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วััคซี่นต่่างๆ รืวัมทัี่�งวััคซี่นท่ี่�ใช้ใ้นการืป้้องกันโรืคโควิัด-19 นั�นที่ำาข้ึ้�นโดยการืใช้ไ้วัรืสัช้นดิท่ี่�ไม่เป้น็
อันต่รืาย หรือืใช้้ช้ิ�นส่วันขึ้องไวัรืสัเพืื่�อกรืะต่้้นการืต่อบสนองขึ้องภููมิค้้มกัน การืต่อบสนอง 
ขึ้องภูมูคิ้้มกันเหล่่าน่�สามารืถหยด้ยั�งไม่ให้เรืาเจ็็บป่้วัยด้วัยโรืคโควิัด-19 ได้

วััคซ่ีนเหล่่าน่�ไม่ไดใ้ช้้เพืื่�อการืรืกัษาโรืคโควิัด-19 แล่ะไม่ได้ป้้องกันคนจ็ากการืติ่ดเช้ื�อซีารืส์โคว่ัที่ ู
(SARS-CoV-2) ท่ี่�เป้็นสาเหต่้ขึ้องโรืคโควิัด-19 เสมอไป้ แต่่วััคซี่นเหล่่าน่�สามารืถป้้องกัน 
คนส่วันใหญ่่จ็ากการืเจ็็บป้่วัยด้วัยอาการืร้ืนแรืง การืท่ี่�ต้่องเขึ้้ารืบัการืรืกัษาท่ี่�โรืงพื่ยาบาล่  
หรือืเส่ยช้่วิัต่จ็ากโรืคโควิัด-19 นอกจ็ากน่�วััคซี่นเหล่่าน่�ยังช้่วัยล่ดภูารืะท่ี่�โรืคโควิัด-19 ม่ต่่อ 
รืะบบการืดแูล่สข้ึ้ภูาพื่ด้วัย

คนส่วันหน้�งมค่วัามกังวัล่เพื่รืาะว่ัาวััคซีน่เหล่่าน่�ได้รืบัการืพื่ฒันาขึ้้�นมาอยา่งรืวัดเรืว็ัแมว่้ัาเที่คโนโล่ย่
ท่ี่�ใช้ใ้นการืผลิ่ต่วััคซี่นเหล่่าน่�จ็ะอยู่บนพื่ื�นฐานการืศ้ึกษาท่ี่�ม่มายาวันานหล่ายสิบป้ี ก็ยังม่คำาถาม
เก่�ยวักับควัามป้ล่อดภัูยขึ้องวััคซีน่ ป้รืะสิที่ธิภิูาพื่ขึ้องวััคซีน่ แล่ะผล่ขึ้า้งเค่ยงต่่างๆ ท่ี่�อาจ็เกิดขึ้้�นจ็าก
การืใช้้วััคซี่น โดยภูาพัรวม ความเสี�ยงจากผลิข้างเคียงที�รุนแรงจากการได้รบัวัคซีีนมีน้อยกว่า
ความเสี�ยงจากการติิดแลิะป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาก ทัี่�งน่�ทัี่�งนั�นพื่วักเรืาจ็ะได้เรืย่นรูืเ้พื่ิ�มขึ้้�นอ่ก
มากในเรืื�องอาการืขึ้า้งเค่ยงต่่างๆ แล่ะผล่อันไม่พื่ง้ป้รืะสงค์เมื�อมค่นได้รืบัการืฉ่ีดวััคซีน่เพื่ิ�มขึ้้�น 

การืที่ำาให้ที่้กคนได้เข้ึ้าถ้งวััคซี่นเหล่่าน่�เป้็นเรืื�องสำาคัญ่เพื่ื�อช้่วัยช้่วิัต่คนแล่ะหย้ดยั�งการืแพื่รื ่
รืะบาดใหญ่ข่ึ้องไวัรืสัโคโรืนา 

วัคซีนีใหม่ๆ  สามารถช่ว่ยป้องกันโรคโควิด–19 
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ภููมิค้้มกันหมู่เป้็นคำาท่ี่�ใช้้เรืย่กภููมิค้้มกันขึ้องช้้มช้น เมื�อสมาชิ้กส่วันมากขึ้องช้้มช้นม่ภููมิค้้มกัน 
การืติ่ดเช้ื�อช้นดิใดช้นดิหน้�ง ซี้�งอาจ็จ็ะเกิดขึ้้�นจ็ากการืท่ี่�พื่วักเขึ้าหายป่้วัยจ็ากการืติ่ดเช้ื�อ หรือืเกิด
จ็ากการืท่ี่�พื่วักเขึ้าได้รืบัการืฉ่ีดวััคซีน่ กรืะทัี่�งมค่นท่ี่�มภู่มูคิ้้มกันอ่อนแอเหลื่อนอ้ยล่ง ส่งผล่ให้เช้ื�อ
ไมม่ก่ารืแพื่รืก่รืะจ็ายต่่อไป้ได้อ่ก 

โล่กม่ควัามหวัังท่ี่�จ็ะไป้สู่การืสรื้างภููมิค้้มกันขึ้องช้้มช้นต่่อโรืคโควิัด-19 โดยการืฉ่ีดวััคซี่น 
ใหกั้บคนในจ็ำานวันท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อต่่อการืสรืา้งภูมูคิ้้มกันหมู ่เรืื�องน่�อาจ็ที่ำาได้ยากเพื่รืาะ:

•  มค่นจ็ำานวันไม่มากพื่อท่ี่�ได้รืบัการืฉ่ีดวััคซีน่โควิัด-19
•  คนในที่้กป้รืะเที่ศึแล่ะจ็ากหล่ายพื่ื�นท่ี่�ท่ี่�แต่กต่่างกันในแต่่ล่ะป้รืะเที่ศึจ็ำาเป้็นต้่องได้รืับ 

การืฉ่ีดวััคซีน่
•  การืกล่ายพัื่นธิ้ง์ขึ้องไวัรืสัโคโรืนา อาจ็ส่งผล่ใหวั้ัคซีน่มป่้รืะสิที่ธิภิูาพื่ล่ดล่ง
•  ต้่องใช้้เวัล่าอ่กนานกว่ัาท่ี่�เยาวัช้นแล่ะเด็กๆ ที่้กคนจ็ะได้รืบัการืฉ่ีดวััคซ่ีน ทัี่�งน่� ป้รืะเที่ศึจ่็น 

ได้พื่ิจ็ารืณาอนม้ัติ่การืใช้้วััคซี่นซีิโนแวัคในเด็กกล่้่มอาย้สามป้ีขึ้้�นไป้ ป้รืะเที่ศึสหรืฐัฯ แคนาดา 
แล่ะบางป้รืะเที่ศึในย้โรืป้ได้อน้มัติ่แล่ะฉ่ีดวััคซ่ีนไฟเซีอรื์ให้เยาวัช้นอาย้ 12 ขึ้้�นไป้แล้่วั  
แล่ะขึ้ณะน่�ม่การืศ้ึกษาวิัจั็ยการืใช้้วััคซ่ีนไฟเซีอรื์แล่ะโมเดอรื์นาในเด็กกล่้่มอาย้ตั่�งแต่่  
6 เดือนขึ้้�นไป้ โดยคาดว่ัาจ็ะแล้่วัเสรืจ็็ในช้ว่ังป้ล่ายปี้ 2564

ขึ้้อมูล่เรืื�องวััคซ่ีนช้นิดต่่างๆ จ็ะกำาหนดแยกต่ามส่ตั่วัอักษรื: วััคซี่นกล่้่มเอ็มอารืเ์อนเอ (mRNA 
vaccines) ใช้้ส่เขึ้ย่วั, วััคซีน่กล่้่มเช้ื�อเป้น็ (viral vector vaccines) ใช้ส่้แดง แล่ะ วััคซีน่กล่้่มเช้ื�อ
ต่าย (inactivated vaccines) ใช้้ส่นำาเงนิ 

ภููมคิุ้มกันหมูค่่ออะไร

ถ้าพวกเราปลอดภัย
เพ่ือนๆ ของพวกเราก็ปลอดภัยด้วย

– ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสนทนากลุ่ม
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แนวทางการผลิตวัคซนี

BNT162b2 ของบรษัิท
โคเมอรเ์นที ไฟเซอร/์
ไบโอเอนเทค

mRNA-1273 ของบรษัิท
โมเดอรน์า 

CVnCoV ของบรษัิท
เคียวแวค

ชือ่วัคซนีและผูผ้ลิต

สปุตนกิ วี/ แกมโควิดแวค
ของบรษัิท
กามาเลยา

AZD1222 ของบรษัิท
แอสตราเซเนกา/
อ็อกซฟ์อรด์ 
ในความรว่มมอืกับ
สยามไบโอไซเอนซ์

โคแวคซนิของบรษัิท
ภารตั ไบโอเทค

BBIBP-CorV ของบรษัิท
ซโินฟารม์ – ปักก่ิง

โคโรนาแวค ของบรษัิท
ซโินแวค

ได้รบัอนมุติั(ใช)้
ในประเทศไทย1,2

ได้รบัคําแนะนาํ
จากองค์การ
อนามยัโลก 

ผลท่ีได้จากโครงการศึกษาวิจัย
ทางคลินกิ(การวิจัยในมนษุย)์ ระยะเวลาการฉีดวัคซนี*

ยังไม่มกีารจัดหา

ใช้กับคนไทย
และคนต่างชาติ

ย่ืนเอกสารเพ่ือ
ขอข้ึนทะเบยีนแล้ว

ย่ืนเอกสารเพ่ือ
ขอข้ึนทะเบยีนแล้ว

ใช้กับคนไทย
และคนต่างชาติ

ยังไม่มผีลการศึกษา 
(อยู่ในการศึกษาระยะท่ีสาม)

2 เขม็
ห่างกัน 4 สัปดาห์   

2 เขม็
ห่างกัน 28 วัน  

2 เขม็
ห่างกัน 21 วัน

2 เขม็ หา่งกัน 
10–12 สัปดาห์ 
ปรมิาณการใช้
แตกต่างกันไปตาม
การศึกษาในแต่ละประเทศ 

2 เขม็ หา่งกัน 21 วัน

2 เขม็ 
ห่างกัน 4 – 6 สัปดาห์ 

2 เขม็ 
ห่างกัน 21 - 28 วัน  

2 เขม็
ห่างกัน 14 หรอื 28 วัน

มปีระสิทธภิาพป้องกัน
การเจ็บปว่ยได้ 94.1%

มปีระสิทธภิาพป้องกัน
การเจ็บปว่ยได้ 95%

มปีระสิทธภิาพ 76% ในการปอ้งกัน
การเจ็บปว่ยได้ และมปีระสิทธภิาพ 100% 
ในการปอ้งกันการ(เจ็บปว่ยท่ีต้อง)
นอนในโรงพยาบาลและการเสียชวิีต

Ad26.COV2.S ของบรษัิท
จอหน์สันแอนด์
จอหน์สัน

1 เข็ม

มปีระสิทธภิาพ 61–72% ในการปอ้งกัน
การเจ็บปว่ย และมีประสิทธภิาพ 100% 
ในการปอ้งกันการ(เจ็บปว่ยท่ีต้อง)
นอนในโรงพยาบาลและการเสียชวิีต

(ผลระหว่างการศึกษา)
มปีระสิทธภิาพ  91.6 % ในการปอ้งกัน
การเจ็บปว่ย 

(ผลระหว่างการศึกษา) มปีระสิทธภิาพ 78%
ในการปอ้งกันการเจ็บปว่ยเล็กนอ้ย 
ปานกลาง และรุนแรง และมปีระสิทธภิาพ 
100 % ในการป้องกันการ(เจ็บปว่ยท่ีต้อง)
นอนในโรงพยาบาลและเสียชวิีต 

มปีระสิทธภิาพ 78.1 % ในการปอ้งกัน
การเจ็บปว่ย และ 78.7% ในการป้องกัน
การ(เจ็บปว่ยท่ีต้อง)นอนในโรงพยาบาล 
ใชใ้นผูใ้หญ่กลุ่มอาย ุ18–59 ป ี 

มปีระสิทธภิาพ 51-84 % ในการปอ้งกัน
การเจ็บปว่ย 85-100% ในการป้องกัน
การ(เจ็บปว่ยท่ีต้อง)นอนในโรงพยาบาล 

ส่งคําส่ังเพ่ือสรา้งโปรตีนสไปค์
ให้เข้าสู่เซลล์ในรา่งกายของเราได้ 
เพ่ือกระตุ้นระบบภมูคิุ้มกัน
ในรา่งกาย

แนวทางการผลิตโดยใช้
เอ็มอารเ์อนเอ (mRNA)
/รหสัพันธกุรรม 

การใชไ้วรสัเชือ้เปน็ท่ีไมเ่ปน็อันตราย
เพ่ือส่งพันธกุรรมมาสรา้งโปรตีนสไปค์
ให้เข้าสู่เซลล์ในรา่งกายของเราได้ 
ท้ังนีร้ะบบภมูคิุ้มกันในรา่งกายจะถกู
กระตุ้นข้ึนมา

แนวทางการผลิตโดยใช้
เชือ้เป็น (Viral vector
approach)

ใชไ้วรสัโคโรนาเช้ือตาย
ท่ีไม่มอัีนตราย เพ่ือกระตุ้น
การตอบสนองของภมิูคุ้มกัน
ในรา่งกาย 

แนวทางการผลิตโดยใช้
วัคซนีเชือ้ตาย
(Inactivted approach)

แนวทางการผ่ลิต่วัคซีนีโควิด-19

1  คณะกรืรืมการือาหารืแล่ะยาไที่ย (อย. ไที่ย), กรืะที่รืวังสาธิารืณส้ขึ้, ‘สถานะวััคซ่ีนโควิัด-19 ขึ้องป้รืะเที่ศึไที่ย อัพื่เดที่ข้ึ้อมูล่ ณ วัันท่ี่� 24 มิถ้นายน 2564’  
[การืนำาขึ้อ้มลู่มาเสนอในแบบรูืป้ภูาพื่ท่ี่�เขึ้า้ใจ็งา่ย - infographic],  https://www.fda.moph.go.th/Pages/CV_Infographic.html, (accessed 29 June 2021). 
(เขึ้า้ดเูว็ับไซีต์่วัันท่ี่� 29 มิถน้ายน 2564)

2  สมาคมพื่ยาบาล่ด้านการืป้อ้งกันแล่ะควับคม้โรืคติ่ดเช้ื�อ (สพื่ป้รื.), ‘แนวัที่างการืให้วััคซ่ีนโควิัด 19 ในสถานการืณก์ารืรืะบาด ปี้ 2564 ขึ้องป้รืะเที่ศึไที่ย เดือนมิถน้ายน
 2564’, กรืมควับคม้โรืค, 2564, , https://www.thainapci.org/2021/wp-content/uploads/2021/06/แนวัที่างการืใหวั้ัคซีน่โควิัด19_ป้รืบัป้ร้ืง_final01062564.
pdf, (เขึ้า้ดเูว็ับไซีต์่วัันท่ี่� 29 มิถน้ายน 2564)

แนวัป้ฏิิบติั่การืดำาเนนิการืขึ้องแต่่ล่ะป้รืะเที่ศึอาจ็แต่กต่่างกันไป้ขึ้้�นอยู่กับจ็ำานวันการืติ่ดเช้ื�อ/ป้ว่ัย จ็ำานวันวััคซ่ีนท่ี่�ม ่แล่ะผล่การืศ้ึกษาวิัจั็ยวััคซีน่ท่ี่�เรืาเรืย่นรูืต้่ามรืะยะเวัล่าท่ี่�กำาหนดไว้ั 

https://www.fda.moph.go.th/Pages/CV_Infographic.html, (accessed 29 June 2021)
https://www.thainapci.org/2021/wp-content/uploads/2021/06/แนวทางการให้วัคซีนโควิด19_ปรับปรุง_final01062564.pdf
https://www.thainapci.org/2021/wp-content/uploads/2021/06/แนวทางการให้วัคซีนโควิด19_ปรับปรุง_final01062564.pdf
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การืบอกว่ัาวััคซ่ีนไวัรืสัโควิัด-19 แต่่ล่ะช้นิดม่ป้รืะสิที่ธิภิูาพื่เพื่่ยงใดเป้็นเรืื�องยากท่ี่�จ็ะอธิบิาย 
ใหช้้ดัเจ็น ด้วัยเหต่ผ้ล่หล่ายป้รืะการื: 
•  คนแต่่ล่ะคนม่การืต่อบสนองต่่อวััคซีน่โควิัด-19 แต่กต่่างกัน
• โดยทัี่�วัไป้ วััคซีน่ต่่างๆ ให้ป้รืะสิที่ธิภิูาพื่ในกล่้่มคนอายน้อ้ยได้ด่กว่ัากล่้่มคนท่ี่�อายม้าก
•  โครืงการืวิัจั็ยที่างคลิ่นิกขึ้องวััคซี่นม่การืที่ดสอบเพื่ื�อวััดเรืื�องต่่างๆ แต่กต่่างกันออกไป้  

โดยบางโครืงการืที่ำาการืที่ดสอบเฉีพื่าะกล่้่มคนท่ี่�ม่อาการืป้่วัยด้วัยโรืคโควิัด-19 ในขึ้ณะท่ี่� 
บางโครืงการืที่ำาการืที่ดสอบที่ก้คนไมว่่ัาจ็ะมอ่าการืหรือืไม่

•  โครืงการืวิัจั็ยที่างคลิ่นกิบางโครืงการืรืบัผูเ้ขึ้า้รืว่ัมวิัจั็ยหล่ากหล่ายกล่้่ม อาทิี่ ผูใ้หบ้รืกิารืที่าง
ด้านสาธิารืณสข้ึ้ซี้�งเป้น็กล่้่มท่ี่�มค่วัามเส่�ยงต่่อโรืคโควิัด-19 มากกว่ัากล่้่มอื�น 

•  ไวัรืสัโคโรืนาม่การืกล่ายพื่ันธิ้อ์ย่างต่่อเนื�อง ส่งผล่ให้วััคซี่นบางกล่้่มม่ป้รืะสิที่ธิภิูาพื่ล่ดล่ง 
เมื�อเจ็อกับไวัรืสัสายพื่นัธิ้ใ์หม่

•  หล่ายป้รืะเที่ศึที่ำาโครืงการืวิัจั็ยโดยมส่ภูาพื่เงื�อนไขึ้แวัดล้่อมต่่างกัน บางป้รืะเที่ศึมก่ารืรืะบาด
ขึ้องสายพื่ันธิ้ท่์ี่�แพื่รืก่รืะจ็ายได้เรืว็ัมาก บางป้รืะเที่ศึพื่บการืรืะบาดในผูใ้ห้บรืกิารืที่างด้าน
สาธิารืณสข้ึ้เป้น็ส่วันใหญ่่ ในขึ้ณะท่ี่�บางป้รืะเที่ศึพื่บการืรืะบาดเฉีพื่าะบางกล่้่มอายเ้ท่ี่านั�น

•  โครืงการืวิัจั็ยไม่ได้ดำาเนินการืศ้ึกษาแบบเป้รื่ยบเท่ี่ยบป้รืะสิที่ธิิภูาพื่รืะหว่ัางวััคซี่น 
ต่่างช้นดิกัน 

•  วััคซี่นบางช้นิดอาจ็ม่ป้รืะสิที่ธิิภูาพื่ด่กว่ัาในการืใช้้ป้้องกันไม่ให้คนม่อาการืป่้วัยร้ืนแรืง 
แล่ะเส่ยช่้วิัต่จ็ากโรืคโควิัด-19 มากกว่ัาการืป้้องกันไมใ่หค้นได้รืบัเช้ื�อ

วััคซี่นโควิัด-19 ส่วันใหญ่่ต้่องฉ่ีด 2 เข็ึ้ม เนื�องจ็ากวััคซ่ีนต้่องการืเวัล่าในการืกรืะต้้่นภููมิค้้มกัน 
ใหท้ี่ำางาน โดยจ็ะม่ป้รืะสิที่ธิภิูาพื่เต็่มท่ี่�หลั่งการืฉ่ีดเขึ้ม็ท่ี่� 2 แล้่วั 2 สัป้ดาห ์วััคซีน่จ็อห์สันแอนด์
จ็อหน์สัน ท่ี่�ใช้ก้ารืฉ่ีดเพื่่ยง 1 เขึ้็ม จ็ะใหป้้รืะสิที่ธิภิูาพื่เพื่ิ�มขึ้้�นหลั่งจ็ากฉ่ีดผา่นไป้รืะยะเวัล่าหน้�ง 
โดยหลั่งการืฉ่ีดผา่นไป้ 28 วััน จ็ะมป่้รืะสิที่ธิภิูาพื่เพื่ิ�มมากขึ้้�นเมื�อเท่ี่ยบกับการืฉ่ีดผา่นไป้ 14 วััน 
ผู้ท่ี่�ได้รืบัการืฉ่ีดวััคซ่ีนแล้่วัอาจ็จ็ำาเป้็นต้่องได้รืบัการืฉ่ีด “กรืะต้้่น” ที่้กป้ี เพืื่�อป้้องกันไวัรืสั 
กล่ายพื่นัธิ้ห์รือืเพืื่�อเป้น็การืกรืะต่้้นภูมูคิ้้มกันอย่างต่่อเนื�อง

ผู้ท่ี่�สัมผัสกับเชื้�อโควิัด-19 สามารืถม่อาการืป่้วัยเกิดขึ้้�นได้ก่อนท่ี่�วััคซ่ีนท่ี่�พื่วักเขึ้าได้รืับ 
จ็ะม่ป้รืะสิที่ธิภิูาพื่เต็่มท่ี่� คนท่ี่�ได้รืบัวััคซี่นครืบแล้่วัก็ยังม่ควัามเป้น็ไป้ได้ท่ี่�จ็ะได้รืบัเชื้�อโควิัด-19 
แต่่จ็ะม่อาการืเจ็็บป่้วัยน้อยหรือืร้ืนแรืงน้อยกว่ัาคนท่ี่�ยังไม่ได้รืบัการืฉ่ีดวััคซ่ีน ผู้ท่ี่�ได้รืบัการื 
ฉ่ีดวััคซี่นครืบแล้่วัอาจ็จ็ะม่โอกาสท่ี่�จ็ะส่งผ่านเช้ื�อไวัรืสัโควิัด-19 ได้น้อยกว่ัาคนท่ี่�ยังไม่ได้รืบั 
การืฉ่ีดวััคซีน่ ทัี่�งน่�ยงัต้่องมก่ารืวิัจั็ยเพิื่�มขึ้้�นเพืื่�อยืนยนัขึ้อ้มลู่น่�

วัคซีนีโควิด-19ใหมแ่ต่่ละช่นดิ 
มปีระสิทธิิภูาพเพียงใด? 



วััคซี่นโควิัด-19 ท่ี่�ม่อยู่ในขึ้ณะน่�ม่ควัามป้ล่อดภัูยแล่ะม่ป้รืะสิที่ธิภิูาพื่ ดังนั�นแที่นท่ี่�จ็ะรือวััคซี่นท่ี่�ด่
กว่ัาน่� สิ�งสำาคัญ่ท่ี่�ส้ดท่ี่�เรืาสามารืถที่ำาได้คือการืสรืา้งควัามมั�นใจ็ว่ัาที่้กคนจ็ะเขึ้้าถ้งวััคซ่ีนต่่างๆ  
ท่ี่�มอ่ยู ่เพื่รืาะการืแพื่รืร่ืะบาดขึ้องไวัรืสัโคโรืนายังคงเพื่ิ�มสงูขึ้้�นทัี่�วัโล่ก ไวัรืสักล่ายพัื่นธิ้ม์ก่ารืติ่ดต่่อ
ได้ง่าย รืวัมทัี่�งบางสายพื่ันธิ้ท์ี่ำาให้คนป้่วัยร้ืนแรืงขึ้้�นแล่ะเพื่ิ�มควัามจ็ำาเป้็นในการืเขึ้้ารืบัการืรืกัษา 
ในโรืงพื่ยาบาล่มากขึ้้�นบางสายพื่ันธิ้ส์ามารืถซี่อนจ็ากรืะบบภููมิค้้มกันได้ เรืาจ็ำาเป้็นต้่องหย้ดยั�ง 
การืแพื่รืร่ืะบาดขึ้องไวัรืสั แล่ะหนที่างท่ี่�ด่ท่ี่�ส้ดคือ การืฉ่ีดวััคซี่นให้กับคนจ็ำานวันมากท่ี่�ส้ดเท่ี่าท่ี่� 
จ็ะที่ำาได้แล่ะในเวัล่ารืวัดเรืว็ัท่ี่�สด้

ไวัรืสัโคโรืนาม่การืกล่ายพื่ันธิ้์อยู่เรืื�อยๆ หมายควัามว่ัาเรืาอาจ็ต้่องฉ่ีดวััคซ่ีนเป้็นป้รืะจ็ำาที่้กป้ ี 
หรือืท่ี่�เรืย่กว่ัาวััคซีน่กรืะต่้้น เพื่ื�อป้อ้งกันจ็ากไวัรืสัโคโรืนากล่ายพัื่นธิ้์

เราควรรอวัคซีนีที�ดีที�สุดหรอ่ไม?่

หลั่งจ็ากไวัรืสัเขึ้า้สู่รืา่งกายขึ้องคนๆ หน้�งแล้่วั ไวัรืสัจ็ะเพื่ิ�มจ็ำานวันตั่วัมนัเองจ็ากจ็ำานวันหล่ายล้่าน
ตั่วัเพื่ิ�มเป้น็หล่ายพัื่นล้่านตั่วัในแต่่ล่ะวััน โดยบางตั่วัท่ี่�เพื่ิ�มขึ้้�นอาจ็มก่ารืเป้ล่่�ยนแป้ล่งได้ด้วัย เรืย่ก
ว่ัา การืกล่ายพื่นัธิ้ ์การืกล่ายพัื่นธิ้ส์ามารืถที่ำาใหไ้วัรืสัอ่อนฤที่ธิิ�ล่ง หรือืที่ำาใหไ้วัรืสัมช่้วิ่ัต่อยูร่ือดได้
ยากกว่ัาเดิม หรือืที่ำาใหติ้่ดต่่อได้เรืว็ัขึ้้�นแล่ะเส่ยช้วิ่ัต่ได้มากขึ้้�น

การืมค่นติ่ดเช้ื�อไวัรืสัจ็ำานวันมากจ็ะเพื่ิ�มโอกาสใหไ้วัรืสักล่ายพัื่นธิ์้

ในรืะยะเวัล่าเพื่่ยง 18 เดือนซีารืส์โคว่ัทีู่ (SARS-CoV-2) ท่ี่�เป้็นสาเหต่้ขึ้องโรืคโควิัด–19 ได้แพื่รื่
กรืะจ็ายไป้ยงัคนจ็ำานวันมากกว่ัา 200 ล้่านคน จ้็งที่ำาใหม้โ่อกาสสงูในการืกล่ายพัื่นธิ้์

กล่้่มขึ้องไวัรืสัท่ี่�ม่การืกล่ายพื่ันธิ้์คล้่ายกันจ็ะถูกเรืย่กว่ัา ไวัรืสัสายพื่ันธิ้์ใหม่ (variant) ไวัรืสั 
กล่ายพัื่นธิ้ส์ายพัื่นธิ้ใ์หมแ่พื่รืก่รืะจ็ายอยูใ่นหล่ายป้รืะเที่ศึ ไวัรืสัสายพัื่นธิ้ก์ล่ายพัื่นธิ้บ์างช้นดิมค่วัาม
สามารืถหล่บซ่ีอนจ็ากรืะบบภูมูิค้้มกันได้ด่ หมายควัามว่ัาคนท่ี่�เคยติ่ดเชื้�อสายพื่ันธิ้เ์ดิมไป้แล้่วัยัง
สามารืถได้รืบัการืติ่ดเช้ื�อซีำาได้อ่กจ็ากสายพัื่นธิ้ใ์หม่ แล่ะวััคซ่ีนโควิัด-19 ท่ี่�ใช้ป้้อ้งกันสายพัื่นธิ้เ์ดิม
อาจ็มป่้รืะสิที่ธิภิูาพื่ล่ดล่งเมื�อใช้้กับไวัรืสักล่ายพัื่นธิ้ส์ายพัื่นธิ้ใ์หม ่

ไวรสัช่นดิต่่างๆ และการกลายพันธิุ์ 
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นกัวิัที่ยาศึาสต่รืแ์บง่สายพัื่นธิ้ก์ล่ายพัื่นธิ้อ์อกเป้น็ 3 ป้รืะเภูที่ คือ  

ไวรสักลายพันธิุ์ที�ต้่องติ่ดต่าม (VARIANTS UNDER MONITORING - VOM)

เป้น็สายพื่ันธิ้ท่์ี่�นักวิัที่ยาศึาสต่รืใ์ห้การืติ่ดต่ามอย่างใกล้่ช้ิด เพื่ื�อดูว่ัาไวัรืสัสายพื่ันธิ้น์่�ม่การืติ่ดต่่อ
ได้ง่ายขึ้้�น หรือืเป้น็สาเหต่้ให้เจ็็บป่้วัยร้ืนแรืง หรือืม่ควัามสามารืถในการืซี่อนจ็ากรืะบบภููมิค้้มกัน
ขึ้องรืา่งกายมนษ้ย์

ไวรสักลายพันธิุ์ที�ต้่องใหค้วามสนใจ (VARIANTS OF INTEREST - VOI)

เป้น็สายพื่นัธิ้ท่์ี่�อาจ็จ็ะ มก่ารืติ่ดต่่อได้งา่ยขึ้้�น หรือืเป้น็สาเหต่ใ้หเ้จ็็บป่้วัยร้ืนแรืง หรือืมค่วัามสามารืถ
ในการืซีอ่นจ็ากรืะบบภูมูคิ้้มกันขึ้องรืา่งกายมนษ้ย ์

ไวรสักลายพันธิุ์ที�นา่เป็นหว่ง (VARIANTS OF CONCERN - VOC)

เป้็นสายพื่ันธิ้ท่์ี่�รืบัรูืกั้นว่ัาม่การืติ่ดต่่อได้ง่ายขึ้้�น หรือืเป้็นสาเหต่้ให้เจ็็บป้่วัยร้ืนแรืง หรือืม่ควัาม
สามารืถในการืซ่ีอนจ็ากรืะบบภูมูคิ้้มกันขึ้องรืา่งกายมนษ้ย์

ในช้่วังแรืก เรืาตั่�งช้ื�อไวัรืสัสายพัื่นธิ้ก์ล่ายพื่ันธิ้ต์่ามตั่วัเล่ขึ้แล่ะชื้�อขึ้องป้รืะเที่ศึท่ี่�ค้นพื่บไวัรืสัเป้็น
ป้รืะเที่ศึแรืก แต่่วิัธิก่ารืน่�นำาไป้สู่ควัามสับสน การืต่ำาหน ิแล่ะการืต่่ต่รืา ปั้จ็จ็บั้นมก่ารืเรืย่กช้ื�อไวัรืสั
กล่ายพื่ันธิ้์เหล่่าน่�ต่ามตั่วัอักษรืกรืก่ โดยม่ไวัรืสักล่ายพื่ันธิ้์บางสายพื่ันธิ้์ท่ี่�น่าเป้็นห่วัง โดยม ่
ช้ื�อเรืย่กต่ามน่�
•  แอล่ฟา (หรือืท่ี่�เรืย่กว่ัา B.1.1.7); ติ่ดต่่อได้งา่ย แล่ะส่งผล่ใหม้อ่าการืเจ็็บป้ว่ัยร้ืนแรืงมากขึ้้�น 
•  เบต่า (หรือืท่ี่�เรืย่กว่ัา B.1.351); ติ่ดต่่อได้งา่ย สามารืถซ่ีอนจ็ากรืะบบภูมูคิ้้มกันได้ แล่ะส่งผล่ให้

มอ่าการืเจ็็บป้ว่ัยร้ืนแรืงมากขึ้้�น
•  แกมมา (หรือืท่ี่�เรืย่กว่ัา P.1);  ติ่ดต่่อได้งา่ย สามารืถหล่บหล่่กรืะบบภูมูคิ้้มกันได้ แล่ะส่งผล่ให ้

มอ่าการืเจ็็บป้ว่ัยร้ืนแรืงมากขึ้้�น 
•  เดล่ต่า (หรือืท่ี่�เรืย่กว่ัา B.1.617); ติ่ดต่่อได้งา่ย สามารืถซ่ีอนจ็ากรืะบบภูมูคิ้้มกันได้
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ภูมูต้ิ่านทาน (ANTIBODIES)

ภูมูต้ิ่านที่านเป้น็โป้รืต่่นรูืป้รืา่งตั่วัวัาย (Y-shaped 
proteins) ท่ี่�มค่วัามหนดื ภูมูต้ิ่านที่านแต่่ล่ะตั่วั
ถกูสรืา้งขึ้้�นมาเฉีพื่าะ เพื่ื�อใหจ้็ดจ็ำาแล่ะสามารืถ
เกาะยด้กับแอนติ่เจ็นนั�นๆ เช้น่เด่ยวักับล่กูกญ้่แจ็
ท่ี่�มข่ึ้นาดพื่อด่กับแมก่ญ้่แจ็

เมื�อม่ไวัรืัส แบคท่ี่เรื่ย หรืือสิ�งร้ืกรืานอื�นๆ  
ท่ี่�เรืย่กว่ัาเช้ื�อโรืค (pathogens) เข้ึ้าสู่รืา่งกาย 
รืะบบภููมิค้้มกันขึ้องเรืาจ็ะต่อบโต้่ด้วัยวิัธิ ่
แต่กต่่างกันเพื่ื�อหย้ดเช้ื�อโรืคท่ี่�จ็ะที่ำาให้เรืา 
เจ็็บป้ว่ัย

เช้ื�อโรืคแต่่ล่ะช้นดิมแ่อนติ่เจ็น (สิ�งแป้ล่กป้ล่อม
ท่ี่�เขึ้้าสู่รืา่งกาย) ท่ี่�ม่ลั่กษณะเฉีพื่าะต่รืงบรืเิวัณ
ส่วันนอกขึ้องมัน รืะบบภูมูคิ้้มกันขึ้องรืา่งกายเรืา
สามารืถจ็ดจ็ำาแอนติ่เจ็นน่�ได้ คล้่ายกับท่ี่�เรืา
สามารืถจ็ำาใบหนา้ขึ้องคนได้ 

การทำางานข้องระบบภูมูคิุ้มกันข้องเรา

หดั

เชือ้โรค

เชือ้โรค

แอนติบอดี

แอนติบอดี

แอนติเจน

แอนติเจน

ไขห้วัดใหญ่

หดั

เชือ้โรค

แอนติเจน
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เซีลล์เอพีซี*ี (ANTIGEN-PRESENTING CELLS หรอ่ APC)
*เซีลล์เอพีซีหีนา้ทีส่งสัญญาณ์ก์ารจับแอนติ่เจนไปใหเ้มด็เล่อดข้าวรบัรู้

เซีล่ล์่ภููมิค้้มกันเหล่่าน่�จ็ะล่าดต่รืะเวันไป้ต่ามกรืะแสเลื่อด
เพืื่�อต่รืวัจ็จั็บแอนติ่เจ็น เมื�อพื่บแล้่วั เซีล่ล์่ภูมูคิ้ม้กันก็จ็ะเข้ึ้าไป้
ด้งแอนติ่เจ็นออกมาแล่ะตั่ดออกเป้็นชิ้�นๆ จ็ากนั�นเซีล่ล์่ 
เอพื่่ซี่จ็ะแสดงช้ิ�นแอนติ่เจ็นให้กับเซีล่ล์่ในรืะบบภููมิค้้มกัน
อื�นๆ ได้รูื้

ที เซีลล์* (T CELLS)
*ที เซีลล์เป็นเซีลล์เม็ดเล่อดข้าวหร่อเซีลล์ภููมิต้่านทานช่นิดหน่�งซี่�งม ี
หนา้ที�หลักในการหาและกำาจัดเซีลล์ที�ติ่ดเช่่�อหรอ่เช่่�อโรคต่่างๆ

ท่ี่ เซีล่ล์่ เป้็นอ่กส่วันหน้�งขึ้องรืะบบภููมิค้้มกันขึ้องรืา่งกาย
มนษ้ย์ ท่ี่ เซีล่ล์่แต่่ล่ะตั่วัจ็ดจ็ำาแอนติ่เจ็นแบบเจ็าะจ็งเพ่ื่ยง
ตั่วัเด่ยวั เมื�อเซีล่ล์่เอพื่ซ่่ีส่งสัญ่ญ่าแจ้็งการืจั็บแอนติ่เจ็นตั่วั
นั�นๆ ให้กับท่ี่ เซีล่ล์่ ก็จ็ะเป้็นการืป้ล่้กท่ี่ เซีล่ล์่ขึ้้�น เรืย่กว่ัา
เป้น็การืกรืะต่้้น

ท่ี่ เซีล่ล์่ม่แต่กต่่างกันไป้หล่ายช้นดิ เช่้น ท่ี่ เซีล่ล์่ผู้ช้ว่ัย (Helper 
T Cells - เซีล่ล์่เม็ดเลื่อดขึ้าวัช้นิดหน้�ง ม่หน้าท่ี่�กรืะต่้้น 
แล่ะช่้�นำาการืที่ำางานให้เซีล่ล์่ภููมิค้้มกันอื�นที่ำาหน้าท่ี่�ที่ำาล่าย 
สิ�งแป้ล่กป้ล่อม), ท่ี่ เซีล่ล์่นกัฆ่า่ (Killer T Cells เป้น็เซีล่ล์่
เม็ด เ ลื่อดขึ้าวัช้นิดหน้� งม่หน้า ท่ี่� กำา จั็ดแล่ะที่ำาล่าย 
สิ�งแป้ล่กป้ล่อม) แล่ะท่ี่ เซีล่ล์่นักจ็ำา (Memory T Cells  
เป้็นเซีล่ล์่เม็ดเลื่อดขึ้าวัช้นิดหน้�งท่ี่�รูืจั้็กแล่ะจ็ำาแอนติ่เจ็น 
ต้่นกำาเนดิท่ี่�เขึ้า้มาที่ำาอันต่รืายภูายในรืา่งกาย) เมื�อท่ี่ เซีล่ล์่
เหล่่าน่�ป้ฏิิบติั่การื เฮล่เป้อรืท่์ี่ เซีล่ล์่ จ็ะป้รืะสานงานกับรืะบบ
ภูมูคิ้้มกัน เพืื่�อบอกเซีล่ล์่อื�นๆ ว่ัาให้ที่ำาอะไรื เฮล่เป้อรืท่์ี่ เซีล่ล์่
บอกบ่ เซีล่ล์่ให้สรืา้งภููมิต้่านที่านท่ี่�จ็ำาเพื่าะต่่อแอนติ่เจ็น 
ตั่วันั�น แล่ะบอกคิล่เล่อรืท่์ี่ เซีล่ล์่ให้ที่ำาล่ายเซีล่ล์่ท่ี่�ติ่ดเช้ื�อ ส่วัน
เมมโมรืท่่ี่ เซีล่ล์่ที่ำาหนา้ท่ี่�จ็ดจ็ำาแอนติ่เจ็นนั�น ๆ  เป้น็รืะยะเวัล่า
ต่่อไป้อ่กหล่ายป้ี แล่ะเมื�อเซีล่ล์่แป้ล่กป้ล่อมเหล่่านั�นเขึ้้าสู่
รืา่งกายอ่กครืั�ง ก็จ็ะต่อบสนองโดยที่ำาการืแจ้็งเตื่อนในทัี่นท่ี่

แอนติเจน

แอนติเจน

เซลล์ส่งสัญญาณ
การจับแอนติเจน
(APC)

ไวรสัโคโรนา
โปรตีนสไปค์ 

แอนติเจนแพรก่ระจาย
ออกจากเซลล์

เฮลเปอร ์ที เซลล์
 (เซลเมด็เลือดขาวชนดิหนึ่ง 
มีหนา้ท่ีกระตุ้นและช้ีนาํ
การทํางานใหเ้ซลล์ภมูคิุ้มกันอ่ืน
ทําหนา้ท่ีทําลายส่ิงแปลกปลอม)

แอนติบอดี (ภมูต้ิานทาน)
 (เซลล์เมด็เลือดขาวชนดิหนึ่ง
ทําหนา้ท่ีผลิตภมูคิุ้มกัน)

แอนติเจน
เขา้ไปในเซลล์
แล้วสรา้งตัวเองเพ่ิม

เฮลเปอร์
ที เซลล์

บี เซลล์ 
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ภูมูต้ิ่านทานปกป้องคนได้ต่ลอดไปหรอ่ไม่

ภููมิต้่านที่านคงอยู่ในรืา่งกายขึ้องเรืาได้นานหล่ายปี้ ทัี่�งยังช่้วัยป้้องกันเรืาจ็ากไวัรืสัหล่ายๆ ช้นิด  
แต่่บางครืั�งภููมิต้่านที่านไม่สามารืถกำาจั็ดไวัรืสัในรืา่งกายให้หมดไป้ได้ เช่้น ไวัรืสัเอช้ไอว่ั อ่กทัี่�ง
ไวัรืสัยังสามารืถกล่ายพื่ันธิ้์จ็นภููมิต้่านที่านไม่สามารืถจ็ดจ็ำาไวัรืสัเหล่่านั�นได้ แล่ะส่งผล่ให ้
ภูมูต้ิ่านที่านไมส่ามารืถต่่อสู้กับไวัรืสัได้

ภูมูต้ิ่านทานอยูไ่ด้นานแค่ไหน

ภููมิต้่านที่านข้ึ้�นอยู่กับบ้คคล่แล่ะควัามเจ็็บป้่วัย บางคนอาจ็ม่ภููมิต้่านที่านน้อยซี้�งม่สาเหต่ ้
ท่ี่�แต่กต่่างกันไป้ เช้่น เมื�อเรืาอาย้มากขึ้้�นรืะบบภููมิค้้มกันก็อ่อนแอล่ง หรือืการืติ่ดเช้ื�อเอช้ไอว่ั 
แล่ะโรืคอื�นๆ ก็สามารืถที่ำาให้รืะบบภููมิค้้มกันอ่อนแอล่งได้ หรือืการืติ่ดเช้ื�อเอช้ไอว่ัแล่ะโรืคอื�นๆ  
ก็สามารืถที่ำาใหร้ืะบบภูมูคิ้้มกันอ่อนแอล่งได้ นอกจ็ากน่�ยงัมย่าอ่กหล่ายป้รืะเภูที่ท่ี่�ใช้เ้พืื่�อกดรืะบบ
ภูมูคิ้้มกัน 

ภููมิต้่านที่านสำาหรืับโรืคบางช้นิด เช่้น โรืคหัด สามารืถอยู่ในรื่างกายได้นานหล่ายสิบปี้ 
ในขึ้ณะท่ี่�ภูมูิต้่านที่านขึ้องโรืคบางโรืคอยู่ได้เพื่่ยงไม่ก่�เดือน เนื�องจ็ากโควิัด-19 เป้น็โรืคอ้บัติ่ใหม่  
นกัวิัจั็ยยังคงต้่องศ้ึกษารืะยะเวัล่าท่ี่�ภูมูิต้่านที่านจ็ะคงอยู่ในรืา่งกาย แล่ะศ้ึกษาว่ัาวััคซ่ีนช้นดิใหม่
เหล่่าน่�จ็ะป้กป้อ้งคนจ็ากโรืคโควิัด-19 ได้นานแค่ไหน
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วััคซ่ีนที่้กช้นิดจ็ำาเป้น็ต้่องม่เป้้าหมายการืโจ็มต่่
ท่ี่�ด่ เป้า้หมายควัรืเป้น็ช้ิ�นส่วันขึ้องไวัรืสัท่ี่�มค่วัาม
เสถ่ยรื ไม่ม่การืเป้ล่่�ยนแป้ล่งมากหรือืบ่อยครืั�ง 
ซี้�งวััคซี่นโควิัด-19 ทัี่�งหมดม่เป้้าหมายเด่ยวักัน 
คือ โป้รืต่่นสไป้ค์ ซี้�งติ่ดอยู่กับผิวัส่วันนอกขึ้อง
ไวัรืสัโคโรืนา

โปรตี่นสไปค์ (Spike Protein)  
เป้าหมายข้องวัคซีนีโควิด-19 

ไวัรืสัโคโรืนาใช้โ้ป้รืต่่นสไป้ค์ขึ้องมนัในการืเขึ้า้สู่
เซีล่ล์่ในรืา่งกายขึ้องเรืา โป้รืต่่นสไป้ค์จั็บเขึ้า้กับ
โป้รืต่่นเอช้ (h proteins) บนผิวัส่วันนอกขึ้อง
เซีล่ล์่ท่ี่�พื่บได้ทัี่�วัไป้ในรืา่งกายขึ้องเรืา เรืย่กว่ัา 
ตั่วัรืบัเอซีที่ ู (ACE-2 receptors) โป้รืต่่นสไป้ค์
จั็บเขึ้้ากับตั่วัรืบัเอซีทีู่ คล้่ายกับลู่กก้ญ่แจ็เส่ยบ
เขึ้า้ไป้ในตั่วัล็่อค  

วััคซ่ีนโควิัด-19 สอนให้รืะบบภููมิค้้มกันขึ้องเรืา
จ็ดจ็ำาแล่ะต่อบสนองต่่อโป้รืต่่นสไป้ค์ แล่ะสรืา้ง
ภูมูต้ิ่านที่านเพื่ื�อหยด้ยั�งไมใ่หโ้ป้รืต่่นสไป้ค์เขึ้า้ไป้
ในเซีล่ล์่รืา่งกายขึ้องเรืา ซี้�งจ็ะที่ำาใหเ้รืาเจ็็บป่้วัย

โปรตีนสไปค์

ไวรสั
โคโรนา

โปรตีนสไปค์

ภูมต้ิานทานต่อโปรตีนสไปค์

ไวรสั
โคโรนา

โปรตีนสไปค์

โปรตีนสไปค์ เข้าสู่เซลล์
โดยจับเขา้กับตัวรบัเอซทู

ตัวรบัเอซทู

ไวรสั
โคโรนา
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วััคซ่ีนโควิัด-19 สามารืถป้กป้อ้งเรืาจ็ากการืเจ็็บป่้วัยด้วัยโรืคโควิัด-19 โดยวััคซ่ีนเหล่่าน่�ใช้้แนวัที่าง
ท่ี่�แต่กต่่างกันในการืกรืะต่้้นรืะบบภูมูคิ้้มกันขึ้องรืา่งกายเรืา ดังต่่อไป้น่�

•  การืส่งคำาสั�งไป้ยังเซีล่ล์่ขึ้องเรืาเพืื่�อให้สรืา้งโป้รืต่่นสไป้ค์โดยต่รืง เรืย่กว่ัาเป้็น แนวัที่างใช้ ้
สารืพื่ันธิ้กรืรืม (เพื่รืาะไม่ม่การืใช้ไ้วัรืสัใส่เขึ้้าไป้ในวััคซี่น mRNA เหล่่าน่� วััคซี่นจ้็งไมส่ามารืถ
ที่ำาใหเ้รืาเจ็็บป้ว่ัยด้วัยโรืคโควิัด-19 ได้) ผลิ่ต่โดยโดยบรืษัิที่เค่ยวัแวัค โมเดอรืน์า แล่ะ ไฟเซีอรื/์ 
ไบโอเอนเที่ค

•  การืใช้ไ้วัรืสัท่ี่�อ่อนฤที่ธิิ� (เรืย่กว่ัาเวัคเต่อรื)์ ท่ี่�ไม่สามารืถที่ำาให้เรืาเจ็็บป่้วัย โดยไวัรืสัน่�ที่ำาหนา้ท่ี่�
คล้่ายการืส่งจ็ดหมายนำาช้ิ�นส่วันขึ้องไวัรืสัโคโรืนาไป้สู่รืะบบภููมิค้้มกัน เรืย่กว่ัา วััคซี่นไวัรืสั 
เช้ื�อเป้็น ผลิ่ต่ขึ้้�นโดยบรืษัิที่แอสต่รืาเซีเนกา/อ็อกซ์ีฟอรืด์ จ็อห์นสันแอนด์จ็อห์นสัน แล่ะ  
กามาเล่ยา

•  การืใช้ไ้วัรืสัโคโรืนาท่ี่�ถูกที่ำาให้ต่ายด้วัยควัามรือ้น รืงัส่ หรือืสารืเคม่ ดังนั�นไวัรืสัไม่สามารืถ 
ที่ำาให้เรืาเจ็็บป่้วัย เรืย่กว่ัา วััคซี่นเชื้�อต่าย ผลิ่ต่ข้ึ้�นโดยบรืษัิที่ ภูารืตั่ ไบโอเที่คซีิโนฟารืม์  
แล่ะซีโินแวัค

•  การืนำาช้ิ�นส่วันขึ้องไวัรืสัโคโรืนามาใช้เ้พื่ื�อใหร้ืะบบภูมูคิ้้มกันจ็ดจ็ำา ดังนั�นวััคซ่ีนไมส่ามารืถที่ำาให้
เรืาเจ็็บป้ว่ัยได้ เรืย่กว่ัา ซีบัยนูติ่วััคซีน่ (subunit vaccine) (วััคซีน่ต่่าง ๆ ท่ี่�ใช้แ้นวัที่างน่�อยูใ่น
รืะหว่ัางการืพื่ฒันา แล่ะยงัไมไ่ด้รืบัการือนมั้ติ่ใหม้ก่ารืใช้)้

วัคซีนีโควิด-19 ใช่แ้นวทางการผ่ลิต่อะไรบ้าง
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เที่คโนโล่ย ่mRNA ได้รืบัการืศ้ึกษามานานหล่ายป้ ีวััคซีน่ไวัโควิัด-19 เป้น็วััคซีน่แรืกท่ี่�นำาเที่คโนโล่ย่
น่�มาใช้้ วััคซ่ีนกล่้่มน่�ใช้้แนวัที่างในการืนำาคำาสั�งการืสรืา้งโป้รืต่่นสไป้ค์ส่งต่รืงเขึ้้าไป้ในเซีล่ล์่ขึ้อง
รืา่งกายเรืา

หนามแหล่ม (spikes) บางส่วันเหล่่าน่�ยื�นออกมานอกเซีล่ล์่ ที่ำาใหร้ืะบบภูมูคิ้้มกันสามารืถมองเหน็
แล่ะที่ำาล่ายหนามแหล่มเหล่่าน่�ได้ ในขึ้ณะท่ี่�หนามแหล่มบางส่วันถกูตั่ดอยูภู่ายในเซีล่ล์่ ป้ล่ายขึ้อง
หนามแหล่มจ็ะหล่้ดไป้อยู่ท่ี่�ส่วันนอกขึ้องเซีล่ล์่ซี้�งเป้น็ส่วันท่ี่�รืะบบภููมิค้้มกันสามารืถมองเห็นแล่ะ
ต่อบสนองได้

แนวทางการผ่ลิต่โดยใช่ส้ารพันธิกุรรม วัคซีนีเอ็มอารเ์อนเอ 
(mRNA) จากเคียวแวค โมเดอรน์า และไฟเซีอร/์ไบโอเอนเทค

โปรตีนสไปค์

โปรตีนสไปค์บนผวินอก
ของเซลล์ท่ีได้รบัวัคซนีแล้ว

mRNA

เซลล์ท่ีได้รบั
วัคซนีแล้ว

อนภุาคของวัคซนี mRNA

โปรตีนสไปค์
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วััคซี่นป้รืะเภูที่น่�ได้รืบัการืวิัจั็ยมาแล้่วัยาวันานหล่ายสิบปี้ 
แนวัที่างคือ การืใช้้อะด่โนไวัรืสัซี้�งเป้น็ไวัรืสัท่ี่�ก่อโรืคหวััด
ช้นดิท่ี่�ไมเ่ป้น็อันต่รืายมาที่ำาวััคซีน่  อะด่โนไวัรืสัที่ำาหนา้ท่ี่�
นำาส่งหน่วัยพัื่นธิ้กรืรืมท่ี่�สามารืถสรืา้งโป้รืต่่นสไป้ค์ให้ 
เขึ้า้สู่เซีล่ล์่ในรืา่งกายขึ้องเรืาได้
 
เซีล่ล์่ในรื่างกายขึ้องคนเรืาจ็ะด้งอะด่โนไวัรืัสเข้ึ้าไป้  
อะด่โนไวัรืสัจ้็งสามารืถนำาส่งหนว่ัยพื่นัธิก้รืรืมไป้ท่ี่�ศึนูยก์ล่าง
การืควับค้มเช้ล่ล์่ท่ี่�เรืย่กว่ัา นิวัเคล่่ยส  เมื�อโป้รืต่่นสไป้ค์
หล่ด้ออกมานอกเซีล่ล์่  โป้รืต่่นสไป้ค์จ็ะไป้กรืะต้้่นภูมูคิ้้มกัน
ใหท้ี่ำางาน

แนวทางการผ่ลิต่โดยใช่ไ้วรสัเช่่�อเป็น วัคซีนีโควิด-19 จาก
แอสต่ราเซีเนกา/อ็อกซีฟ์อรด์ จอหน์สันแอนด์จอหน์สัน 
และกามาเลยา (สปุต่นกิ วี)

โปรตีนสไปค์

โปรตีนสไปค์บนผวินอก
ของเซลล์ท่ีได้รบัวัคซนีแล้ว

เซลล์ท่ีได้รบั
วัคซนีแล้ว

เซลล์นวิเคลียส
โปรตีนสไปค์

อะดีโนไวรสัทําหนา้ท่ีนาํส่งหนว่ยพันธกุรรม 
ท่ีสามารถสรา้งโปรตีนสไปค์ได้ 

โปรตีนสไปค์สรา้งยนี
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วััคซ่ีนกล่้่มน่�ใช้้เที่คโนโล่ย่ท่ี่�ใช้้มานานกว่ัา 100 ป้ี เป้็นการืใช้้เช้ื�อไวัรืสัโคโรืนาท่ี่�ไม่เป้็นอันต่รืาย 
เพื่รืาะถูกควัามรื้อน รืังส่ หรืือสารืเคม่ที่ำาให้เช้ื�อต่าย ดังนั�นไวัรืัสจ้็งไม่สามารืถที่ำาให้เรืา 
เจ็็บป่้วัย บางครืั�งมก่ารืผสมเข้ึ้ากับสารืกรืะต่้้นรืะบบภูมูคิ้้มกัน (เรืย่กว่ัา แอดจ็แูวัน) เมื�อฉ่ีดวััคซีน่
เขึ้้าไป้ในรืา่งกาย เซีล่ล์่ส่งสัญ่ญ่าณการืจั็บแอนติ่เจ็นในรืะบบภููมิค้้มกันขึ้องเรืาจ็ะจั็บ กลื่น  
ฉ่ีกเป้น็ช้ิ�น แล่ะป้ล่่อยออกมาเป้น็ไวัรืสัโคโรืนาท่ี่�ไมเ่ป้น็อันต่รืายแล่ะกรืะต่้้นให้เกิดภูมูคิ้้มกัน 

แนวทางการผ่ลิต่โดยใช่เ้ช่่�อต่าย วัคซีนีโควิด-19 จากภูารตั่  
ไบโอเทค ซีโินฟารม์ และ ซีโินแวค

เชือ้ไวรสัโคโรนาท่ีตายแล้วจากวัคซนี 

แอนติเจนแพรก่ระจายออกจากเซลล์

แอนติบอดี
(ภูมต้ิานทาน)

เฮลเปอร์
ที เซลล์

บี เซลล์

เซลล์ส่งสัญญาณการจับแอนติเจน



การืฉ่ีดวััคซ่ีนนั�นม่ควัามป้ล่อดภัูย แม้ว่ัาค้ณจ็ะเคยป่้วัยด้วัยโรืคโควิัด-19 แล้่วัก็ต่าม การืได้รืบั
วััคซีน่ถือเป้น็ขึ้อ้แนะนำาสำาหรืบัคนท่ี่�หายป้่วัยจ็ากโรืคโควิัด-19 แล้่วั เพื่รืาะว่ัาเรืาไมรู่ืว่้ัาภูมูิค้้มกัน
ในรืา่งกายจ็ะอยูน่านเท่ี่าไหรื่

ผูป้้ว่ัยโรืคเรืื�อรืงั หรือืผูป้้ว่ัยมะเรืง็ ก็สามารืถรืบัวััคซ่ีนได้  แต่่หากรูืส้้กไมส่บายหรือืเจ็็บป่้วัย ใหร้ือจ็น
กรืะทัี่�งหายป้่วัยก่อนจ้็งเขึ้้ารืบัการืฉ่ีดวััคซี่น อย่าเพิื่�งเขึ้้ารืบัการืฉ่ีดวััคซี่นหาเป้น็ไขึ้้แล่ะม่อ้ณหภููมิ 
สงูกว่ัา 38.5 องศึาเซีล่เซ่ียส 

วััคซี่นม่ควัามป้ล่อดภัูยแล่ะม่ป้รืะสิที่ธิิภูาพื่สำาหรืบัผู้หญ่ิงท่ี่�ตั่�งครืรืภ์ู ให้นมลู่ก หรือือยู่ในช้่วัง 
ม่ป้รืะจ็ำาเดือน (ดูขึ้้อมูล่เพิื่�มเติ่ม หน้า 23 หัวัข้ึ้อวััคซ่ีนโควิัด-19 รืะหว่ัางการืตั่�งครืรืภ์ูแล่ะ 
การืเล่่�ยงล่กูด้วัยนมแม่)

เมื�อไป้รืบัวััคซ่ีน อยา่ใส่เสื�อผา้หรือืสิ�งขึ้องท่ี่�รืดัแนน่บนแขึ้น

สำาหรืบัวััคซี่นช้นิด 2 เขึ้็ม อาจ็ม่อาการืขึ้้างเค่ยงมากขึ้้�นหลั่งการืฉ่ีดวััคซี่นเขึ้็มแรืกหรือืเขึ้็มท่ี่�สอง 
แต่่การืได้รืบัการืฉ่ีดครืบ 2 เขึ้ม็เป้น็เรืื�องสำาคัญ่ หากฉ่ีดวััคซีน่เพื่ย่งเขึ้ม็เด่ยวั จ็ะไมไ่ด้รืบัการืป้อ้งกัน
อยา่งเต็่มท่ี่�

หลั่งจ็ากได้รืบัวััคซ่ีนแล้่วั ควัรืดื�มขึ้องเหล่วัในป้รืมิาณมากๆ พื่ักผ่อน แล่ะรืบัป้รืะที่านยาล่ดไขึ้้
พื่ารืาเซีต่ามอล่ได้ต่ามควัามจ็ำาเป้น็ หากป้วัดแขึ้นหลั่งได้รืบัวััคซีน่ ใหใ้ช้ผ้า้ช้บ้นำาเยน็ป้รืะคบบรืเิวัณ
ท่ี่�ป้วัด ถ้าเป้น็ไป้ได้ก็ใหล้่าหยด้พัื่กงานเป้น็เวัล่า 1 หรือื 2 วััน

การวางแผ่นเพ่�อรบัวัคซีนีโควิด-19   
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อาการข้า้งเคียงข้องวัคซีนี อาการข้า้งเคียงข้องวัคซีนี 

อาการข้า้งเคียง

วััคซ่ีนที่ำาใหเ้กิดอาการืขึ้า้งเค่ยงหล่ายป้รืะการื ซี้�งมส่าเหต่ม้าจ็ากรืะบบภูมูคิ้้มกันท่ี่�เรืิ�มที่ำาป้ฏิิกิรืยิา
กับวััคซีน่ อาการืเหล่่าน่�ที่ำาใหค้นสับสนแล่ะคิดว่ัาวััคซีน่ที่ำาใหไ้มส่บาย แต่่จ็รืงิๆ แล้่วัการืเกิดอาการื
ขึ้า้งเค่ยงเหล่่าน่�หมายควัามว่ัาวััคซ่ีนกำาลั่งที่ำางาน (วััคซีน่ยงัที่ำางานในคนท่ี่�ไมม่อ่าการืข้ึ้างเค่ยงด้วัย
เช้น่กัน) อาการืขึ้า้งเค่ยงเหล่่าน่�ป้รืะกอบด้วัย
• มไ่ขึ้ ้
• ป้วัดหรือืบวัมใกล้่บรืเิวัณท่ี่�ฉ่ีด
• หนาวัสั�น
• ป้วัดกล้่ามเนื�อแล่ะข้ึ้อต่่อ 
• รูืส้้กเหนื�อยหรือือ่อนเพื่ล่่ย 
• คลื่�นไส้หรือือาเจ่็ยน

โดยทัี่�วัไป้ อาการืขึ้า้งเค่ยงเหล่่าน่�ไมร้่ืนแรืง แต่่อาจ็รูืส้้กเหนื�อยหรือืไมส่บายในวัันหรือืสองวัันแรืก
หลั่งได้รืบัการืฉ่ีดวััคซีน่

อาการข้า้งเคียงรนุแรง

อาการืขึ้า้งเค่ยงร้ืนแรืงพื่บได้นอ้ยกว่ัามากเมื�อเท่ี่ยบกับอาการืข้ึ้างเค่ยงทัี่�วัไป้ บางคนมป่้ฏิิกิรืยิาแพ้ื่
ต่่อวััคซี่นอย่างร้ืนแรืง แต่่สิ�งน่�เกิดข้ึ้�นได้ยากมากแล่ะสามารืถรืกัษาได้ หากเคยม่ป้รืะวััติ่การื 
แพื่วั้ัคซ่ีนร้ืนแรืง หรือืมอ่าการืแพ้ื่เกิดขึ้้�นหลั่งได้รืบัการืฉ่ีดวััคซ่ีน ถือเป้น็เรืื�องสำาคัญ่ท่ี่�ต้่องแจ้็งกับ 
เจ้็าหนา้ท่ี่�สาธิารืณสข้ึ้ที่รืาบ

วััคซ่ีนโควิัด-19 บางช้นิด (แอสต่รืาเซีเนกา แล่ะ จ็อห์นสันแอนด์จ็อห์นสัน) สามารืถก่อให้เกิด
อาการืไม่พื่้งป้รืะสงค์ท่ี่�เกิดขึ้้�นได้ยาก คือ ภูาวะลิิ�มเลืิอดอุดตัินร่วมกับภูาวะเกล็ิดเลืิอดติำา  
ซี้�งเป้น็อันต่รืายต่่อช้วิ่ัต่ แต่่อาการืน่�สามารืถรืกัษาได้ จ็นถ้งขึ้ณะน่�ภูาวัะลิ่�มเลื่อดอด้ตั่นรืว่ัมกับภูาวัะ
เกล็่ดเลื่อดต่ำาพื่บว่ัาส่วันมากจ็ะเกิดขึ้้�นกับผู้หญ่งิท่ี่�มอ่ายต้่ำากว่ัา 50 ป้ ีทัี่�งน่�ทัี่�งนั�นหนว่ัยงานท่ี่�กำากับ
ดแูล่มค่วัามเหน็รืว่ัมกันว่ัา ป้รืะโยช้นท่์ี่�เกิดจ็ากวััคซ่ีนโควิัด-19 มม่ากกว่ัาควัามเส่�ยงขึ้องภูาวัะลิ่�ม
เลื่อดอด้ตั่นรืว่ัมกับภูาวัะเกล็่ดเลื่อดต่ำาท่ี่�เกิดขึ้้�นได้ยากมากน่�
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ผู้ท่ี่�ม่อาการืดังต่่อไป้น่�ภูายหลั่งจ็ากได้วััคซี่นแอสต่รืาเซีเนกา หรือืจ็อห์นสันแอนด์จ็อห์นสัน 
จ็ำาเป้น็ต้่องได้รืบัการืดแูล่รืกัษาทัี่นท่ี่ คือ

• หายใจ็ล่ำาบาก
• เจ็็บหนา้อก
• ป้วัดท้ี่องอยา่งต่่อเนื�อง
• ขึ้าบวัม
• ป้วัดศ่ึรืษะร้ืนแรืงต่่อเนื�อง
• ต่าพื่รืา่มวัั
• มจ่็ด้เลื่อดออกต่่อเนื�อง
• ผวิัหนงัมร่ือยช้ำาผดิป้กติ่
• มจ่็ด้กล่มเล็่กๆ เกิดขึ้้�นหลั่งฉ่ีดวััคซีน่ไมก่่�วััน 

คนกล่้่มเล็่กๆ ในฮ่องกงแล่ะป้รืะเที่ศึไที่ยมอ่าการือัมพื่าต่ช้ั�วัครืาวั
บนใบหนา้ (เรืย่กว่ัาโรืคใบหนา้เบ่�ยวัครื้�งซี่ก หรือื Bell’s Palsy) 
ภูายหลั่งจ็ากได้รืบัการืฉ่ีดวััคซีน่ซีโินแวัค (มร่ืายงานการืเกิดอาการื
แบบเด่ยวักันในกล่้่มผู้ท่ี่�ได้รืับวััคซ่ีนไฟเซีอรื์ด้วัยเช่้นกัน)  
นอกจ็ากน่� มเ่จ้็าหนา้ท่ี่�สาธิารืณสข้ึ้ 6 คนในป้รืะเที่ศึไที่ยมอ่าการื
คล้่ายโรืคหล่อดเลื่อดสมอง เซีื�องซีม้ แล่ะอาการืช้า ภูายหลั่งจ็าก
ได้รืบัวััคซ่ีนซิีโนแวัค โดยที่้กคนหายเป้็นป้กติ่ด่แล้่วั สำานักงาน 
หลั่กป้รืะกันส้ขึ้ภูาพื่แห่งป้รืะเที่ศึไที่ยได้อนม้ัติ่การืช้่วัยเหลื่อที่าง 
การืเงนิให้กับที่ก้คนท่ี่�มอ่าการืข้ึ้างเค่ยงร้ืนแรืงจ็ากการืได้รืบัวััคซ่ีน
ท่ี่�จั็ดหาโดยรืฐับาล่ โดยใช้้เกณฑ์์คล้่ายคล้่งกันต่ามมาต่รืา 41  
ขึ้องพื่รืะรืาช้บัญ่ญ่ติั่หลั่กป้รืะกันสข้ึ้ภูาพื่แหง่ช้าติ่ ป้ ีพื่.ศึ. 25453

3  Hfocus, สป้สช้. ยำา! เยย่วัยาแพ้ื่วััคซีน่โควิัด ไม่พื่สิจู็นถ์กูผดิว่ัาเกิดจ็ากวััคซีน่หรือืไม ่ช้ว่ัยบรืรืเที่าผล่กรืะที่บ 
 https://www.hfocus.org/content/2021/06/21812 (accessed on 14 June 2021). 

https://www.hfocus.org/content/2021/06/21812
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วััคซ่ีนจ็อห์นสันแอนด์จ็อห์นสันอาจ็เพื่ิ�มควัามเส่�ยงให้เกิดกล่้่มอาการืโรืคที่างรืะบบป้รืะสาที่แล่ะ
กล้่ามเนื�อท่ี่�เรืย่กว่ัา กล่้่มอาการืกิล่แล่ง-บารืเ์รื (Guillain-Barré syndrome) เมื�อรืะบบภูมูคิ้้มกัน
ที่ำาล่ายเซีล่ล์่ป้รืะสาที่ วััคซีน่อื�นก็สามารืถที่ำาใหเ้กิดกล่้่มอาการืกิล่แล่ง-บารืเ์รืได้เช้น่เด่ยวักับวััคซีน่
โควิัด-19 แต่่ก็พื่บได้ยากมาก อาการืแรืกคืออ่อนแรืง ช้าต่ามแขึ้นแล่ะขึ้า มองเห็นภูาพื่ซ้ีอน เดิน 
พื่ดู เค่�ยวั กลื่น หรือืควับคม้กรืะเพื่าะปั้สสาวัะหรือืล่ำาไสไ้ด้ยากล่ำาบาก อาการืเหล่่าน่�อาจ็ร้ืนแรืงขึ้้�น
กล่ายเป้น็กล้่ามเนื�ออ่อนแรืงแล่ะอัมพื่าต่ได้ โดยอาจ็เกิดขึ้้�นหลั่งฉ่ีดวััคซีน่แล้่วัหล่ายสัป้ดาห ์ผูท่้ี่�ม่
อาการืร้ืนแรืงอาจ็จ็ำาเป้น็ต้่องเข้ึ้ารืบัการืรืกัษาในโรืงพื่ยาบาล่

โดยทัี่�วัไป้การืรืกัษากล่้่มอาการืกิล่แล่ง-บารืเ์รืที่ำาโดยการืฉ่ีดภููมิค้้มกัน (antibodies) หรือื 
การืเป้ล่่�ยนถ่ายพื่ล่าสมา (แยกเอาภููมิค้้มกันท่ี่�ผิดป้กติ่ออกจ็ากเลื่อดแล้่วันำาเลื่อดกลั่บคืนเขึ้้าสู่
รืา่งกาย) ในบางกรืณท่่ี่�เกิดข้ึ้�นนอ้ยมาก กล่้่มอาการืกิล่แล่ง-บารืเ์รื อาจ็ที่ำาใหเ้ส้นป้รืะสาที่เส่ยหาย
ถาวัรืหรือืถ้งแก่ช่้วิัต่ได้

แม้ป้ฏิิกิรืยิาแพ้ื่อย่างร้ืนแรืงต่่อวััคซ่ีนไฟเซีอรืห์รือืโมเดอรืน์าจ็ะเกิดข้ึ้�นได้ยาก แต่่ก็เกิดขึ้้�นได้  
โดยทัี่�วัไป้เกิดขึ้้�นหลั่งได้รืบัการืฉ่ีดไป้ 15–30 นาท่ี่ การืแจ้็งใหเ้จ้็าหนา้ท่ี่�สาธิารืณสข้ึ้รืบัรูืว่้ัามอ่าการื
แพ้ื่อยา่งร้ืนแรืงมาก่อน หรือืหากเกิดอาการืแพ้ื่หลั่งจ็ากได้รืบัวััคซีน่จ้็งเป้น็เรืื�องสำาคัญ่ อาการืแพ้ื่
เหล่่าน่�สามารืถรืกัษาได้

วััคซีน่ไฟเซีอรืแ์ล่ะโมเดอรืน์าอาจ็เก่�ยวัพื่นักับภูาวัะอักเสบขึ้องกล้่ามเนื�อหวััใจ็ (เรืย่กว่ัา กล้่ามเนื�อ
หัวัใจ็อักเสบ) หรือืเนื�อเยื�อบรืเิวัณรือบหัวัใจ็ (เรืย่กว่ัา เยื�อห้้มหัวัใจ็อักเสบ) โดยทัี่�วัไป้เกิดขึ้้�นใน 
ช้ายหน้ม่อาย ้16–30 ป้ ีเกิดขึ้้�นภูายใน 5 วัันหลั่งได้รืบัการืฉ่ีดวััคซีน่เขึ้ม็ท่ี่�สอง อาการืท่ี่�เกิดขึ้้�นคือ
เจ็็บหนา้อก หายใจ็ติ่ดขึ้ดั แล่ะใจ็สั�น โดยทัี่�วัไป้ ภูาวัะกล้่ามเนื�อหวััใจ็อักเสบ แล่ะเยื�อห้ม้หวััใจ็อักเสบ 
เป้น็อาการืไมร้่ืนแรืงแล่ะสามารืถรืกัษาหายได้
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เมื�อผู้อยู่รืว่ัมกับเช้ื�อเอช้ไอว่ัได้รืบัวััคซ่ีน การืกินยาต้่านไวัรืสัอย่างต่่อเนื�องจ้็งเป้น็เรืื�องสำาคัญ่แล่ะ
ป้ล่อดภัูย ยาต้่านไวัรืสัไมไ่ด้มฤ่ที่ธิิ�ต้่านกันกับวััคซ่ีนเหล่่าน่� แต่่ยาต้่านไวัรืสัช้ว่ัยที่ำาใหร้ืะบบภูมูคิ้้มกัน
เขึ้ม้แข็ึ้งแล่ะที่ำาใหวั้ัคซีน่สามารืถที่ำาหนา้ท่ี่�ได้ 

วััคซ่ีนโควิัด-19 จ็ากบรืษัิที่แอสต่รืาเซีเนกา/อ็อกซ์ีฟอรืด์ จ็อห์นสันแอนด์จ็อห์นสัน โมเดอรืน์า แล่ะ
ไฟเซีอรื/์ไบโอเอนเที่ค เป้น็วััคซี่นท่ี่�ม่การืศ้ึกษาวิัจั็ยในกล่้่มผู้อยู่รืว่ัมกับเช้ื�อเอช้ไอว่ั โครืงการืวิัจั็ย
เหล่่าน่�พื่บว่ัา วััคซีน่ม่ป้รืะสิที่ธิภิูาพื่นอ้ยล่งเมื�อใช้้กับผูอ้ยูร่ืว่ัมกับเชื้�อเอช้ไอว่ั จ้็งมค่วัามจ็ำาเป้น็ต้่อง
ที่ำาโครืงการืวิัจั็ยขึ้นาดใหญ่่กว่ัาเดิมเพื่ื�อให้ที่รืาบผล่ว่ัาวััคซ่ีนม่ป้รืะสิที่ธิิภูาพื่มากน้อยเพื่่ยงใด  
แล่ะควัรืมแ่นวัที่างต่่อไป้อย่างไรื

ผู้ติ่ดเช้ื�อเอช้ไอว่ัอาการืหนักท่ี่�ม่ค่า CD4 ต่ำา แล่ะไม่ได้รืบัยาต้่านไวัรืสั อาจ็จ็ะต้่องได้รืบัวััคซ่ีน 
เขึ้ม็ท่ี่�สามเพื่ื�อกรืะต่้้นภูมูคิ้้มกัน 

วัคซีนีโควิด-19 กัผู่อ้ยูร่ว่มกับเช่่�อเอช่ไอวี

ซโินแวค

ภารตั ไบโอเทค

ซโินฟารม์

วัคซนี
จํานวนผูอ้ยูร่ว่มกับเชือ้เอชไอวี
ท่ีเขา้รว่มในโครงการวิจัย ผล ความคิดเหน็

    ยงัไมม่ขีอ้มลู

    ยงัไมม่ขีอ้มลู

    ยงัไมม่ขีอ้มลู

จําเปน็ต้องการการศึกษา
ขนาดใหญข้ึ่นในกลุ่ม
ผูม้เีอชไอวี

แอสตราเซเนกา

จอหน์สัน
แอนด์จอหน์สัน

สปุตนกิ วี

157 คน
ท้ังหมดได้รบัยาต้านไวรสั
และมค่ีาเอชไอวีคงท่ี

สถานะ การมีเอชไอวีไมไ่ด้มผีลแตกต่างในเรือ่ง
การตอบสนองของภมูคิุ้มกัน อาการขา้งเคียง และ
ต่อเรือ่งความปลอดภัย (ทําการศึกษาในผูม้เีอชไอวีท่ีมี
จํานวน CD4 อย่างนอ้ย 500 เซลล์ต่อลกูบาศก์มลิลิลิตร)

1,128 คน
ท้ังหมดได้รบัการรกัษา
ด้วยยาต้านไวรสั
และมีค่าเอชไอวีคงท่ี

มีการวางแผนดําเนนิโครงการวิจัยในผูมี้เอชไอวีช่วงครึง่ปหีลังของปี 2564 

สถานะ การมีเอชไอวีไมไ่ด้มผีลแตกต่าง
ในเรือ่งอาการขา้งเคียง และต่อเรือ่งความปลอดภัย 

โมเดอรน์า

ไฟเซอร์

176 คน
สถานะ การมีเอชไอวีไมไ่ด้มผีลแตกต่าง
ในเรือ่งอาการขา้งเคียง และต่อเรือ่งความปลอดภัย

สถานะ การมีเอชไอวีไมไ่ด้มผีลแตกต่าง
ในเรือ่งอาการขา้งเคียง และต่อเรือ่งความปลอดภัย120 คน
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แม้ว่ัาโครืงกาวิัจั็ยที่างคลิ่นิกเรืื�องวััคซ่ีนโควิัด-19 ในกล่้่มผู้หญิ่งตั่�งครืรืภ์ูจ็ะยังดำาเนินการืวิัจั็ย 
ไม่เสรืจ็็ แต่่ก็ไม่ม่ป้รืะเด็นเรืื�องควัามป้ล่อดภัูยใดๆ ท่ี่�ต้่องกังวัล่เนื�องจ็ากไม่ม่หลั่กฐานท่ี่�บ่งช่้�ว่ัา 
วััคซ่ีนม่อันต่รืายหรือืไม่ป้ล่อดภัูยต่่อผู้หญ่ิงท่ี่�เล่่�ยงลู่กด้วัยนมแม่แล่ะต่่อที่ารืก ผู้เช้่�ยวัช้าญ่จ้็งได้
แนะนำาใหฉ่้ีดวััคซีน่โควิัด-19 ในผูห้ญ่งิตั่�งครืรืภ์ูหรือืผูห้ญิ่งท่ี่�เล่่�ยงล่กูด้วัยนมแม่

ผู้หญ่ิงท่ี่�ตั่�งครืรืภ์ูม่แนวัโน้มจ็ะป้่วัยจ็ากโรืคโควิัด-19 ด้วัยอาการืร้ืนแรืงมากกว่ัาผู้หญ่ิงท่ี่�ไม่ได้ 
ตั่�งครืรืภ์ู การืได้รืบัวััคซ่ีนโควิัด-19 รืะหว่ัางการืตั่�งครืรืภ์ูสามารืถช่้วัยป้กป้้องการืเจ็็บป่้วัยจ็าก 
โควิัด-19 ในผูห้ญิ่งตั่�งครืรืภ์ูแล่ะอาจ็ป้กป้้องที่ารืกท่ี่�ยงัไมค่ล่อดออกมาด้วัย

วััคซีน่โควิัด-19 ไม่ส่งผล่ใด ๆ ต่่อภูาวัะเจ็รืญิ่พื่นัธิ้แ์ล่ะการืตั่�งครืรืภ์ู

นักวิัช้าการืช้ารือ่ะฮ์ (Sharia scholars) กล่่าวัวั่า เนื�องจ็ากการืฉ่ีดวััคซี่นเป้็นการืช้่วัยป้กป้้อง 
คนอื�นๆ การืฉ่ีดวััคซีน่จ้็งเป้น็หนา้ท่ี่�ส่วันบ้คคล่ (fard kifaya) ท่ี่�เป้น็พัื่นธิะสัญ่ญ่ารืว่ัมกัน 

วััคซ่ีนแอสต่รืาเซีเนกาแล่ะจ็อห์นสันแอนด์จ็อห์นสันไม่ได้ม่การืใช้้ชิ้�นส่วันขึ้องสัต่ว์ัในการืผลิ่ต่  
ซีิโนแวัคไม่ได้บอกว่ัาวััคซ่ีนม่ส่วันผสมอะไรือยู่บ้าง แต่่สภูาอิสล่ามแห่งช้าติ่ป้รืะเที่ศึอินโดน่เซี่ย 
(the Indonesian Ulema Council) ได้กล่่าวัว่ัาวััคซ่ีนขึ้องซีโินแวัคนั�น “ศัึกดิ�สิที่ธิิ�แล่ะผา่นมาต่รืฐาน
ฮาล่าล่” 

โครืงการืวิัจั็ยในเด็กแล่ะวััยร้ืน่อายต้่ำากว่ัา 18 ปี้ยงัคงดำาเนนิการือยูตั่่�งแต่่เดือนมถิน้ายน 2564

วััคซี่นซีิโนฟารืม์แล่ะซิีโนแวัคได้รืบัการือนมั้ติ่ในป้รืะเที่ศึจ่็นใหใ้ช้ไ้ด้กับเด็กท่ี่�ม่อาย้ตั่�งแต่่ 3 ขึ้วับ 
ขึ้้�นไป้ แล่ะวััคซีน่ไฟเซีอรืไ์ด้รืบัการือนม้ติั่จ็ากสหภูาพื่ยโ้รืป้แล่ะสหรืฐัอเมรืกิาใหใ้ช้ไ้ด้กับเด็กท่ี่�มอ่าย้
ตั่�งแต่่ 12 ปี้ข้ึ้�นไป้ สหภูาพื่ยโ้รืป้ได้อนม้ติั่การืใช้วั้ัคซ่ีนโมเดอรืน์าในเด็กอาย ้12 ปี้ขึ้้�นไป้

วัคซีนีโควิด-19 ระหว่างการตั่�งครรภ์ู 
และการเลี�ยงลกูด้วยนมแม่

วัคซีนีโควิด-19 ผ่า่นพิธีิการฮาลาล  
(อนมุติั่ต่ามบัญญติั่ศาสนาอิสลาม) หรอ่ไม่

วัคซีนีโควิด-19 สำาหรบัเด็กและวัยรุน่
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คนเอเช้ย่ได้เขึ้า้รืว่ัมนอ้ยมากในโครืงการืวิัจั็ยที่างคลิ่นกิขึ้องวััคซ่ีนโควิัด-19 ทัี่�งท่ี่�ผลิ่ต่โดยบรืษัิที่แอ
สต่รืาเซีเนกา/อ็อกซีฟ์อรืด์ จ็อห์นสันแอนด์จ็อหน์สัน โมเดอรืน์า แล่ะไฟเซีอรื/์ไบโอเอนเที่ค

องค์การืเภูสัช้กรืรืม ป้รืะเที่ศึไที่ย กำาลั่งดำาเนินการืวิัจั็ยที่างคลิ่นิกรืะยะท่ี่� 1 ขึ้องวััคซ่ีนโควิัด-19  
เช้ื�อต่าย โดยรืว่ัมมอืกับคณะเวัช้ศึาสต่รืเ์ขึ้ต่รือ้น มหาวิัที่ยาลั่ยมหดิล่ แล่ะได้รืบัการืสนบัสนน้จ็าก
องค์กรื Program for Appropriate Technology in Health (PATH) ท่ี่�ตั่�งอยูใ่นป้รืะเที่ศึสหรืฐัอเมรืกิา

จ็้ฬาล่งกรืณ์มหาวิัที่ยาลั่ยกำาลั่งพัื่ฒนาวััคซ่ีนโควิัด-19 ท่ี่�ใช้้เที่คโนโล่ย่ mRNA แล่ะได้เรืิ�ม 
ดำาเนินการืศ้ึกษาวิัจั็ยการืที่ดล่องใช้้วััคซี่นที่ดล่องในมนษ้ย์ไป้แล้่วัเมื�อวัันท่ี่� 14 มิถ้นายน 2564  
ท่ี่�ผา่นมา

มชี่าวเอเช่ยีเข้า้รว่มอยูใ่นโครงการ 
วิจัยวัคซีนีโควิด-19 ระยะที�สามหรอ่ไม่

ประเทศไทยกำาลังพัฒนาวัคซีนีโควิด-19 เอง 
หรอ่ไม ่

โมเดอรน์า สหรฐัอเมรกิา

ยังไมม่ขีอ้มลู

ยังไมม่ขีอ้มลู

บราซลิ  สหราชอาณาจักร 11,636 คน
ประเทศบราซลิ : 2.6%
สหราชอาณาจักร: 4-5%

รวมท้ังหมด:  4.6%

รวมท้ังหมด:  4.3%

รวมท้ังหมด: 3.5%

30,351 คน

37,606 คน

44,325 คน
บราซลิ สหรฐัอเมรกิา
แอฟรกิาใต้

ไฟเซอร์
อารเ์จนตินา บราซลิ ชลีิ 
โคลอมเบยี เม็กซิโก เปรู 
แอฟรกิาใต้ สหรฐัอเมรกิา

แอสตราเซเนกา

จอหน์สันแอนด์จอหน์สัน

ซโินฟารม์

ซโินแวค

วัคซนี ประเทศ(ท่ีทําการวิจัย)
จํานวนผูเ้ข้ารว่มฯ
ท้ังหมด

%คนเอเชยี (ท่ีเขา้รว่มฯ
ในประเทศนัน้)
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โรืคโควิัด–19 เป้็นโรืคป้รืะเภูที่หน้�ง ม่สาเหต่้มาจ็ากไวัรืัสโคโรืนาสายพัื่นธิ้์ใหม่ ท่ี่�เรื่ยกว่ัา  
ซีารืส์โคว่ัทีู่ ไวัรืสัโคโรืนาม่หล่ากหล่ายช้นิดแล่ะสายพื่ันธิ้์มาก ไวัรืสัเหล่่าน่�สามารืถที่ำาให้เกิด 
อาการืเป้น็หวััดหรือืควัามเจ็็บป่้วัยอื�นท่ี่�ร้ืนแรืงกว่ัา (เช้น่ โรืคซีารืส์ แล่ะ โรืคเมอรืส์)

ไวัรืสัโคโรืนาแพื่รืก่รืะจ็ายผ่านอนภู้าคขึ้นาดเล็่กเกินกว่ัาจ็ะมองเห็นด้วัยต่าเป้ล่่า เมื�อผู้ป้่วัยโรืค 
โควิัด-19 หายใจ็ออกในช่้วังท่ี่�พื่ดู รือ้งเพื่ล่ง จ็าม หรือื ไอ อนภู้าคเล็่กๆ เหล่่าน่�ก็จ็ะกรืะจ็ายออกมา
ล่อยอยูใ่นอากาศึ แล่ะเมื�อผูอื้�นหายใจ็เอาอนภู้าคน่�เข้ึ้าไป้ หรือือนภู้าคน่�ล่อยไป้เกาะท่ี่�ต่า จ็มูก หรือื
ป้ากขึ้องผูอื้�น พื่วักเขึ้าก็ได้รืบัเชื้�อเขึ้า้ไป้

ม่ควัามเป้น็ไป้ได้ท่ี่�นอ้ยท่ี่�จ็ะเจ็็บป้ว่ัยด้วัยโรืคโควิัด–19 ผา่นที่างการืใช้ม้อืสัมผสัเป้ลื่อกต่า จ็มกู หรือื
ป้าก หลั่งจ็ากสัมผสักับสิ�งขึ้องท่ี่�มอ่นภู้าคขึ้องไวัรืสัท่ี่�ติ่ดอยู ่

โรคโควิด-19 ค่ออะไร

โรคโควิด–19 แพรก่ระจายเช่่�ออยา่งไร 

ไวัรืสัช้นิดต่่างๆ รืวัมทัี่�งไวัรืสัโคโรืนา (โรืคซีารืส์ แล่ะ โรืคเมอรืส์)  
เกิดการืติ่ดขึ้า้มจ็ากสัต่ว์ัมาสู่คน นกัวิัจั็ยไมแ่นใ่จ็ว่ัาไวัรืสัซีารืส์โคว่ัที่ ู
มาจ็ากสัต่ว์ัช้นิดใด แต่่พื่วักเขึ้าพื่บไวัรืสัช้นิดน่�ในค้างคาวัท่ี่�ม่ควัาม
คล้่ายคล้่งกับไวัรืสัท่ี่�พื่บในมน้ษย์ ซี้�งพื่วักเขึ้าคิดว่ัาม่แนวัโน้มเป้็น 
ต้่นกำาเนดิขึ้องไวัรืสัช้นดิน่�มากท่ี่�สด้  

โรคโควิด–19 เกิดข้่�นจากฝีมีอ่ข้องมนษุยห์รอ่ไม่
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คนจ็ำานวันมากติ่ดเช้ื�อโควิัด–19 โดยไม่แสดงอาการื แต่่พื่วักเขึ้าสามารืถแพื่รืก่รืะจ็ายไวัรืสัได้ ด้วัย
เหต่ผ้ล่ดังกล่่าวั การืสันนษิฐานว่ัาที่ก้คนติ่ดเช้ื�อโควิัด–19 จ้็งเป้น็เรืื�องสำาคัญ่ ไมใ่ช้เ่ฉีพื่าะผูท่้ี่�มอ่าการื
ป้ว่ัยเท่ี่านั�น

การืท่ี่�จ็ะสามารืถที่ำาต่ามมาต่รืการืป้้องกันโรืคโควิัด–19 ได้ต่ล่อดเวัล่าเป้็นเรืื�องท่ี่�เป้็นไป้ได้ยาก  
แต่่สามารืถป้กป้อ้งต่นเองแล่ะผูอื้�นไดโ้ดย

เพื่ื�อป้อ้งกันตั่วัเอง แสงอาทิี่ต่ย ์ล่ม แล่ะการือยูใ่นท่ี่�โล่่ง “เป้น็เพื่ื�อนขึ้องท่ี่าน” ตั่วัอย่างเช้น่ การืนั�ง
กินอาหารืในรืา้นอาหารืยังคงม่ควัามเส่�ยงอยู่ แต่่หากนั�งกินอาหารืท่ี่�ตั่�งโต๊่ะไว้ัขึ้้างนอกก็ม่ควัาม
ป้ล่อดภัูยมากกว่ัาในอาคารืซี้�งอากาศึหมน้เว่ัยนถ่ายเที่ไดไ้มด่่เท่ี่า

โรคโควิด – 19 สามารถป้องกันได้อยา่งไร

เว้นระยะหา่งอยา่งนอ้ย 1 เมต่ร จากผู่อ่้�น  
ซี่�งเรยีกว่า “การเว้นระยะหา่งทางรา่งกาย” 

การสวมหนา้กากคลมุจมูกและปากข้องต่นเอง  
ในสถานที�ที�มกีารแพรก่ระจายข้องไวรสักลายพันธิุ์ 
มขี้อ้แนะนำาใหส้วมหนา้กาก 2 ช่ั�น โดยใช่ ้
หนา้กากผ่า้สวมทับหนา้กากอนามยัทางการแพทย ์
หรอ่สวมหนา้กากแบบ N95 หรอ่ FF2 (หากหาได้)

หลีกเลี�ยงสถานที�ที�มคีนจำานวนมาก  
โดยเฉพาะในอาคารปิด

เปิดหนา้ต่่างเม่�ออยูข่้า้งในอาคารหรอ่ในหอ้ง  
เพ่�อใหม้อีากาศบรสุิทธิิ�ถ่ายเท

จำากัดจำานวนคนที�พบปะ และควรพบปะคน 
ในสถานที�เปิดโล่ง

ล้างมอ่ข้องบ่อยๆ โดยใช่เ้วลาล้างมอ่ 
อยา่งนอ้ย 20 วินาทีต่่อครั�ง ใช่ส้บู่และนำา หรอ่เจล
ล้างมอ่ที�มส่ีวนผ่สมข้องแอลกอฮอล์อยา่งนอ้ย 70%

หลีกเลี�ยงการไปคลินกิหรอ่โรงพยาบาล 
โดยไมจ่ำาเป็น 

ไปรบัการต่รวจหาเช่่�อหากมไีข้ ้รูส่้กไมส่บาย  
หรอ่อยูใ่กล้กับผู่ติ้่ดเช่่�อโควิด-19

โทรศัพท์หรอ่ไปโรงพยาบาลหรอ่คลินกิ  
(ที�ท่านรบัการต่รวจรกัษาเป็นประจำา)  
หากท่านมอีาการหายใจติ่ดขั้ด 

หากติ่ดเช่่�อโควิด–19 ใหอ้ยูบ่้านและ 
อยูห่า่งจากคนอ่�น จนกระทั�งหาย

เข้า้รบัวัคซีนีเม่�อเป็นไปได้
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การืต่รืวัจ็หาเช้ื�อโควิัด–19 ม่วิัธิ่การืต่รืวัจ็แต่กต่่างกันหล่ายวิัธิ่ อาทิี่ การืต่รืวัจ็หาไวัรืัส  
การืต่รืวัจ็หาโป้รืต่่นขึ้องไวัรืสั หรือืการืต่รืวัจ็หาภูมูต้ิ่านที่าน 

การืต่รืวัจ็หาภููมิต้่านที่าน ที่ำาโดยใช้้ตั่วัอย่างเลื่อด จ็ะบอกไดใ้นกรืณ่ท่ี่�ท่ี่านเคยป้่วัยด้วัย 
โรืคโควิัด–19 มาก่อน 

การืต่รืวัจ็หาเช้ื�อไวัรืสัจ็ะบอกไดใ้นกรืณ่ท่ี่�ท่ี่านม่เช้ื�อโควิัด–19 ในช้่วังท่ี่�ที่ำาการืต่รืวัจ็ การืต่รืวัจ็หา
เช้ื�อไวัรืสัซีารืส์โคว่ัที่ ูที่ำาได้แต่กต่่างกัน 2 ป้รืะเภูที่ คือ การืต่รืวัจ็หาแอนติ่เจ็น แล่ะการืต่รืวัจ็หา
ป้รืมิาณไวัรืสั การืต่รืวัจ็ทัี่�ง 2 ป้รืะเภูที่ใช้้วิัธิก่ารืเก็บตั่วัอย่างด้วัยการืใช้้ก้านไม้พื่ันสำาล่่ (swab)  
แยงเขึ้า้ไป้ในโพื่รืงจ็มูกหรือืล่ำาคอเพื่ื�อเก็บสิ�งส่งต่รืวัจ็

การืต่รืวัจ็หาแอนติ่เจ็น คือการืต่รืวัจ็หาโป้รืต่่นท่ี่�เป้น็ช้ิ�นส่วันขึ้องไวัรืสัโคโรืนา สามารืถที่รืาบผล่ได้
ในเวัล่านอ้ยกว่ัา 30 นาท่ี่ แล่ะการืต่รืวัจ็หาแอนติ่เจ็นไมจ่็ำาเป้น็ต้่องใช้อ้ป้้กรืณพ์ื่เิศึษหรือืการือบรืม
อย่างเข้ึ้มขึ้้น การืต่รืวัจ็หาแอนติ่เจ็นเป้็นการืต่รืวัจ็ป้รืะเภูที่ท่ี่�ด่ท่ี่�ส้ดสำาหรืบัคนท่ี่�อยู่ในช่้วังรืะยะ 
แพื่รืเ่ช้ื�อ คือเมื�อม่ป้รืมิาณไวัรืสัสงูท่ี่�สด้ แต่่ในช้ว่ังการืติ่ดเช้ื�อรืะยะแรืก ในขึ้ณะท่ี่�ยงัมป่้รืมิาณไวัรืสั
ต่ำา การืต่รืวัจ็หาแอนติ่เจ็นอาจ็ไม่สามารืถต่รืวัจ็เจ็อไวัรืสัได้

การืต่รืวัจ็หาแอนติ่เจ็นสามารืถให้ผล่การืต่รืวัจ็เป้น็ล่บป้ล่อมได้รืาวั 20 % แล่ะการืต่รืวัจ็หาแอนติ่เจ็น
อาจ็จ็ะให้ผล่บวักป้ล่อมด้วัยเช่้นกัน เรืื�องน่�อาจ็เกิดขึ้้�นได้เนื�องจ็ากบางคนม่ไวัรืสัช้นิดอื�น หรือื 
ม่การืเก็บตั่วัอยา่งไมถ่กูวิัธิ ่แต่่ผล่บวักป้ล่อมมแ่นวัโนม้เกิดข้ึ้�นได้นอ้ยกว่ัาผล่ล่บป้ล่อม คนท่ี่�มอ่าการื
ป้่วัยด้วัยโรืคโควิัด–19 ท่ี่�ม่ผล่การืต่รืวัจ็แอนติ่เจ็นเป้็นล่บ ควัรืได้รืบัการืต่รืวัจ็หาป้รืมิาณไวัรืสั 
เพื่ื�อยนืยนัว่ัาพื่วักเขึ้าไม่ได้มเ่ช้ื�อโควิัด-19

การืต่รืวัจ็หาป้รืมิาณไวัรืสัเป้น็การืต่รืวัจ็หาป้รืมิาณสารืพัื่นธิก้รืรืมขึ้องไวัรืสัโคโรืนา

เรืาสามารืถรูืผ้ล่การืต่รืวัจ็ได้ภูายในไมก่่�ช้ั�วัโมง แต่่หอ้งต่รืวัจ็ป้ฏิิบติั่การืส่วันใหญ่จ่็ะย้ง่มาก ที่ำาให้
ผล่การืต่รืวัจ็ถูกเลื่�อนออกไป้เป้็นหล่ายวัันแล่ะหล่ายสัป้ดาห์ การืต่รืวัจ็หาป้รืมิาณไวัรืสัสามารืถ
ต่รืวัจ็พื่บไวัรืสัโคโรืนาในตั่วัอย่างจ็ากคนท่ี่�ม่ป้รืมิาณไวัรืสัน้อยจ็นถ้งคนท่ี่�ยังไม่แสดงอาการื  
การืต่รืวัจ็เหล่่าน่�ยงัอาจ็พื่บช้ิ�นส่วันขึ้องไวัรืสัในคนท่ี่�หายแล้่วัแล่ะไม่สามารืถแพื่รืเ่ช้ื�ออ่กต่่อไป้ 

การต่รวจหาเช่่�อโควิด-19
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โรืคโควิัด–19 เป้็นโรืคท่ี่�คาดการืณ์ล่่วังหน้าไม่ได้ โดยโรืคน่�สามารืถส่งผล่กรืะที่บต่่อที่้กรืะบบ 
ในรืา่งกายขึ้องเรืา แล่ะมผ่ล่แต่กต่่างกันไป้ในแต่่ล่ะคน

เกือบครื้�งหน้�งขึ้องผู้ป้่วัยด้วัยโรืคโควิัด–19 ไม่แสดงอาการืใดๆ โดยผู้ป้่วัยจ็ำานวันมากม่อาการื 
เจ็็บป้ว่ัยเล็่กนอ้ยแล่ะสามารืถหายได้เอง

สำาหรืบัผู้ท่ี่�ม่อาการื จ็ะเรืิ�มม่อาการืตั่�งแต่่ 2–14 วัันหลั่งจ็ากได้รืบัเชื้�อโควิัด–19 อาการืต่่างๆ  
ป้รืะกอบด้วัย
• มไ่ข้ึ้
• หนาวัสั�น
• ไอแห้งๆ
• หายใจ็สั�นหรือืหายใจ็ล่ำาบาก
• สญู่เส่ยควัามอยากอาหารื
• เหนื�อยล้่า
• ป้วัดเมื�อยกล้่ามเนื�อหรือืรืา่งกาย
• ป้วัดศ่ึรืษะ
• ไมส่ามารืถรืบัรูืร้ืสหรือืกลิ่�น

• เจ็็บคอ
• คัดจ็มกูหรือืนำามกูไหล่
• คลื่�นไส้หรือือาเจ่็ยน
• ท้ี่องเส่ย
•  เยื�อบ้ต่าอักเสบ (อาการืต่าแดง คัน ม่ขึ้่�ต่า

เยอะเมื�อตื่�นนอน) 
• มผ่ื�นขึ้้�นท่ี่�ผวิัหนงั
•  นิ�วัมือหรือืนิ�วัเท้ี่าเป้็นส่แดงหรือืส่แดงเขึ้้ม 

หรือืมว่ัง

จะเกิดอะไรข้่�นเม่�อติ่ดเช่่�อโควิด-19

ในป้รืะเที่ศึไที่ยนั�น การืต่รืวัจ็หาเชื้�อโควิัด–19 ที่ำาไดโ้ดยไมเ่ส่ยค่าใช้จ่้็าย ในกล่้่มท่ี่�เขึ้า้เกณฑ์์4, 5

•  คนท่ี่�มไ่ขึ้ส้งู (37.5 องศึาเซีล่เซ่ียส) นำามกูไหล่ ไอ หรือืหายใจ็หอบ
•  คนท่ี่�อยู่ในกล่้่มท่ี่�ม่ควัามเส่�ยง อาทิี่ ต้่องสัมผัสกับผู้ป้่วัยโรืคโควิัด-19 หรือืต้่องอยู่ในพื่ื�นท่ี่�ท่ี่�ม ่

คนจ็ำานวันมากหรือืมช้่้มช้นอยูห่นาแนน่ (เช่้น หา้งสรืรืพื่สินค้า ต่ล่าด คลั่บ บารื ์สถานบรืกิารื
สข้ึ้ภูาพื่ หรือืการืเดินที่างโดยรืถโดยสารืสาธิารืณะ  

•  คนท่ี่�พื่ักอยู่อาศัึยหรือืเดินที่างไป้หรือืมาจ็ากป้รืะเที่ศึท่ี่�ม่รืายงานการืป่้วัยด้วัยโรืคโควิัด–19  
ในช้ว่ัง 1 เดือนท่ี่�ผา่นมา

• คนท่ี่�มภู่าวัะป้อดอักเสบ 
•  เจ้็าหน้าท่ี่�สาธิารืณส้ขึ้ท่ี่�สงสัยว่ัาจ็ะป้่วัยด้วัยโรืคโควิัด–19 แล่ะคนท่ี่�ที่ำางานอยู่ในสถาน่หรือื 

พื่ื�นท่ี่�กักกันควับคม้โรืค

4  กรืะที่รืวังสาธิารืณะสข้ึ้ (ก.สธิ.), ‘เกณฑ์์การืต่รืวัจ็โควัิด - 19 ฟรื’่ [การืนำาข้ึ้อมลู่มาเสนอในแบบรูืป้ภูาพื่ท่ี่�เขึ้า้ใจ็งา่ย - infographic],  https://www.moph.
go.th/index.php/news/read/1707 (สืบค้นขึ้อ้มูล่วัันท่ี่� 29 มิถน้ายน 2564)

5  Hfocus, เปิ้ดขึ้อ้มลู่กล่้่มเส่�ยงไหน ต่รืวัจ็โควิัด19 ฟรื!่ ได้ทัี่�ง รืพื่.รืฐัแล่ะเอกช้นที่ก้แหง่ [เว็ับไซีด์], https://www.hfocus.org/content/2021/04/21366 
(สืบค้นขึ้อ้มลู่วัันท่ี่� 29 มิถน้ายน 2564)

การต่รวจหาเช่่�อโควิด-19 ในประเทศไทย

https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1707 
https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1707 
https://www.hfocus.org/content/2021/04/21366 
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คนส่วันใหญ่่จ็ะหายจ็ากโควิัด–19 ได้เอง การืป้่วัยเป้็นไข้ึ้หวััดสามารืถรืกัษาด้วัยการืกินยา
พื่ารืาเซีต่ามอล่ คนท่ี่�กินยารืกัษาหอบหืด ควัามดัน เบาหวัาน เอช้ไอว่ั หรือือาการืป่้วัยอื�นๆ ไมค่วัรื
หยด้กินยาในช้ว่ังท่ี่�ป้ว่ัยด้วัยโรืคโควิัด–19

แนวัที่างการืรืกัษาข้ึ้�นอยู่กับป้รืะเที่ศึท่ี่�ท่ี่านอยู ่การืรืกัษาผู้ท่ี่�ป้ว่ัยด้วัยโรืคโควิัด–19 มค่วัามแต่กต่่าง
กัน รืวัมถ้งการืให้ออกซิีเจ็นแล่ะการืจั็ดให้นอนควัำา (ให้คนนอนควัำาเพืื่�อช่้วัยให้เขึ้าหายใจ็ได้ 
สะดวัก) แนวัที่างการืรืกัษาขึ้องป้รืะเที่ศึไที่ยสามารืถเข้ึ้าถ้งได้ต่ามลิ่งค์น่� 

6  กรืมการืแพื่ที่ย,์ ‘แนวัที่างเวัช้ป้ฏิิบติั่ การืวิันจิ็ฉัีย ดแูล่รืกัษา แล่ะป้อ้งกันการืติ่ดเช้ื�อในโรืงพื่ยาบาล่
  กรืณโ่รืคติ่ดเช้ื�อไวัรืสัโคโรืนา 2019 (COVID-19) ฉีบับป้รืบัป้ร้ืง วัันท่ี่� 25 มิถน้ายน พื่.ศึ. 2564 สำาหรืบัแพื่ที่ยแ์ล่ะบค้ล่ากรืสาธิารืณสข้ึ้’, 2564, 
  https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640625085440AM_CPG_COVID_v.15_n%2020210625.pdf   

(สืบค้นวัันท่ี่� 29 มิถน้ายน 2564)

คนส่วันหน้�งอาจ็มอ่าการืป่้วัยเป้น็เวัล่าหล่ายเดือน ด้วัยอาการืท่ี่�เรืย่กว่ัา “ล่อง โควิัด” (long COVID 
หรือืผล่กรืะที่บรืะยะยาวัท่ี่�เกิดขึ้้�นหลั่งจ็ากรืกัษาหายจ็ากโควิัด-19) โดยมค่วัามเส่ยหายในส่วันขึ้อง
ป้อด หัวัใจ็ ไต่ หรือืสมองอยา่งถาวัรื รืว่ัมกับการืเส่ยต่่อมรืบัรืสแล่ะรืบักลิ่�น เนื�องจ็ากโรืคโควิัด-19 
เป้็น โรืคอ้บัติ่ใหม่ นักวิัจั็ยยังคงศ้ึกษาเก่�ยวักับโรืคน่�อยู่เพืื่�อหาผู้ท่ี่�ม่แนวัโน้มเจ็็บป่้วัยรืะยะยาวั 
ว่ัามส่าเหต่ม้าจ็ากอะไรื แล่ะจ็ะรืกัษาอาการืเจ็็บป้ว่ัยรืะยะยาวัน่�ได้อย่างไรื

โรืคโควิัด-19 ยังเป้็นสาเหต่้ที่ำาให้เกิดภูาวัะควัามเจ็็บป้่วัยร้ืนแรืงแล่ะเส่ยช้่วิัต่ ผู้ท่ี่�ม่ควัามเส่�ยง 
สงูขึ้้�นในการืเจ็็บป้ว่ัยร้ืนแรืงคือกล่้่มคนท่ี่�มอ่ายม้ากกว่ัา 65 ป้ ีแล่ะคนท่ี่�มภู่าวัะควัามเจ็็บป้ว่ัยอื�นๆ 
รืวัมถ้งโรืคเบาหวัาน ควัามดันโล่หิต่สูง วััณโรืค โรืคอ้วัน แล่ะภูาวัะรืะบบภููมิค้้มกันอ่อนแอ  
ผู้อยู่รืว่ัมกับเช้ื�อเอช้ไอว่ัไม่ได้ม่แนวัโน้มว่ัาม่ควัามเส่�ยงในการืได้รืบัโควิัด–19 มากกว่ัาคนอื�น  
แต่่จ็ะม่อาการืป้่วัยร้ืนแรืงมากกว่ัาเมื�อได้รืบัเช้ื�อโควิัด–19 โดยเฉีพื่าะกล่้่มคนท่ี่�ม่ CD4 ต่ำา 
หรือืไมไ่ด้รืบัการืรืกัษาเอช้ไอว่ั 

มวิีธีิการรกัษาโรคโควิด-19 หรอ่ไม่

https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/
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