
  
คูม่อืการฉดีวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่

(ส ำหรบักำรฉดีวคัซนีกระตุน้ (เข็มที ่3)) 
 

การฉดีวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่
การฉีดวคัซนีนี้เป็นสว่นหนึง่ของโปรแกรมการฉีดวัคซนีไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม ่(SARS-CoV-2) 

โดยรัฐบาลกลางและทอ้งถิน่ ซึง่จะใชง้บประมาณของรฐับาล ผูท้ีต่อ้งการรับวัคซนีสามารถฉีดไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
ทัง้นี้ การฉีดวัคซนีกระตุน้ (เขม็ที ่3) ทีเ่ป็นวัคซนีนีจ้ะใชส้ าหรับผูท้ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไป 
 
ผลของวคัซนีและวธิรีบัการฉดี 

วัคซนีทีจ่ะใชใ้นครัง้นี้เป็นของบรษัิท Takeda/Moderna 
มคีณุสมบัตป้ิองกันการเกดิอาการจากการตดิเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่
มรีายงานวา่หลังจากการฉดีวคัซนีกระตุน้นี้เป็นเวลา 28 วัน ระดับคา่นวิทรัลไลซิง่แอนตีบ้อดี ้(neutralizing antibody) 

สูงกว่าระดับค่านิวทรัลไลซิง่แอนตี้บอดี ้(neutralizing antibody) หลังจากการฉีดวัคซนีเข็มที ่2 เป็นเวลา 28 วัน 

หลายเทา่ 
ชือ่ทีใ่ชจ้ าหน่าย SpikevaxTM Intramuscular Injection 

สรรพคณุ ป้องกันโรคตดิเชือ้ทีม่สีาเหตมุาจาก SARS-CoV-2 

จ านวนครัง้ทีต่อ้งฉีด
และการเวน้ระยะ 

1 ครัง้ (หลังจากฉีดวัคซนีเขม็ที ่2 แลว้ในชว่งระยะเวลาทีก่ าหนด) *ฉีดยาเขา้กลา้มเนื้อ 

เป้าหมายในการฉีด ผูท้ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไป 
(ประสทิธภิาพและความปลอดภัยในการฉีดวัคซนีกระตุน้ส าหรับผูท้ีอ่ายตุ า่กวา่ 18 ปี 
ยังไมช่ดัเจน) 

ปรมิาณในการฉีด 0.25 มล. ตอ่ครัง้ รวม 1 ครัง้ 
⚫ ชว่งระยะเวลาในการฉีดวัคซนีกระตุน้อา้งองิตามพระราชบัญญัตกิารสรา้งภมูคิุม้กัน โดยแตกตา่งกันไปตาม 
กลุม่บคุคลเป้าหมาย (ปัจจุบันคอื 6-8 เดอืน) กรุณาตรวจสอบประกาศจากหนว่ยงานทอ้งถิน่ทีค่ณุอาศัยอยู ่

⚫ สามารถฉีดวัคซนีนี้ได ้โดยไมต่อ้งค านงึถงึชนดิของวคัซนีทีใ่ชส้ าหรับการฉีดวัคซนีเข็มที ่1 และเขม็ที ่2 
⚫ แมว้า่คณุจะไดร้ับวัคซนีกระตุน้นี ้แตไ่มไ่ดห้มายความวา่จะสามารถป้องกันการตดิเชือ้ไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ 
จ าเป็นตอ้งด าเนนิมาตรการป้องกันการตดิเชือ้ทีเ่หมาะสมตอ่ไปไมว่า่จะฉีดวัคซนีหรอืไมก็่ตาม 

 
ผูท้ ีไ่มส่ามารถรบัวคัซนี 

บคุคลตอ่ไปนี้ไมส่ามารถฉีดวคัซนีนี ้หากคดิวา่เขา้ขา่ยตามทีร่ะบ ุโปรดแจง้แพทยเ์มือ่รับการตรวจกอ่นฉดี 
⚫ ผูท้ีม่ไีขช้ดัเจน (*1) 
⚫ ผูท้ีม่โีรคเฉียบพลนัรา้ยแรง 
⚫ ผูท้ีม่ปีระวัตมิอีาการแพอ้ยา่งรนุแรง (*2) ตอ่สว่นประกอบของวัคซนีนี ้
⚫ บคุคลอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบขุา้งตน้ซึง่มอีาการทีไ่มเ่หมาะสมในการรับวัคซนี 
(*1) การมไีขช้ดัเจน โดยทั่วไปหมายถงึมไีข ้37.5℃ ขึน้ไป ยกเวน้กรณีทีไ่มถ่งึ 37.5℃ 

แตห่ากเทยีบกับอณุหภมูริ่างกายในเวลาปกตแิลว้เห็นว่ามไีข ้ก็ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ีร่ะบขุา้งตน้ 

(*2) อาการแพรุ้นแรงหรอืมอีาการอืน่ทีอ่าจเป็นอาการแพรุ้นแรง เชน่ อาการทางผวิหนังหรอืเยือ่เมอืกทัง้ตัว, หายใจมเีสยีงหวดี, 
หายใจล าบาก, ภาวะหัวใจเตน้เร็วผดิปกต,ิ ภาวะความดันโลหติต ่ากวา่ปกต ิฯลฯ 

ผูท้ีม่อีาการเหลา่นี้ในการฉีดวัคซนีเข็มที ่1 หรอืเข็มที ่2 จะไมส่ามารถรับการฉีดวัคซนีกระตุน้โดยใชวั้คซนีชนดิเดมิได ้

 
ผูท้ ีต่อ้งระวงัในการรบัวคัซนี 

ผูท้ีม่สีภาวะตอ่ไปนี้ควรระวังในการรับวัคซนีนี ้หากคดิวา่เขา้ขา่ยตามทีร่ะบ ุโปรดแจง้แพทยเ์มือ่รับการตรวจกอ่นฉีด 
⚫ ผูท้ีอ่ยูร่ะหวา่งรับการรักษาดว้ยยาตา้นการแข็งตวัของเลอืด 

ผูท้ีม่ภีาวะเกล็ดเลอืดต ่าหรอืมภีาวะการแข็งตัวของเลอืดผดิปกต ิ
⚫ ผูท้ีเ่คยไดร้ับการวนิจิฉัยวา่ภมูคิุม้กันบกพร่อง ผูท้ีม่ญีาตใิกลช้ดิมภีาวะภมูคิุม้กันบกพร่องแตก่ าเนดิ 
⚫ ผูท้ีม่โีรคประจ าตัว เชน่ โรคหวัใจ, โรคไต, โรคตับ, โรคเลอืด, โรคทางพัฒนาการ ฯลฯ 
⚫ ผูท้ีเ่คยไดร้ับวัคซนีและมอีาการทีอ่าจเป็นการแพ ้เชน่ มไีข ้มผีืน่ทั่วตัว ฯลฯ ภายใน 2 วนัหลังจากไดร้ับวัคซนี 
⚫ ผูท้ีเ่คยมอีาการชกั 
⚫ ผูท้ีอ่าจแพส้ว่นประกอบของวคัซนีนี ้

 
ผูท้ีตั่ง้ครรภอ์ยู่หรอือาจตัง้ครรภแ์ละผูท้ีอ่ยู่ในชว่งใหน้มบุตร โปรดแจง้แพทยเ์มือ่รับการตรวจกอ่นฉีด อย่างไรก็ตาม 

แมว้่าจะยังไมไ่ดท้ าการตรวจสอบยนืยันกับสตูนิารแีพทย ์ก็สามารถฉีดวัคซนีได ้หากไดร้ับการวนิจิฉัยจากแพทยผ์ูต้รวจ 
สขุภาพเบือ้งตน้แลว้วา่สามารถฉีดวัคซนีได ้
ผลติภัณฑน์ี้มสีารเตมิแตง่ทีไ่มเ่คยถกูใชใ้นวัคซนีมากอ่น ผูท้ีม่ภีาวะภมูไิวเกนิหรอืเคยมอีาการแพย้า 

โปรดแจง้แพทยเ์มือ่รับการตรวจกอ่นฉีด 
(ตอ่หนา้หลงั) 

 

  

ส าหรบัวคัซนีของบรษิทั 
Takeda/Moderna 

(มกราคม 2565) 

追加接種用説明書（武田／モデルナ） 
タイ語 



ขอ้ควรระวงัหลงัรบัวคัซนี 

⚫ หลังรับการฉดีวัคซนีนี ้โปรดรอในสถานทีท่ีค่ณุรับการฉีดเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาท ี(อยา่งนอ้ย 30 
นาทสี าหรับผูท้ีเ่คยมอีาการแพอ้ยา่งรนุแรง รวมถงึอาการแพเ้ฉียบพลันรุนแรง (Anaphylaxis) หรอืผูท้ีเ่คยเป็นลม 
รูส้กึไมส่บาย ฯลฯ) หากรูส้กึผดิปกตใิหแ้จง้แพทยโ์ดยเร็ว 
(เพือ่ใหส้ามารถรับมอืกับผลขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้เฉียบพลนัได)้ 

⚫ รักษาความสะอาดของบรเิวณทีฉ่ีดวัคซนี โดยสามารถอาบน ้าในวนัทีฉ่ีดได ้แตอ่ยา่ถบูรเิวณทีฉ่ีด 
⚫ สามารถใชช้วีติตามปกตไิด ้แตใ่หเ้ลีย่งการออกก าลังกายหนัก ๆ การดืม่สรุามากเกนิไป ฯลฯ 

 

ผลขา้งเคยีง 
⚫ ผลขา้งเคยีงหลักคอือาการปวดในบรเิวณทีฉ่ีด(*1), ปวดหวั, อาการปวดทีข่อ้ตอ่และกลา้มเนื้อ, เมือ่ยลา้, 

หนาวสัน่, มไีข ้ฯลฯ นอกจากนี้ มผีลขา้งเคยีงรนุแรงทีม่โีอกาสเกดินอ้ยมาก คอื 
อาการช็อกหรอือาการแพร้นุแรงเฉียบพลัน ทัง้นี ้เนื่องจากวคัซนีนี้เป็นวัคซนีชนดิใหม ่
จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิอาการทีย่ังไมเ่ป็นทีร่ับรู ้หากพบวา่มอีาการใดทีกั่งวลหลังฉดี 
ขอใหป้รกึษาแพทยท์ีฉ่ีดใหห้รอืแพทยท์ีไ่ปหาเป็นประจ า 

(*1)ในการฉีดวัคซนีครัง้แรก (เข็มที ่1 หรอืเข็มที ่2) มรีายงานวา่มผูีท้ีม่อีาการปวดในวันถัดไปมากกวา่หลังจากฉีดวัคซนีในทันท ี
และยังมอีาการปวดหรอืบวม ฯลฯ เกดิขึน้ประมาณ 1 สัปดาหห์ลังการฉีดวัคซนี 

⚫ แมว้า่จะพบไดน้อ้ยมากในการฉีดวคัซนีครัง้แรก แตก็่มรีายงานกรณีการเกดิกลา้มเนื้อหัวใจอักเสบหรอืเยือ่หุม้หวัใจ 
อักเสบทีต่อ้งสงสยัหลังการฉดีวัคซนี (*2) หากมอีาการเจ็บหนา้อก ใจสัน่ หายใจไมส่ะดวก บวม ฯลฯ 
หลังฉีดไมก่ีว่ัน กรุณาไปรับการตรวจทีส่ถาบันการแพทยโ์ดยเร็ว 
(*2) มแีนวโนม้ทีจ่ะพบหลังฉีดเขม็ทีส่องมากกวา่เข็มแรก และพบในผูท้ีม่อีายนุอ้ย โดยเฉพาะเพศชายมากกวา่ 

⚫ เมือ่เทยีบกับการฉีดวัคซนีเข็มที ่1 และเข็มที ่2 มรีายงานเรือ่งการพบการเกดิอาการบวมทีต่อ่มน ้าหลอืงจากการฉดี 
วัคซนีกระตุน้มากขึน้ (ประมาณ 20%) หากมอีาการรุนแรงเรือ้รัง โปรดเขา้รับการตรวจทีส่ถาบันทางการแพทย ์

 

ระบบบรรเทาความเดอืดรอ้นจากความเสยีหายตอ่สขุภาพจากการฉดีวคัซนี  
การฉีดวคัซนีอาจสง่ปัญหาตอ่สขุภาพ (ท าใหป่้วยหรอืพกิาร) 

แมจ้ะมโีอกาสนอ้ยมากแตก็่ไมส่ามารถท าใหไ้มเ่กดิขึน้เลยได ้จงึไดม้กีารจัดตัง้ระบบบรรเทาขึน้ 
 ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายตอ่สขุภาพจากการฉีดวัคซนีป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่จะไดร้ับการชว่ยเหลอื 
(คา่ใชจ้า่ยทางการแพทย,์ เงนิบ านาญเหตทุพุพลภาพ ฯลฯ) ตามพระราชบัญญัตกิารสรา้งภมูคิุม้กัน 
โปรดปรกึษาเทศบาลเมอืงทีม่ทีะเบยีนบา้นอยูเ่กีย่วกับขัน้ตอนทีจ่ าเป็นในการสมัคร ฯลฯ 
 

 

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่
เมือ่เกดิอาการจากการตดิเชือ้ SARS-CoV-2 จะมอีาการคลา้ยโรคหวดั เชน่ มไีข ้ไอ ฯลฯ 

แมว้า่สว่นใหญจ่ะรักษาหายไดใ้นระหวา่งทีม่อีาการเล็กนอ้ย แตห่ากอาการหนักขึน้ก็อาจมอีาการปอดบวม เชน่ 
หายใจล าบาก ฯลฯ หรอืถงึขัน้เสยีชวีติได ้
 

ลกัษณะเฉพาะของวคัซนีป้องกนัไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่(วคัซนีทีผ่ลติโดยบรษิทั Takeda/Moderna) 

ทีใ่ชใ้นคร ัง้นี ้
ยานี้เป็นวัคซนี Messenger RNA (mRNA) โดยหอ่หุม้ mRNA ซึง่เป็นพมิพเ์ขยีวของโปรตนีหนาม (spike protein) 

ของ SARS-CoV-2 (โปรตนีทีจ่ าเป็นส าหรับไวรัสในการเขา้สูเ่ซลลข์องมนุษย)์ ดว้ยลพิดิเมมเบรน เมือ่ฉีดยานี้แลว้ 
mRNA จะเขา้ไปสูเ่ซลลข์องมนุษย ์และจะไปกระตุน้การสรา้งโปรตนีหนามของไวรัสภายในเซลลต์าม mRNA นี ้
ผลตินวิทรัลไลซิง่แอนตีบ้อดี ้(neutralizing antibody) ส าหรับตา้นโปรตนีหนาม 
และสรา้งการตอบสนองทางภมูคิุม้กันทีอ่าศัยเซลล ์เพือ่ป้องกันโรคตดิเชือ้ทีเ่กดิจาก SARS-CoV-2 
 

ยานี้มสีว่นประกอบดังตอ่ไปนี้ 
สารออกฤทธิ ์  เอลาโซเมแรน (Elasomeran)  

(mRNA ทีเ่ขา้รหัสโปรตนีหนามอยา่งเต็มรูปแบบทีจ่ะไปรวมเขา้กับเมมเบรนของเซลลม์นุษย์) 
สารเตมิแตง่  SM-102: heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) 

octanoate 
 คอเลสเตอรอล 

 DSPC: 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 

 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000-DMG) 

 โทรเมทามอล ✧โทรเมทามอลไฮโดรคลอไรด ์

 กรดแกลเชยีลแอซตีกิ ✧โซเดยีมอะซเิตทไฮเดรต ✧ซโูครส 

 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับวัคซนีไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่
โปรดดเูว็บไซตก์ระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร 

กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร  
โคโรนา วัคซนี 

คน้หา 

หากไมส่ามารถดเูว็บไซตไ์ด ้โปรดตดิตอ่เทศบาลเมอืงทีอ่าศัยอยู ่ฯลฯ 


