในเอกสารรับรองฯ ให้ครบถ้วน โดยใช้ 

ภาษาอังกฤษ และเลขอารบิก พร้อมลงลายมือช่ือและประทับตราหน่วยงานของผู้มีอ�านาจออกเอกสารรับรองฯ  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ค�าอธิบายและตัวอย่างการกรอกเอกสารรับรองฯ)

 4.4 การแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า หรือกรอกข้อความไม่ครบถ้วนในตอนหนึ่งตอนใด ของเอกสารรับรองฯ จะถือ 

ว่าเอกสารรับรองฯ นั้นใช้ไม่ได้

 4.5 เอกสารรับรองฯ ให้ใช้เป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และต้องออกเอกสารรับรอง 

แยกส�าหรับเด็กด้วย

 4.6 ให้บิดา มารดา หรือผู ้ปกครองลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองแทน หากเด็ก (อายุต�่ากว่า 7 ปี)  

ยังเขียนหนังสือไม่ได้ ส�าหรับผู้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน (ปกติให้ใช้นิ้วหัวแม่มือขวา)

5. กำรรำยงำนข้อมูลกำรออกเอกสำรรบัรองฯ

ผู ้ที่ได้รับการมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ออกเอกสารรับรองฯ จะต้องรายงานข้อมูลการ 

ออกเอกสารรับรองฯ (ตามเอกสารแนบ 3 ตวัอย่างรายงานการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภมูคิุม้กนัโรค กรณวีัคซีน 

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้ส�าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ) ประกอบด้วย 

5.1 ข้อมูลผู้ขอรับเอกสารรับรองฯ ได้แก่

 - ล�าดับที่

 - ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ของผู้ขอรับเอกสารรับรองฯ

 - หมายเลขหนงัสอืเดินทาง หรือหมายเลขบตัรประจ�าตัวประชาชน ของผู้ขอรับเอกสารรับรองฯ

 - วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสารรับรองฯ

 - เลขประจ�าเล่มเอกสารรับรองฯ (เล่มเหลืองโควิด)

5.2 จ�านวนการใช้เล่มเอกสารรับรองฯ ได้แก่

 - จ�านวนเล่มที่ออกเอกสารรับรองฯ ได้ถูกต้อง 

 - จ�านวนเล่มที่ใช้ไม่ได้ไม่สามารถออกเอกสารรับรองฯ พร้อมระบุเลขประจ�าเล่มที่เสีย 

 - จ�านวนเล่มคงเหลือ
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ทั้งนี้ ให้ส่งรายงานดังกล่าวเป็นประจ�าทุกเดือน ในรูปแบบไฟล์ Excel ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  

ผ่านทางอีเมล travelhealth@ddc.mail.go.th ของกลุ ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป  

กรมควบคุมโรค

6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกเอกสำรรับรองฯ

6.1 ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ คร้ังละ 50 บาท ทั้งนี้ กรณีมีเหตุพิเศษอันควรแก่การพิจารณา 

ยกเว้นการเรยีกค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ ให้สามารถยกเว้นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรบัรองฯ 

แก่ผู้ร้องขอได้ โดยให้ค�านึงถึงอายุ ประวัติ สุขภาพ อาชีพ รายได้ หรือเหตุอื่นใดของผู้ร้องขอประกอบด้วย

6.2 ให้ออกใบเสรจ็รบัเงนิแก่ผูร้้องขอ และให้ผู้ร้องขอลงลายมือชื่อที่ตอนล่างของใบเสร็จรับเงิน และส�าเนา 

ของใบเสร็จรับเงินด้วย

6.3 หน่วยงานของผู้มีอ�านาจออกเอกสารรับรองฯ ให้น�าเงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกเอกสาร

รับรองฯ ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  



82

แบบฟอร์มกำรขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอ�ำนำจออกเอกสำรรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค

กรณีวัคซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 หรอืโรคโควดิ 19 เพือ่ใช้ส�ำหรบักำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ผูข้อข้ึนทะเบียน เป็นเจ้ำหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรฐัทีม่คีณุสมบตัติำมข้อ 6 ในประกำศคณะกรรมกำร

โรคตดิต่อแห่งชำติ เรือ่ง กำรออกหนงัสือรบัรองฯ

 	นายแพทย์ เลขทีใ่บอนุญาตประกอบวชิาชีพ...............................................................................................

   พยาบาลวิชาชีพ เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ......................................................................................

 	เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอขึ้นทะเบียน

2.1 ชื่อ-สกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................................

                     ภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่) ………............................................................................................................

2.2 ต�าแหน่ง ภาษาไทย ...................................................................................................................................................

                    ภาษาอังกฤษ ………................................................................................................................................

   2.3 เบอร์โทรศัพท์ ......…………………………….................... อีเมล....…...…............................………..............………….……

   2.4 สถานที่ปฏิบัติงาน ................................................................................................................................................. 

         สังกัด.....................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 

   ลงชื่อ ............................................................ ผู้ขอขึ้นทะเบียน

                                      (                                              )      

                                            ลงวันที่ ........../........../............

ตราประทับหน่วยงานของ

ผู้มีอ�านาจออกเอกสารรับรองฯ
ลายมือชื่อของผู้มีอ�านาจ

ออกเอกสารรับรองฯ
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คำอธิบายและตัวอย่างการกรอกเอกสารรับรองฯ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• หน้าปก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบาย 
หมายเลข 1คือ เลขประจำเล่มเอกสารรับรองฯ  
                    (มีระบุไว้แล้ว) 
หมายเลข 2คือคำนำหน้า และชื่อ-สกุล ของผู้เดินทาง  
หมายเลข 3คือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือ 
 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
 
 
 
 

 1 

 3 

 2 

ค�ำอธิบำยและตัวอย่ำงกำรกรอกเอกสำรรับรองฯ

•	 หน้ำปก

ค�ำอธิบำย

หมายเลข 1 คือ เลขประจ�าเล่มเอกสารรับรองฯ

 (มีระบุไว้แล้ว)

หมายเลข 2 คือ ค�าน�าหน้า และชื่อ-สกุล ของผู้เดินทาง 

หมายเลข 3 คือ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือ  

 หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน

1

2

3
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•	หน้ำ 2 - 3 

เอกสำรรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

หรือโรคโควิด19 เพื่อใช้ส�ำหรับกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ

Immunization certificate for international travel: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Vaccine
 

This is to certify that (name) …………………………………., date of birth………………….……, sex……………………..

nationality…………………………………………………………passport no. or national identification document, 

if applicable…………………………………………………….…….whose signature follows…………....…………….………

has on the date indicated been vaccinated against COVID-19.

Dose Name of 

Vaccine

Date of 

vaccination

Manufacturer 

and batch No. of 

vaccine

Certificate 

issued date

Signature and 

professional status 

of authorized 

officer

Official stamp of 

issued center

ค�ำอธิบำย

หมายเลข 4 คือ ค�าน�าหน้า และชื่อ-สกุล ของผู้เดินทาง

หมายเลข 5 คือ วัน เดือน ปีเกิด (ค.ศ.) ของผู้เดินทาง

หมายเลข 6 คือ เพศ (Male / Female)

หมายเลข 7 คือ สัญชาติ

หมายเลข 8 คือ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน

หมายเลข 9 คือ ลายมือชื่อผู้เดินทาง

หมายเลข 10 คือ วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ (1st dose / 2nd dose)

หมายเลข 11 คือ ชื่อการค้าวัคซีน

หมายเลข 12 คือ วัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่ได้รับวัคซีนในแต่ละครั้ง

หมายเลข 13 คือ ชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน และรุ่นการผลิต 

หมายเลข 14 คือ วัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่ได้รับเอกสารรับรองฯ ฉบับนี้

หมายเลข 15 คือ ลายมือชื่อของผู้มีอ�านาจออกเอกสารรับรองฯ 

หมายเลข 16 คือ ตราประทับหน่วยงานของผู้มีอ�านาจออกเอกสารรับรองฯ

4

7

10 11 12 13 14 15 16

8 9

5 6
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•	ตัวอย่ำงกำรกรอกเอกสำรรับรองฯ 

เอกสำรรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

หรือโรคโควิด19 เพื่อใช้ส�ำหรับกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ

Immunization certificate for international travel: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Vaccine

 

This is to certify that (name) …………………….………..……., date of birth…………………………, sex………………..

nationality………………………………………………………………. passport no. or national identification document,  

if applicable……………………..........….............…….whose signature follows….….........………...…………..

has on the date indicated been vaccinated against COVID-19

Dose Name of 

Vaccine

Date of 

vaccination

Manufacturer 

and batch No. 

of vaccine

Certificate 

issued date

Signature and 

professional 

status of 

authorized officer

Official stamp 

of issued 

center

1st dose CoronaVac

(Sinovac)

28 Feb 2021 A20210100xx 21 Mar 2021 ลายมือชื่อ 

พร้อมต�าแหน่ง

ตราประทับ

หน่วยงาน

2nd dose CoronaVac 

(Sinovac)

21 Mar 2021 A20210100xx 21 Mar 2021 ลายมือชื่อ  

พร้อมต�าแหน่ง

ตราประทับ

หน่วยงาน

Female1 Jan 1990Ms. Manee Pumjai

Thai

A123456 หรือ 1-2345-67890-12-3 ลายมือชื่อของผู้ได้รับวัคซีน
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รำยงำนกำรออกเอกสำรรบัรองกำรสร้ำงเสรมิภูมคิุม้กันโรค กรณีวคัซนีป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

หรอืโรคโควดิ 19 เพื่อใช้ส�ำหรับกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประจ�ำเดือน......................................................... พ.ศ. ...........................

ของหน่วยงำน.........................................................................

1. ข้อมูลผู้ขอรับเอกสำรรับรองฯ รวมทั้งสิ้น................. คน ดังนี้

ล�ำดับที่ ชื่อ - สกุล 

(ภำษำอังกฤษ)

หมำยเลขหนังสือเดินทำง 

หรือ หมำยเลขบัตร

ประจ�ำตัวประชำชน

วัน เดือน ปี

ที่ออกเอกสำร

รับรองฯ

เลขประจ�ำเล่ม

เอกสำรรับรองฯ

2. จ�ำนวนกำรใช้เอกสำรรับรองฯ 

 2.1 จ�ำนวนเล่มที่ใช้ออกเอกสำรรับรองฯ ได้ถูกต้อง          รวม................................. เล่ม

 2.2 จ�ำนวนเล่มที่ใช้ไม่ได้* ไม่สำมำรถออกเอกสำรรับรองฯ รวม................................. เล่ม

 โดยมีเลขประจ�าเล่ม ดังนี้

ล�ำดับที่ เลขประจ�ำเล่มเอกสำรรับรองฯ

 

 2.3 จ�ำนวนเล่มคงเหลือ รวม................................. เล่ม

 หมำยเหตุ * เล่มที่ใช้ไม่ได้ หมายถึง เอกสารรับรองฯ ท่ีมีการแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า หรือกรอกข้อความ 

ไม่ครบถ้วนในตอนหนึ่งตอนใด 
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ภาคผนวก 4 ขนาดของวัคซีนโควิด 19ของบริษัท Sinovac Life Sciences จำกัด และบริษัท 
AstraZeneca จำกดั 
 

 
บริษัท AstraZeneca จำกัด 

 

ภำคผนวก 4 ขนำดของวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Sinovac Life Sciences จ�ำกัด และ   

  บริษัท Astra Zeneca จ�ำกัด
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ภาคผนวก 5 การจัดวางวัคซีนโควิด 19 ในตู้เย็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 5  กำรจัดวำงวัคซีนโควิด 19 ในตู้เย็น
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ภำคผนวก 6 แบบฟอร์มขอเบิกวัคซีนโควิด 19

(แบบฟอร์มขอเบิกวัคซีนโควิด 19) 

 

 

 

 

ที่...........................................             จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 

         ของโรงพยาบาล………….…………………………..……. 

                    วันที่………..เดือน………………….…..พ.ศ…..….……… 

 

เร่ือง  ขอเบิกวัคซีนโควิด 19 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.................................. 

  จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19  ของโรงพยาบาล................................................... ขอเบิกวัคซีนโควิด 19

สำหรับให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

 

วัคซีน 

ข้อมูลการเบิกวัคซีนสัปดาห์ที่……...เดือน……………… ผลการให้วัคซีนสัปดาห์ที่…….เดือน………….ที่ผ่านมา 

เป้าหมาย 

(คน) 

จำนวนวัคซีน 

(ขวด) 
จำนวน

ผู้รับบริการ 

(คน) 

จำนวนวัคซีน 

ที่เปิดใช้ 

(ขวด) 

อัตราสญูเสีย 

(ร้อยละ) ยอดคงเหลือ 

ยกมา 
ที่ขอเบิก 

1. โควิด 19 

   (1 dose) 

  -    

2. โควิด 19 

   (10 doses) 

  -    

  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

   (.......................................................) 

ตำแหน่ง……………………….................................................. 
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ภำคผนวก 7 แผ่นควำมรู้ (Vaccine Information Sheet)

วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิด AZD1222 โดย แอสตร้ำเซเนก้ำ
สิ่งที่ควรทรำบ

1. โรคโควิด 19 คืออะไร
     โควิด 19 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสซาร์ส
โควี-2 (SARS-CoV-2) ซึ่งติดต่อจากการสัมผัสกับละอองฝอยของ
น�้าลาย เสมหะ น�้ามูก ของผู้ติดเชื้อ ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อจนถึง
เริ่มมีอาการป่วยประมาณ 2-14 วัน อาการของโรคมีได้ตั้งแต่ ไข้ 
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน�้ามูก เจ็บคอ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส 
และอาจรุนแรงจนปอดอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้ ผู้ที่เสี่ยงกับ 
โรคโควดิ 19 รนุแรง ได้แก่ ผู้สงูอาย ุผูท้ีม่ภีาวะอ้วน โรคปอด โรคหวัใจ 
เบาหวาน ภมูคิุม้กนับกพร่อง โรคหลอดเลอืดสมอง โรคมะเรง็ เป็นต้น

5. อำกำรข้ำงเคียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรฉีดวัคซีนโควิด 
19 AZD1222
 อาจมอีาการปวด บวม คนั แดงบรเิวณท่ีฉดี อาการอืน่ ๆ
อาจพบ เช่น อ่อนเพลีย คลืน่ไส้ อาเจยีน ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้  
ปวดหัว หรือมีไข้ได้ ส่วนมากอาการไม่รุนแรงและหายไป
ได้เองใน 1-2 วัน

2. วัคซีนโควิด 19 AZD1222 มีคุณสมบัติอย่ำงไร
 วัคซีนปัองกันโควิด 19 มีหลายชนิด วัคซีน AZD1222 ผลิตจาก
เชื้อไวรัสชิมแปนซีอะดีโน มาดัดแปลงพันธุกรรม ท�าให้ไม่สามารถ 
แบ่งตัวและก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ แต่สามารถท�าให้สร้างโปรตีน
เหมือนของเชื้อซาร์สโควี-2 ซึ่งจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูม ิ
ต่อต้านเชือ้ซาร์สโควี-2  วคัซนีมปีระสทิธภิาพป้องกนัความเจบ็ป่วยจาก 
โรคโควดิ 19 ได้สูงมาก โดยเฉพาะโรครนุแรงวคัซนีอาจป้องกนัโรคแบบ
ไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการไม่ได้

6. หำกมอีำกำรรนุแรงจำกกำรรบัวคัซนีนีค้วรท�ำอย่ำงไร
 หากฉีดวัคซีนแล้วมีปฏิกิริยาแพ้รุนแรง เช่น มีผื่นทั้งตัว 
หน้าบวม คอบวม หายใจล�าบาก ใจสั่น วิงเวียนหรือ 
อ่อนแรง หรือมีอาการแขนขาอ ่อนแรง ควรรีบไป 
โรงพยาบาล หรือโทร 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน

3. ใครควรได้รับวัคซีนโควิด 19 AZD1222 จะต้องฉีดอย่ำงไร 
ต้องฉีดซ�้ำเมื่อใด
 บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และผู้ท่ีมีโอกาสเป็นโรครุนแรง  
ดังข้างต้น 
    วัคซีนน้ีควรฉดีจ�านวน 2 เขม็ ห่างกนั 10-12 สปัดาห์และพจิารณา
ให้เลื่อนได้ถึง 16 สัปดาห์ถ้าจ�าเป็น (ระยะห่างระหว่างเข็มที่อาจฉีด
ได้คือ 4-12 สัปดาห์ โดยระยะห่างขึ้น จะให้ผลดีกว่า)
  ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่า วัคซีนจะมีประสิทธิภาพยาวนานเท่าใด  
และต้องฉีดกระตุ้นภูมิเมื่อใด

7. วัคซีนโควิด 19 AZD1222 อยู่ในแผนงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคุ ้มกันโรคของกระทรวงสำธำรณสุขหรือไม่ และ 
ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่ำวัคซีน
   วัคซีนป้องกันโรคโควิด19 บรรจุในแผนงานสร้างเสริม
ภมูคุ้ิมกนัโรค แก่บคุลากรทางการแพทย์ กลุม่เป้าหมายทีม่ี
ความเสีย่งสงู รวมท้ังประชาชนท่ัวไป โดยสามารถรับวคัซนี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือ
สถานพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4. ข้อห้ำมและข้อควรระวังของวัคซีน โควิด 19 AZD1222
-  ผู้ที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนนี้อย่างรุนแรง
- กรณีหากมีไข้หรือเจ็บป่วยควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน
- กรณีเป็นหวัดเล็กน้อยและไม่มีไข้สามารถรับวัคซีนได้

8. สิ่งที่ควรปฏิบัติอื่น ๆ
   ควรสงัเกตอาการทีส่ถานพยาบาลหลงัได้วัคซนีอย่างน้อย 
30 นาที และควรสงัเกตอาการต่อท่ีบ้าน หากมอีาการข้างเคียง  
  ควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขก่อน 
การรับวัคซีนครั้งต่อไป
      ควรรบัวคัซีนตามก�าหนด และเกบ็บนัทึกการรบัวคัซนีไว้ 
เพื่อเป็นหลักฐาน
    หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 CoronaVac ของบริษัท Sinovac Life Sciences
สิ่งที่ควรทรำบ

1.  โรคโควิด 19 คืออะไร
  โควิด 19 เป็นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัส 

ซาร์สโควี-2 (SARS-CoV-2) ซึ่งติดต่อจากการสัมผัสกับละอองฝอย
ของน�้าลาย เสมหะ น�้ามูก ของผู้ติดเชื้อ ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อ
จนถงึเริม่มอีาการป่วยประมาณ 2-14 วนั อาการของโรคมไีด้ตัง้แต่ ไข้ 
อ่อนเพลยี ปวดศรีษะ มนี�า้มกู เจ็บคอ ไอ จมกูไม่ได้กลิน่ ลิน้ไม่รบัรส 
และอาจรุนแรงจนปอดอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้ ผู้ที่เสี่ยงกับโรค 
โควิด 19 รุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะอ้วน โรคปอด โรคหัวใจ 
เบาหวาน ภมูคิุม้กนับกพร่อง โรคหลอดเลอืดสมอง โรคมะเรง็ เป็นต้น

5. อำกำรข้ำงเคียงที่อำจเกิดขึ้น
อาจมีอาการปวด บวม  คัน  แดง บริเวณที่ฉีด อาการอื่น ๆ  

อาจพบ เช่น อ่อนเพลยี คลืน่ไส้ อาเจยีน ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้  
ปวดหวั หรอืมไีข้ได้ ส่วนมากอาการไม่รนุแรงและหายไปได้เอง 
ใน 1 - 2 วัน

2. วัคซีนป้องกันโควิด 19 CoronaVac มีคุณสมบัติอย่ำงไร
 เกดิจากการน�าอนุภาคเชือ้ไวรัสท่ีตายแล้ว (inactivated vaccine) 

มาฉีดกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต่อต้านเชื้อซาร์สโควี-2 วัคซีนมี
ประสทิธภิาพป้องกนัความเจ็บป่วยจากโรคโควิด 19 ได้สงู โดยเฉพาะ
โรครนุแรง วคัซนีอาจป้องกนัโรคแบบไม่รนุแรงหรอืไม่มอีาการไม่ได้

6. หำกมีอำกำรรุนแรงจำกกำรรับวัคซีนนี้ควรท�ำอย่ำงไร
หากฉีดวัคซีนแล้วมีปฏิกิริยาแพ้รุนแรง เช่น มีผ่ืนทั้งตัว  

หน้าบวม  คอบวม  หายใจล�าบาก  ใจสัน่  วงิเวยีนหรอือ่อนแรง หรอื 
มอีาการแขนขาอ่อนแรง ควรรบีไปโรงพยาบาล หรอืโทร 1669  
เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

3. ใครควรได้รับวัคซีนโควิด19 CoronaVacจะต้องฉีดอยำ่งไร 
ต้องฉีดซ�้ำเมื่อใด

 บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ที่มีความเส่ียงต่อการสัมผัสโรค และผู้ที่มีโอกาสเป็นโรครุนแรง 
ดังข้างต้น 

วัคซีนนี้ควรฉีดจ�านวน 2 เข็ม ห่างกัน 2-4 สัปดาห์
ยงัไม่มข้ีอมลูแน่ชดัว่า วคัซนีจะมปีระสทิธภิาพยาวนานเท่าใด และ

ต้องฉีดกระตุ้นภูมิเมื่อใด

7. วัคซีนโควิด 19 อยู่ในแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสำธำรณสุขหรือไม่ และใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำวัคซีน

วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 บรรจุในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค แก่บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความเสี่ยงสูง รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยสามารถรับวัคซีน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือ
สถานพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4. ข้อห้ำมและข้อควรระวังของกำรฉีดวัคซีน CoronaVac
-  ผู้ที่เคยมีประวัติแพ้รุนแรงต่อวัคซีน 
- หากมีไข้หรือเจ็บป่วยควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน กรณีเป็น

หวัดเล็กน้อยไม่มีไข้สามารถรับวัคซีนได้

8. สิ่งที่ควรปฏิบัติอื่น ๆ
ควรสั ง เกตอาการ ท่ีสถานพยาบาลหลั ง ได ้ วั คซีน 

อย่างน้อย 30 นาที และควรสังเกตอาการต่อที่บ้าน หากมี
อาการข้างเคียงควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ก่อนการรับวัคซีนครั้งต่อไป

คว ร รั บ วั ค ซี นตามก� าหนด  และ เ ก็ บบั นทึ ก ก า ร 
รับวัคซีนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์หรือ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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ลงชื่อ……………..…………….…….เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
     วันที่ ………/………..…………/…………….

ลงชื่อ…………………..………....……. ผู้รับบริการวัคซีน/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม
         วันที่ ………/………..…………/…………….

ภำคผนวก 8 แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริกำรวัคซีนโควิด 19

แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริกำรวัคซีนโควิด 19

ชื่อ-นำมสกุล…………………………………..………………...................……………  อำยุ........………ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด.......................... 
เบอร์โทรศัพท์ .......................................................ที่อยู่…………………........................…………….………………………………………….

กรุณำท�ำเครื่องหมำย ในช่องตำมควำมเป็นจริง เพื่อเจ้ำหน้ำที่จะได้พิจำรณำว่ำ ท่ำนสำมำรถฉีดวัคซีน ได้หรือไม่
หำกมีข้อสงสัย โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่

รำยละเอียด ใช่ ไม่ใช่

1 คุณมีอายุต�่ากว่า 18 ปี

2 คุณเคยมีประวัติแพ้ วัคซีนโควิด 19 หรือส่วนประกอบของวัคซีนโควิด 19 หรือมีปฏิกิริยาจากการฉีดครั้งก่อน 
อย่างรุนแรง (พิจารณาให้วัคซีนโควิด 19 ชนิดอื่นแทน)

3 คุณได้ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมา

4 คุณมีโรคประจ�าตัวที่รุนแรงที่อาการยังไม่คงที่ ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ เช่น โรคหัวใจ โรคทางระบบ
ประสาท และโรคอื่น ๆ ที่เพิ่งจะมีอาการก�าเริบ ยกเว้นแพทย์ผู้ดูแลเป็นประจ�าได้ประเมินแล้วว่าให้วัคซีนได้ 
(ผู้ที่มีโรคประจ�าตัวเหล่านี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน)

5 คุณอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ น้อยกว่า 12 สัปดาห์

6 คุณมีความเจ็บป่วยที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไม่เกิน 14 วัน 
(ยกเว้นแพทย์ให้ความเห็นว่าสามารถรับวัคซีนได้)

7 คุณก�าลังมีอาการป่วยไม่สบายใด ๆ (ควรรักษาให้หายป่วยก่อน)

8 คุณได้รับวัคซีนใด ๆ มาก่อนในช่วง 14 วันหรือไม่ 

9 คุณมีความกังวลใจมากในการรับวัคซีนโควิด 19 
(ขอให้รบัค�าปรกึษาจากแพทย์หรอืบคุลากรทางการแพทย์ เพือ่ท�าความเข้าใจและคลายความกงัวลก่อนรับวคัซนีโควดิ 19)

ท่ำนได้ท�ำควำมเข้ำใจในข้อค�ำถำม และ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับสุขภำพของท่ำน แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรฉีดวัคซีน

วคัซนีมปีระสทิธภิาพป้องกนัการเจบ็ป่วยจากโรคโควดิ 19 ได้ในระดบัสงู และสามารถช่วยลดความรนุแรงของโรคได้ วคัซนีอาจป้องกนั
โรคแบบไม่รุนแรง หรือ ไม่มีอาการไม่ได้ ท่านจึงยงัอาจจะตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ได้ 

ดังนั้น ท่านจึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าและมาตรการอื่น ๆ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขก�าหนด เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง  
หมั่นล้างมือ ลงทะเบียนเมื่อเข้าไปยังสถานที่ เป็นต้น

วคัซีนโควดิ 19 อาจมผีลข้างเคยีงเช่นเดยีวกบัวคัซนีและยาอืน่ ๆ ซึง่เป็นเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ภายหลงัได้รบัการสร้างเสรมิภมูกินัโรค โดย
อาการข้างเคยีงจากการฉดีวคัซีนทีอ่าจพบได้ เช่น ไข้ หนาวสัน่ ปวด บวม รอยแดง บรเิวณทีฉ่ดี ปวดหวั ปวดเมือ่ยตามกล้ามเนือ้ ปวดข้อ
อ่อนเพลยี เหนือ่ยล้าคลื่นไส้ อาเจียน ต่อมใต้วงแขนข้างที่ฉีดวัคซีนบวม เป็นต้น

หากคุณมีอาการภายหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง โปรดไปพบแพทย์ทันที
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบข้อมลูและได้ท�ำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัวคัซนีโควดิ 19 เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วและรบัรองว่ำข้อมลูเป็นควำมจรงิโดยข้ำพเจ้ำ

 ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19                                 ไม่ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19
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ลงชื่อ……………..…………….…….เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
     วันที่ ………/………..…………/…………….

กำรประเมินภำวะสุขภำพผู้ขอรับบริกำรวัคซีนโควิด 19

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร

1. คุณอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี ใช่หรือไม่?

ถ้ำใช่: ห้ำมฉีดวัคซีน 

2. คุณเคยมีประวัติแพ้วัคซีนโควิด 19 หรือส่วนประกอบของวัคซีนโควิด19 หรือมีปฏิกิริยำจำกกำรฉีดครั้งก่อน 

อย่ำงรุนแรง

ถ้ำใช่: พิจารณาให้วัคซีนโควิด 19 ชนิดอื่นแทน

3. คุณได้ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในช่วง 3 เดือน ที่ผ่ำนมำ

ถ้ำใช่: ยังไม่ต้องฉีดวัคซีนในครั้งนี้ และแนะน�าให้มารับวัคซีนโควิด 19 หลังจากการติดเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน

4. คุณมีโรคประจ�ำตัวที่อำกำรยังไม่คงที่ ไม่สำมำรถควบคุมอำกำรของโรคได้ เช่น โรคหัวใจ โรคทำงระบบประสำท 

และโรคอื่นๆที่เพิ่งจะมีอำกำรก�ำเริบ ยกเว้นแพทย์ผู้ดูแลเป็นประจ�ำได้ประเมินแล้วว่ำให้วัคซีนได้ 

ถ้ำใช่: ผู้มีโรคประจ�าตัวเหล่านี้ ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเป็นประจ�าก่อนรับวัคซีน 

5. คุณอยู่ระหว่ำงตั้งครรภ์ ที่มีอำยุครรภ์น้อยกว่ำ 12 สัปดำห์

ถ้ำใช่: ห้ำมฉีดวัคซีน

6. คุณมีควำมเจ็บป่วยที่ต้องนอนอยู่ในโรงพยำบำล หรือเพิ่งออกจำกโรงพยำบำลไม่เกิน 14 วัน

ถ้ำใช่: ให้เลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน ยกเว้นว่าแพทย์ให้ความเห็นว่าสามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้

7. คุณก�ำลังมีอำกำรป่วยไม่สบำยใดๆ

ถ้ำใช่: หากมีไข้หรือเจ็บป่วย ควรรักษาตัวให้หายก่อนฉีดวัคซีน 

8. คุณได้รับวัคซีนใดๆ มำก่อนในช่วง 14 วันหรือไม่ 

ถ้ำใช่: ควรฉีดวัคซีนโควิด 19 ห่ำงจำกวัคซีนอื่นอย่ำงน้อย 14 วัน 

 แต่ถ้ำเป็นวคัซนีเชือ้มีชวีติ เช่น วคัซนีโรคป้องกันโรคหดั-หดัเยอรมนั หรือวคัซนีป้องกันโรคอสีกุอใีส 

ต้องฉดีห่ำงกนัอย่ำงน้อย 1 เดือน

9. คุณมีควำมกังวลใจมำกในกำรรับวัคซีนโควิด 19 

ถ้ำใช่: ให้รบัค�ำปรกึษำจากแพทย์หรอืบคุลากรทางการแพทย์ เพือ่ท�าความเข้าใจและคลายความกงัวลก่อนรบั

วัคซีนโควิด 19

* ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวัคซีนชนิดใหม่ ยังมีข้อมูลและผลการศึกษาที่จ�ากัด ซึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงขอให้

เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและค�าแนะน�าการใช้วัคซีนอย่างใกล้ชิด
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ภำคผนวก 9 แบบรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

สิงหาคม 2564
กรมควบคุมโรค

ในสถานการณการระบาด ป 2564 ของประเทศไทยในสถานการณการระบาด ป 2564 ของประเทศไทย

แนวทางการให�วัคซีนโคว�ด 19แนวทางการให�วัคซีนโคว�ด 19

CO
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10ml
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COVID-19

10ml
VACCINE


