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ความรู ้เกี่ยวกับวัคซี นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)
วัคซีนโควิด-19 ในโลกตอนนี้มีอยูห่ ลากหลายประเภทและหลายยีห่ อ้ ขึ้นอยูก่ บั ว่าผลิตด้วยวิธีไหน ประเทศไหนผลิตตัวไหนออกมาได้ ก็
จะใช้ตวั นั้นฉีดให้กบั ประชากรในประเทศนั้น เสริ มด้วยวัคซีนที่รับเพิ่มจากต่างประเทศเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันหมู่และลดความ
รุ นแรงต่อการติดเชื้อของโรคและป้ องกันการเสี ยชีวติ
สาหรับประเทศไทย ปัจจุบนั ต้องสั่งซื้อและนาเข้าวัคซีนโควิด-19จากต่างประเทศ รวมถึงยังมีวคั ซีนที่ผลิตในประเทศไทยของเราเองที่อยู่
ในระหว่างการผลิตเพื่อให้คนไทยได้ใช้กนั เองประเทศในราคาที่ถูกลงอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะได้เริ่ มฉีดในปี 2565

ความรู ้เกี่ยวกับวัคซี น COVID-19
ชนิดของวัคซีน โควิด-19 แบ่ งออกเป็ น 4 ชนิด ดังนี้
1.วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม (mRNA)
mRNA vaccines หรื อวัคซี นชนิดสารพันธุกรรม เป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่เคยใช้กบั การพัฒนา
วัคซีนป้ องกันโรคอีโบล่า วัคซีนชนิดนี้จะใช้สารพันธุกรรมของโควิด-19 หรื อเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2
(SARS-CoV-2) เข้าไปกากับการสร้างโปรตีนส่ วนหนาม (spike protein) และทาให้
ร่ างกายสร้างภูมิคุม้ กันต่อเชื้อโควิด-19 ออกมา
วัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบนั ได้แก่ วัคซี นของบริ ษทั Pfizer และ Moderna จากข้อมูลในปัจจุบนั
วัคซีนชนิดนี้มีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันโรคได้ประมาณ 95% ป้ องกันการป่ วยรุ นแรงและป้ องกัน
การเสี ยชีวติ ได้ 100% วัคซีนไฟเซอร์ ของบริ ษทั Pfizer ควรได้รับการฉี ด 2 เข็มเข้ากล้ามเนื้อ
ห่างกัน 3 สัปดาห์ ส่ วน วัคซีนโมเดอร์นา ของบริ ษทั Moderna ควรได้รับการฉี ด 2 เข็มเข้า
กล้ามเนื้อ ห่างกัน 4 สัปดาห์
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2.วัคซี นชนิดใช้ ไวรั สเป็ นพาหะ

(Recombinant viral vector vaccine)

หรื อวัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็ นพาหะ พัฒนาโดยการนาไวรัสที่ถูกทาให้อ่อนฤทธิ์ลงแล้ว หรื อไม่สามารถแบ่งตัว
ได้อีก มาตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อใช้เป็ นพาหะ แล้วฝากสารพันธุกรรมของโควิด-19 เข้าไป ทาให้ร่างกาย
สร้างภูมิคุม้ กันขึ้นมา ซึ่งเทคนิคนี้เป็ นวิธีที่สามารถกระตุน้ ภูมิคุม้ กันได้ดี เนื่องจากเลียนแบบการติดเชื้อที่
ใกล้เคียงธรรมชาติ
ปัจจุบนั วัคซีนชนิดนี้ที่ใช้กนั แพร่ หลายมี 4 แบรนด์ ได้แก่ ไวรัสอะดีโนของชิมแพนซี
(Chimpanzee adenovirus) โดยบริ ษทั AstraZeneca (แอสตร้าเซนเนก้า) มี
ประสิ ทธิภาพป้ องกันอาการประมาณ 70 - 80% ป้ องกันการเสี ยชีวติ ได้ 100% , ไวรัสอะดีโนของ
มนุษย์สายพันธุ์ 5 (Human adenovirus type 5) โดยบริ ษทั CanSinoBio มี
ประสิ ทธิภาพป้ องกันอาการประมาณ 60% , ไวรัสอะดีโนของมนุษย์สายพันธุ์ 26 (Human
adenovirus type 26) โดยบริ ษทั Johnson and Johnson (จอห์นสันแอนด์จอห์น
สัน) มีประสิ ทธิภาพป้ องกันอาการประมาณ 64 - 72% และ ไวรัสอะดีโนของมนุษย์สายพันธุ์ 5 และ
26 (Human adenovirus type 5 and26) โดยบริ ษทั Gamaleya ของรัสเซีย มี
ประสิ ทธิภาพป้ องกันอาการประมาณ 90%
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3.วัคซีนทีท่ าจากโปรตีนส่ วนหนึ่งของเชื้อ(Protein-based vaccine)
หรื อวัคซีนที่ทาจากโปรตีนส่ วนหนึ่งของเชื้อ ไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) โดยการ
นาเอาโปรตีนบางส่ วนของโควิด-19 เช่น โปรตีนส่ วนหนาม มาผสมกับสารกระตุน้ ภูมิ ก่อนฉี ดเข้า
ร่ างกาย แล้วนามาผสมกับสารกระตุน้ ภูมิ เมื่อฉี ดเข้าไปแล้วจะกระตุน้ ให้ร่างกายสร้างภูมิคุม้ กันต่อเชื้อ
ไวรัส ใช้กนั มานานแล้ว เพราะเป็ นเทคนิคที่ใช้ผลิตวัคซี นไข้หวัดใหญ่ และวัคซี นตับอักเสบชนิดบี
วัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบนั คือ วัคซีนแบรนด์ Novavax ซึ่งผลิตจาก baculovirus และใช้
Matrix M เป็ นตัวกระตุน้ ภูมิ มีประสิ ทธิภาพป้ องกันอาการประมาณ 60 - 90% ป้ องกันการ
เสี ยชีวติ ได้ 100%
4.วัคซีนชนิดเชื้อตาย(Inactivated vaccine)
วัคซีนกลุ่มนี้ผลิตโดยนาไวรัสโรคโควิด-19 มาเลี้ยงขยายจานวนมาก และนามาทาให้เชื้อตาย การฉี ด
วัคซีนจะกระตุน้ ให้ร่างกายสร้างภูมิคุม้ กันต่อไวรัสทุกส่ วน เสมือนได้รับเชื้อไวรัสโดยตรงแต่ไม่ทาให้
เกิดโรค เพราะเชื้อตายแล้ว เทคโนโลยีน้ ีเป็ นวิธีที่ใช้กบั วัคซีนตับอักเสบเอ โปลิโอชนิดฉี ด จึงมี
ความคุน้ เคยในประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยมานาน แต่เนื่องจากการเพาะเลี้ยงไวรัสต้องใช้ความ
ระมัดระวังมาก ทาให้ผลิตได้ชา้ และมีราคาแพง วัคซีนที่มีใช้ในปั จจุบนั ได้แก่ วัคซี นซิ โนแวค ของ
บริ ษทั Sinovac มีประสิ ทธิภาพป้ องกันอาการประมาณ 50 - 70% ป้ องกันการเสี ยชีวติ ได้
100%
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7 ข้ อปฏิบตั ิ ก่ อนฉีดวัคซีนโควิด-19
1.สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนให้งดออกกาลังกายหนัก หรื อยกน้ าหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2.วันที่ฉีดควรกินน้ าอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรื อของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3.ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก
4.หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริ เวณที่ฉีด 30 นาที
5.ถ้ามีไข้ หรื อปวดเมื่อยมากทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ดซ้ าได้ถา้ จาเป็ น
แต่ให้ห่าง 6 ชัว่ โมง ห้ามกินยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
6.การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือนและ
7.ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตาแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที
อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้น เช่น
1. อาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เองภายใน 3 วัน เป็ นอาการทัว่ ๆ เช่น มีไข้ต่าๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ หรื อปวด บวม แดง คัน
หรื อซ้ าบริ เวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย รู ้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หรื อมีอาการชาเฉพาะที่
2. อาการรุ นแรง พบได้ไม่บ่อยหรื อพบได้นอ้ ย เช่น มีกอ้ นบริ เวณที่ฉีดยา เวียนศีรษะ มึนงง ใจสั่น ปวดท้อง อาเจียน ความอยากอาหาร
ลดลง เหงื่อออกมากผิดปกติ ต่อมน้ าเหลืองโต ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชักหมดสติ อาการเหมือนเป็ นไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ
เจ็บคอ น้ ามูกไหล
3. อาการแพ้วคั ซีน เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะรุ นแรง ความดันตก หลอดลมตีบ หายใจลาบาก มีผนื่ ขึ้นตามตัว หากพบว่ามีอาการรุ นแรง
หลังการฉีดวัคซีนควรรี บพบแพทย์ทนั ที่ พยายามอย่าเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีน หรื อใช้แขนยกของหนักๆ อย่างน้อย 2 วัน ถ้ามีไข้ หรื อ
ปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม 1 เม็ด และรับประทานซ้ าได้โดยห่างกัน 6 ชัว่ โมง เมื่อพักรอ
ดูอาการครบ 30 นาที เจ้าหน้าที่จะทาการวัดความดันโลหิตอีกครั้งก่อนกลับ และเมื่อกลับบ้านแล้วยังต้องสังเกตอาการของตัวท่าน
เองต่ออีก 48-72 ชัว่ โมง หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่ งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทนั ที
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