ขอมูลเปรียบเทียบวัคซีนโควิด-19 ชนิดที่องคการอนามัยโลกรับรอง
รองศาสตราจารย ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ สุขวาณิชยศลิ ป
หนวยคลังขอมูลยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
โควิด-19 (COVID-19) เปนโรคติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม คือ “2019nCoV (2019 novel coronavirus)” หรือ “SARS-CoV-2” เริ่มเกิดการระบาดที่เมืองอูฮั่นในประเทศจีน (Wuhan,
China) เมื่อเดือนธันวาคมป พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ปจจุบันยังคงมีการระบาดอยางกวางขวางในหลายประเทศทั่ว
โลกรวมถึงประเทศไทย อีกทั้งยังพบการกลายพันธุอยางรวดเร็วของไวรัสที่กอโรค ผูปวยโควิด-19 มีอาการเกิดขึ้นได
หลายอยาง เชน มีไข ไอ หายใจลําบาก ปวดศีรษะ ปวดขอ ปวดกลามเนื้อ จมูกไมไดกลิ่น เจ็บคอ ปอดอักเสบ ออน
ลา คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ทองเดินรุนแรง หรือบางรายอาจไมแสดงอาการใด กรณีที่ผูปวยไม แสดงอาการใด
อาจทําใหตัวผูปวยเองรวมถึงคนรอบขางขาดความระมัดระวังและอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโรคมีการระบาดรุนแรง
ขึ้น อาการของโรคเกิดภายใน 2-14 วันหลังจากไดรับเชื้อ SARS-CoV-2 มีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมากเนื่องจากการ
หายใจลมเหลวและอาการแทรกซอนอื่น การคิดคนยาเพื่อกําจัดไวรัสที่เปนตนเหตุและการพัฒนาวัคซีนเพื่อปองกัน
โรคดําเนินอยูอยางตอเนื่อง กรณีวัคซีนไดเริ่มมีการพัฒนาตั้งแตไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2563 การพัฒนาเปนไป
อยางเรงดวนเพื่อใหไดวัคซีนมาใชโดยเร็ว ขณะนี้มีวัคซีนโควิด-19 ออกใชแลวในประเทศตาง ๆ ไมนอยกวา 18
ผลิตภัณฑ (ขอมูลวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีทั้งชนิดที่ไดรับอนุมตั ิทะเบียนอยางสมบูรณ (full authorization)
และชนิดที่ไดรับอนุมัติใหใชกรณีฉุกเฉิน (emergency use authorization) ซึ่งการอนุมัติวัคซีนในแตละประเทศมี
ความแตกตางกัน ในจํานวนวัคซีนเหลานี้มเี พียงไมกี่ชนิดที่อยูในรายการที่องคการอนามัยโลกรับรองใหใชในกรณี
ฉุกเฉิน (WHO's Emergency Use Listing) ซึ่งจะกลาวถึงในบทความนี้ ขอมูลที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ทั้งหลายรวมถึงวัคซีนที่องคการอนามัยโลกรับรองเพื่อใชในกรณีฉุกเฉินนั้นขณะนี้ขอมูล
ยังไมสมบูรณ การศึกษาทางคลินิกยังคงดําเนินอยู ดวยเหตุนี้ขอมูลดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนจึง
มีการปรับปรุงเปนระยะ ๆ

วัคซีนโควิด-19 ที่กลาวถึงในบทความนี้

วัคซีนโควิด-19 ที่องคการอนามัยโลกรับรองใหใชในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะกลาวถึงในบทความนี้มี 6 ผลิตภัณฑ

ดังนี้
1. วัคซีนไฟเซอร (Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine) ชื่อสามัญ: tozinameran, ชื่ออื่น: mRNA
BNT162b2 vaccine และชื่อการคา: Comirnaty
2. วัคซีนแอสทราเซเนกา (Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine) ชื่อรหัส: AZD1222, ชื่ออื่น:
ChAdOx1-S, ChAdOx1 nCoV-19 และชื่อการคา: Covishield และ Vaxzevria

3. วัคซีนแจนเซน (Janssen COVID-19 vaccine) หรือวัคซีนจอหนสันแอนดจอหนสัน (Johnson &
Johnson COVID-19 vaccine) ชื่อรหัส: JNJ-78436735, ชื่ออื่น: Ad26.COV2.S, Ad26COVS1 และชื่อการคา:
Janssen COVID-19 vaccine
4. วัคซีนโมเดอรนา (Moderna COVID‑19 vaccine) ชื่อสามัญ: elasomeran, ชื่อรหัส: mRNA-1273
และชื่อการคา: Spikevax
5. วัคซีนซิโนฟารม (Sinopharm COVID-19 vaccine) ชื่ออื่น: BBIBP-CorV, BIBP vaccine และชื่อ
การคา: Sinopharm/BIBP COVID-19 vaccine
6. วัคซีนซิโนแวค (Sinovac COVID-19 vaccine) ชื่ออื่น: PiCoVacc และชื่อการคา: CoronaVac

ผูใดควรไดรับการฉีดวัคซีนกอน

ภายใตสถานการณเรงดวนอันเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และปริมาณวัคซีนโควิด-19 มีจํากัด
องคการอนามัยโลกมีขอแนะนําใหบุคคลที่เปนกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคที่
รุนแรงไดมีโอกาสฉีดวัคซีนกอนดังนี้ (รวบรวมขอมูลมาจากเอกสารที่เปนคําแนะนําการใชวัคซีนแตละผลิตภัณฑ
ภายใตการใชในกรณีฉุกเฉินขององคการอนามัยโลก ตามขอมูลที่มีอยูในขณะที่เรียบเรียงบทความ ซึ่งรายชื่อโรคที่
ระบุในเอกสารสําหรับวัคซีนแตละผลิตภัณฑมีความแตกตางกันเล็กนอย)
1. ผูที่ควรไดรับการฉีดวัคซีนเปนอันดับแรก ไดแก บุคลากรทางการแพทย รวมถึงผูที่ทํางานใกลชิดผูปวยซึ่ง
มีความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อโควิด-19 และผูสูงอายุซึ่งเสี่ยงตอการเกิดโควิด-19 ที่รุนแรงหากเกิดการติดเชื้อ
2. ผูป วยดวยโรคเหลานี้ซึ่งเสีย่ งตอการเกิดโควิด-19 ที่รุนแรงหากมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ไดแก โรคปอดเรื้อรัง
โรคหัวใจซึ่งมีอาการ โรคอวนรุนแรง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคติดเชื้อเอชไอวี (human
immunodeficiency virus หรือ HIV) ทั้งนี้ควรมีการใหขอมูลและใหคําปรึกษากับผูปวยเหลานี้ ทั้งเรื่องอันตราย
ของโควิด-19 และผลไมพึงประสงคของวัคซีน
3. กลุมเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีโอกาสติดเชื้อซึ่งตองเรงฉีดวัคซีนเชนกัน หากอยูในสถานการณที่ปริมาณวัคซีนมีจํากัด
ควรรีบฉีดเข็มแรกใหครอบคลุมกลุมเสี่ยงนี้ใหไดมากที่สุดกอน ดังนั้นผูที่ไดฉีดเข็มแรกไปแลวอาจรอฉีดเข็มที่สองให
นานออกไปแตยังอยูในชวงกําหนดระยะหางของวัคซีนชนิดที่ฉีดเข็มแรกไปแลว
4. ภายใตสถานการณที่ปริมาณวัคซีนมีจํากัด หากกลุมเสี่ยงเปนผูปวยโควิด-19 ที่หายแลวซึ่งคาดวาภูมิ
ตานทานยังคงมีอยูนานถึง 6 เดือน อาจชะลอการฉีดวัคซีนออกไปไดนาน 6 เดือน

แพลตฟอรมที่ใชผลิตวัคซีน

แพลตฟอรม (platform) ในที่นี้หมายถึงโครงสรางพื้นฐานของวัคซีนที่เกิดจากกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีที่ใช
ผลิตวัคซีน ซึ่งวัคซีนจํานวน 6 ผลิตภัณฑที่กลาวถึงขางตนนั้นมีแพลตฟอรมที่เปนเอ็มอารเอ็นเอ (messenger
ribonucleic acid หรือ mRNA) จํานวน 2 ผลิตภัณฑ คือวัคซีนไฟเซอรและวัคซีนโมเดอรนา แพลตฟอรมที่ มีอะดีโน

ไวรัสเปนพาหะ (adenovirus vector) จํานวน 2 ผลิตภัณฑ คือวัคซีนแอสทราเซเนกาและวัคซีนแจนเซน และ
แพลตฟอรมที่ใชเชื้อตาย (inactivated SARS-CoV-2) จํานวน 2 ผลิตภัณฑ คือวัคซีนซิโนฟารมและวัคซีนซิโนแวค

ลักษณะทางเภสัชกรรม
วัคซีนทั้งหมดมีลักษณะเปนยาแขวนตะกอน (suspension) ยกเวนวัคซีนแอสทราเซเนกาที่มีชื่อการคา
Covishield มีลักษณะเปนยาน้ําใสหรือออกเหลือบเล็กนอย (clear to slightly opaque solution) ผลิตภัณฑ ทมี่ ี
วัคซีนบรรจุในขวดยาสําหรับการใชฉีดหลายครั้ง (multiple-dose vial) หรือ 1 ขวดฉีดไดหลายคน ไดแก วัคซีนไฟ
เซอร วัคซีนโมเดอรนา วัคซีนแอสทราเซเนกา และวัคซีนแจนเซน สวนวัคซีนซิโนฟารมและวัคซีนซิโนแวคบรรจุใน
ขวดยาสําหรับการฉีดให 1 คน (single-dose vial) ซึ่งซิโนฟารมยังมีชนิดบรรจุในกระบอกฉีดยาแบบพรอมใช
(auto-disable prefilled syringe) สําหรับการฉีดให 1 คนอีกดวย คาดวาในภายหนาอาจมีผลิตภัณฑ ทบี่ รรจุวัคซีน
ในขวดยาหรือกระบอกฉีดยาสําหรับการฉีดให 1 คนออกใชมากขึ้น

การเก็บรักษา

วัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอทั้งวัคซีนไฟเซอรและวัคซีนโมเดอรนาตองเก็บในสภาพแชแข็งและเก็บพนแสง โดย
วัคซีนไฟเซอรเก็บที่อุณหภูมิ -80ºC ถึง -60ºC ไดนาน 6 เดือน และวัคซีนโมเดอรนาเก็บที่อุณหภูมิ -50ºC ถึง -15ºC
ไดนาน 6 เดือน สวนวัคซีนที่เหลือ ไดแก วัคซีนแอสทราเซเนกา วัคซีนแจนเซน วัคซีนซิโนฟารมและวัคซีนซิโนแวค
เก็บที่อุณหภูมิ 2º-8ºC (หามแชแข็ง) และเก็บพนแสง ซึ่งวัคซีนแอสทราเซเนกาและวัคซีนแจนเซนเก็บไดนาน 6
เดือน สวนวัคซีนซิโนฟารมเก็บไดนาน 24 เดือน (ที่ขวดมีสติกเกอรซึ่งเปลี่ยนสีไดเมื่อถูกความรอน ชวยใหรูวาวัคซีน
อยูในสภาพเดิมหรือไม) และวัคซีนซิโนแวคเก็บไดนาน 12 เดือน ทั้งนี้ใหตรวจสอบดูวันหมดอายุที่ระบุไวบนขวดหรือ
กระบอกฉีดยาที่บรรจุวัคซีนดวย
ขอควรคํานึงเกี่ยวกับวัคซีนที่ตองเก็บในสภาพแชแข็ง เนื่องจากอาจประสบปญหาดานการเก็บรักษา การ
ควบคุมอุณหภูมิขณะขนสงและความยุงยากในการเตรียมวัคซีนกอนนํามาฉีด โดยเฉพาะวัคซีนไฟเซอร ซึ่งตองมีการ
เจือจางวัคซีนกอนฉีด การนําวัคซีนออกจากตูแชแข็งจะทําใหอายุวัคซีนสั้นลง และวัคซีนที่หลอมแลวหามนํากลับไป
แชแข็งอีก

การใหวัคซีน
วัคซีนทั้งหมดที่กลาวถึงในที่นี้ใหโดยการฉีดเขากลามเนื้อ (มักฉีดที่ตนแขน) กอนฉีดวัคซีนหากมีไขหรือมี
อุณหภูมิกายสูงกวา 38.5ºC ใหเลื่อนการฉีดวัคซีนไปกอนจนอาการไขจะหายไป วัคซีนไฟเซอรใชกับผูที่มีอายุตั้งแต
12 ปขึ้นไป (เดิมระบุไวที่อายุตั้งแต 16 ปขนึ้ ไป ตอมามีการศึกษาเพิ่มเติมในเด็กอายุ 12-15 ป) สวนวัคซีนชนิดอื่นใช
กับผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป วัคซีนทุกผลิตภัณฑฉีด 2 เข็ม ยกเวนวัคซีนแจนเซนฉีดเพียง 1 เข็ม (ตามขอมูลใน
ขณะนี้) วัคซีนไฟเซอรเปนชนิดเดียวที่ตองเจือจางกอนฉีดและเปนวัคซีนชนิดเดียวที่ฉีดเพียง 0.3 มิลลิลิตร สวนวัคซีน
อื่นฉีด 0.5 มิลลิลิตร (ดูรายละเอียดในตารางทายบทความ)

การเวนระยะหางระหวางเข็มแรกและเข็มที่สอง (ซึ่งเปนเข็มกระตุนในกรณีที่ฉีด 2 เข็ม) กําหนดไวแตกตาง
กันดังนี้ วัคซีนไฟเซอรเวนหางกัน 3 สัปดาห วัคซีนโมเดอรนาเวนหางกัน 1 เดือน วัคซีนแอสทราเซเนกาเวนหางกัน
4-12 สัปดาห วัคซีนซิโนฟารมเวนหางกัน 3-4 สัปดาห และวัคซีนซิโนแวคเวนหางกัน 2-4 สัปดาห เกี่ยวกับการเวน
ระยะหางระหวางเข็มแรกและเข็มที่สองนั้น ดังไดกลาวแลวขางตนวาภายใตสถานการณที่ปริมาณวัคซีนมีจํากัดและ
ตองรีบฉีดเข็มแรกใหครอบคลุมกลุมเสี่ยงใหไดมากที่สุดกอน ดังนั้นผูที่ไดฉีดเข็มแรกไปแลวอาจรอฉีดเข็มที่สองให
นานออกไปแตยังอยูในชวงกําหนดระยะหางของวัคซีนชนิดที่ฉีดเข็มแรกไปแลว ซึ่งการเวนระยะหางระหวางการฉีด
เข็มแรกและเข็มที่สองใหนานขึ้น เชนกรณีของวัคซีนแอสทราเซเนกาหากเวนหางกัน 8-12 สัปดาหอาจชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของวัคซีนได กรณีวัคซีนโมเดอรนาหากมีความจําเปนอาจเลื่อนฉีดเข็มที่สองไปจนถึง 42 วัน หรือหาก
ประเทศใดประสบปญหาเรื่องวัคซีนไมเพียงพออาจเลื่อนไปไดนานถึง 12 สัปดาห อยางไรก็ตามสําหรับวัคซีนชนิดที่
ตองฉีด 2 เข็มประสิทธิภาพจะเกิดเต็มที่ตอเมื่อไดฉีดครบทั้ง 2 เข็ม

ประสิทธิภาพในการกระตุนภูมิคุมกัน

ไมมีการศึกษาที่เปรียบเทียบโดยตรงถึงประสิทธิภาพในการกระตุนภูมิคุมกันของวัคซีนโควิด-19 แตละชนิด
การศึกษาถึงประสิทธิภาพของวัคซีนแตละชนิดทําในสถานการณตางกัน ไมวาจะเปนสถานที่ ความรุนแรงในการ
ระบาดของโรค ชวงเวลาที่ประเมินประสิทธิภาพหลังจากฉีดวัคซีน อีกทั้งการประเมินประสิทธิภาพอาจประเมินดาน
การปองกันไมใหมีอาการ หรือการปองความรุนแรงของโรคซึ่งครอบคลุมถึงการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เปนตน
จากเอกสารที่เปนคําแนะนําการใชวัคซีนแตละผลิตภัณฑภายใตการใชในกรณีฉุกเฉินขององคการอนามัยโลก (ตาม
ขอมูลที่มีอยูขณะนี้) ใหขอมูลถึงประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอรวาสามารถปองกันไมใหมีอาการของโควิด-19 ได
95% ภายหลังฉีดเข็มที่สองได 7 วัน (เข็มแรกและเข็มที่สองฉีดหางกัน 21 วัน), วัคซีนโมเดอรนามี ประสิทธิภาพใน
การปองกันการเกิดโรคได 94.1% เมื่อติดตามผลที่ 9 สัปดาห (เปนคากลาง) ภายหลังฉีดครบ 2 เข็ม, วัคซีนแอสทรา
เซเนกามีประสิทธิภาพในการปองกันไมใหมีอาการของโควิด-19 ได 72% ภายหลังการฉีดครบ 2 เข็มซึ่งหางกัน 4-12
สัปดาห และพบวาการเวนชวงหางระหวางเข็มแรกและเข็มที่สองใหนานขึ้นมีแนวโนมวามีประสิทธิภาพดีขึ้น, วัคซีน
แจนเซนมีประสิทธิภาพในการปองกันความรุนแรงของโรคได 76.7% ภายหลังฉีด 14 วัน (วัคซีนชนิดนี้ฉีดเพียงเข็ม
เดียว) และ 85.4% ภายหลังฉีด 28 วัน และทําใหผูปวยไมตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลได 93.1% ภายหลังฉีด 14
วัน และได 100% ภายหลังฉีด 28 วัน, การฉีดวัคซีนซิโนฟารมครบ 2 เข็มซึ่งฉีดหางกัน 21 วันมีประสิทธิภาพในการ
ปองกันไมใหมีอาการของโควิด-19 ได 79% ตั้งแตฉีดเข็มที่สองได 14 วัน และปองกันการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
ได 79%, ในการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีนซิโนแวคในประเทศบราซิลพบวาการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มซึ่งฉีด
หางกัน 14 วันมีประสิทธิภาพในการปองกันไมใหมีอาการของโควิด-19 ได 51% การปองกันความรุนแรงของโรคได
100% และการปองกันการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลได 100% ซึ่งเห็นผลตั้งแตฉีดเข็มที่สองได 14 วัน

ประสิทธิภาพตอไวรัสกลายพันธุ
ยังไมมีการศึกษาที่ชัดเจนถึงประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธุ ประสิทธิภาพ
ประเมินผลจากการฉีดวัคซีนในแหลงที่มกี ารระบาดของเชื้อกลายพันธุ และผลการทดสอบวัคซีนในหองปฏิบัติการ
ซึ่งในเบื้องตนคาดวาวัคซีนไฟเซอรมีประสิทธิภาพตอเชื้อกลายพันธุชนิดสายพันธุ แอลฟา (Alpha: B.1.1.7) และสาย
พันธุเดลตา (Delta: B.1.617.2) โดยเฉพาะเมื่อไดฉีดครบ 2 เข็ม กรณีวัคซีนโมเดอรนาพบวาประสิทธิภาพตอเชื้อ
สายพันธุเบตา (Beta: B.1.351) ลดลง แตประสิทธิภาพตอเชื้อสายพันธุอื่นไดรับผลกระทบนอย ไดแก สายพันธุ
แกมมา (Gamma: P.1), สายพันธุแอลฟา และสายพันธุเอปซิลอน (Epsilon: B.1.429) สวนประสิทธิภาพตอสาย
พันธุเดลตานั้นยังไมอาจประเมินได สวนวัคซีนแอสทราเซเนกามีประสิทธิภาพคอนขางดีตอเชื้อสายพันธุแอลฟาและ
สายพันธุเดลตา สําหรับวัคซีนแจนเซนผลการศึกษาทางคลินิกพบวามีประสิทธิภาพตอสายพันธุเบตาและสายพันธุ
P.2 (กอนหนานี้เรียกวาสายพันธุ Zeta ตอมาไมไดรับความสนใจเนื่องจากไมใชสายพันธุที่กอการระบาดของโควิด19) ขณะนีย้ ังไมมีขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนฟารมตอเชื้อกลายพันธุ กรณีวัคซีนซิโนแวคมีผลจาก
การศึกษา (observational study) ที่ประมาณการณไดวาวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพในการปองกันไมใหมีอาการของโค
วิด-19 จากเชื้อสายพันธุแกมมา (ซึ่งพบการระบาดราว 75% ของกลุมตัวอยาง) ได 49.6% และจากเชื้อสายพันธุ P.2
ได 49.6% ภายหลังฉีดเข็มแรกและได 50.7% ภายหลังฉีดเข็มที่สองไปแลว 2 สัปดาห ขณะยังคงตองมีการติดตาม
ขอมูลดานประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดตาง ๆ ตอเชื้อกลายพันธุอยางตอเนื่อง

ผลไมพึงประสงคของวัคซีน

ภายหลังการฉีดวัคซีนใหรอดูอาการไมพึงประสงคเปนเวลาไมนอยกวา 15 นาที หากเกิดอาการที่รุนแรงจะ
ไดเขารับการรักษาทันทีโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่เกิดการแพวัคซีน สําหรับอาการไมพึงประสงคโดยทั่วไปเกิดไม
รุนแรง เชน ปวด บวม แดง คันและมีรอยช้ําบริเวณที่ฉีด รางกายออนลา ปวดศีรษะ ปวดขอ ปวดกลามเนื้อ มีไข
หนาวสั่น เปนลม คลื่นไส อาเจียน รูสึกไมสบาย ตอมน้ําเหลืองโต ซึ่งอาการสวนใหญเกิดจากปฏิกิริยาการตอบสนอง
ของรางกายที่มีตอวัคซีน และเกิดไดไมวาจะฉีดวัคซีนชนิดใด อาการไมพึงประสงคเหลานี้อาการคอย ๆ ทุเลาไดเอง
สําหรับอาการปวดศีรษะ เปนไข และปวดกลามเนื้อสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อชวยบรรเทาอาการได
สวนกรณีที่แพวัคซีนไมวาจะแพสวนประกอบใด ๆ ในวัคซีน ซึ่งอาการเกิดขึ้นเร็วหลังฉีดและเกิดอยางรุนแรง โดยมี
ผื่นขึ้น ลมพิษ ริมฝปากและขอบตาบวม หายใจไมออก ความดันโลหิตต่ํา ตองไดรับการรักษาโดยเร็ว ผูที่ แพวัคซีน
ชนิดใดจะหามฉีดวัคซีนชนิดนั้นอีก นอกจากนี้หากเกิดความผิดปกติใด ๆ ในเวลาตอมา เชน เจ็บหนาอก หายใจไม
สะดวก มือและเทาไมมีแรง อาเจียนรุนแรง หรืออาการผิดปกติอื่นที่เปนรุนแรง ใหรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการ
วินิจฉัยและการรักษา ผลไมพึงประสงคของวัคซีนไมไดจํากัดแคท่กี ลาวถึงขางตน อาจพบผลไมพึงประสงคอยางอื่นได
สําหรับผลไมพึงประสงคบางอยางซึ่งอาจสัมพันธกับแพลตฟอรมของวัคซีนที่ใช (ขณะนี้หลักฐานยังไม
ชัดเจน) เชน กลามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis) และเยื่อหุมหัวใจอักเสบ (pericarditis) โดยเฉพาะภายหลัง
ไดรับวัคซีนเข็มที่สอง ความผิดปกตินี้เปนปฏิกิริยาทางภูมิคุมกันเชนกัน ทําใหเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อดังกลาวและ

มีอาการเจ็บหนาอก หายใจถี่ หรือหัวใจเตนผิดจังหวะ สวนใหญมีอาการไมรุนแรงและทุเลาไดเอง แตบางรายอาจมี
อาการรุนแรงและตองเขารักษาในโรงพยาบาล ความผิดปกติดังกลาวพบไดทั้งในผูที่ฉีดวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอ
(วัคซีนไฟเซอรและวัคซีนโมเดอรนา) และวัคซีนชนิดที่มีอะดีโนไวรัสเปนพาหะ (วัคซีนแอสทราเซเนกาและวัคซีนแจน
เซน) แตจากขอมูลในขณะนี้พบในผูที่ฉีดวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอไดมากกวาชนิดที่มีอะดีโนไวรัสเปนพาหะ สวน
ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดรวมกับมีเกล็ดเลือดต่ํา (thrombosis with thrombocytopenia syndrome หรือ
TTS) นั้น ขอมูลในขณะนี้พบในผูที่ฉีดวัคซีนชนิดที่มีอะดีโนไวรัสเปนพาหะไดมากกวาผูที่ฉีดวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอ
ผูที่เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดรวมกับมีเกล็ดเลือดต่ําอาจมีอาการไดหลากหลาย ขึ้นกับวามีลิ่มเลือดไปอุดตันใน
หลอดเลือดที่อวัยวะใด เชน ที่ปอด ทําใหเกิดอาการเจ็บหนาอก หายใจไมสะดวก เหนื่อย, ที่หัวใจ ทําใหกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด มีอาการปวดเคนอก หัวใจเตนผิดจังหวะ, ที่สมอง ทําใหมีอาการปวดศีรษะรุนแรง ชัก สับสน ตาพรา
รางกายชาครึ่งซีก แขนและขาออนแรง, ที่ขา ทําใหขาบวม แดง และปวดขาขางที่เกิดหลอดเลือดอุดตัน เปนตน หาก
เกิดความผิดปกติดังกลาวรวมถึงความผิดปกติอื่น ๆ ที่เปนรุนแรง ใหรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการวินิจฉัยและการ
รักษาโดยเร็ว

การฉีดวัคซีนใหกับผูหญิงตั้งครรภและผูหญิงทีใ่ หนมบุตร
ผูหญิงตั้งครรภมีความเสี่ยงตอการเกิดโควิด-19 ที่รุนแรงไดมากกวาผูหญิงที่ไมไดตั้งครรภ โดยเฉพาะชวงไตร
มาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 หรือผูหญิงที่ต้งั ครรภนั้นมีอายุมาก (อายุ 35 ปหรือมากกวานี้) หรือมี น้ําหนักตัวมาก หรือมี
โรคอื่นรวม เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ขอมูลดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19
ในผูหญิงตั้งครรภและผูหญิงที่ใหนมบุตรยังมีจํากัด ในดานประสิทธิภาพคาดวาวัคซีนทุกผลิตภัณฑสามารถกระตุน
ภูมิคุมกันไดเชนเดียวกับผูหญิงที่ไมไดตั้งครรภและผูหญิงที่ไมไดใหนมบุตร สวนดานความปลอดภัยนั้นยังไมมีขอมูล
วาผูหญิงตั้งครรภและผูหญิงที่ใหนมบุตรจะไดรับผลกระทบจากวัคซีนมากกวาผูหญิงทั่วไปหรือไม สวนผลตอทารก
นั้นวัคซีนทั้งหมดที่กลาวถึงไมใชวัคซีนชนิดเชื้อเปน (กรณีท่มี ีอะดีโนไวรัสเปนพาหะนั้นอนุภาคไวรัสที่นํามาใชไม
สามารถแบงตัวเพิ่มจํานวนได) แตเนื่องจากยังไมมีขอมูลดานความปลอดภัยที่เพียงพอ ดวยเหตุนี้การฉีดวัคซีนไมวา
ชนิดใดใหกับผูหญิงมีครรภควรไดผานการพิจารณาถึงประโยชนที่ไดรับจากการฉีดวัคซีนวามีมากกวาความเสี่ยงตอ
ผลเสียที่อาจขึ้นกับลูกในทอง สวนผูหญิงที่ใหนมบุตรยังไมมีขอมูลถึงผลกระทบของวัคซีนตอลูกที่ดื่มนมแม อยางไรก็
ตามดังไดกลาวขางตนแลววาวัคซีนทั้งหมดที่กลาวถึงไมใชวัคซีนชนิดเชื้อเปน ดวยเหตุนี้ผหู ญิงที่ใหนมบุตรสามารถฉีด
วัคซีนไดและสามารถใหนมบุตรตอไปได

วัคซีนปองกันการแพรเชื้อไดหรือไม?

ขณะนี้ยังไมมีขอมูลวาวัคซีนทั้ง 6 ชนิดที่กลาวถึงจะปองกันการแพรเชื้อโควิด-19 ไดหรือไม ดวยเหตุนี้แมฉีด
วัคซีนแลวยังคงมีขอแนะนําใหใสหนากากอนามัย รักษาระยะหาง หมั่นลางมือบอย ๆ ปดปากและจมูกเมื่อไอหรือ
จามดวยทิชชู ทิ้งทิชชูที่ใชแลวลงถังขยะที่ปดมิดชิด ไมอยูในสถานที่ที่มีคนจํานวนมาก และใหอยูในสถานที่ซึ่งมี
อากาศถายเทดี
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