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เอกสารขอ้มูลการฉีดวคัซนี 

COMIRNATYTM COVID-19 mRNA Vaccine (BNT 162b2) (ดดัแปลงนิวคลโีอไซด)์ 

 

1. Comirnaty คอือะไร และใชเ้พือ่อะไร 

Comirnaty เป็นวคัซนีทีใ่ชใ้นการป้องกนัโรค COVID-19 ทีเ่กดิจากไวรสั SARS-CoV-2 

ตรวจสอบปรมิาณ Comirnaty (30 ไมโครแกรม/โดส) จะฉีดใหก้บัวยัผูใ้หญ่ และวยัรุน่ทีม่อีายุตัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป 

วคัซนีท าใหร้ะบบภูมคิุม้กนั (การป้องกนัตามธรรมชาตขิองรา่งกาย) ผลติภูมคิุม้กนั และเซลลเ์ม็ดเลอืดทีท่ างานต่อตา้นไวรสั เพือ่มอบการ

ป้องกนัโรค COVID-19 เน่ืองจาก Comirnaty ไม่มไีวรสัเในการรา้งภูมคิุม้กนั มนัจงึไม่สามารถมอบโรค COVID-19 ใหก้บัคุณได ้

 

วคัซนีไดร้บัอนุญาตใหใ้ชภ้ายใตก้ฎหมายการป้องกนั และควบคุมโรค (การใชว้คัซนี) (มาตราที ่599K) เพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

ดา้นในการป้องกนัการตดิเชือ้โรค COVID-19 วคัซนีไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนในฮ่องกงภายใตก้ฎหมายเภสชั และสารพษิ (มาตราที ่138) 

 

@ส าหรบัเด็กอายุ 5 ถงึ 11 ปี โปรดดูที ่“หมายเหตุเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชว้คัซนี Comirnaty ส าหรบัเด็กอายุ 5 ถงึ 11 ปี” ส าหรบัผูท้ีม่ี

อายุ 6 เดอืนถงึนอ้ยกว่า 5 ปี โปรดดู "หมายเหตุเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชว้คัซนี Comirnaty ส าหรบัเด็กวยัหดัเดนิอายุ 6 เดอืนถงึนอ้ย

กว่า 5 ปี" ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัวคัซนีไบวาเลนตข์อง Comirnaty โปรดดูที่ “หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการใชว้คัซนีไบวาเลนตข์อง 

Comirnaty” 

 

2. สิง่ทีคุ่ณตอ้งรูก่้อนเขา้รบัการฉีด Comirnaty 

ไม่ควรให ้Comirnaty1 

หากคุณแพปรมิาณยาของ Comirnaty กอนหนานี ้หรอืสารออกฤทธ ์ ิหรอืสวนผสมอืน่ ๆ ของยานี ้รวมถงึสิง่ดงัตอ ไปนี:้ 

• หากคุณแพป้รมิาณยาของ Comirnaty กอ่นหนา้นี ้หรอืสารออกฤทธิ ์หรอืสว่นผสมอืน่ ๆ  

((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-0315);  

2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159); 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-

phosphocholine (DSPC); คอเลสเตอรอล (cholesterol); โพแทสเซยีม คลอไรด ์(potassium chloride); โพแทสเซยีม ได

ไฮโดรเจน ฟอสเฟต (potassium dihydrogen phosphate); โซเดยีมคลอไรด ์(sodium chloride); ไดโซเดยีม ฟอสเฟตได ไฮ

เดรตซโูครส  (disodium phosphate dihydrate); ซโูครส (sucrose); และน ้าส าหรบัฉีด (water for injection) 

 

ค าเตอืน และขอ้ควรระวงั1 

พูดคุยกบัแพทย ์เภสชักร หรอืพยาบาลกอ่นการรบัวคัซนีหาก: 

• คุณเคยมอีาการแพอ้ย่างรุนแรง หรอืมปัีญหาในการหายใจหลงัจากการฉีดวคัซนีอืน่ ๆ หรอืหลงัจากทีค่ณุไดร้บั Comirnaty ใน

อดตี 

• คุณรูส้กึกงัวลกบัขัน้ตอนการฉีดวคัซนีหรอืคุณเคยเป็นลมหลงัจากฉีดเข็มใด ๆ มากอ่น 

• คุณมอีาการป่วยรุนแรง หรอืมไีขสู้ง: ส าหรบัผูท้ีเ่ป็นโรคไขเ้ฉียบพลนั ควรจะเลือ่นการฉีดวคัซนีออกไป 

• คุณมปัีญหาเลอืดออก ผวิหนังของคุณเขยีวช า้ไดง้า่ย หรอืคณุใชย้าเพือ่ป้องกนัเลอืดอุดตนั 
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• คุณมรีะบบภูมคิุม้กนัออ่นแอเน่ืองจากโรค เชน่ การตดิเชือ้ HIV หรอืยา เชน่ คอรต์โิคสเตยีรอยดท์ีม่ผีลตอ่ระบบภูมคิุม้กนัของคณุ 

• มีความเสีย่งเพิ่มขึน้ของ myocarditis (การอกัเสบของกลา้มเนือ้หวัใจ) และเยื่อหุม้หวัใจอกัเสบ (การอกัเสบของเยือ่บุนอกหวัใจ) 

หลงัการฉีดวคัซนีกบั Comirnaty เงื่อนไขเหล่านีส้ามารถเกดิขึน้ไดภ้ายในเวลาเพียงไม่กีว่นัหลงัจากการฉีดวคัซนี และส่วนใหญ่

เกดิขึน้ภายใน 14 วนั มกีารสงัเกตพบบ่อยขึน้หลงัการฉีดวคัซนีคร ัง้ทีส่อง และพบบ่อยในผูช้ายอายุนอ้ยกว่า หลงัการฉีดวคัซนี คุณ

ควรตืน่ตวัต่อสญัญาณของกลา้มเนือ้หวัใจตายและเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ เชน่ หอบ ใจสั่น และเจ็บหนา้อก และควรไปพบแพทยท์นัที

หากสิง่เหล่านีเ้กดิขึน้ 

 

เชน่เดยีวกบัวคัซนีใด ๆ ทีก่ าหนดปรมิาณการฉีดวคัซนี Comirnaty 2 ปรมิาณยาอาจไม่ไดป้กป้องโรคไดอ้ย่างเต็มทีใ่หก้บัทุก 

คนทีไ่ดร้บัวคัซนี  และไม่ทราบว่าจะสามารถปกป้องคุณไดน้านแค่ไหน 

 

เด็ก 

ตรวจสอบปรมิาณ ไม่แนะน าใหใ้ช ้Comirnaty กบัเด็กอายุต ่ากวา่ 12ปี 

 

ยาอืน่ ๆ และ Comirnaty 

แจง้ใหแ้พทย ์หรอืเภสชักรของคุณทราบ หากคุณก าลงัใช ้เพิง่เร ิม่ใช ้หรอือาจใชย้าอืน่ ๆ หรอืเพิง่ไดร้บัวคัซนีอืน่ ๆ 

 

การต ัง้ครรภ ์และใหน้มบุตร 

หากคุณเป็นหญงิทีก่ าลงัตัง้ครรภห์รอืคดิว่าอาจจะตัง้ครรภ ์ใหแ้จง้แพทย ์พยาบาลหรอืเภสชักรกอ่นทีคุ่ณจะรบัวคัซนี Comirnaty 

สามารถใหใ้นระหว่างตัง้ครรภไ์ด ้มขีอ้มูลมากมายจากหญงิตัง้ครรภท์ีไ่ดร้บัวคัซนี  

Comirnaty ในชว่งระหว่างเข็มสองและเข็มสามซึง่ไม่ไดแ้สดงผลขา้งเคยีงเชงิลบตอ่การตัง้ครรภห์รอืทารก ในขณะทีข่อ้มลูเกีย่วกบั

ผลขา้งเคยีงต่อการตัง้ครรภห์รอืทารกแรกเกดิหลงัการฉีดวคัซนีในชว่งไตรมาสแรกมจี ากดั ยงัไม่มผีลขา้งเคยีงของการแทง้บุตรใหเ้ห็น 

นอกจากนี ้Comirnaty ยงัใหไ้ดใ้นระหว่างทีใ่หน้มบุตร 

พจิารณาค าแนะน าจากตา่งประเทศและรวบรวมขอ้มูลในโลกแห่งความเป็นจรงิในเร ือ่งความปลอดภยัของวคัซนี mRNA COVID-19 ใน

หญงิมคีรรภแ์ละหญงิใหน้มบุตร คณะกรรมการวทิยาศาสตรว์่าดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนี และคณะกรรมการวทิยาศาสตรว์่าดว้ยโรค

อุบตัใิหม่และจากสตัวส์ูค่น รว่มกบัคณะทีป่รกึษาผูเ้ชีย่วชาญของผูบ้รหิารสงูสุด (JSC-EAP) แนะน าใหบุ้คคลดงักล่าวรบัวคัซนี mRNA 

แบบ Comirnaty รวมไปถงึเข็มทีส่าม ส าหรบัประชากรทีเ่หลอื  

 

การขบัขี ่และการใชเ้ครือ่งจกัร 

ผลกระทบบางประการของการฉีดวคัซนีทีไ่ดก้ล่าวถงึในส่วนที ่4 (ผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้) อาจส่งผลต่อความสามารถในการ ขบัขี ่หรอื

ใชเ้ครือ่งจกัรช ัว่คราว รอคอยจนกว่าผลขา้งเคยีงเหล่านีจ้ะหมดลงกอ่นทีคุ่ณจะขบัขี ่หรอืใชเ้ครือ่งจกัร 

 

Comirnaty ประกอบไปดว้ยโพแทสเซยีม และโซเดยีม 

วคัซนีนีม้โีพแทสเซยีมนอ้ยกวา่ 1มลิลโิมล (39มก.) ต่อปรมิาณยา กลา่วคอื มนั "ไม่มสี่วนประกอบของโพแทสเซยีม" เป็น หลกั 

วคัซนีนีม้โีซเดยีมนอ้ยกว่า 1 มลิลโิมล (23มก.) ต่อปรมิาณยา กล่าวคอื มนั "ไม่มสี่วนประกอบของโซเดยีม" เป็นหลกั 
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3. วธิกีารให ้Comirnaty 

• Comirnaty จะใหห้ลงัจากท าการเจอืจางดว้ยการฉีด 0.3 มล.@ เขา้ทีก่ลา้มเนือ้ตน้แขนของคุณ# 

• คุณจะไดร้บัการฉีด 2คร ัง้ โดยมรีะยะเวลาห่างกนัอย่างน้อย 21วนั* 

• หลงัจากไดร้บัComirnaty ในปรมิาณยาแรกแลว้ คุณควรเขา้รบัวคัซนีชนิดเดยีวกนัในปรมิาณยาทีส่องหลงัจากน้ัน 21 วนัเพือ่ให ้

ครบปรมิาณยาทีก่ าหนดของการฉีดวคัซนี* 

หากคุณมคี าถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใช ้Comirnaty โปรดสอบถามแพทย ์เภสชักร หรอืพยาบาลของคุณ 

 

# JSC-EAP แนะน าใหฉี้ดวคัซนี Comirnaty เขา้กลา้มเนือ้บรเิวณตน้ขาตรงกลาง โดยเฉพาะเด็กและวยัรุน่ 

 

* ส าหรบัค าแนะน าชว่งห่างระหว่างโดสและจ านวนโดสทีต่อ้งฉีดโดน JSC-EAPโปรดดูเอกสารขอ้เท็จจรงิเสรมิ “ค าแนะน าในการฉีดวคัซนี

ป้องกนั COVID-19” ส าหรบัผูท้ีห่ายจากการตดิเชือ้ COVID-19 โปรดดู “เอกสารขอ้มลูการฉีดวคัซนี COVID-19 ส าหรบัผูท้ีต่ดิเชือ้ 

COVID-19 กอ่น” 

 

4. ผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้1 

เชน่เดยีวกบัวคัซนีทัง้หมด Comirnaty อาจท าใหเ้กดิผลขา้งเคยีง แต่ไม่ใชว่่าทุกคนจะไดร้บัผลขา้งเคยีง 

 

ผลขา้งเคยีงทีพ่บบ่อยมาก: อาจส่งผลกระทบต่อผูค้นสูงถงึ 1 ใน 10 คน 

• บรเิวณทีฉี่ด: เจ็บปวด บวม 

• เหน่ือยลา้ 

• ปวดศรีษะ 

• ปวดกลา้มเนือ้ 

• หนาวสัน่ 

• ปวดขอ้ตอ่ 

• ทอ้งเสยี 

• ไขข้ึน้ 

บางส่วนของอาการขา้งเคยีงเหล่านีม้กัจะเกดิกบัวยัรุน่ชว่งอายุ 12 ถงึ 15 ปี มากกวา่กบัผูใ้หญ่ 

 

ผลขา้งเคยีงทีพ่บบ่อย: อาจส่งผลกระทบต่อผูค้นสูงถงึ 1ใน 10 คน 

• รอยแดงบรเิวณทีฉี่ด 

• คลืน่ไส ้

• อาเจยีน 
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ผลขา้งเคยีงทีผ่ดิปกต:ิ อาจส่งผลกระทบต่อผูค้นสูงถงึ 1ใน 100 คน 

• ต่อมน ้าเหลอืงโต 

• รูส้กึไมส่บาย 

• ปวดแขน 

• นอนไม่หลบั 

• อาการคนัตรงบรเิวณทีฉี่ด 

• อาการแพก้ าเรบิ (เชน่ ผืน่แดง, คนั) 

• รูส้กึออ่นเพลยีหรอืไมม่แีรง/ง่วงนอน  

• ความยากอาหารลดลง 

• เหงือ่ออกมากเกนิไป 

• เหงือ่ออกตอนกลางคนื  

 

ผลขา้งเคยีงทีพ่บไดย้าก: อาจส่งผลกระทบต่อผูค้นสูงถงึ 1 ใน 1,000 คน 

• ใบหนา้หย่อนคลอ้ยหน่ึงขา้งช ัว่คราว 

• อาการแพก้ าเรบิ (เชน่ ลมพษิ, อาการบวมทีใ่บหนา้) 

 

ผลขา้งเคยีงทีห่ายากมาก: อาจส่งผลกระทบมากถงึ 1 ใน 10,000 คน 

• กลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดหรอืเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบซึง่สง่ผลใหห้ายใจไมอ่อก ใจสัน่ หรอืเจ็บหนา้อก 

 

ไม่ทราบ (ไม่สามารถประเมนิไดจ้ากขอ้มูลทีม่)ี 

• อาการแพอ้ย่างรุนแรง 

• แขนขาทีไ่ดร้บัวคัซนีบวมมาก 

• ใบหนา้บวม (อาจมอีาการบวมทีใ่บหนา้ในผูป่้วยทีเ่คยฉีดฟิลเลอรผ์วิหนังบรเิวณใบหนา้) 

• ปฏกิิรยิาทางผวิหนังทีท่ าใหเ้กดิจดุแดงหรอืเป็นหย่อมๆ บนผวิหนัง ซึง่อาจดูเหมอืนตุ่มหรอื “ตาววั” โดยมจีดุสแีดงเขม้ตรงกลาง

ลอ้มรอบดว้ยวงสแีดงซดี (erythema multiforme) 

• ความรูส้กึผดิปกตใินผวิหนัง เชน่ รูส้กึเสยีวซา่นหรอืรูข้นลกุ (paraesthesia) 

• ความรูส้กึหรอืความไวลดลงโดยเฉพาะในผวิหนัง (hypoesthesia)   
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5. การรายงานเหตุการณไ์มพ่งึประสงคห์ลงัการฉีดวคัซนี 

กรมอนามยั (“DH”) มรีะบบรายงานอาการไม่พงึประสงคจ์ากยา (“ADR”) ซึง่ไดร้บัเหตุการณไ์ม่พงึประสงคห์ลงัจาก รายงานการฉีดวคัซนี 

(AEFIs) เพือ่ตดิตามความปลอดภยัของวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 หากคุณมอีาการไม่พงึ ประสงคท์ีน่่าสงสยัเกดิขึน้หลงัการฉีด

วคัซนี โปรดแจง้ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการดูแลสุขภาพ (เชน่ แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร พยาบาล และแพทยแ์ผนจนี) เมือ่ตอ้งการค าแนะน า

เพือ่รายงาน AEFIs ไปยงั DH หากพวกเขาพจิารณาว่า AEFI อาจเกีย่วขอ้งกบัการฉีดวคัซนี 

 

เพือ่เป็นการเฝ้าตรวจสอบความปลอดภยั และเหตุการณท์างคลนิิกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 อย่าง ต่อเน่ือง 

อาจมกีารเขา้ถงึ และใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทีไ่ดเ้ก็บรวบรวมไวส้ าหรบัการฉีดวคัซนีโดยองคก์าร โรงพยาบาล สถานพยาบาล

เอกชน และบุคลากรทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งโดยกรมอนามยั และองคก์รที ่เกีย่วขอ้งซึง่รว่มมอืกบัรฐับาล (รวมไปถงึ 

มหาวทิยาลยัฮ่องกงตรา) บเท่าทีข่อ้มูลดงักล่าวมคีวามจ าเป็นส าหรบัการตรวจสอบ 

 

ในกรณีทีป่วด หรอืมรีอยแดงตรงบรเิวณทีฉี่ดเพิม่ขึน้หลงัจาก 24 ช ัว่โมงหลงัการฉีด หรอืผลขา้งเคยีงของคุณท าใหคุ้ณกงัวล หรอืดู

เหมอืนว่าจะไม่หายไปภายในสองถงึสามวนั โปรดตดิต่อแพทยข์องคุณ  

 

หากคุณเขา้พบแพทย ์โปรดแจง้ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นสุขภาพทราบเกีย่วกบัรายละเอยีดการฉีดวคัซนีของคณุ และแสดงบตัร บนัทกึการฉีด

วคัซนีของคณุ ถา้ม ีจากน้ันผูเ้ชีย่วชาญดา้นการดูแลสุขภาพจะท าการประเมนิทีเ่หมาะสม และหากจ าเป็นให ้รายงาน AEFI ต่าง ๆ ทีถ่อื

ว่ามคีวามส าคญัทางการแพทยต์่อกรมอนามยัเพือ่ด าเนินการและประเมนิผลต่อไป  

 

โปรดอนุญาตให ้ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการดูแลสุขภาพรายงาน AEFI ทีม่คีวามยนิยอมของคุณเพือ่ส่งต่อขอ้มลูของกรณีไม่พงึ ประสงค ์ขอ้มลู

ส่วน บุคคล และขอ้มลูทางคลนิิก ไปยงักรมอนามยั เพือ่การเฝ้าตรวจสอบความปลอดภยั และเหตุการณท์าง คลนิิกทีเ่กีย่วขอ้งกบั การ

ฉีดวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 อย่างต่อเน่ือง 

 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้มูลวคัซนี และผลขา้งเคยีง โปรดเขา้ชมเว็บไซต ์https://www.covidvaccine.gov.hk/ 

 

ขอ้ความถงึบุคลากรทางการแพทย:์ 

โปรดท าการประเมนิทางการแพทย ์และหากคุณพจิารณาว่า AEFI มคีวามเกีย่วขอ้งกบัวคัซนีซึง่มคีวามส าคญัทาง การแพทย ์โปรด

รายงานไปยงัส านักงานยาของกรมอนามยัผ่านการรายงานทางออนไลนท์ีห่นา้เว็บไซต ์

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html 

 

หากผูร้บัวคัซนีประสบกบัเหตุการณไ์ม่พงึประสงคร์า้ยแรงหลงัการฉีดวคัซนี โปรดสง่ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีไปยงัโรงพยาบาล 

 

 

  

https://www.covidvaccine.gov.hk/
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html


1 ปฎบิตัติามขอ้มูลทีไ่ดร้ะบุไวจ้ากผูจ้ดัจ าหน่ายวคัซนี 
 

ขา้พเจา้ไดอ้า่น และท าความเขา้ใจในขอ้มลูทัง้หมดตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสารขอ้เท็จจรงิ และค าชีแ้จงจดุประสงคใ์นการ เก็บ

รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล และขา้พเจา้ยนิยอมใหท้ าการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 ใหก้บัขา้พเจา้ / บุตรของ ขา้พเจา้ / 

ผูเ้ยาวข์องขา้พเจา้* ภายใตโ้ครงการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 และยนิยอมใหก้รมอนามยั และองคก์ร ทีเ่กีย่วขอ้ง (รว่มมอื

กบัรฐับาล (รวมไปถงึมหาวทิยาลยัฮ่องกง)) เขา้ถงึเพือ่ใชง้านขอ้มลูสว่นบุคคลตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นทีนี่ ้ของ (i) ขา้พเจา้ / บุตรของ

ขา้พเจา้ / ผูเ้ยาวข์องขา้พเจา้* และขอ้มูลทางคลนิิกของ (ii) ขา้พเจา้ / บุตรของขา้พเจา้ / ผูเ้ยาวข์องขา้พเจา้* ทีท่างองคก์าร

โรงพยาบาล สถานพยาบาลเอกชน และบุคลากรทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งเก็บรกัษา ไวเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นการเฝ้าตดิตามความ

ปลอดภยั และเหตุการณท์างคลนิิกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 จากกรมอนามยั ตราบเท่าทีก่ารเขา้ถงึ 

และการใชง้านมคีวามจ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคด์งักล่าว  

 

*กรุณาลบตามความเหมาะสม 

 

ฉบบัทีไ่ดร้บัการแปลภาษาจะใชเ้พือ่การอา้งองิเท่าน้ัน ขอ้มลู ณ วนัที:่ 26 พฤศจกิายน 2022 

ในกรณีทีม่คีวามแตกต่างกนัระหว่างฉบบัแปล และฉบบัภาษาองักฤษ ฉบบัภาษาองักฤษถกูน ามาใชง้าน 

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเขา้ชมที ่www.covidvaccine.gov.hk 

 

Translated version is for reference only. Version date: 26 November 2022. 

In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.  

For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk 
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