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คู่มือเล่มนี้เขียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิด-19 ในแง่มุม

ต่างๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใหบุ้คลากรทางการแพทย์ สามารถให้คำแนะนำ ดูแลประชาชนที่มารับวัคซีนต้านโค
วิด-19 รวมถึง ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ยาที่รับประทานอยู่ และ มีวัคซีนอื่นๆ ที่ได้รับ โดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัย 
วรรณกรรม คำแนะนำของสมาคมวิชาชีพ และ คำแนะนำจากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ดังนั้น หากบุคลากรทางการ
แพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับดูแลผู้ที ่มารับวัคซีนต้านโควิด-19 ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมีความปลอดภัยมากขึ้น 
 

เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้ เขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ และ ทาง
เภสัชศาสตร์ โดยผู้นิพนธ์ประกอบด้วย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6  คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร คณาจารย์ประจำ
แหล่งฝึกของภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์    ม.ศิลปากร และ เภสัชกรประจำบ้าน สาขาโรคติดเชื้อ คณะเภสัช
ศาสตร์ ม.ศิลปากร โดยเนื้อหาคู่มือเล่มน้ีมีจำนวน 3 บท เพื่อให้ผู้อ่านเห็นถึงภาพรวมของการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการดูแลผู้ที่มารับวัคซีนต้านโควิด-19 
 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรทาง
การแพทย์ จำเป็นต้องติดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ และ ทางเภสัชศาสตร์ อย่างสม่ำเสมอและใกล้ชิด 
 

คณะบรรณาธิการ และผู้นิพนธ์ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ 
เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับวัคซีนต้านโควิด-19 และนำไปสู่การบริบาลผู้ป่วยและประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
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บทท่ี 1 

1.วัคซีนชนิด Inactivated virus  

1.1 วัคซีน Sinovac  

ช่ือวัคซีน ชนิดวัคซีน และขนาดบรรจุ วิธีการบริหาร และขนาดยา ประสิทธิภาพของวัคซีน 

 

อาการไมพึงประสงค  

 

ขอมูลท่ีสําคัญโดยสรุป  

Sinovac 

(Sinovac Life Sciences, 

Beijing China)  

ชนิดเช้ือตาย สายพันธุ CZ02 

1 dose บรรจุ 600 SU/0.5 

มล. 

ฉีดเขากลามเน้ือ 2 ครั้ง หางกัน 

3-4 สัปดาห 

 

- ปองกันการติดเชื้อ 

SARS-CoV-2 แบบมี

อาการ  

51%-84%   

- ปองกันอาการรุนแรงจาก 

SARS-CoV-2  100% 

ปวด บวม แดงบริเวณท่ีฉีด  

อาการอ่ืน ๆ เชน ออนเพลีย คล่ืนไส อาเจียน ปวดเม่ือยกลามเน้ือ ปวดศีรษะ 

หรือมีไข อาการมักไมรุนแรงและหายไดเอง 

 

ขอมูลโดยละเอียดจากแหลงขอมูลตางๆ     

 แหลงขอมูล 1:  

ใน 1 dose (0.5 มล.) 

ประกอบดวยเชื้อไวรัส SARS-

CoV-2 ที่ตายแลว ทําหนาท่ี

เปนสารกอภูมิตานทาน 

 แหลงขอมูล 1:  

แผนการฉีดโคโรนาแวค

ประกอบดวยการฉีดวัคซีนคร้ัง

ละ 1 dose (0.5 มล.) จํานวน

ท้ังหมด 2 คร้ัง โดยฉีดวัคซีนเข็ม

แหลงขอมูล 1:   

Brazil trial  

Efficacy in preventing 

clinical COVID-19  

51% [3] 

แหลงขอมูล 1:  

Most common adverse events were pain at the injection site, 

headache, fatigue, and myalgia [3] 

 

 

ขอมูลโดยสรุปของวัคซีนโควิด-19 
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ช่ือวัคซีน ชนิดวัคซีน และขนาดบรรจุ วิธีการบริหาร และขนาดยา ประสิทธิภาพของวัคซีน 

 

อาการไมพึงประสงค  

 

เทียบเทากับ 600 SU [1] 

 

แหลงขอมูล 2:  

เปนวัคซีนชนิดเช้ือตายของ

ไวรัส SARS-CoV-2 ท่ีถูกดูด

ซับอยูบน aluminium 

hydroxide [2] 

 

แหลงขอมูล 3:  

ß-propiolactone-

inactivated, aluminium 

hydroxide-adjuvanted 

COVID-19 vaccine [3] 

 

ท่ี 2 หางจากเข็มแรก 2 สัปดาห 

[2] 

 

แหลงขอมูล 2:  

In the phase 1 trial  

The seroconversion of 

neutralising antibodies 

- days 0 and 14 vaccination 

schedule was seen in 11 

(46%) of 24 participants 

- days 0 and 28 vaccination 

schedule was seen in 20 

(83%) of 24 participants 

In the phase 2 trial 

-The seroconversion of 

neutralising antibodies 

- days 0 and 14 vaccination 

schedule was seen for 109 

(92%) of 118 participants 

- days 0 and 28 vaccination 

schedule was seen for  in 

114 (97%) of 117  

Turkey trial 

Efficacy in preventing 

clinical COVID-19  

84% [3] 

Indonesia trial   

Efficacy in preventing 

clinical COVID-19  

65%  [3] 

 

 

 

 

แหลงขอมูล 2:  

ผลขางเคียงท่ีพบบอยหลังการฉีด คือ อาการปวด บวมบริเวณท่ีฉีด พบประมาณ 

20% ซึ่งสามารถหายไดเอง  

In the phase 1 trial  

The incidence of adverse reactions  

- days 0 and 14 cohorts were seven (29%) of 24 participants  

- days 0 and 28 cohort was three (13%) of 24 participants  

In the phase 2 trial 

The incidence of adverse reactions  

- days 0 and 14 cohort was 40 (33%) of 120 participants  

days 0 and 28 cohort was 23 (19%) of 120 participants  

พบรอยละของอาการไมพึงประสงค ในกลุมรับวัคซีน Day 0 และ 28 ตํ่ากวา 

[4] 

 

แหลงขอมูล 3:  

อาการปวด บวม แดง คันบริเวณที่ฉีด อาการอ่ืนๆ เชน ออนเพลีย คลื่นไส 

อาเจียน ปวดเม่ือยกลามเนื้อ ปวดศีรษะ หรือมีไข สวนมากอาการไมรุนแรงและ

หายไปไดเอง ใน 1-2 วัน [1] 

 

แหลงขอมูล 4:  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รายงานผลการฉีดวัคซีนปองกัน

ไวรัสโควิด-19 ของบุคลากร จํานวน 13,596 ราย เปนผูท่ีไดรับวัคซีน Sinovac 
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ช่ือวัคซีน ชนิดวัคซีน และขนาดบรรจุ วิธีการบริหาร และขนาดยา ประสิทธิภาพของวัคซีน 

 

อาการไมพึงประสงค  

 

พบรอยละการกระตุน แอนติ

บอด้ีใน กลุมรับวัคซีน Day 0 

และ 28 สูงกวา [4] 

 

 

จํานวน 12,797 ราย ไดรับ วัคซีน  AstraZeneca จํานวน 799 ราย  

อาการไมพึงประสงคหลังไดรับวัคซีนภายใน 30 นาที พบท้ังหมดรวม 2.7% 

ประกอบดวย บวมแดงบริเวณท่ีฉีด 1.38%, ชาตามรางกาย 0.36%, ปวดศีรษะ 

0.31%, ปวดกลามเน้ือ 0.16%, ผื่นตามรางกาย 0.14% และอาการอ่ืนๆ 

0.35% โดยท้ังหมดเปนอาการท่ีเกิดขึ้นช่ัวคราว และสามารถหายเปนปกติได 

อาการไมพึงประสงคหลังไดรับวัคซีน หลังจาก 30 นาที พบ 23.1% ไดแก ปวด

กลามเน้ือ 4.84 %, คล่ืนไส 4.16%, ปวดบวมแดงบริเวณท่ีฉีด 3.97%, ปวด

ศีรษะ 3.36%, ออนเพลีย 2.83%, มีไข 1.57% และอ่ืนๆ 2.37% อาการชาตาม

รางกายหรือ กลามเน้ือออนแรงรวมดวย พบ 0.46% เม่ือตรวจรางกายทาง

ระบบประสาท ไมพบความผิดปกติใด ๆ    สวนใหญ 72.6 % สามารถหายได

เองภายในเวลา 30 นาที หลังมีอาการ อยางไรก็ตาม ผูท่ีมีอาการไมพึงประสงค

ทุกราย สามารถกลับไปปฏิบัติงานไดตามปกติ [5] 

 

แหลงขอมูล 5: 

ผลขางเคียงท่ีพบบอยมาก ≥10%  

เจ็บปวดบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ เหน่ือยลา  

ผลขางเคียงท่ีพบบอย 1%-10%  

บวม คัน ผื่นแดง บริเวณท่ีฉีด ปวดกลามเน้ือ ปวดขอ หนาวสั่น 

คล่ืนไส ปวดทอง ทองเสีย เบ่ืออาหาร ไอ คัดจมูก นํ้ามูกไหล เจ็บคอ  

ผลขางเคียงท่ีผิดปกติ 0.1%-1% ปวดแสบบริเวณท่ีฉีด มีไข อาการส่ัน 

อาเจียน อาการแพทางผิวหนัง และเย่ือบุผิดปกติ หนาแดง บวม วิงเวียนศีรษะ 
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ช่ือวัคซีน ชนิดวัคซีน และขนาดบรรจุ วิธีการบริหาร และขนาดยา ประสิทธิภาพของวัคซีน 

 

อาการไมพึงประสงค  

 

งวงนอน  

ผลขางเคียงท่ีเกิดข้ึนไดยาก : 0.01%-0.1%  

เปลือกตาบวม เย่ือบุตาแดง เลือดค่ังในดวงตา เลือดกําเดาไหล ไดกล่ินนอยลง 

อาการสะอึก ทองผูก ทองโตกวาปกติ กลามเน้ือกระตุก รอนวูบวาบ [6] 

 

 

 

1. แนวทางการใหวัคซีนโควิด-19 ใน สถานการณการระบาดป 64 ของประเทศไทย. กรมควบคุมโรค [cited 2 June 2021]. Available from: https://ddc.moph.go.th/uploads/file 

s/1729520210301021023.pdf 

2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เอกสารกํากับยา [cited 2 June 2021]. Available from:  

https://www.fda.moph.go.th/Pages/Document/covid19_vaccine/Sinovac/เอกสารกํากับยา%20ภาษาอังกฤษ%20Sinovac.pdf 

3. องคการอนามัยโลก WHO [cited 2 June 2021]. Available from: https://cdn.who.int/media/docs/default-

source/immunization/sage/2021/april/5_sage29apr2021_critical-evidence_sinovac.pdf 

4. Zhang Y, Zheng G, Pan H, et al. Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in healthy adults aged 18–59 years: a randomised, 

double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial. Lancet Infect Dis. 2020; (published online Nov 17.) 

5. ขาวประชาสัมพันธคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล. 2564  [cited 2 June 2021]. Available from: https://www.pptvhd36.com/news/สุขภาพ/147224 

6. เอกสารขอมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac The Centre for Health Protection,Hong Kong [cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.chp.gov.hk/files/pdf/factsheet_coronavac_thai.pdf 

 

เอกสารอางอิง 
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1.2 วัคซีน Sinopharm 

ชื่อวัคซีน ชนิดวัคซีน และขนาดบรรจุ วิธีการบริหาร และขนาดยา ประสิทธิภาพของวัคซีน 

 

อาการไมพึงประสงค  

 

ขอมูลท่ีสําคัญโดยสรุป  

 Sinopharm 

(Beijing Bio-Institute of 

Biological Products 

;BBIBP-CorV)  

วัคซีนชนิดเช้ือตาย ใชไวรัส 2 

สายพันธุไดแก WIV04 (สายพันธุ

อูฮ่ัน) และ HB02 (สายพันธุ

ปกก่ิง)  

ขนาดเเละวิธีการฉีด : ฉีด 2 โดส 

(0.5 ml) IM หางประมาณ หางกัน 

21 - 28 วัน (3-4 สัปดาห)  

 

 ประสิทธิภาพโดยรวม 79%  

ประสิทธิภาพหลังไดรับวัคซีนเข็มที่ 1 เทากับ 

● วัคซีนจากสายพันธุ WIV04: 50.3% 

● วัคซีนจากสายพันธุ HB02: 65.5% 

การฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมีประสิทธิภาพในการ

ปองกันการติดเชื้อแบบมีอาการ 

● วัคซีนจากสายพันธุ WIV04: 72.8%  

● วัคซีนจากสายพันธุ HB02: 78.1% 

ประสิทธิภาพในการปองกันอาการรุนแรงเทากับ 

100%   

ภายใน 7 วันหลังไดรับวัคซีน พบวา

สัดสวนของผูท่ีมีอาการใกลเคียงกันในท้ัง 

3 กลุม (กลุมท่ีไดรับวัคซีน 2 กลุม และ

กลุมควบคุม 1 กลุม) คือประมาณ 40-

50% สวนใหญเปนอาการเพียงเล็กนอย 

หายไดเอง และไมตองรักษาเพิ่มเติม 

ยกตัวอยางของวัคซีนจากสายพันธุ HB02 

ไดแก 

ปวดบริเวณท่ีฉีด 19.4%  ปวดศีรษะ 

13.1%  ออนเพลีย 11.2% ปวดเม่ือย

กลามเน้ือ 5.5% และไข 2.1%  

 

ขอมูลโดยละเอียดจากแหลงขอมูลตางๆ 
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ชื่อวัคซีน ชนิดวัคซีน และขนาดบรรจุ วิธีการบริหาร และขนาดยา ประสิทธิภาพของวัคซีน 

 

อาการไมพึงประสงค  

 

 แหลงขอมูล 1: 

เปนวัคซีนชนิดเช้ือตายของไวรัส 

SARS-CoV-2 ที่ถูกดูดซับอยูบน 

aluminium hydroxide 

ไดรับการรับรองในกรณีฉุกเฉิน 

(Emergency Use Listing: 

EUL) จากองคการอนามัยโลก

เมื่อวันท่ี 7 พ.ค. 64 ในผูใหญอายุ

ต้ังแต 18 ปข้ึนไป 

 

 

 

 แหลงขอมูล 1: 

การศึกษาเฟส 3 ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

และบาหเรนในอาสาสมัครอายุ 18 ปข้ึนไป จํานวน 

40,382 คน แบงเปนผูท่ีไดรับวัคซีนเช้ือตายจากสาย

พันธุ WIV04 จํานวน 13,459 คน และสายพันธุ 

HB02 จํานวน 13,465 คน ท่ีเหลือเปนกลุมควบคุม 

ตัดขอมูลวิเคราะหการติดเชื้อแบบมีและไมมีอาการ 

พบวา วัคซีนจากสายพันธุ WIV04 และสายพันธุ 

HB02 มีประสิทธิภาพเทากับ 64.0% และ 73.5% 

ตามลําดับ โดยอาสาสมัครจะไดรับการตรวจหาเช้ือ

กอนฉีดวัคซีนแตละเข็ม และ 14 วันหลังฉีดเข็มท่ี 2 

ซ่ึงยังไมพบระดับภูมิคุมกัน ดังน้ันจึงเปนการประเมิน

ประสิทธิภาพของวัคซีนหลังไดรับเข็มท่ี 1 เทานั้น 

ประสิทธิภาพปองกันอาการรุนแรงได 100% พบ

รายงานผูปวยอาการเกิดอาการรุนแรง 2 รายในกลุม

ควบคุม โดยผลการศึกษาน้ีไดตีพิมพในวารสาร 

JAMA เม่ือวันท่ี 26 พ.ค. 2564 ผลพบวาวัคซีนเช้ือ

ตาย มีประสิทธิภาพในการปองกันอาการปวยและ

แหลงขอมูล 1:  

การศึกษาเฟส 1-2 ของวัคซีนเช้ือตายจาก

สายพันธุ WIV04 ในอาสาสมัครอายุ 18-

59 ป จํานวน 320 คน ในมณฑลเหอห

นานของจีน ระหวางวันที่ 12 เม.ย.-16 

มิ.ย. 63  พบวาวัคซีนสามารถกระตุน

ภูมิคุมกันได หลังการฉีดวัคซีนท้ัง 2 คร้ัง 

และมีความปลอดภัย อาการไมพึงประสงค

ที่ 7 วันหลังฉีดแตละครั้ง  อาการไมพึง

ประสงคท่ีพบบอยท่ีสุดคืออาการปวด

บริเวณท่ีฉีด, มีไข ซ่ึงสามารถหายไดเอง 

ทั้งน้ีไมพบอาการขางเคียงท่ีรุนแรง (3) 

 

แหลงขอมลู 2: 

อาการรุนแรงหลังไดรับวัคซีนมี 2 ราย ใน

กลุมท่ีไดรับวัคซีนสายพันธุ HB02  

รายแรกเปนผูชายอายุ 30 ป พบอาการ

ปวยเปนโรคปลอกประสาทอักเสบ 

(Demyelinating Myelitis) แตไดรับการ
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ชื่อวัคซีน ชนิดวัคซีน และขนาดบรรจุ วิธีการบริหาร และขนาดยา ประสิทธิภาพของวัคซีน 

 

อาการไมพึงประสงค  

 

การเสียชีวิต แตตองฉีดกระตุนเข็มท่ี 2 เพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพกระตุนภูมิคุมกันไดดีขึ้น  

แหลงขอมูล 2:  

ประสิทธิภาพของวัคซีนสําหรับ ลดการนอน

โรงพยาบาลประมาณ 79% (1) ขอมูลจากองคการ

อนามัยโลก  

 

แหลงขอมูล 3:  

ยังไมสามารถสรุปประสิทธิภาพในผูอายุมากกวา 60 

ปได เน่ืองจากอาสาสมัครผูสูงอายุมีสัดสวนนอยใน

การศึกษา (ประมาณ 1.7 %) และไมพบผูติดเช้ือที่

เปนผูสูงอายุเลย 

  

แหลงขอมูล 4: 

การตอบสนองของภูมิคุมกันสนับสนุนวา วัคซีน

นาจะมีประสิทธิผลในผูสูงอายุ และมีความปลอดภัย

ไมตางจากผูท่ีมีอายุนอยกวา 60 ป (1) ขอมูลจาก

องคการอนามัยโลก  

ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม พบวาเปนโรคทาง

พันธุกรรม  

รายท่ี 2 เปนผูหญิงอายุ 35 ป มีอาการ

อาเจียนรุนแรง ไดรบัการฉีดยาตาน

อาเจียนท่ีแผนกฉุกเฉิน และอาการดีขึ้น

เปนปกติ 

 

แหลงขอมูล 3:  

มีรายงานผูปวยจํานวน 11 ราย มีอาการ

ชาบริเวณใบหนา (facial nerve 

symptoms) หลังไดรับวัคซีน หลังจาก

สืบสวนโรคเเลวพบวาอาการดังกลาวไมได

เปนผลจากวัคซีน 
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2. วัคซีนชนิด Viral vector-based  

ช่ือวัคซีน ชนดิวัคซีน และขนาดบรรจุ วิธีการบริหาร และขนาดยา ประสิทธิภาพของวัคซีน 

 

อาการไมพึงประสงค  

 

ขอมูลท่ีสําคัญโดยสรุป 

Oxford-

AstraZeneca  

Non-replicating viral 

vector vaccine 

บรรจุ 6.5 ml/ 1 vial  

ขนาดตอ 1 dose (0.5 ml) 

ประกอบดวย 5x105 virus 

particle  

 

ขนาด 0.5 ml สําหรับฉีดเขากลามเนื้อ 

จํานวน 2 คร้ัง โดยเข็มท่ี 2 ควรใหหาง

จากการฉีดเข็มแรก 8 -12 สัปดาห 

- ประสิทธิภาพปองกันการติดเช้ือโควิด-19 แบบ   

     กลุมอาย ุ18 - 64 ป 70 - 80 %  

     กลุมอายุมากกวา 65 ป 85 % 

-ประสิทธิภาพปองกันการติดเช้ือทุกรูปแบบ 

55% 

- ลดการติดเช้ือที่ตองนอนโรงพยาบาล 80-94%  

- ปองกันโรครุนแรง และ เสียชีวิต 100% ในทุก

กลุมอายุ 

-เจ็บ ปวด บริเวณที่ฉีด 

-ปวดศีรษะ 

-ปวดกลามเน้ือ 

-มีไข หนาวส่ัน 

 

ขอมูลโดยละเอียดจากแหลงขอมูลตางๆ     

 แหลงขอมูล 1: 

Non-replicating viral 

vector vaccine 

(ChAdOX1) วัคซีน 

ใชไวรัสอะดีโนของชิมแพนซี 

(Chimpanzee 

Adenovirus)  เปนพาหะนํา

แหลงขอมูล 2:  

ใชเทคนิคปราศจากเช้ือสําหรับการดูดยา

แตละโดสเพื่อฉีด ไมเขยาขวดยาและหาม

ผสมรวมกับยาหรอืวัคซีนอ่ืนๆ  

การฉีดกระตุนเข็มที่ 2 ควรใหหลังจากการ

ฉีดเข็มแรก 4-12 สัปดาห แนะนําใหผูท่ี

ไดรับการฉีด COVID-19 Vaccine 

แหลงขอมูล 1:  

กลุมท่ีไดรับระยะหางเข็มท่ี 1 และ 2 คือ 8-12 

สัปดาห   

ปองกันโรคแบบมีอาการ 70.4% 

ปองกันโรครุนแรง เสียชีวิต 100% [14] 

 

การศึกษา Single-dose administration and 

the influence of the timing 

แหลงขอมูล 1:  

กดเจ็บบริเวณที่ฉีด (60%) ปวด บริเวณท่ีฉีด ปวดศีรษะ 

(50%) ออนเพลีย (50%)  ปวดกลามเน้ือ (40%) ไข หนาว

ส่ัน (30%) ปวดขอ คล่ืนไส (20%) อาการสวนใหญมี 

ความรุนแรงในระดับนอยถึงปานกลางและอาการดีขึ้น 2-3 

วันหลังจากฉีดวัคซีน [4] 
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อาการไมพึงประสงค  

 

สารพันธุกรรมของไวรัส

ซารส-โควี-2 ท่ีกํากับการ

สรางโปรตีนสไปค [1] 

 

แหลงขอมูล 2:  

viral vector vaccine ท่ีใช

พาหะอะดีโนไวรัสของลิงชิม

แพนซีท่ีถูกทําใหไมสามารถ

แบงตัวได (ChAdOx1) ซ่ึง

ผานการเขารหัสไกลโค-

โปรตีน S ของ SARS-CoV2 

ซ่ึงผลิตในเซลเน้ือเยื่อไตของ

มนุษย (HEK 293) ท่ีถูก

ดัดแปลงดวยเทคโนโลยีการ

ตัดตอสายพันธุกรรม [2] 

 

 

AstraZeneca ในเข็มแรก ควรไดรับการ

ฉีดกระตุนในเข็มท่ี 2 ดวย COVID-19 

Vaccine AstraZeneca เชนเดิม [2] 

 

แหลงขอมูล 3:  

ระยะหางระหวางเข็มท่ี 1 และ 2 สําหรับ

วัคคือ 10-12 สัปดาห และพิจารณาให

เล่ือนไดถึง 16 สัปดาหถาจําเปน หาก

กลุมเปาหมายมารับวัคซีนลาชา ขอให

เจาหนาท่ีติดตามใหกลุมเปาหมายมารับ

วัคซีนโควิด 19 ในครั้งท่ี 2 โดยเร็วท่ีสุด 

สามารถนับตอเน่ืองไดโดยไมจําเปนตอง

เร่ิมฉีดใหม [3] 

   

แหลงขอมูล 4:  

จากการศึกษา Safety and 

immunogenicity of the ChAdOx1 

nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-

2: a preliminary report of a phase 1

of the booster dose on immunogenicity 

and efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 

(AZD1222) vaccine พบวาวัคซีนมี

ประสิทธิภาพปองกันการติดเชื้อ COVID-19 ทุก

รุปแบบท่ี 54.1-55.7 % และลดการการติดเช้ือ

ทีตองนอนโรงพยาบาล 80-94% [11] 

 

แหลงขอมูล 2:  

จาก การศึกษา ใน 3 ประเทศ ไดแก อังกฤษ 

(COV001,COV002) บราซิล(COV003) และ 

แอฟริกาใต (COV005) ประสิทธิภาพการปองกัน

โรคแบบมีอาการหลังจาก 15 วันเม่ือไดรับวัคซีน

เข็มท่ี 2 จากผูเขารวม 14,380 คน (43% UK, 

47% Brazil, 10% South Africa) vaccine 

efficacy = 63.09% 95% (CI) (51.81 - 71.73)  

 

แหลงขอมูล 3:  

ประสิทธิภาพในการปองกันโรคแบบมีอาการ 14

วันหลังจากฉีดครบ 2 dose คือ 76% และ 

85% ในผูท่ีมีอายุ18-64 ป และมากกวา 65ป 

แหลงขอมูล 2: 

อาการไมพึงประสงคท่ีพบไมบอย คือ

Thrombocytopenia  พบนอยกวา 1 ใน 10 คน  

Lymphadenopathy (ตอมน้ําเหลืองโต) ความอยาก

อาหารลดลง เวียนศีรษะ งวงนอน เหง่ือออก ปวดทอง 

อาการคันและผื่นข้ึนในคนนอยกวา 1 ใน 100 คน  

การเกิดลิ่มเลือดอุดตัน รวมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ํา 

(thrombosis with thrombocytopenia syndrome, 

TTS) เกิดข้ึนในนอยกวา 1 ใน 100,000 คน [5] 

 

แหลงขอมูล 3:  

จากการรวบรวมขอมูล Embolic and thrombotic 

events ของ EU drug safety database 

(EudraVigilance) เม่ือ 12 มี.ค.64 พบ 293 ราย สวน

ใหญเปนประชากรชาวอังกฤษจํานวน 224 ราย โดยพบผูท่ี

ไดรับผลกระทบรายแรงอันตรายถึงชีวิต 45 ราย ขอมูล 

Time-to-onset ของการเกิดภาวะล่ิมเลือดอุดตันใน 181 

รายต้ังแต 0 - 34 วัน มีรายงานวาพบผูปวยท่ีมีภาวะ 

Thrombocytopenia 7 ราย ซึ่งมีการตีพิมพเรื่องของ 

Thrombotic Thrombocytopenia after 

ChAdOx1 nCov-19 Vaccination คร้ังแรกใน
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อาการไมพึงประสงค  

 

/2, single-blind, randomised 

controlled trial แนะนําใหฉีดในกลุม

อายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป โดยฉีดเขา

กลามเน้ือ 2 ครั้งหางกัน 4-12 สัปดาห แต

จากการศึกษาพบวา วัคซีนจะมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในกลุมท่ีฉีดวัคซีน

หางกันเกิน 8 สัปดาหข้ึนไป 

องคการอนามัยโลก และ National 

Immunisation Advisory Committee 

(NIAC) แนะนําใหฉีดวัคซีนนี้หางกัน 8-12 

สัปดาหเพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด [9], 

[10] 

 

แหลงขอมูล 5:  

ผลการศึกษาของ Single-dose 

administration and the influence of 

the timing of the booster dose on 

immunogenicity and efficacy of 

ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) 

vaccine เก่ียวกับระยะเวลาการให

second dose ของ Oxford–

AstraZeneca พบวาวัคซีนมี

ตามลําดับ และมีประสิทธิภาพปองกันการปวย

รุนแรงหรือเสียชีวิต 100% [15, 16] 

 

แหลงขอมลู 4:  

ประเมินระดับการปองกันของ COVID-19 

Vaccine AstraZeneca ท่ีไดจากการใหวัคซีน

เพียงครั้งเดียว ในการวิเคราะหเชิงสํารวจ ซ่ึงรวม

อาสาสมัครท้ังหมดท่ีเคยไดรับวัคซีนหนึ่งโดส 

อาสาสมัครท่ีไดรับวัคซีนโดสท่ีสองจะถูกคัดออก

จากการวิเคราะห ต้ังแตแรกเริ่มท่ีไดรับยา หรือท่ี 

12 สัปดาหหลังจากไดรับโดสท่ี 1 ในอาสาสมัคร

กลุมน้ีประสิทธิผลของวัคซีนหลังจากท่ีไดรับโดส

ท่ี 1 เปนเวลา 22 วัน อยูท่ี 73% และในกลุม

อาสาสมัครท่ีมีโรครวมอยางนอยหน่ึงอยาง 

พบวาวัคซีนมีประสิทธิผล 73.43% [17] 

 

 

บทความวารสาร New England Journal of Medicine 

ผูปวย 11 รายจากประเทศออสเตรียและเยอรมนี (โดย 9 

คนเปนผูหญิง และอายุเฉล่ีย 36 ป) เกิดภาวะล่ิมเลือดและ

เกล็ดเลือดต่ําระหวาง 5-16 วันหลังการฉีดวัคซีน โดย

ผูปวยท้ัง 11 ราย และอีก 17 รายท่ีนักวิจัยไดเก็บตัวอยาง

เลือด ไปทดสอบ tested positive for antibodies 

against platelet factor 4 (PF4) ซึ่ง antibody เหลาน้ี

พบไดในผูท่ีมีภาวะ heparin induced 

thrombocytopenia อยางไรก็ตาม ไมมีผูปวยรายใด

ไดรับเฮปารินกอนเริ่มมีอาการ ผลการตรวจพบวาผูปวยมี 

antibody PF4 ดังน้ันผูวิจัยจึงสันนิษฐานไดวา antibody 

PF4 เกิดจากการกระตุนการอักเสบท่ีรุนแรงของการฉีด

วัคซีน ซึ่งตัวกระตุนท่ีเปนไปไดของ antibody PF4 

เหลาน้ีอาจเปน DNA อิสระในวัคซีน [6], [7] 

 

แหลงขอมูล5 :  

Arterial events, venous thromboembolism, 

thrombocytopenia, and bleeding after 

vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S 

in Denmark and Norway: จากการติดตามอาการไมพึง

ประสงคหลังจากฉีด AstraZeneca ไป 28 วันใน
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อาการไมพึงประสงค  

 

ประสิทธิภาพ โดยผลลัพธจะแตกตางกัน

ไปตามชวง dose interval ประสิทธิภาพ

ของวัคซีนที่ใหระยะหางจากเข็มแรก 22-

90 วัน (4-12 สัปดาหสามารถปองกันการ

ติดเชื้อแบบมีอาการไดมากถึง 76.0% 

(59·3–85·9) ซ่ึงจาก modelling 

analysis ระดับแอนติบอดียังถูกคงรักษา

ไมลดลงในชวงระยะเวลาสามเดือน และ 

ประสิทธิภาพจะสูงขึ้นในกลุมมีอายุ 18–

55 ปเมื่อใหระยะหางเข็มแรกและเข็มที่

สองยาวนานขึ้น ดังนี้  

นอยกวา 6 สัปดาห: 55.1%  

6-8 สัปดาห: 59.9% 

9-11 สัปดาห: 63.7% 

มากกวา 12 สัปดาห: 81.3 [11, 12, 13] 

 

ประชากรชาวเดนมารกและนอรเวยพบวา มีอัตราการเกิด 

Thromboembolism event 11 คนจาก 100,000 คนท่ี

ไดรับวัคซีน และ cerebral venous thrombosis 

อัตราสวน 1 คนจาก 40,000 คนท่ีไดรับวัคซีน รวมถึงมี

การเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยของการเกิด TTS และ bleeding 

แตไมพบการเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิด arterial events 

[8] 
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บทท่ี 2 

ขอมูลโดยสรุปดานคําแนะนําการฉีดวัคซีนโควิด-19 
1. สตรีตั้งครรภและใหนมบุตร  

 คําแนะนํา  คําแนะนําเพิ่มเติม 

ขอมูลท่ีสําคัญโดยสรุป 

● สตรีตั้งครรภสามารถเขารับการฉีดวัคซีนได ยกเวนกรณีที่มีขอหาม เชน มีอาการแพรุนแรง

จากการฉีดคร้ังแรก 

● สตรีตั้งครรภควรฉีดวัคซีน หลังอายุครรภ 12 สัปดาหขึ้นไป (3 เดือน) 

● สตรีท่ีใหนมบุตรสามารถเขารับการฉีดวัคซีนได [1] 

● วัคซีน Sinovac มีอัตราการเกิดไขหลังการฉีดนอยกวา AstraZeneca [1] 

 

ขอมูลโดยละเอียดจากแหลงขอมูลตางๆ     

แหลงขอมูล 1:  

เน่ืองจากสตรต้ัีงครรภท่ีเปนโรคโควิด 19 จะมีโอกาสเส่ียงตอโรครุนแรงมากกวาหญิงท่ีไมต้ังครรภ ให

หญิงต้ังครรภพิจารณาขอรับวัคซีนโควิด 19 ภายใตคําแนะนําของแพทย แตไมแนะนําใหฉีด วัคซีนใน

หญิงท่ีมีอายุครรภ นอยกวา 12 สัปดาห เพื่อหลีกเลี่ยงชวงท่ีอาจมีผลกระทบตอความพิการแตกําเนิด

ของทารก โดยสามารถฉีดไดท้ังวัคซีนของบริษัท Sinovac หรือวัคซีนของบริษัทAstraZeneca [1]  

 

แหลงขอมูล 2:  

สตรใีหนมบุตร สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได [2] 

มีขอควรระวัง เนื่องจากยังไมมีผลการศึกษา แตอาจพิจารณาฉีดไดในกรณีท่ีมีความเสี่ยงสูงหรืออยูใน

กลุมเปาหมายที่ใหฉีด โดยพิจารณาเห็นวาประโยชนมากกวาความเสี่ยง 

แหลงขอมูล 1:  

วัคซีนท่ีมีใชในประเทศไทย ในปจจุบัน มี 2 ชนิด คือ Sinovac และ AstraZeneca 

จากขอมูลเบื้องตนสามารถใชไดทั้งสองชนิด แตมีขอสงสัยวาวัคซีน Sinovac มีอัตรา

การเกิดไขหลังการฉีดนอยกวา AstraZeneca วัคซีนท้ังสองชนิดมีความปลอดภัยใน

การฉีดใหคนท่ัวไปและมีประสิทธิภาพท่ีใกลเคียงกัน ในอนาคตอาจจะมีวัคซีนชนิดอื่น 

ๆใหเลือกเพิ่มข้ึน 

[1] 
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 คําแนะนํา  คําแนะนําเพิ่มเติม 

-หญิงใหนมบุตร สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ไดทุกชนิดท่ีมีในขณะน้ี  ไมจําเปนตองงดนมแมหลังฉีด

วัคซีน 

 

แหลงขอมูล 3: 

ไมมีขอมูลเก่ียวกับผลกระทบของวัคซีนตอเด็กท่ีกินนมแม เน่ืองจากวัคซีน AstraZeneca เปนวัคซีน

เช้ือมีชีวิตท่ีทําใหมีฤทธ์ิออนลง จึงไมนาจะมีความเสี่ยงตอทารกท่ีกินนมแม และ WHO ไมแนะนําให

หยุดใหนมลูกหลังฉีดวัคซีน [3] 

 

แหลงขอมูล 4: 

แมวาวัคซีน AstraZeneca จะมี adenovirus vector แตไวรัสจะไมสามารถ replication ดังน้ันจะไม

ทําใหเกิดการติดเชื้อในแมหรือทารกในครรภ การศึกษาในสัตวท่ีไดรับวัคซีน AstraZeneca กอนหรือ

ระหวางตั้งครรภ ไมพบขอกังวลดานความปลอดภัยในสัตวท่ีตั้งครรภ [4] 

 

แหลงขอมูล 5:  

Vaccine AstraZeneca ในสตรีมีครรภ 

การศึกษาความเปนพิษในสัตวในระยะเริ่มแรก (Preliminary animal studies) ยังไมสามารถบงชี้ถึง

ผลกระทบท้ังในทางตรงและทางออมวามีอันตรายตอสตรีมีครรภ การพัฒนาของตัวออนในครรภ การ

คลอดบุตร หรือพัฒนาการของทารกหลังคลอด การศึกษาในสัตวในระยะสุดทายยังไมเสร็จสมบูรณ ยัง

ไมมีขอมูลเต็มเก่ียวกับการศึกษาในสัตวถึงความเสี่ยงในมนุษยกับวัคซีนโควิด-19 ควรพิจารณาให 

COVID-19 Vaccine AstraZeneca ในสตรีมีครรภ เมื่อประโยชนท่ีจะไดรับมากกวาความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึ้นตอแมและทารกในครรภ [5] 

 

 

แหลงขอมูล 2:  

ความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ในคนใหนมบุตร, ผลของการฉีดวัคซีนตอทารกท่ี

กินนมแม, ผลตอการผลิตน้ํานม จากการทํางานของวัคซีนในรางกาย วัคซีนโควิด-19 

ถือวาไมเสี่ยงตอผูท่ีใหนมบุตรหรือทารกท่ีเล้ียงลูกดวยนมแม ดังน้ันผูท่ีใหนมบุตร

สามารถรับวัคซีน COVID-19 ได รายงานลาสุดแสดงใหเห็นวาผูท่ีเลี้ยงลูกดวยนมแมท่ี

ไดรับวัคซีน COVID-19 mRNA มีแอนติบอดีในนํ้านมแม ซึ่งสามารถชวยปกปอง

ทารกของพวกเขาได จําเปนตองมีขอมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาวาแอนติบอดีเหลานี้

อาจใหการปองกันอะไรกับทารก  
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แหลงขอมูล 6:  

ในการศึกษา ท้ัง phase 1 - 3 ไมไดมีการนําคนทองหรือคนใหนมบุตรเขามาในการศึกษาเพราะฉะน้ัน

จึงยังไมมีผลลัพธในประสิทธิภาพเเละผลขางเคียงในผูปวยกลุมน้ี 

WHO : วัคซีนชนิดน้ีประกอบดวย adjuvant ท่ีเหมือนกับวัคซีนชนิดอ่ืนๆท่ีใชกันในปจจุบันเเละมี

ความปลอดภัยท่ีดีกับหญิงต้ังครรภ เเละประสิทธิภาพของวัคซีนคาดวาจะเทียบเทากับหญิงท่ีไม

ตั้งครรภในวัยใกลเคียงกัน 

WHO : เเนะนําการฉีดในสตรีมีครรภเม่ือพบวามี benefit (ระบาดวิทยาในทองถิ่น) มากกวา ความ

เส่ียง (ขอจํากัดของขอมูลวัคซีนในหญิงต้ังครรภ) 

ยังไมไดเเนะนําใหทดสอบหรือการยุติการต้ังครรภหลังฉีดวัคซีน  
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2. ผูท่ีมีประวัติแพอาหาร  

ประเภทการแพ คําแนะนํา คําแนะนําเพิ่มเติม 

ขอมูลท่ีสําคัญโดยสรุป 

แพอาหาร: ไข 

ถั่ว นม 

● คนท่ีเคยมีประวัติแพอาหาร เชน อาหารทะเล นม ไข ถั่ว แปงสาลี และอาหารอ่ืน สามารถ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไดตามปกต ิเวนแต ผูท่ีมีอาการแพในข้ันรุนแรง จึงควรปรึกษาแพทยกอน

ฉีดวัคซีน 

 

ขอมูลโดยละเอียดจากแหลงขอมูลตางๆ     

 

 

แหลงขอมูล 1: 

สามารถฉีดวัคซีนได เนื่องจากวัคซีนไมไดผลิตจากสัตว อาหารทะเล หรือไข จึงมีความปลอดภัยตอผูท่ีมี

ประวัติแพอาหารหรือภูมิแพตางๆ 

เวนแต ผูท่ีมีอาการแพในขั้นรุนแรง จึงควรปรึกษาแพทยกอนฉีดวัคซีน [1] 

 

แหลงขอมูล 2:  

ไมวาวัคซีน Pfizer/BioNTech หรือ AstraZeneca หรือ Moderna ไมมีโปรตีนจากไข/นม/ถั่ว และไม

มีวัคซีนใดท่ีหามใชในคนแพไข/นม/ถั่ว [2] 

 

แหลงขอมูล 3:  

ผูท่ีมีประวัติการแพอาหาร สามารถรับวัคซีนตานโควิด-19ได [3]  
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เอกสารอางอิง 
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3. ผูท่ีมีประวัติแพวัคซีน และการเวนจากการฉีดวัคซีนชนิดอื่น   

ชนิดวัคซีน คําแนะนํา คําแนะนําเพิ่มเติม 

ขอมูลท่ีสําคัญโดยสรุป 

1. แพวัคซีน 

โควิด-19 เข็ม 1 

สามารถใชชนิดเดิมซ้ําไดหากไมใชการแพท่ีแพรุนแรง (anaphylaxis) 

จากการฉีดคร้ังกอน หรือแพสวนประกอบของวัคซีนรุนแรง  

ฉีดหางจากวัคซีนอ่ืนอยางนอย 2 -4 สัปดาห โดยขึ้นกับชนิดของวัคซีน 

● อาการไมรุนแรงท่ีพิจารณาใหวัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดเดิมได 

อาการไมรุนแรง ไดแก ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด ไข ออนเพลีย งวง

นอน, เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยลาตัว ผ่ืน เชน MP rash เปนตน  

● อาการไมพึงประสงคท่ีรุนแรง หามใหวัคซีนเข็มท่ี 2 ชนิด

เดิม  

ผูท่ีมีประวัติในขอ A หรือ ขอ B ดังตอไปนี้  

A.อาการแพรุนแรงชนิดแอนาฟแล็กซิส (Anaphylaxis) 

คือ มีอาการมากกวา หรือ เทากับ 2 ขอ ดังตอไปน้ีหลังได

วัคซีนโควิด 19 เข็มแรกภายใน 30 นาที* 

1. มีอาการทางระบบผิวหนังหรือเย่ือบุ เชน ผ่ืนลมพิษท่ัวตัว 

คัน ผื่นแดง หรือมีอาการบวมของปากล้ิน และเพดานออน 

เปนตน  

2. มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เชน คัดจมูก นํ้ามูกไหล 

เสียงแหบ หอบเหน่ือย หายใจมีเสียงหวีดจากหลอดลมท่ีตีบ

ตัน เสียงฮ้ืดตอนหายใจเขา (Stridor) มีการลดลงของ Peak 

expiratory flow (PEF) ระดับออกซิเจนในเลือดลดลง 

 สําหรับผูปวยกลุมน้ี อาจใหรับประทานยา 

กลุม non sedative antihistamine  เชน cetirizine หรือ loratadine กอนฉีดวัคซีน 30 นาที  

 หากมีผ่ืน คัน สามารถรับประทานยาตานฮิสตามีน เพื่อบรรเทาอาการได  

 

ผูท่ีมีประวัติในขอ A หรือ ขอ B ดังกลาว อาจพิจารณาใหวัคซีนครั้งตอไปดวยวัคซีนโควิด-19 ชนิด

อ่ืน ไมมีสวนผสมท่ีเหมือนกัน โดยการฉีดวัคซีนเข็มท่ีสองใหตามวันท่ีกําหนดนัดของวัคซีนเข็มท่ี 

2 เดิม และสามารถนับตอเปนเข็มที่ 2 ไดเลย 
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ชนิดวัคซีน คําแนะนํา คําแนะนําเพิ่มเติม 

3. ความดันเลือดลดลงหรือมีการทํางานของระบบตาง ๆ 

ลมเหลว เชน Hypotonia (Collapse) เปนลม อุจจาระ 

ปสสาวะราด เปนตน 

4. มีอาการของระบบทางเดินอาหาร เชน ปวดทอง คล่ืนไส 

อาเจียน เปนตน 

B. อาการขางเคียงใด ๆ ท่ีรุนแรงท่ีตองปรึกษาผูเช่ียวชาญ [1,2] 

ขอมูลโดยละเอียดจากแหลงขอมูลตางๆ     

 

 

แหลงขอมูล 1:  

เน่ืองจากวัคซีนโควิด 19 เปนวัคซีนที่ผลิตออกมาไมนาน และยังไมมี

ขอมูลเก่ียวกับการใหวัคซีนน้ีควบคูกับวัคซีนอื่น จึงแนะนําใหเวนระยะ

ระหวางวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนชนิดอ่ืนเปนระยะเวลาอยางนอย 2 

สัปดาห เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพรอมกัน และ

เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการตอบสนองตอวัคซีนท่ีฉีดตามมา โดยให

ความสําคัญกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 กอนวัคซีนอื่น ๆ [1] 

 

แหลงขอมูล 2:  

COVID-19 vaccines were previously recommended to be 

administered alone, with a minimum interval of 14 days 

before or after administration of any other vaccines [3] 

 

 

สามารถใชชนิดเดิมซ้ําไดหากไมใชการแพท่ีแพรุนแรงจากการฉีดคร้ังกอน หรือแพสวนประกอบของ

วัคซีนรุนแรงซ่ึงวัคซีนมีสวนประกอบของ Aluminium & Polysorbate  

เนื่องจากยังไมมีขอมูลการใชรวมกับวัคซีนอ่ืน จึงควรหลีกเล่ียงการฉีดวัคซีนโควิด- 19 รวมกับวัคซีน

อ่ืน อยางนอย 2-4 สัปดาห เพอปองกันการรบกวนการสราง ภูมิคุมกันของวัคซีนแตละชนิด และ

หลีกเลี่ยงอาการขางเคียงจากการฉีดวัคซีน 

แตกรณีวัคซีนทใหหลังการสัมผัสโรค เชน วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา วัคซีน ปองกันโรคบาดทะยัก 

สามารถใหได โดยไมคํานึงถึงระยะหางหลังการใหวัคซีนโควิด 19 เพราะความเส่ียงตอการเกิดโรคมี

มากกวาผลเสียท่ีเกิดจากการฉีดวัคซีน สองชนิดในเวลาใกลกัน แตใหฉีดที่ตําแหนงตางกัน สวนใน

กรณีท่ีตองการสังเกต อาการไมพึงประสงคจากการไดรับวัคซีนแตละชนิด อาจเวนระยะเวลาหางกัน   

1 สัปดาห  
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ชนิดวัคซีน คําแนะนํา คําแนะนําเพิ่มเติม 

แหลงขอมูล 3: 

ในกรณีท่ีผูรับวัคซีน AstraZeneca มีอาการแพวัคซีน และมีอายุเกิน 60 

ป สามารถใหวัคซีน Sinovac แทนได โดยเวนชวงหาง 10-16 สัปดาห 

(ตามระยะหางของ วัคซีนของบริษัท AstraZeneca เข็ม 1 และ เข็ม 2)  

การเวนชวงหางระหวางวัคซีนเข็ม 2 จากวัคซีนเข็ม 1 ในกรณีเปล่ียน

ชนิดของวัคซีนใหพิจารณาตามชนิดของวัคซีนที่ฉีดเปนเข็มที่ 1 เปนหลัก 

[1]  

 

แหลงขอมูล 4: 

สามารถใหได ยกเวนผูปวยท่ีมีประวัติแพแบบ anaphylaxis ในวัคซีนท่ี

มีสวนประกอบของ Aluminium & Polysorbate [4] 

ขอมูลท่ีสําคัญโดยสรุป 

2. แพวัคซีน

ชนิดอ่ืน 

ใหพิจารณาเลือกฉีดวัคซีนโควิด-19 ท่ีไมมีสวนประกอบทับซอนกับ

วัคซีนชนิดท่ีเคยแพมากอน [5] 

 

วัคซีนโควิด-19 ท่ีมี

สวนประกอบของ 

Aluminium hydroxide & 

Polysorbate ไดแก 

Sinovac, AstraZeneca 

ChAdOx1-S, Jansen 

COVID-19 vaccine®, 

SputnikV® 

วัคซีนชนิดอื่นท่ีมีสวนประกอบ

วัคซีนโควิด-19 ท่ีมี

สวนประกอบของ 

Aluminium hydroxide 

ไดแก Sinovac 

วัคซีนชนิดอื่นท่ีมีสวนประกอบ

ดังกลาว ไดแก 

-Anthrax (Biothrax®) 

-DTaP (Daptacel®) 

-Hib (PedvaxHIB®) 

วัคซีนโควิด-19 ท่ีมีสวนประกอบ

ของ Polysorbate ไดแก 

AstraZeneca ChAdOx1-S, 

Jansen COVID-19 vaccine®, 

SputnikV® 

วัคซีนชนิดอื่นท่ีมีสวนประกอบ

ดังกลาว ไดแก  

-ERIG, FAVIRAB (Sanofi) 

-Rabimab® 
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ชนิดวัคซีน คําแนะนํา คําแนะนําเพิ่มเติม 

ดังกลาว ไดแก 

-DTaP (Infanrix®) 

- DTaP-IPV (Kinrix®) 

- DTaP-IPV (Quadracel®) 

- DTaP-HepB-IPV 

(Pediarix®) 

- DTaP-IPV/Hib 

(Pentacel®) 

- DTaP-IPV-Hib-HepB (V 

axelis®) 

- Hep A (Havrix®) 

- Hep A/Hep B (Twinrix®) 

- Human Papillomavirus 

(HPV) (Gardasil 9®) 

- Tdap (Boostrix®) 

- Meningococcal (MenB – 

Trumenba®) 

- Pneumococcal (PCV13 – 

Prevnar 13®) 

- Tdap (Boostrix®) [5] 

-Hep A (Vaqta®) 

-Hep B (Engerix-B®) 

-Hep B (Recombivax®) 

-Japanese Encephalitis 

(Ixiaro®) 

-Meningococcal (MenB- 

Bexsero®) 

-Td (Tenivac®) 

-Td (TDVAX®) [5] 

-Hep B (Heplisav-B®) 

-Rabimab®, Twinrab® 

-Influenza Quadrivalent 

-Rotavirus (RotaTeq®) 

-Zoster (shingles), 

(shingrix®) [5] 
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ชนิดวัคซีน คําแนะนํา คําแนะนําเพิ่มเติม 

ขอมูลโดยละเอียดจากแหลงขอมูลตางๆ 

 แหลงขอมูล 1:  

List of excipients : Aluminum hydroxide, disodium 

hydrogen phosphate, sodium dihydrogen phosphate, 

sodium chloride, sodium hydroxide. This product contains 

no preservatives. [6] 

 

แหลงขอมูล 2:  

ผูปวยท่ีเคยมีประวัติเเพองคประกอบของวัคซีนเเบบ anaphylaxis ควร

ดูองคประกอบของวัคซีนเเละเปรียบเทียบกันเเละอาจหลีกเล่ียงเมื่อมี

องคประกอบใกลเคียงกัน โดยวัคซีน sinopharm มี conjuvant เปน 

Aluminium Hydroxide เพราะฉะน้ันผูที่เคยมีประวัติเเพสารประกอย

ดังกลาวอาจตองหลีกเลี่ยงวัคซีนท่ีมีสวนประกอบเชนเดียวกัน [5] 

 

การเวนจากการ

ฉีดวัคซีน ชนิด

อื่น   

แนะนําใหเวนระยะระหวางวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนชนิดอื่นเปน

ระยะเวลาอยางนอย 2 สัปดาห เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการ

ฉีดวัคซีนพรอมกัน [1] 

 

วัคซีนท่ีมีความจําเปน เชน วัคซีนพิษสุนัขบาเม่ือถูกสัตวกัด หรือวัคซีนบาดทะยักเม่ือมีบาดแผล ให

ฉีดวัคซีนไดเลยโดยไมจําเปนตองท้ิงชวงเวลา และในกรณีท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อโรคโค

วิด 19 ใหฉีดวัคซีนทันทีท่ีทําไดโดยไมตองคํานึงถึงระยะหาง เพื่อลดความเส่ียงตอการเกิดโรค

รุนแรงซ่ึงตองคํานึงถึงมากกวา 

 แหลงขอมูลท่ี 1:  

การบริหารรวมกับวัคซีนอื่นๆ ควรหางกันอยางนอย 14 วันกอนหรือหลัง

การบริหารวัคซีน AstraZeneca กับวัคซีนอ่ืนๆ [7] 
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เอกสารอางอิง 
 

[1] แนวทางการใหวัคซีนโควิด-19 ใน สถานการณการระบาดป 64 ของประเทศไทย กรมควบคุมโรค. 2564. [cited 2 June 2021]. Available from:  

https://ddc.moph.go.th/uploads/file s/1729520210301021023.pdf 

[2] คูมือเภสัชกร: เพื่อใหคําแนะนําเรื่องวัคซีนโควิด-19 แกประชาชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2564 [cited 2 June 2021]. Available from:  

https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi/km_file/km_126.pdf?fbclid=IwAR06vQfoJEaTOaitUQp_7SAxBn8mBytTwxhQp0iJv1U5_DWeNxGCtR9Dopk 

[3] CDC Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States [cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html 

[4] Greenbook_chapter_14a_7May2021.pdf [Internet]. [cited 2 June 2021]. Available from: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/984310/Greenbook_chapter_14a_7May2021.pdf 

[5] แนวทางเวชปฏิบัติการใหวัคซีนโควิด 19 แกผูใหญและผูปวยอายุรกรรม ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย. 2564 [cited 2 June 2021].  

[6] สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เอกสารกํากับยา [cited 2 June 2021]. Available from:  

https://www.fda.moph.go.th/Pages/Document/covid19_vaccine/Sinovac/เอกสารกํากับยา%20ภาษาอังกฤษ%20Sinovac.pdf  

[7] Interim recommendations for use of the ChAdOx1-S [recombinant] vaccine against COVID-19 (AstraZeneca COVID-19 vaccine AZD1222, SII Covishield, SK 

Bioscience) [Internet]. [cited 2 June 2021]. Available from: https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-2019-nCoV-vaccines-

SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



องคความรูท่ีสําคัญเก่ียวกับวัคซีนตานโควิด-19  26 

4. ผูท่ีมีประวัติโรคเร้ือรังตางๆ  

4.1 โรคหัวใจและหลอดเลือด 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

สามารถฉีดวัคซีนได 

-โดยตองมีอาการคงท่ี และไมตองหยุดยา

โรคหัวใจและหลอดเลือดกอนมาฉีดวัคซีน

โควิด-19 ยกเวนกรณีท่ีแพทยแนะนํา  

- พบวายากลุมโรคหัวใจไมเกิด Drug 

interaction กับวัคซีนโควิด-19 

1. กรมควบคุมโรค กําหนดกลุมเปาหมายท่ีควรไดรับวัคซีน คือผูปวยโรคหัวใจและ

หลอดเลือด  

-  พบวาวัคซีน AstraZeneca มีขอมูลการศึกษาอยูบางแตไมมาก พิจารณาใหฉีดได

หากพบวามีความเส่ียงตอการเกิดโรคสูง หรือเปนกลุมเปาหมาย คือผูปวยหัวใจ หลอด

เลือด 

- กรณีท่ีควบคุมไมไดและอาการยังไมคงท่ี เชน unstable angina จะตองใหแพทย

ผูดูแลประเมินกอนวาสามารถฉีดได  

กรมควบคุมโรค กุมภาพันธ. 2564 [cited 2 June 2021]. 

Available from: 

https://ddc.moph.go.th/uploads/files/17295202103

01021023.pdf 

2. คูมือเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร ม.อุบลราชธานี 

- ผูที่รับวัคซีนไดคือ ผูปวยท่ีมีโรคหัวใจและหลอดเลือดอยูในภาวะคงท่ี  

- ผูปวยท่ีเพิ่งมอีาการหรืออาการยังไมเสถียรหรือยังมีอาการท่ีเปนอันตรายตอชีวิต 

(life-threatening) เชน acute coronary syndrome, acute decompensated 

heart failure แนะนําใหรับการฉีดวัคซีนทันที เม่ือควบคุมอาการไดคงท่ี 

คูมือเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร ม.อุบลราชธานี. 2564 

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi/km_file/km_126.pd

f?fbclid=IwAR06vQfoJEaTOaitUQp_7SAxBn8mBytTw

xhQp0iJv1U5_DWeNxGCtR9Dopk 

3. โรงพยาบาลเพชรเวช ตองใหอาการของหลอดเลือดหัวใจคงท่ีและอยูในระดับ

ปลอดภัยกอนรับการฉีดวัคซีน 

โรงพยาบาลเพชรเวช. 2564 

Available from: 

https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/ar

ticle_detail/COVID-19-Vaccines 

4. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน คนไขท่ีมีโรคประจําตัวโดยเฉพาะโรคหัวใจควรไดรับ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน. 2564 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในสวนของผลขางเคียงในการฉีดวัคซีนโควิด 19 มีการศึกษา

ออกมาวาคนท่ีมีโรคหัวใจมีโอกาสเกิดผลขางเคียงไมตางจากคนท่ัวไป จากการศึกษา

พบวาวัคซีนไมเกิด  Drug Interaction  กับยาโรคหัวใจ 

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.bangkokhospitalkhonkaen.com/th/arti

cle/1620372125 

5. โรงพยาบาลวิชัยเวช ผูปวยโรคหัวใจไมควรหยุดยาโรคหัวใจ ยกเวนกรณีท่ีแพทย

แนะนํา 

โรงพยาบาลวิชัยเวช. 2564  

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/7กลุม

โรครับวัคซีนโควิด/ 

6. The American Heart Association บอกวาผูท่ีมี cardiovascular risk factors, 

heart disease, and heart attack ควรไดรับวัคซีนใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีทําไดเพราะมี

ความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายจากไวรัสมากกวาวัคซีน 

The American Heart Association, 15 Jan 2021  

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://newsroom.heart.org/news/heart-disease-

and-stroke-medical-experts-urge-public-to-get-

covid-19-vaccinations 

7. European Society of Cardiology (ESC) ผูปวย cardiovascular conditions 

ทุกรายควรไดรับวัคซีน  

- มีการศึกษาการใหวัคซีนโควิดในผูปวยท่ีมีโรคหัวใจ พบวาไมมี serious effect จาก

การไดรับวัคซีน แตในผูปวยท่ีมี severe heart disease อาจจะรูสึกไมสบายจากการมี

ไขมากขึ้นเล็กนอย แตจะมีอาการแค 24-48 ชม.หลังไดรับวัคซีน  

European Society of Cardiology (ESC). 12 Apr 2021 

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-

Cardiology/covid-19-and-vaccinations 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

8. SciELO Brazil พูดถึงวัคซีนของ AstraZeneca ซึ่งมีการศึกษาใน elderly และ 

cardiac patients ดวย ซึ่งพบวามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในผูปวย

โรคหัวใจ ในดาน adverse effects จะพบแบบท่ัวไป ดาน cardiovascular effects 

อาจพบไดบางเชน hypertension, bradycardia, tachycardia, atrial fibrillation, 

ACS โดยพบได <0.1%  

SciELO Brazil. Feb 2021 [cited 3 June 2021]. 

Available from: 

https://www.scielo.br/j/abc/a/xmySmqMrpcyQx3jB

N7bH4BD/?lang=en 

9. Singapore Heart Foundation พบวา ผูปวยโรคหัวใจสามารถรับวัคซีนไดอยาง

ปลอดภัย รวมไปถึงผูท่ีมีโรคความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงเพราะมี clinical 

trials ท่ีพบวาจะเกิดประโยชนในผูปวยมากกวา 

Singapore Heart Foundation. 2021 [cited 3 June 

2021]. Available from: 

https://www.myheart.org.sg/press-and-

media/heart-news/heart-patient-and-covid19-

vaccine/ 
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4.2 โรคเบาหวาน  

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

สามารถฉีดวัคซีนได  

- โดยไมตองหยุดยาเบาหวาน 

- ภายหลังการไดรับวัคซีนระดับนํ้าตาลใน

เลือดอาจสูงข้ึน จึงแนะนําใหเจาะนํ้าตาล

ปลายน้ิว ภายใน 48 ชม. หลังไดรับวัคซีน 

- ไมพบวายาโรคเบาหวาน รวมถึง insulin 

จะเกิด Drug interaction กับวัคซีนโควิด-

19 

1.สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย 

- ผูเปนเบาหวาน การฉีดวัคซีนปองกันเปนการลดความรุนแรงของการติดเชื้อ 

และลดอัตราการเสียชีวิตได 

- หลังฉีดวัคซีน อาจมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงขึ้น แนะนําเจาะนํ้าตาลปลายนิ้ว

อยางสมํ่าเสมอ ภายใน 48 ชั่วโมงหลังฉีดยา 

สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย. 2564 [cited 2 June 

2021]. Available from: 

https://www.dmthai.org/index.php/knowledge/for-

normal-person/health-information-and-articles/health-

information-and-articles-2564/1104-19-2 

2. กรมควบคุมโรค กําหนดกลุมเปาหมายท่ีควรไดรับวัคซีน คือผูปวยเบาหวาน  

- สําหรับวัคซีน AstraZeneca มีขอมูลการศึกษาอยูบางแตไมมาก แต

พิจารณาใหฉีดไดหากพบวามีความเส่ียงตอการเกิดโรคสูง หรือเปน

กลุมเปาหมาย คือผูปวยเบาหวาน 

กรมควบคุมโรค กุมภาพันธ 2564 [cited 2 June 2021]. 

Available from: 

https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1729520210301021

023.pdf 

3. คูมือเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร ม.อุบลราชธานี 

- ผูท่ีรับวัคซีนไดคือ ผูปวยท่ีมีโรคเบาหวานอยูในภาวะคงที่ ไมมีภาวะวิกฤต 

แมยังควบคุมระดับน้ําตาลไมไดตามเปาหมาย 

 

 

คูมือเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร ม.อุบลราชธานี. 2564 

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi/km_file/km_126.pdf?fbcli

d=IwAR06vQfoJEaTOaitUQp_7SAxBn8mBytTwxhQp0iJv1U

5_DWeNxGCtR9Dopk 

4. โรงพยาบาลเพชรเวช  

- สําหรับผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมอาการได สามารถรับวัคซีนได  

- กรณีท่ีไมสามารถควบคุมไดและเบาหวานชนิดท่ี 1 ท่ีรับ insulin ตองแจง

แพทยกอนรับวัคซีน 

โรงพยาบาลเพชรเวช. 2564  

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_d

etail/COVID-19-Vaccines 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

5. โรงพยาบาลวิชัยเวช ผูปวยเบาหวาน ไมควรหยุดยา ยกเวนกรณีท่ีแพทย

แนะนําใหหยุดยาช่ัวคราว  

 

โรงพยาบาลวิชัยเวช. 2564 

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/7กลุมโรครับ

วัคซีนโควิด/ 

6. โรงพยาบาลอุดรธานี ผูปวยโรคทางระบบตอมไรทอและเมตาบอลิสมทุกคน 

สามารถฉีดวัคซีนไดโดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคอวน โดยไมควรหยุดยา

กอนฉีดวัคซีน ใหทานยาตามปกติ พักผอนใหเพียงพอ 

โรงพยาบาลอุดรธานี. 2564 

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://r8way.moph.go.th/r8wayadmin/page/uploads_file/

20210517044142.pdf 

7. Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) 

ขอมูลแสดงใหเห็นวาวัคซีนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในผูปวย T1DM ซึ่งมี

การทดลองวัคซีน Pfizer-BioNTech โดยมีผูปวยเบาหวานเขารวมการทดลอง 

8.4% พบวาไมพบผลขางเคียงท่ีเปนอันตราย โดยอางอิงมาจาก FDA Briefing 

Document Pfizer and BioNTech 

Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF). 22 Jan 

2021 [cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.jdrf.org/blog/2021/01/22/answering-your-

questions-about-the-covid-19-vaccines/ 

FDA Briefing Document Pfizer and BioNTech. 10 Dec 2020 

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.fda.gov/media/144245/download?_ga=2.191

500713.243525818.1622529094-1067976491.1622529094 

8. Baton Rouge General  

- ในขณะน้ียังไมมีขอมูลวายาเบาหวานจะเกิด Drug Interaction กับวัคซีน 

สําหรับ insulin คาดวาไมเกิด interact กับวัคซีนเชนกัน แตใหระวังการฉีด 

Baton Rouge General. Jan 2021  

[cited 2 June 2021]. Available from: 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

insulin บริเวณท่ีมีการฉีดวัคซีนในชวงแรก 

- เนื่องจากวัคซีนอาจสงผลใหเกิดนํ้าตาลในเลือดสูงขึ้นได จึงแนะนําใหทําการ

ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดท่ีเวลา 48 ชม. ภายหลังการไดรับวัคซีน 

- แตจนถึงตอนนี้พบวาผูปวยเบาหวานมักพบผลขางเคียงนอย และมี

ผลกระทบกับระดับนํ้าตาลในเลือดนอย 

https://www.brgeneral.org/news-

blog/2021/january/diabetes-and-the-covid-19-vaccine/ 

9. Diabetes Australia  

- วัคซีนโควิด AstraZeneca and Pfizer ไดรับการ approved โดย TGA 

(Therapeutic Goods Administration’s) โดยมcีlinical safety trials ใน

ผูปวยที่เปนเบาหวาน พบวา AstraZeneca เหมาะกับผูปวยอายุ >50, มีโรค

รวมเชนเบาหวาน ยังไมพบหลักฐานวาผูปวยเบาหวานท่ีไดรับ AstraZeneca 

จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิด blood clot มากกวาคนท่ัวไป  

- แตการไดวัคซีนอาจทําใหระดับนํ้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นในชวง 2 วันแรก จึงให

ติดตามระดับนํ้าตาลและด่ืมน้ํามากๆ 

Diabetes Australia. 2021  

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.diabetesaustralia.com.au/living-with-

diabetes/covid19/covid-19-vaccine-faq/ 

10. Diabetes Canada  

แนะนําใหผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 ควรไดรับวัคซีนโควิด เปน

กลุมแรกๆ 

 

Diabetes Canada. 2021  

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/

Campaigns/COVID-19%20and%20Diabetes/COVID-

Vaccine-and-Diabetes-Summary-Final.pdf 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

11. WHO ไดแนะนําวาในผูท่ีมีโรคเบาหวานท่ีโรคสงบและควบคุมได ควร

ไดรับการฉีดวัคซีน 

WHO. 2021 [cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-

disease-(covid-19) 

accines?topicsurvey=v8kj13)&gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEiw

AKOIy5_yWJ1y4v_tK--

2KGPUacOtpBmoBoxLULg2hpT5ad7_nUdM-

qu8vmxoChagQAvD_BwE 

การศึกษา 1. COVID-19 vaccination in patients with diabetes mellitus: 

Current concepts, uncertainties and challenges 

พบวามีรายงานถึง Oxford-AstraZeneca ท่ีใชในผูปวยเบาหวาน (n=270) 

พบวามี Good safety profile with serious adverse events and 

adverse events โดยในการศึกษาน้ีก็ไดพูดถึง  

- WHOไดแนะนําการใช Oxford-AstraZeneca vaccine ในผูปวยท่ีมีโรครวม 

เชน เบาหวาน  

- สวน CDC ก็ไดแนะนําใหใชวัคซีนในผูปวยเบาหวานท่ีมีอายุ  16–64 ป แต

วัคซีนทุกชนิดยังไมมีการทดลองในเด็กอายุนอยกวา 16-18 ป ดังน้ันจึงยังไม

แนะนําการใหวัคซีนในผูปวยเด็ก 

COVID-19 vaccination in patients with diabetes mellitus: 

Current concepts, uncertainties and challenges. 25 Feb 

2021  

[cited 3 June 2021]. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7904463/ 

2. อางอิงถึง Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine 

(AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four 

randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK  

Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine 

(AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

(AstraZeneca) พบวาเปน trials ท่ีทําในประเทศ UK, Brazil, and South 

Africa โดยพบวาในจํานวนของผูเขารวมการทดลองแตละคร้ังจะมีผูปวยท่ีเปน

โรคเบาหวานรวมอยูดวยประมาณ 1-3% ในทุกการทดลอง โดยผลการทดลอง

พบวาวัคซีนมี safety profile ที่ดี สําหรับ serious adverse events จะพบ

นอยโดยอาจข้ึนกับปจจัยสวนบุคคลเชน เช้ือชาติ 

randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and 

the UK. 9 Jan 2021  

[cited 3 June 2021]. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7723445/ 
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4.3 โรคไตเร้ือรัง 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

สามารถฉีดวัคซีนได  1. จากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ผูปวยโรคไตเร้ือรัง ผูไดรับการบําบัด

ทดแทนไต ควรตองไดรับวัคซีนโควิด-19  โดยสามารถฉีดไดทุกชนิด  

 

สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย. 2564 

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.nephrothai.org/wp-

content/uploads/2021/03/ประกาศเร่ืองการฉีด-วัคชีน-COVID-

19.pdf 

2. กรมควบคุมโรค กําหนดกลุมเปาหมายท่ีควรไดรับวัคซีนคือผูปวยโรคไต

เรื้อรังระยะ5 

กรมควบคุมโรค กุมภาพันธ 2564 [cited 2 June 2021]. 

Available from: 

https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1729520210301021

023.pdf 

3. โรงพยาบาลบํารุงราฎร, โรงพยาบาลอุดรธานี และ คูมือเภสัชกร คณะเภสัช

ศาสตร ม.อุบลราชธานี  

ขอมูลเหมือนกับสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย 

 

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร. 2564 [cited 2 June 2021]. Available 

from: 

https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/may-

2021/direction-vaccine-covid-19-patients-kidney-disease 

โรงพยาบาลอุดรธานี. 2564 [cited 2 June 2021]. Available 

from: 

https://r8way.moph.go.th/r8wayadmin/page/uploads_file/

20210517044142.pdf 

คูมือเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร ม.อุบลราชธานี. 2564 [cited 2 

June 2021]. Available from: 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi/km_file/km_126.pdf?fbcli

d=IwAR06vQfoJEaTOaitUQp_7SAxBn8mBytTwxhQp0iJv1U

5_DWeNxGCtR9Dopk 

4. โรงพยาบาลเพชรเวช ผูปวยไตวายเร้ือรังหรือมีฟอกเลือด ลางไตทางชอง

ทองสามารถรับวัคซีนได 

 

โรงพยาบาลเพชรเวช. 2564 [cited 2 June 2021]. Available 

from: 

https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_d

etail/COVID-19-Vaccines 

5. โรงพยาบาลวิชัยเวช ผูปวยไตท่ีอยูในขั้นท่ี 3-5 ผูปวยท่ีฟอกเลือด ควรไดรับ

การฉีดวัคซีน 

โรงพยาบาลวิชัยเวช. 2564 [cited 2 June 2021]. Available 

from: 

https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/7กลุมโรครับ

วัคซีนโควิด/ 

6. WHO สําหรับผูท่ีเปน kidney disease ท่ีโรคสงบและควบคุมอาการได 

ควรไดรับการฉีดวัคซีน 

 

WHO. 2021 [cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-

disease-(covid-19)-

vaccines?topicsurvey=v8kj13)&gclid=CjwKCAjwtdeFBhBAEi

wAKOIy5_yWJ1y4v_tK--

2KGPUacOtpBmoBoxLULg2hpT5ad7_nUdM-

qu8vmxoChagQAvD_BwE 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

7. จาก Nature review พบวาวัคซีนของ Oxford-AstraZeneca และ 

Pfizer-BioNTech สามารถใหไดอยางปลอดภัยในผูปวย kidney disease แต

ในเร่ืองของประสิทธิภาพจะพบวาจาก In phase 3 trials Pfizer-BioNTech 

and AstraZeneca ปองกัน COVID-19 ได 95% and 70.4% ตามลําดับ จึง

ทําใหมีการแนะนําการให Pfizer-BioNTech มากกวา AstraZeneca 

Nature review Nephrology. May 2021 [cited 2 June 2021]. 

Available from: 

https://www.nature.com/articles/s41581-021-00406-6.pdf 

8. Kidney research UK บอกวา kidney experts at the Renal 

Association and British Renal Society มีหลักฐานท่ีแสดงวาวัคซีนมีความ

ปลอดภัยในผูปวยโรคไต รวมถึงผูปวยท่ี on dialysis 

 

Kidney research uk. 2021 [cited 3 June 2021]. Available 

from: 

https://kidneyresearchuk.org/kidney-health-

information/coronavirus-and-kidney-disease/the-covid-19-

vaccines-and-kidney-disease/ 
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4.4 โรคความดันโลหิตสูง 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

สามารถฉีดวัคซีนได  

-โดยไมตองหยุดยาลดความดันกอนมาฉีด

วัคซีน 

- ควรวัดความดันโลหิตท้ังกอนและหลัง

การไดรับวัคซีนโควิด-19 

1.คูมือเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร ม.อุบลราชธานี 

- ผูท่ีฉีดวัคซีนไดโดยมีโรคความดันเลือดสูงตองมีอาการคงท่ี ไมมีภาวะ

วิกฤต แมยังควบคุมระดับความดันเลือดไมไดตามเปาหมาย 

กําหนดใหฉีดไดถา BP นอยกวาเทากับ 180/110 mmHg 

- แนวทางการใหวัคซีนในผูปวยความดันโลหิตสูง จะมีมาตรการตรวจ

ความดันโลหิตกอนการฉีดวคัซีน 

- หากวัดความดันไดมากกวาเทากับ 180/110 mmHg ใน

สถานพยาบาล ใหน่ังพัก 2-3 นาที หากวัดความดัน 3 คร้ัง และหา

คาเฉลี่ยความดัน มีคาไมเกิน 180/110 mmHg ใหเขาสูขั้นตอนการ

ฉีดวัคซีนตอไป และนัดวัดความดันโลหิตซ้ําอีกใน 1-2 เดือน  

- แตถาเกิน 180/110 mmHg ใหสงพบแพทย วินิจฉัย ขึ้นทะเบียน 

ใหยารักษาในวันนั้น 

คูมือเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร ม.อุบลราชธานี. 2564  

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi/km_file/km_126.pdf?fbcli

d=IwAR06vQfoJEaTOaitUQp_7SAxBn8mBytTwxhQp0iJv1U

5_DWeNxGCtR9Dopk 

2. จาก SFHTA พบวาท้ังผูปวย hypertensive และ non-hypertensive มี

รายงานการเกิด ADR คือ BP ท่ีเพิ่มขึ้น เฉพาะใน Pfizer-BioNTech โดยมี

อัตราการเกิดที่ตํ่า และพบวายังไมมีหลักฐานเพียงพอวาการฉีดวัคซีนทําให BP 

เพิ่มขึ้น ดังน้ันในปจจุบันจึงยังไมมีเหตุผลท่ีจะหยุดการใหวัคซีนในผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง 

 

SFHTA. 14 Feb 2021 [cited 2 June 2021]. Available from: 

http://www.sfhta.eu/wp-

content/uploads/2021/02/Statement-SFHTA-english-final-

17022021.pdf 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

3. จาก Loma Linda University International Heart Institute ไดบอกวา

วัคซีนโควิด 19 มีความปลอดภัยในผูท่ีมี cardiovascular risk factors เชน 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งไมพบวาผูที่มีโรคดังกลาวจะเกิดผลขางเคียง

จากวัคซีนมากกวาคนท่ัวไป  

Loma Linda University International Heart Institute. 27 

Jan 2021 [cited 2 June 2021]. Available from: 

https://news.llu.edu/health-wellness/advice-about-covid-

19-vaccines-for-people-with-cardiovascular-concerns 

4. Singapore Heart Foundation พบวา ผูปวยโรคหัวใจสามารถรับวัคซีนได

อยางปลอดภัย รวมไปถึงผูท่ีมีโรคความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงเพราะ

มี clinical trials ท่ีพบวาจะเกิดประโยชนในผูปวยมากกวา 

Singapore Heart Foundation. 2021 [cited 2 June 2021]. 

Available from: https://www.myheart.org.sg/press-and-

media/heart-news/heart-patient-and-covid19-vaccine/ 

5. จาก AHA journals  

- มีรายงานผูปวย 9 คนท่ีเปน stage 3 hypertension ท่ีไดรับ 

mRNA-based vaccines (BioNTech/Moderna) ซ่ึง 8 ใน 9 คนมี

ประวัติ ไดรับยาลดความดันอยู พบวา 1 ในผูปวยเคยมีประวัติเปน 

cerebral aneurysm ท่ีไดรับการรักษาเม่ือปท่ีแลวและมีคา 

targeted SBP <140 mmHg ไดมีอาการปวดหัวเกิดข้ึน แตไมพบ 

sign ของ intracranial hemorrhage แตผูปวยทุกคนสามารถ 

recovered ได 

- ดังน้ันจาก case series พบวาผูปวยความดันโลหิตสูง อาจจะมีการ

ตอบสนองตอวัคซีน โดยการเพิ่มข้ึนของ systolic และ diastolic 

blood pressure ซ่ึงอาจจะสงผลใหมีการปรับยาลดความดันของ

ผูปวย  

AHA journals. June 2021 [cited 3 June 2021]. Available 

from:https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/HYPER

TENSIONAHA.121.17316?download=true& 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

- แตอยางไรก็ตามยังคงตองการขอมูลท่ีมากกวาน้ี ซ่ึงจากขอมูลจึง

แนะนําวาควรตองทําการวัดคาความดันโลหิตของผูปวยกอนทําการ

ฉีดวัคซีนและหลังการฉีดวัคซีนรวมถึงติดตามอาการอ่ืนๆรวมดวย 

การศึกษา จาก Pfizer-BioNTech  

- ดูจาก Demographic Characteristics มีผูเขารวมการทดลองท่ีมี

โรครวมคือ Cardiovascular Hypertension Diabetes  

- ผลขางเคียงท่ีพบเปนการเจ็บบริเวณที่ฉีด และ systemic AEs (ไข, 

fatigue, headache) ซึ่งท้ังสอง adverse events จะพบในกลุมคน

อายุนอยมากกวาคนอายุมาก และความถ่ีในการเกิดก็มักพบในการ

ฉีดเข็ม 2 มากกวาเข็มแรก  

- เม่ือดูจาก subgroup analyses พบวา no specific safety 

concerns ในแตละ subgroup คือ อายุ, เช้ือชาติ, โรครวมตางๆ 

หรือการติดเช้ือโควิดมากอนหนา โดยพบวา การเกิด adverve 

events ตางๆ เกิดพอๆกันในแตละ supgroup 

- ดังน้ันจึงสรุปไดวา การมีโรคประจําตัวคอื cardiovascular, 

hypertension, diabetes ไมไดเพิ่มโอกาสในการเกิดผลขางเคียง

มากกวาคนท่ัวไป 

Pfizer-BioNTech. 10 Dec 2020  

[cited 3 June 2021]. Available from: 

https://www.fda.gov/media/144245/download?_ga=2.191

500713.243525818.1622529094-1067976491.1622529094 
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4.5 โรคภูมิแพ โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

“โรคภูมิแพ/หืด/ปอดอุดก้ันเรื้อรัง  

ท่ีอาการคงท่ี สามารถรับการฉีด 

วัคซีนโควิด 19 ไดอยางปลอดภัย” 

ผูปวยท่ีมีโรคประจําตัวซึ่งอยูในภาวะคงท่ี เชน โรคหืด/ปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไดอยางปลอดภัย และแนะนําใหไดรับการ

ฉีดวัคซีนโควิด 19 ทันทีท่ีทําได 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการ

ใหวัคซีนโควิด 19 แกผูใหญและผูปวยอายุรกรรม. 2564 [cited 3 

June 2021]. Available from: 

http://allergy.or.th/2016/pdf/Thai-CPG-for-COVID-19-

vaccine-administration-in-Adults.pdf 

จัดผูปวยกลุมโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง (โรคปอดอุดกั้นและหอบหืด) เปน

กลุมเปาหมายท่ีควรไดรับวัคซีนโควิด-19 แตหากมีอาการกําเริบใหฉีดหลังมี

อาการ 2-4 สัปดาห หรือปรึกษาแพทยเพื่อประเมินภาวะกอนรับการฉีดวัคซีน 

กรมควบคุมโรค. คําถามที่พบบอย. 2564 [cited 3 June 2021]. 

Available from: 

https://ddc.moph.go.th/vaccine-

covid19/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E

0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9

%88%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%88

%E0%B8%AD%E0%B8%A2 

ยังไมพบหลักฐานที่แสดงวาผูปวยท่ีมีประวัติการแพ หริอความผิดปกติทาง

ระบบภูมิคุมกันจะมีความเสี่ยงในการแพวัคซีนโควิด-19 มากกวาคนปกติ ใน

ผูปวยโรคภูมิแพและหอบหืดไดจึงสามารถรับวัคซีนไดโดยไมมีขอควรระวัง

เพิ่มเติม  

ASCIA. Guide: Allergy and COVID-19 Vaccination. 2021 

[cited 3 June 2021]. Available from: 

https://allergy.org.au/hp/papers/guide-allergy-and-covid-

19-vaccination 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

โรคหืดและภูมิแพเปนโรคที่พบไดในคนท่ัวไป แตไมมีรายงานตัวเลขผูปวยท่ี

จําเพาะในการทดลองของวัคซีนโควิด-19 แตไมพบในเกณฑคัดออก

เชนเดียวกัน ยกเวนผูท่ีมีประวัติแพสวนประกอบในวัคซีนอยางรุนแรง จึง

สันนิษฐานไดวาไมพบปญหาท่ีเฉพาะเจาะจงจากโรคหืด และโรคภูมิแพ  

AAFA. The COVID-19 Vaccine: The Latest Information for 

People With Asthma and Allergies. 2021 [cited 3 June 

2021]. Available from: 

https://community.aafa.org/blog/the-covid-19-vaccine-

what-we-know-so-far 

จากขอมูล ณ ปจจุบัน ยังไมมีรายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคของ

วัคซีนโควิดท่ีเก่ียวของกับโรคหืด รวมถึงยาโรคหืด จึงแนะนําใหผูปวยโรค

หืดฉีดวัคซีนโควิด-19 

Asthma Australia. COVID-19 VACCINE FAQS FOR PEOPLE 

WITH ASTHMA. 2021 [cited 3 June 2021]. Available from: 

https://asthma.org.au/covid-19-vaccine-faqs/ 

แนะนําใหผูปวยโรคหืดรับวัคซีนโควิด-19 และไมจําเปนตองหยุดยาประจําตัว Asthma Canada. Asthma and COVID-19 (Coronavirus). 

2021 [cited 3 June 2021]. Available from: 

https://asthma.ca/asthma-and-covid-19-coronavirus/ 

แนะนําใหผูปวยโรคหืดรับวัคซีนโควิด-19 แตไมแนะนําใหใชยา biologic 

therapy ในวันเดียวกันกับท่ีไดรับวัคซีน เพื่อจะไดแยกอาการไมพึงประสงค

ของวัคซีนไดงาย 

GINA 2021 Report Summary & World Asthma Day 

Meeting of the GINA Advocates. [cited 3 June 2021]. 

Available from: 

https://ginasthma.org/ 

แนะนําใหผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อปองกันความ

รุนแรงของโรค  

 

American Lung Association. Controlling Chronic Lung 

Diseases Amid COVID-19. 2021 [cited 3 June 2021]. 

Available from: 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-

lookup/covid-19/chronic-lung-diseases-and-covid 

วัคซีนโควิด-19 ปลอดภัยสําหรับผูท่ีมีโรคประจําตัว เชน โรคหืด และโรคปอด

อุดกั้นเร้ือรัง ท่ีอาการคงท่ี 

WHO. Coronavirus disease (COVID-19): Vaccines. 2021 

[cited 3 June 2021]. Available from: 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-

disease-(covid-19)-vaccines 
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4.6 โรคลมชัก 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

“โรคลมชักท่ีอาการคงท่ี สามารถรับการ

ฉีดวัคซีนโควิด 19 ไดอยางปลอดภัย” 

โรคลมชักไมเปนขอหามในการฉีดวัคซีน เน่ืองจากยังไมมีรายงานวาการฉีด

วัคซีนจะทําใหโรคลมชักแยลง ผูปวยโรคลมชักสามารถไดรับการฉีดวัคซีนได

หากไมมีขอหามอ่ืน ๆ หลังการฉีดวัคซีนอาจมีไข และไขอาจเปนตัวกระตุน

ใหเกิดอาการชักได 

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย. แนวทางการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับผูปวยโรคระบบ

ประสาท. 2564 [cited 3 June 2021]. Available from: 

http://www.neurothai.org/content.php?id=425 

ไมมีหลักฐานท่ีกลาววาผูปวยโรคลมชักเส่ียงตออาการไมพึงประสงคจาก

ไดรับวัคซีน สวนใหญหลังจากไดรับวัคซีน อาจมีไขไดแตโดยท่ัวไปไมทําใหเกิด

การชัก อยางไรก็ตามไมมีรายงานวาวัคซีนทําใหโรคลมชักแยลง หากมีไขเปน

ตัวกระตุนการชักควรปรึกษาแพทย 

Epilepsy Foundation Communications. COVID-19 

Vaccination. 2021 [cited 3 June 2021]. Available from: 

https://www.epilepsy.com/learn/covid-19-and-

epilepsy/covid-19-vaccination 

วัคซีนปลอดภัยสําหรับผูปวยโรคลมชัก แมวายังมีขอมูลอยางจํากัด แตไมมี

หลักฐานท่ีกลาววาผูปวยโรคลมชักเส่ียงตออาการไมพึงประสงคจากไดรับ

วัคซีน 

Johns Hopkins Medicine. Coronavirus, the COVID-19 

Vaccine and Epilepsy: What You Need to Know. 2021 

[cited 3 June 2021]. Available from: 

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-

diseases/coronavirus/coronavirus-the-covid19-vaccine-

and-epilepsy 

ปจจุบันยังไมมีหลักฐานท่ีกลาววาผูปวยโรคลมชักเส่ียงตออาการไมพึง

ประสงคจากไดรับวัคซีน สําหรับผูปวยโรคลมชักความเสี่ยงของการติดเชื้อโค

วิด-19 มากกวาความเสี่ยงของอาการไมพึงประสงคจากวัคซีน หลังจากไดรับ

วัคซีนอาจมีไขแตโดยท่ัวไปมักไมถึงจุดที่จะทําใหเกิดการชัก  

หากมีไขสามารถรับประทานยาลดไขพาราเซตามอลได เพื่อลดความเส่ียง

ของการชัก 

International League Against Epilepsy, ILAE. COVID-19 

vaccines and people with epilepsy. 2021 [cited 3 June 

2021]. Available from:  

https://www.ilae.org/patient-care/covid-19-and-

epilepsy/covid-19-vaccines-and-people-with-epilepsy 
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4.7 โรคตับ 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

“โรคตับท่ีอาการคงท่ี สามารถรับการฉีด

วัคซีนโควิด 19 ไดอยางปลอดภัย” 

ผูปวยโรคตับประเภทตาง ๆ และโรคตับแข็งระยะตนควรฉีดวัคซีน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงผูปวยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะทาย มะเร็งตับ และ

ผูปวยภายหลังปลูกถายตับท่ีมีอาการคงท่ี เน่ืองจากมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดโรค

โควิด-19 ท่ีรุนแรงมากขึ้น 

ผูปวยภายหลังปลูกถายตับควรฉีดวัคซีนหลังปลูกถายตับอยางนอย 3 เดือน

ข้ึนไป หรือเร็วสุดคือ 1 เดือนหลังปลูกถายตับขึ้นกับดุลยพินิจของแพทยผูดูแล 

ผูปวยโรคตับอักเสบเร้ือรังจากไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ตับอักเสบจากภูมิแพ 

มะเร็งตับ และภายหลังปลูกถายตับท่ีไดรับยารักษา ไมจําเปนตองหยุดยาตาน

ไวรัส การรักษาน้ัน ๆ หรือยากดภูมิ กอนและระหวางไดรับวัคซีน 

ผูปวยโรคตับแข็งท่ีมีเกล็ดเลือดต่ําหรือเลือดแข็งตัวชา ควรกดตําแหนงท่ีฉีด

ไว 1-2 นาที หากมีไขหลังจากไดรับวัคซีน สามารถรับประทานยาลดไขพารา

เซตามอลได 

สมาคมโรคตับแหงประเทศไทย. คําแนะนําเรื่องการฉีดวัคซีน 

COVID-19 โดยสมาคมโรคตับแหงประเทศไทย. 2564 [cited 3 

June 2021]. Available from:  

https://thasl.org/thasl-recommendation-covid-vaccine/ 

ผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารและตับท่ีอยูในภาวะคงที่ สามารถรับการฉีด

วัคซีนโควิด-19 ไดอยางปลอดภัย และแนะนําใหไดรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ทันทีท่ีทําได 

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการ

ใหวัคซีนโควิด 19 แกผูใหญและผูปวยอายุรกรรม. 2564 [cited 3 

June 2021]. Available from: 

http://www.rcpt.org/index.php/announce/691-

truthaboutcovid-19.html 

วัคซีนปลอดภัยสําหรับผูปวยโรคตับท่ีอยูในภาวะคงท่ี WHO. COVID-19 advice for the public: Getting vaccinated. 

2564 [cited 3 June 2021]. Available from: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice 

ผูปวยโรคตับท้ังหมดควรไดรับวัคซีน โดยเฉพาะโรคตับเร้ือรังระยะสุดทาย 

มะเร็งตับ และการปลูกถายตับ แมวาในการศึกษาวัคซีนจะไมไดประเมินความ

ปลอดภัยครอบคลุมถึงผูปวยโรคตับ แตไมมีขอมูลใดท่ีบงชี้วาวัคซีนกอใหเกิด

อาการท่ีไมพึงประสงคในผูปวยกลุมน้ี หากมีไขสามารถรับประทานยาลดไข

พาราเซตามอลได เพื่อลดความเสี่ยงของการชัก 

American Association for the Study of Liver Diseases, 

AASLD. AASLD EXPERT PANEL CONSENSUS STATEMENT: 

VACCINES TO PREVENT COVID-19 IN PATIENTS WITH LIVER 

DISEASE. 2021 [cited 3 June 2021]. Available from:   

https://www.aasld.org/sites/default/files/2021-03/AASLD-

COVID19-VaccineDocument-March162021-FINAL.pdf 
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4.8 โรคอวน 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

“โรคอวน สามารถรับการฉีดวัคซีนโค

วิด 19 ไดอยางปลอดภัย” 

ผูที่มีนํ้าหนัก >100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย (BMI) >35 กิโลกรัมตอตาราง

เมตร ควรไดรับวัคซีน เน่ืองจากมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคโควิด-19 ท่ีรุนแรง  

กรมควบคุมโรค. แนวทางการใหวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณการ

ระบาด ป 64 ของประเทศไทย. 2564 [cited 3 June 2021]. 

Available from:  

https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1729520210301021

023.pdf 

ผูที่มีนํ้าหนักตัวมากมีความเส่ียงในการเกิดโรคโควิด-19 ท่ีรุนแรง 

จากรายงานการเจ็บปวยและเสียชีวิตรายสัปดาห (MMWR) พบวาผูท่ีมีคา BMI 

สูง สัมพันธกับการเกิดโรคโควิด-19 ท่ีรุนแรง จึงควรไดรับวัคซีนเพ่ือปองกัน   

Kompaniyets L, Goodman AB, Belay B, Freedman DS, Sucosky MS, 

Lange SJ, et al. Body Mass Index and Risk for COVID-19-Related 

Hospitalization, Intensive Care Unit Admission, Invasive Mechanical 

Ventilation, and Death - United States, March-December 2020. 

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(10):355-361. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm 

CDC. Vaccine Information for People with Certain Medical 

Conditions. 2021 [cited 3 June 2021]. Available from: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-

precautions/people-with-medical-conditions.html 

WHO ประเมินประสิทธิภาพวัคซีน Sinovac (Phase 3 trial in Brazil) ซ่ึงศึกษา

ใน Healthcare workers treating patients with COVID-19 เม่ือ subgroup 

พบวาวัคซีนมีประสิทธิภาพในการปองกันการติดเช้ือโควิด-19 ในกลุม obesity 

ได 74.9%   

เชนเดียวกับ ผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีน Pfizer (Phase 3 multicenter) 

ซ่ึงศึกษาใน general population เมื่อ subgroup พบวาวัคซีนมีประสิทธิภาพ

WHO. Evidence Assessment: Sinovac/CoronaVac COVID-

19 vaccine. 2021 [cited 3 June 2021]. Available from: 

https://cdn.who.int/media/docs/default-

source/immunization/sage/2021/april/5_sage29apr2021_c

ritical-evidence_sinovac.pdf 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

ในการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุม obesity (BMI ≥ 30 kg/m2) ได 

95.4%  

Supplementary Appendix ของ Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, 

Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety and efficacy of the 

BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine. N Engl J Med. 2020;383(27):2603-

2615.   https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577 

แนะนําใหฉีดวัคซีนในผูปวยโรคอวน ซึ่งเปนโรคตอมไรทอผิดปกติท่ีอยูในภาวะ

คงท่ี  

European Society of Endocrinology, ESE. European 

Society of Endocrinology (ESE)’s statement concerning 

COVID19 vaccination: ‘follow the same recommendations 

for patients with stable endocrine disorders as for the 

general population’. 2021 [cited 3 June 2021]. Available 

from: 

https://www.ese-hormones.org/media/3052/ese-

statement-on-covid-19-vaccinations-for-patients-with-

endocrine-disorders_29-january-2021.pdf 
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4.9 โรคไทรอยด 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

“โรคไทรอยด สามารถรับการฉีดวัคซีนโค

วิด 19 ไดอยางปลอดภัย” 

ฉีดได ไมวาจะเปนโรคไทรอยดแบบใดก็ตาม ไดแก มีกอนที่ตอมไทรอยด คอ

พอก ไทรอยดเปนพิษหรือมีฮอรโมนไทรอยดตํ่า  

สมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย. COVID-19 กับไทรอยด 

(ความรูสําหรับประชาชน). 2564 [cited 3 June 2021]. 

Available from: 

http://www.thaiendocrine.org/th/2021/05/05/covid-19-

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0

%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8

%94%e0%b9%8c-

%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0

%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8

%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3/ 

ผูปวยโรคไทรอยด (ไทรอยดจากภูมิแพ มะเร็งไทรอยด) ควรไดรับวัคซีน

หากสภาวะโรคสงบแลว ปจจุบันยังไมมีหลักฐานท่ีกลาววาผูปวยโรคไทรอยด

เสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคหลังจากไดรับวัคซีน 

American Thyroid Association,  ATA. Novel Coronavirus 

(COVID-19) and the Thyroid: Frequently Asked Questions. 

2021 [cited 3 June 2021]. Available from: 

https://www.thyroid.org/covid-19/coronavirus-frequently-

questions/ 

 แนะนําใหฉีดวัคซีนในผูปวยโรคตอมไรทอผิดปกติท่ีอยูในภาวะคงท่ี ไดแก 

ตอมไทรอยดอักเสบจากภูมิแพ, Grave’s disease 

European Society of Endocrinology, ESE. European 

Society of Endocrinology (ESE)’s statement concerning 

COVID19 vaccination: ‘follow the same recommendations 

for patients with stable endocrine disorders as for the 

general population’. 2021 [cited 3 June 2021]. Available 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

from: https://www.ese-hormones.org/media/3052/ese-

statement-on-covid-19-vaccinations-for-patients-with-

endocrine-disorders_29-january-2021.pdf 
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4.10 โรคภูมิคุมกันบกพรอง (HIV) 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

- ผูปวย HIV ควรไดรับวันซีนโควิด-19 

- ยังไมพบความแตกตางของการสราง

ภูมิคุมกันกับผูท่ีไมติดเชื้อ HIV 

- ยังไมพบความสัมพันธของระดับ CD4+ 

กับระดับภูมิคุมกันตอเชื้อโควิด-19 หลัง

การรับวัคซีนโควิด-19 

- การฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ท่ีรุนแรงได แมวาไมมีขอมูลของประสิทธิภาพ

ในผูปวย HIV มากพอ 

- การตอบสนองตอ vaccine แตกตางกันข้ึนกับระดับ CD4 และปจจัยทาง

สุขภาพของผูรับ vaccine 

- อาการขางเขียงจาก vaccine ไมแตกตางจากประชากรกลุมอ่ืน แนะนําให

รักษาดวยยาตาน HIV อยางตอเนื่อง 

- โรคติดเช้ือฉวยกรณีมีโอกาสรุนแรงอยูควรรักษาจนอาการคงท่ีกอน 

*ขอมูลมีอยูจํากัด คําแนะนําน้ีเปนเพียงความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

1. คําแนะนําการรับวัคซีนโควิด-19 สําหรับผูติดเช้ือ HIV 

(Infographic จาก สมาคมโรคเอดสแหงประเทศไทย)  

http://thaiaidssociety.org/index.php?option=com_content

&view=article&id=199&Itemid=74 

 

- บทความรวมการศึกษาการไดรับวัคซีนโควิด-19 ในผูปวยท่ีติดเชื้อ HIv 

- Oxford/AstraZeneca: การสรางภูมิคุมกันและ AE ระหวางผูท่ีมีเช้ือHIV 

กับผูท่ีไมมีเชื้อ HIV ไมแตกตางกัน 

 

2. Have COVID-19 vaccines been tested in people 

with HIV? (บทความ จาก NEM aidsmap:  Roger Pebody: 

May 2021)  

https://www.aidsmap.com/about-hiv/have-covid-19-

vaccines-been-tested-people-hiv 

 

- People with HIV (PWH) 54 คน อายุ 18-55 ป VL< 50 copies/ml, 

CD4 > 350 cells/uL (result: 592-894) เปรียบเทียบ safety และ 

immunogenicity ภายหลังรับ prime-boost regimen of ChAdOx1 

nCoV-19 กับผูท่ีไมติดเช้ือ HIV (กลุมน้ีไดขอมูลจาก phase 2/3 COV002 

trial) 

- AE ท่ีพบ ไดแก pain, headache, fatigue, chill, joint pain, muscle 

ache ซึ่งไมแตกตางกันระหวาง 2 กลุม 

- Immunogenicity 

3. Frater J et al . Safety and immunogenicity of the 

ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-

CoV-2 in HIV infection. SSRN pre-print, posted online 

19 April 2021. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=382

9931 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

   - Anti-spike IgG responses by ELISA peaked at Day 42 (median 

1440 ELISA units) and were sustained out to Day 56 

   - ไมมีความสัมพันธระหวางระดับ CD4+ T cell count หรืออายุ กับระดับ 

anti-spike IgG response at Day 56 (P=0.93; r=-0.01/P=0.48; r=-0.10) 

   - ELISpot and T cell proliferative responses peaked between 

Day 14 and 28 fter prime and were sustained through to Day 56. 

   - When compared to participants without HIV there was no 

statistical difference in magnitude or persistence of SARS-CoV-2 

spike-specific humoral or cellular responses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องคความรูท่ีสําคัญเก่ียวกับวัคซีนตานโควิด-19  52 

4.11 โรคมะเร็ง 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

- ผูปวยโรคมะเร็งทุกคนควรไดรับวัคซีนโค

วิด-19 

- ผูปวยท่ีกําลังไดรับเคมีบําบัด, กําลังจะ

ไดรับการผาตัดควรปรึกษาแพทยกอนรับ

วัคซีนโควิด-19 

- ผูปวยท่ีรับการรักษาดวยการปลูกถาย

เซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด/ปลูกถายไข

กระดูกหรือภูมิคุนกันบําบัด CAR-T cell 

ควรรับวัคซีนโควิด-19 ภายหลังการรักษา

อยางนอย 3 เดือน 

- ผูปวยมะเร็งทุกคนควรไดรับวัคซีน ไมวาจะพึ่งเปน กําลังรักษา หรือหาย

แลว 

- ผูปวยมะเร็งท่ีไมใชระบบเลือด เชน มะเร็งเตานม มะเร็งปอด มะเร็งลําไส 

   - ไมไดรับยาตานมะเร็ง, ไดรับยามุงเปา/ภูมิคุมกันบําบัด: แนะนํารับวัคซีน 

สามารถฉีดวันเดียวกับวันที่ไดรับยามุงเปา/ภูมิคุมกันบําบัด 

   - ไดรับเคมีบําบัด, กําลังไดรับการผาตัด: ควรพิจารณารับวัคซีน ปรึกษา

แพทยเพื่อพิจารณาระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีประสิทธิภาพวัคซีน

ลดลงหากไดรับเคมีบําบัด 

- ผูปวยมะเร็งระบบเลือดท่ีไดรับการปลูกถายไขกระดูก: ควรฉีดหลังจาก

รักษาครบ 3 เดือน ไปแลว 

1. คําแนะนําวัคซีนและคนไขมะเร็ง (Infographic จาก มะเร็ง

วิทยาสมาคมแหประเทศไทย: เอื้อมแข สุขประเสริฐ; เรียบเรียงจาก

คําแนะนําของสมาคมมะเร็งแหง USA Ver.2.0 10 มีนาคม 2564) 

http://www.thethaicancer.com/index.html 

 

- แนะนําการ Immunization ในผูปวยทุกคนท่ีไดรับ active therapy, แม

ขอมูลดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผูปวยกลุมน้ียังมีจํากัด  

- การฉีดวัคซีนควรหางออกไปอยางนอย 3 เดือน หลัง hematopoietic cell 

transplantation หรือ engineered cellular therapy เพื่อประสิทธิภาพ

ของวัคซีนท่ีสูงท่ีสุด 

- ผูปวยมะเร็งระบบเลือดท่ีไดรับ intensive cytotoxic chemotherapy ควร

รับวัคซีนเม่ือ ANC กลับมาปกติ 

- ผูปวยมะเร็งระบบเลือดท่ีไดรับ Long-term maintenance therapy, 

ผูปวยมะเร็งชนิดกอน สามารถรับวัคซีนไดทุกเม่ือ 

- การฉีดวัคซีนควรหางอยางนอย+/- 2 สัปดาห หากผูปวยมะเร็งจะตองรับ

การผาตัด 

- ยังไมมีรายงานความเส่ียงในการเกิด S/E เพิ่มข้ึนในกลุมผูปวยโรคมะเร็ง 

2. Recommendations of the NCCN COVID-19 

Vaccination Advisory Committee* (สรุปแนวทาง จาก 

NCCN 10/03/2021) https://www.nccn.org/docs/default-

source/covid-19/2021_covid-

19_vaccination_guidance_v2-0.pdf?sfvrsn=b483da2b_56 



องคความรูท่ีสําคัญเก่ียวกับวัคซีนตานโควิด-19  53 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

- ผูดูแลหรือคนรอบขางผูปวยโรคมะเร็งควรไดรับวัคซีน 

- ผูปวยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ควรรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เน่ืองจากผูปวย

กลุมน้ีมีภูมิตานทานตํ่า แรกวินิจฉัย ระหวางรับการรักษา หรือเม่ือรักษาครบ

แลว 

- ผูปวยที่รับการรักษาดวยการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดหรือภูมิคุนกัน

บําบัด CAR-T cell ควรรับวัคซีนโควิด-19 ภายหลังการรักษาอยางนอย 3 

เดือน 

- หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนชวงท่ีอาจมีเม็ดเลือดขาวต่ํารุนแรง (absolute 

neutrophil count < 500/cu.mm.) เน่ืองจากผูปวยอาจมีไขจากการฉีด

วัคซีนซึ่งอาจทําใหสับสนกับภาวะ febrile neutropenia 

3. คําแนะนําการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหผูปวยโรคเลือด (สําหรับ

แพทย) (15 พค 2564) (สมาคมโลหิตวิทยา) 

http://tsh.or.th/Activity/Detail/277 

- ผูปวยที่มีระดับเม็ดเลือดขาวตํ่ารุนแรง แนะนําใหรอจนกระท่ังพนชวงท่ีมีเม็ด

เลือดขาวต่ํารุนแรง แลวรีบจัดใหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทันทีท่ีจํานวนเม็ด

เลือดขาวชนิดนิวโทรฟลเกิน 1,000 เซลลตอไมโครลิตร 

4. แนวทางเวชปฏิบัติการใหวัคซีน COVID-19 (ราชวิทยาลัย

อายุรแพทยแหงประเทศไทย; 7 พฤษภาคม 2020) 

http://www.rcpt.org/index.php/announce/691-

truthaboutcovid-19.html 

ผูปวยมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัดโดย ANC มากกวา 1500 สามารถรับวัคซีนโค

วิด-19 ได 

5. Infographic 

https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi/km_file/km_126.pdf?fbcli

d=IwAR1Rb0GvHL5Jb74zXysSoPF6AI_pjDIe6m5-

cHEBE7WurYhlkY0qQdIj7g0 

หนา 42 18. แนวทางการใหวัคซีนโควิด-19 ในผูปวยโรคเรื้อรัง โดย 

ref จาก

https://www.facebook.com/watch/live/?v=466469774576

867&ref=watch_permalink 
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บทท่ี 3 
ประเด็นคําถามดานการใชยาท่ีพบบอยเก่ียวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สําหรับบุคคลากรทางการแพทย 

 

1. ยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมน  

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

“ผูท่ีใชยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนทุกชนิด 

สามารถรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค    

โควิด-19 ได โดยไมจําเปนตองหยุดการ

ใชยา”    

       ยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนท่ีมีเอสโตรเจนเปนสวนประกอบ มีผลเพิ่มความเส่ียงในการเกิด

หลอดเลือดดําอุดตันไดมากกวาผูท่ีไมใช อยางไรก็ตามภาวะดังกลาวพบไดนอยมากในหญิงไทย 

และยังพบไดนอยกวาในหญิงต้ังครรภซึ่งมีระดับเอสโตรเจนสูงมากตามธรรมชาติ 

       ขอมูล ณ ปจจุบัน ซึ่งรวบรวมการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ใน

สตรีท่ัวโลกและในประเทศไทย ซึ่งมีผูใชยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนอยูดวยเปนจํานวนมาก ไมพบวา

มีการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดําอุดตันแตอยางใด 

       ผูท่ีใชยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนทุกชนิด สามารถรับฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ได โดยไม

จําเปนตองหยุดการใช แตหากยังมีความกังวลใจ และตองการหยุดการใชยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมน 

ควรใชวิธีการคุมกําเนิดอื่นๆ ทดแทนเพ่ือปองกันการต้ังครรภ 

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย 

แหงประเทศไทย 

เรื่อง การฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 และ การใชยา

คุมกําเนิดชนิดฮอรโมน. 2564.  

 

       จากฐานขอมูลกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก็บขอมูลผูปวยลิ่มเลือดอุดตันในปอดในผูปวยชาวไทย

ระหวางปพ.ศ.2559 – 2563 พบประมาณ 200 – 400 รายตอประชากรหน่ึงลานคน โดยการกิน

ยาคุมกําเนิดเปนหน่ึงในปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ี 

       ขอมูลจากองคการอนามัยโลก ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564 พบวา มีรายงานพบผูปวย

ภาวะล่ิมเลือดอุดตันในปอดภายหลังการไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ท่ัวโลกท้ังสิ้น 4,575 ราย 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 

ภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในปอดกับวัคซีนโควิด 19. 

2564.  
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

จากการฉีดกวา 1,800 ลานคน คิดเปนอัตราการเกิดโรคน้ีเพียง 2.5 รายตอประชากรลานคนที่

ไดรับวัคซีน ซ่ึงจะเห็นไดวา ตํ่ากวาอัตราการเกิดในผูไมไดรับวัคซีนอยางมาก 

       วัคซีน Sinovac มีรายงานพบ 7 ราย จากการฉีดไปมากกวา 200 ลานโดส และไมพบ

สัญญาณท่ีบงวาเกิดจากวัคซีนเปนสาเหตุโดยตรง นอกจากน้ีไมเคยมีรายงานผูปวยล่ิมเลือดอุดตัน

ในปอดภายหลังการไดรับวัคซีนดังกลาวในคนไทย ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจึงแนะนําใหฉีด

วัคซีน Sinovac ตอไปได รวมถึงผูมารับบริการฉีดวัคซีนท้ัง 2 ชนิด (Sinovac และ AstraZeneca) 

ไมจําเปนตองหยุดการใชยาคุมกําเนิด เน่ืองจากไมมีความเก่ียวของกับการเพิ่มความเส่ียงในการฉีด

วัคซีน 

       แมจะมีขอมูลวา ยาคุมกําเนิดเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดล่ิมเลือด แตจากความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญเชื่อวา การเกิด thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) ภายหลัง

การไดรับวัคซีน J&J ไมเกี่ยวของกับยาคุมกําเนิด เน่ืองจากเปนภาวะท่ีพบไดนอยมากในผูหญิงอายุ

นอยกวา 50 ปแมวาจะไมใชยาคุมกําเนิดก็ตาม 

       ผูท่ีใชยาคุมกําเนิด สามารถรับวัคซีนท่ี US-FDA รับรองไดทุกชนิด (Pfizer, Moderna และ 

J&J)  โดยไมจําเปนตองหยุดยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนกอนหรือหลังการไดรับวัคซีน 

CDC Recommends Use of Johnson & Johnson’s 

Janssen COVID-19 Vaccine Resume. 2021 

 

       ไมจําเปนตองหยุดยาคุมกําเนิด (ทั้งรูปแบบรับประทาน แผนแปะ หรือวงแหวนคุมกําเนิด) 

กอนหรือหลังการไดรับวัคซีนโควิด-19 

       เน่ืองจากยังไมทราบสาเหตุท่ีแทจริงวาเก่ียวของกับยาคุมกําเนิดหรือไม และการหยุดยาทันที

กอนไดรับวัคซีน ไมไดชวยลดความเส่ียงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจากความ

เส่ียงในการเกิดล่ิมเลือดอุดตันจะยังคงอยูภายหลังการหยุดยาคุมกําเนิดเปนระยะเวลาหนึ่ง การ

FSRH press release: FSRH issues guidance on 

Astra Zeneca COVID-19 vaccine, combined 

hormonal contraception and blood clots. 2021 

 



องคความรูท่ีสําคัญเก่ียวกับวัคซีนตานโควิด-19  57 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

หยุดยาคุมกําเนิดกอนหรือหลังการฉีดวัคซีนโดยปราศจากการเปล่ียนวิธีคุมกําเนิด ยังคงมีความ

เส่ียงในการเกิดล่ิมเลือดอุดตัน ตลอดจนการต้ังครรภได นอกจากน้ีความเส่ียงในการเกิดล่ิมเลือด

อุดตันจากการใชยาคุมกําเนิดต่ํากวาจากการตั้งครรภ ดังน้ัน หากตองการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดล่ิม

เลือดอุดตันในอนาคต สามารถเปล่ียนไปใชการคุมกําเนิดดวยวิธีอื่นได  

       มีการรายงานการเกิด intracranial venous sinus thrombosis หลังจากการฉีดวัคซีนเข็ม

แรกของ AstraZeneca ในผูหญิง 3 ราย ซ่ึงปฏิเสธการใชยาคุมกําเนิดทุกราย 

Marc EW, Beate L, Ludwig N, Pervinder B, Hansjörg 

B, et al. Thrombocytopenia and Intracranial 

Venous Sinus Thrombosis After “COVID-19 

Vaccine AstraZeneca” Exposure. J Clin Med. 

2021;10:1599. 

       ผูที่เกิด Cerebral Venous Sinus Thrombosis With Thrombocytopenia ภายหลังจาก

การฉีดวัคซีน Ad26.COV2.S (วัคซีน J&J) มีจํานวน 12 ราย ท้ังหมดเปนเพศหญิง อายรุะหวาง 18 

– 59 ป พบวา มีเพียง 1 รายท่ีใชยาคุมกําเนิด 

Isaac S, John RS, Allison L, Emily JW, et al. US 

Case Reports of Cerebral Venous Sinus 

ThrombosisWith Thrombocytopenia After 

Ad26.COV2.S Vaccination,March 2 to April 21, 

2021. American Medical Association. JAMA. 2021; 

E1-9. 

       ผูท่ีเกิด Thrombotic Thrombocytopenia ภายหลังจากการฉีดวัคซีน ChAdOx1 nCov-

19 (วัคซีน AstraZeneca) มีจํานวน 5 ราย เปนเพศหญิง 4 ราย อายุระหวาง 32 – 54 ป พบวา 

มี 3 ราย ท่ีใชยาคุมกําเนิดหรือฮอรโมนทดแทน 

Andreas G, Thomas T, Theodore EW, Karin W. 

Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 

nCov-19 Vaccination. N Engl j med 384;22.  
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

       ภาวะล่ิมเลือดอุดตัน เปนภาวะท่ีพบไดนอยในหญิงวัยเจริญพันธุ (5 ถึง 10 คนตอประชากร 

10,000 คน) โดยการใชยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได

ประมาณ 4 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับผูท่ีไมใชยาคุมกําเนิด อยางไรก็ตามอุบัติการณท่ีพบยังนอย (8 

ถึง 10 คนตอประชากร 10,000 คน) เม่ือเทียบกับหญิงต้ังครรภซ่ึงมีฮอรโมนเอสโตรเจนสูงตาม

ธรรมชาติ (20 คนตอประชากร 10,000 คน) 

Monica V, Naomi KT, Rongwei F, Kathryn MCurtis, 

Roger C. A systematic review and meta- analysis 

of venous thrombosis risk among users of 

combined oral contraception. J Gynecol Obstet 

2018; 141: 287–294. 

       ผูที่ใชยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมในขนาดต่ํา (ปริมาณ ethinyl estradiol (EE) 20 mcg) 

มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะล่ิมเลือดอุดตันในปอดนอยกวาผูท่ีใชยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมใน

ขนาดสูง (EE 30 – 40 mcg) 0.75 เทาหรือรอยละ 25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ชวงความเช่ือมั่น

ท่ีรอยละ 95 (95% CI) คือ 0.67 - 0.85) 

Alain W, Marie D, Fanny R, Philippe R, Pierre 

OB. Low dose oestrogen combined oral 

contraception and risk of pulmonary embolism, 

stroke, and myocardial infarction in five million 

French women: cohort study. BMJ 

2016;353:i2002 

       ขอมูลจากท้ัง 8 การศึกษา ไมพบนัยสําคัญทางสถิติในการเพิ่มขึ้นของภาวะล่ิมเลือดอุดตันใน

ผูท่ีใชยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานท่ีมีโปรเจสตินเดี่ยว (Risk Ratio (RR) 0.90, 95% CI 0.57 - 

1.45) หวงคุมกําเนิด (RR 0.61, 95% CI 0.24 - 1.53) และยาคุมกําเนิดชนิดฝง (RR 1.4, 95% CI 

0.6 - 3.4) 

S Mantha, R Karp, , V Raghavan, N Terrin, KA 

Bauer. Assessing the risk of venous 

thromboembolic events in women taking 

progestin-only contraception: meta-analysis 

BMJ 2012;345:e4944  
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2. ยาลดอาการคัดจมูก 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

“แนะนําใหงดยาลดอาการคัดจมูก เชน 

Pseudoephredrine กอนฉีดวัคซีน Sinovac 

24 ชม.”  

“แนะนําใหงดยาลดอาการคัดจมูก เชน Pseudoephredrine กอนฉีดวัคซีน Sinovac 24 

ชม.”  

สถาบันบําราศนราดูร และโรงพยาบาลศรีธัญญา  

         สรุปเหตุการณท่ีเกิดขึ้นวามีผูปวยจํานวน 6 ราย ท่ีจังหวัดระยอง ทุกรายเปนเพศ

หญิง อายุระหวาง 21-54 ป พบอาการผิดปกติทางระบบประสาท ไดแก แขนขาออนแรง 

ชาคร่ึงซีก เกิดขึ้นภายหลังจากไดรับวัคซีน 5-30 นาที ผล CT และ MRI สมองไมพบความ

ผิดปกติ ทุกรายอาการดีขึ้นภายใน 3 วัน ท้ังหมดไดรับวัคซีน Sinovac ล็อตเดียวกัน และ

ท่ีจังหวัดลําปาง จํานวน 1 ราย ซึ่งเปนหญิงอายุ 46 ป 15 นาทีหลังการฉีดวัคซีนมีอาการ

ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อาเจียน พูดไมชัด แขนขาออนแรงคร่ึงซีก CT ไมพบความผิดปกติ

ของเน้ือสมอง แต CT หลอดเลือดพบหลอดเลือดสมองหดตัว แพทยสรุปวาเปนภาวะ

หลอดเลือดแดงหดตัวช่ัวคราว (RCVS) 

แถลงขาวกระทรวงสาธารณสุข. 2564.  

[cited 3 June 2021]. Available from: 

https://www.hfocus.org/content/ 

ไมพบการศึกษาการเกิด RCVS จากการใชวัคซีน covid-19 ในตางประเทศ  

       สามารถหายไดเองภายใน 3 เดือน มักพบในเพศหญิงอายุ 20-50 ป พบไมบอยและ

ยังไมทราบสาเหตุท่ีแนชัด แตในผูปวยเกินคร่ึงเกิดข้ึนหลังชวงหลังคลอด หรือ ไดรับยากลุม 

Vasoactive ไดแก ยาแกปวดไมเกรนกลุม Ergot, Triptans และ Sympathomimetics 

เชน ยาลดอาการคัดจมูก (pseudoephedrine), ยาตานซึมเศรากลุม SSRI หรือ SNRI, 

สารเสพติด โดยพบไดท้ังการไดรับยาคร้ังแรก หรือการใชระยะยาวในขนาดปกติ และสูง

กวาปกติ 

Anne D. Reversible cerebral vasoconstriction 

syndrome: RCVS. Lancet Neurol 2012 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

      ผูปวยอายุ 52 ป มีอาการ RCVS โดยมีประวัติไดรับยา SNRI และยาลดอาการคัด

จมูก (xylometazoline) (ซ่ึงกอนมีอาการผูปวยมีการใชยาลดนํ้ามูก 2-3ครั้งตอวัน และ

ได SNRI มาแลว 1.5 ป 

Hoang P, Stéphanie GL, Persia P, Samuel Y. 

Recurrent thunderclap headaches from 

reversible cerebral vasoconstriction syndrome 

associated with duloxetine, xylometazoline and 

rhinitis medicamentosa. CMAJ 2020 

          ผูปวย RCVS 173 ราย เปนเพศหญิง 71% และมีประวัติเคยไดรับยากลุม 

Vasoactive 49-60%      (ยาลดอาการคัดจมูก 13%) 

Hubert dB, Jean JP, Jérôme M, Caroline A, 

Grégoire B, et al. Primary angiitis of the CNS and 

reversible cerebral vasoconstriction syndrome: a 

comparative study. Neurology 2018 

      มีรายงานการเกิด RCVS ในผูปวยหญิงอายุ 58ป ซ่ึงมีประวัติไดรับยา 

antidepressant และกอนมีอาการไมกี่สัปดาหผูปวยมีใชยาลดอาการคัดจมูกรวมดวย 

Katarina Da, Ryan AM, Mahesh VJ 

, Shadi Y and Linda CW. Reversible cerebral 

vasoconstriction syndrome presenting as an 

isolated primary intraventricular hemorrhage. 

Chinese Neurosurgical Journal 2018 
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5 ยาแกแพชนิดตานฮิสตามีน 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

“ไมมีขอหามใชของยาแกแพหรือยาหอบ

หืดในการรับวัคซีนโควิด-19 แตไม

แนะนําใหใชยาแกแพเพื่อปองกันอาการ

แพกอนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเข็มท่ี 

1” 

คําถามท่ีพบบอยเก่ียวกับวัคซีนโควิด-19 

Q: สามารถใชยาแกแพหรือยาหอบหืดในวันท่ีไดรับวัคซีนไดหรือไม ? 

A : สามารถใชได เนื่องจาก ไมมีขอหามใชของยาแกแพหรือยาหอบหืดในการรับวัคซีนโค

วิด-19  

ACAAI. Frequently Asked Patient Questions 

About the COVID-19 Vaccine. 2021 [cited 3 June 

2021]. Available from:  

https://acaai.org/news/frequently-asked-patient-

questions-about-covid-19-

vaccine#:~:text=Yes%2C%20take%20your%20rou

tine%20medicines,and%20getting%20the%20CO

VID%20vaccines 

ไมแนะนําใหใชยาแกแพเพื่อปองกันอาการแพกอนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เน่ืองจากยาแก

แพไมสามารถปองกันการเกิด Anaphylaxis ได แตจะไปบดบังอาการแพทางผิวหนัง

หากเกิด  Anaphylaxis และทําใหการรักษาลาชาได  

CDC. Interim Considerations: Preparing for the 

Potential Management of Anaphylaxis after 

COVID-19 Vaccination. 2021 [cited 3 June 2021]. 

Available from: 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-

considerations/managing-anaphylaxis.html 

 ขอพิจารณาการใหวัคซีนโควิด-19 เข็มท่ี 2 เม่ือเกิดอาการไมพึงประสงคหลังการไดรับ

วัคซีนเข็มท่ี 1 หากมีอาการไมพึงประสงคจากวัคซีนโควิด-10 ท่ีไมรุนแรงในเข็มท่ีหน่ึง 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คูมือเภสัช

กร:เพื่อใหคําแนะนําเรื่องวัคซีนโควิด-19 แกประชาชน. 

2564 [cited 3 June 2021]. Available from: 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

เชน ผื่น MP rash อาจใหผูปวยรับประทานยาแกแพทีไ่มมีผลขางเคียงทําใหงวงนอน 

เชน Cetirizine หรือ Loratadine กอนฉีดวัคซีนเข็มท่ีสอง 30 นาที 

 

https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi/km_file/km_126.

pdf?fbclid=IwAR1Rb0GvHL5Jb74zXysSoPF6AI_pjDI

e6m5-cHEBE7WurYhlkY0qQdIj7g0 
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6 ยาตานการแข็งตัวของเลือด และ ยาตานเกล็ดเลือด  

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

สามารถฉีดวัคซีนได  

- on warfarin ฉีดไดเม่ือคา INR ต่ํากวา 

upper level ของ therapeutic range  

- on antiplatelet ฉีดได ไมตองหยุดยา 

- on NOACs ฉีดได ไมตองหยุดยา 

- ควรใชเข็มขนาดเล็ก 23G หรือ 25G  

- กดบริเวณที่ฉีดคางไวนานอยางนอย 5 

นาที 

1. กรมควบคุมโรค ถามีภาวะเลือดออกงายหรือหยุดยากเกล็ดเลือดต่ําการแข็งตัวของ

เลือดผิดปกติหรือไดรับยาตานการแข็งตัวของเลือด ใหปรึกษาแพทยท่ีดูแลผูปวยเปน

ประจํา เพื่อพิจารณากอนฉีดวัคซีน 

 

กรมควบคุมโรค กุมภาพันธ 2564 [cited 2 June 2021]. 

Available from: 

https://ddc.moph.go.th/uploads/files/172952021

0301021023.pdf 

2. คูมือเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร ม.อุบลราชธานี  

- ผูปวยโรคเลือดออกงาย หรือไดรับยาตานเกล็ดเลือด/ยาตานการแข็งตัวของ

เลือดท่ีไมใช warfarin (เชน ASA, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel) ไม

ตองหยุดยากอน 

- ถาไดรับยา NOACs ไมตองหยุดยากอน 

- ผูปวยท่ีไดรับยา warfarin กรณีมีผลตรวจระดับ INR ตํ่ากวา 4.0 ภายใน 1 

สัปดาห หรือมีผลระดับ INR กอนหนาน้ีอยูในระดับต่ํากวา 3.0 มาโดยตลอด 

(ไมจําเปนตองหยุดหรือปรับขนาดยาและไมจําเปนตองตรวจ INR กอนรับ

วัคซีน) 

- รับวัคซีนไดโดยใชเข็มฉีดยาขนาดเล็ก 25G หรือ 27G ฉีดท่ีกลามเน้ือตนแขน 

แลวกดตําแหนงท่ีฉีดไวนานประมาณ 5 นาที จากน้ันอาจประคบเย็นตอดวย

นํ้าแข็งหรือเจลเย็น 

คูมือเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร ม.อุบลราชธานี. 2564 

 [cited 2 June 2021]. Available from: 

https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi/km_file/km_126.

pdf?fbclid=IwAR06vQfoJEaTOaitUQp_7SAxBn8mB

ytTwxhQp0iJv1U5_DWeNxGCtR9Dopk 

3. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน  โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน. 2564 [cited 2 June 

2021]. Available from: 

https://www.bangkokhospitalkhonkaen.com/th/ar
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

- การฉีดวัคซีนโควิด 19 เปนการฉีดวัคซีนเขากลามเน้ือ ยาบางตัวเชนยาตาน

เกล็ดเลือดหรือยาละลายล่ิมเลือดอาจจะมีผลทําใหโอกาสเกิดรอยชํ้าหรือ

เลือดออกในช้ันกลามเน้ือไดมากกวาคนท่ัวไป ซ่ึงอาจจะตองกดบริเวณท่ีฉีด

นานกวาปกติ  

- ในกรณีท่ีใชยาวารฟารินควรดูคาระดับของยา (INR) ลาสุดวาไมไดสูงเกินไป

กอนฉีดเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนคือจ้ําเลือดหรือเลือดออกในช้ันกลามเน้ือ 

ticle/1620372125 

 

4. จากโรงพยาบาลอุดรธานี 

ผูท่ีไดรับยา antiplatelet คือ ASA, Clopidogrel, Ticagrelor สามารถฉีดวัคซีนได

ตามปกติ โดยไมตองงดยา 

ผูท่ีไดรับยา Anticoagulation เชน warfarin หรือ NOAC  

- แนะนําใหกดแผลท่ีฉีดนาน 5-10 นาที เพื่อลดอาการชํ้าเลือด  

- Warfarin ใหตรวจ INR กอนฉีด 1-3 วัน โดยฉีดไดเมื่อ INR < 3.0 

- NOAC ฉีดไดโดยไมตองงดยา 

โรงพยาบาลอุดรธานี. 2564  

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://r8way.moph.go.th/r8wayadmin/page/uplo

ads_file/20210517044142.pdf 

 

5. ESC  

- ผูปวยท่ีไดรับ anticoagulant เชน warfarin, DOACS, anti-platelet จะทํา

ใหเพิ่มความเสี่ยง bleeding เม่ือเกิดการบาดเจ็บจากการฉีดยาได ดังน้ันจึง

แนะนําใหใช fine needle (23 or 25 gauge) ในการใหวัคซีน แลวกดบริเวณ

ท่ีฉีดยาคางไวอยางนอย 2 นาที และควรใหขอมูลเก่ียวกับความเส่ียงในการ

เกิดหอเลือดจากการฉีดยาดวย  

European Society of Cardiology (ESC). 12 Apr 

2021  

[cited 2 June 2021]. Available from: 

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-

and-Cardiology/covid-19-and-vaccinations 
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ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

- ผูท่ีได warfarin ใหดูคา INR โดยตองตํ่ากวา upper level ของ therapeutic 

range จึงจะสามารถใหทาง IM ได 

6. จาก Specialist Pharmacy Service อางอิงจาก Public Health England’s 

Immunisation Against Infectious Disease (The Green book) วาวัคซีนตองให

ทาง intramuscular เหมือนขอมูลของ ESC 

เมื่อดูจาก Green book ไดขอมูลดังท่ีกลาวไปขางตน 

 

Specialist Pharmacy Service. 4 June 2021  

[cited 3 June 2021]. Available from: 

https://www.sps.nhs.uk/articles/using-covid-19-

vaccines-in-patients-with-anticoagulation-and-

bleeding-disorders/ Green book. 7 May 2021 

[cited 3 June 2021]. Available from: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/governme

nt/uploads/system/uploads/attachment_data/fil

e/984310/Greenbook_chapter_14a_7May2021.pd

f 

7. Singapore Heart Foundation ในผูท่ีไดรับ anticoagulants เชน warfarin หรือ 

rivaroxaban ใหกดบริเวณที่ฉีดเปนเวลา 5 นาที 

Singapore Heart Foundation. 2021 

[cited 3 June 2021]. Available from: 

https://www.myheart.org.sg/press-and-

media/heart-news/heart-patient-and-covid19-

vaccine/ 
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7 ยาลดอาการปวดศีรษะไมเกรน 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

“ไมจําเปนตองหยุดยาแกปวดศีรษะไม

เกรนท่ีมีสวนผสมของ Ergotamine และ

คาเฟอีน (Cafergot®, Avamigran®, 

Tofago®), ยาในกลุม Triptans 

(Relpax®) รวมถึงยาปองกันไมเกรน 

(Topamax®, Depakine®) กอนรับการฉีด

วัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะผูปวยไมเกรนที่

ทานยาแกปวดเปนประจําทุกวัน การหยุด

ยาเฉียบพลันทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ

อยางรุนแรง (rebound headache)”  

กลุม Ergotamine (Cafergot®, Avamigran®, Tofago®): แนะนําใหงดยา 5 วัน กอน

รับการฉีดวัคซีน SINOVAC  

กลุม Triptan (Relpax®): แนะนําใหงดยา 24 ชั่วโมง กอนรับการฉีดวัคซีน SINOVAC  

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน เหมะจุฑา ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม คณะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา 

กลไกของผลขางเคียงจากวัคซีนโควิด เกิดจากการอักเสบอยางรุนแรง และมีผลตอเน่ือง

ทําใหเสนเลือดหดตัว จึงเปนเหตุผลท่ีควรงดยาท่ีมีผลทําใหเสนเลือดหดตัว เชน ยาแก

ปวดไมเกรน และยาแกหวัด คัดจมูกกลุมท่ีมีฤทธิ์ทําใหกระทบตอเสนเลือดและหัวใจ 

https://www.tnnthailand.com/news/covid19/81174/ 

สถาบันบําราศนราดูร  

 ไมจําเปนตองหยุดยาแกปวดศีรษะไมเกรน เชน ยากลุม acetaminophen ยากลุม 

NSAIDs ยาท่ีมีสวนผสมของ Ergotamine และคาเฟอีน หรือยาในกลุมทริปแทน 

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย. การฉีดวัคซีน

ปองกันโรคโควิด-19 และการใชยารักษาโรคปวดศีรษะไม

เกรน. 2564 [cited 7 June 2021]. Available from: 

http://www.neurothai.org/content.php?id=435  

 

 

 

 



องคความรูท่ีสําคัญเก่ียวกับวัคซีนตานโควิด-19  67 

8 ยาตานการอักเสบชนิดไมใชสเตียรอยด  

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

- ไมแนะนําใหใชยากลุม NSIADs ในการ

ปองกันผลขางเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

ไดรับวัคซีนโควิด-19 

- ดังนั้น หากไมมีเหตุจําเปนตองไดรับยาก

ลุม NSAIDs ควรงดใชยากลุมดังกลาวกอน

การไดรับวัคซีนโควิด-19 24 ช่ัวโมง 

เน่ืองจากมีผลรบกวนการสรางภูมิคุมกันได 

หยุดยา 24 ช่ัวโมงกอนไดรับวัคซีด หากโรคทาง Rheumatic and Musculoskeletal 

สงบ  (ไมมีขอจํากัดในการใชหลังการไดรับวัคซีน) 

1. COVID-19 Vaccine Clinical Guidance Summary 

for Patients with Rheumatic and usculoskeletal 

Diseases (Developed by the ACR COVID-19 Vaccine 

Clinical Guidance Task Force; April 28, 2021) 

https://www.rheumatology.org/Portals/0/Files/COVI

D-19-Vaccine-Clinical-Guidance-Rheumatic-

Diseases-Summary.pdf 

หยุดยากลุม NSAIDs 24 ช่ัวโมงกอนไดรับวัคซีด 2. Infographic (ร.พ. ศรีธัญญา ref กรมควบคุมโรค) 

รวบรวมไวใน คูมือเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร ม.

อุบลราชธานี. 2564 หนา 57 30. Q&A หากมียากินประจํา 

ตองทําอยางไรกอนรับวัคซีน

https://apps.phar.ubu.ac.th/dhi/km_file/km_126.pd

f?fbclid=IwAR1Rb0GvHL5Jb74zXysSoPF6AI_pjDIe6m

5-cHEBE7WurYhlkY0qQdIj7g0  

 

ไมแนะนําใหใชยา OTC เชน ibuprofen aspirin หรือ acetaminophen กอนการรับ

วัคซีนเพื่อปองกันผลขางเคียงท่ีอาจเกิดขึ้น อยางไรก็ตามหากใชยาดังกลาวเปนประจํา

จากเหตุผลตางๆ ควรใชยากอนรับวัคซีน 

3. Preparing for Your COVID-19 Vaccination 

(บทความ ใน CDC; Updated Apr. 19, 2021) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/vaccines/prepare-for-vaccination.html 
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9 ยากดภูมิคุมกัน 

9.1 ยากดภูมิคุมกันชนิดสเตียรอยด  

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

- ผูปวยท่ีมีการใช steroid เปนประจํา 

ควรรับวัคซีนโควิด-19 

- ผูปวยท่ีมีการใช steroid เปนประจําควร

ปรึกษาแพทยกอนรับวัคซีนโควิด-19 

- Prednisone-equivalent dose นอยกวา 20mg/day: ไมจําเปนตองปรับเวลาในการ

ใหยาหรือการใหวัคซีน 

- Prednisone-equivalent dose ต้ังแต 20mg/day: ไมจําเปนตองปรับเวลาในการให

ยาหรือการใหวัคซีน *** 

1. American College of Rheumatology Guidance 

for COVID- 19 Vaccination in Patients With 

Rheumatic and Musculoskeletal Diseases: 

Version 1 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ar

t.41734 

ผูปวยที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับ systemic steroids ขนาด prednisone-equivalent 

dose ตั้งแต 20mg/day มากกวา 1 เดือน ถือเปนกลุมเส่ียงที่ควรไดรับวัคซีนโควิด-19 

2. COVID-19: the green book, chapter 14a 

https://www.gov.uk/government/publications/covi

d-19-the-green-book-chapter-14a 

- prednisone-equivalent dose นอยกวา 20mg/day: ไมปรับยาหรือระยะเวลาใน

การใหวัคซีน 

- prednisone-equivalent dose ต้ังแต 20mg/day 

   - กรณีอาการโรคคงท่ีและกําลังอยูในชวงลดยา ใหวัคซีนได 

   - กรณีอาการโรคไมคงท่ี แนะนําใหวัคซีนไดเม่ือควบคุมอาการใหสงบหรือคงท่ีแลว

การตอบสนองตอวัคซีนอาจลดลงในผูปวยท่ีใชยาขนาด20 มก.ตอวันขึ้นไป 

3. คําแนะนําการใหวัคซีนโควิด-19 ในผูปวยโรคขออักเสบ

และโรคแพภูมิตัวเองกรณีเฉพาะท่ีไดรับยากดภูมิคุมกัน 

(immunosuppressive drugs) หรือยาปรับภูมิคุมกัน 

(immunomodulating  drugs) (สมาคมรูมาติสซั่มแหง

ประเทศไทย; ๒๔พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

http://bit.ly/COVIDVaxRheum 
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9.2 ยากดภูมิคุมกันชนิดไมใชสเตียรอยด 

ขอสรุปของคําแนะนํา รายละเอียดของแตละแหลงขอมูล แหลงขอมูล/เอกสารอางอิง 

- ผูปวยท่ีไดรับยากดภูมิคุมกันควรไดรับ

วัคซีนโควิด-19 

- ผูปวยท่ีไดรับยากดภูมิคุมกันควรปรึกษา

แพทยกอนรับวัคซีนโควิด-19 

- ผูปวยที่ไดรับยา rituximab แนะนําใหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไดเมื่อพน 1 เดือน

หลังไดรับยาดังกลาว หรือกอนใหยาคร้ังแรกอยางนอย 14 วัน 

1. แนวทางเวชปฏิบัติการใหวัคซีน COVID-19 (ราช

วิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย; 7 พฤษภาคม 

2020) 

http://www.rcpt.org/index.php/announce/691-

truthaboutcovid-19.html 

- Hydroxychloroquine, Apremilast, IVIG, Sulfasalazine, Leflunomide, 

Azathioprine, Cyclophosphamide (oral), TNFi: IL-6R; IL-1; IL-17; IL-12/23; IL-

23; Belimumab, oral calcineurin inhibitors: ไมปรับระยะเวลาในการใหวัคซีนหรือ

ใหยา 

- JAK inhibitor: หยุดยา 1สัปดาหหลังจากไดรับวัคซีน 

- Cyclophosphamide IV: หากเปนไปไดควรใหยาหลังใหวัคซีนแตละคร้ังประมาณ 1  

สัปดาห 

- Rituximab: แนะนําใหวัคซีนกอนไดรับยา cycle ถัดไป 4 สัปดาห และเร่ิมยาหลังจาก

ไดรับวัคซีนครบ 2-4 สัปดาห หากควบคุมอาการได 

- Methotrexate: หยุดยา 1-2 สัปดาหหลังจากไดรับวัคซีน กรณีควบคุมอาการได 

**New recommendations regarding mycophenolate, methotrexate, 

acetaminophen, and NSAID timing considerations were added to this 

summary on April 28, 2021 and are being added to the full paper (Version 

2), which has been submitted to Arthritis & Rheumatology for publication. 

(Version 1:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/art.41734) 

 

2. COVID-19 Vaccine Clinical Guidance Summary 

for Patients with Rheumatic and 

Musculoskeletal Diseases (Developed by the 

ACR COVID-19 Vaccine Clinical Guidance Task 

Force) 

https://www.rheumatology.org/Portals/0/Files/COVI

D-19-Vaccine-Clinical-Guidance-Rheumatic-

Diseases-Summary.pdf 
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คลายคลึง COVID-19 Vaccine Clinical Guidance Summary for Patients with 

Rheumatic and Musculoskeletal Diseases  

3. คําแนะนําการใหวัคซีนโควิด-19 ในผูปวยโรคขออักเสบ

และโรคแพภูมิตัวเองกรณีเฉพาะท่ีไดรับยากดภูมิคุมกัน 

(immunosuppressivedrugs) หรือยาปรับภูมิคุมกัน 

(immunomodulating drugs) (สมาคมรูมาติสซ่ัมแหง

ประเทศไทย; ๒๔พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

http://bit.ly/COVIDVaxRheum 

 

  



 
 

 
     


