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โครงการวคัซนีและฉีดวคัซนี COVID-19 

ค าถามทีพ่บบ่อย 

ณ 23 มนีาคม 2022 

สารบญั 

ค าแนะน าส าหรบัการใชง้านของวคัซนี COVID-19 

 1. ท าไมเราจ าเป็นตอ้งฉีดวคัซนี COVID-19? 

 2. ท าไมเราตอ้งจกัล าดบัคววามส าคญั กลุม่ล าดบัความส าคญัคอือะไร 

 3. เราจะไดใ้ชว้คัซนี COVID-19 ชนิดใด? 

 4. มาตรการป้องกนัอืน่ ๆ ควรมผีลตอ่ไปหรอืไม่? 

 5. ชว่งอายฉีุดวคัซนีคอืเทา่ไหร?่ 

 6. การฉีดวคัซนีจ าเป็นตอ้งใชก้ีเ่ข็ม และระยะเวลาในการฉีดวคัซนี? 

 7. ฉันสามารถฉีด Sinovac เข็มทีส่องหลงัจากเข็มแรกมากกวา่ 28 วนัไดห้รอืไม่? นอกจากนี ้

ฉันสามารถฉีดวคัซนี Comirnaty (BioNTech) เข็มทีส่อง หลงัจากเข็มแรกมากกวา่ 21 วนัได ้

หรอืไม่? 

 8. ฉันสามารถฉีดวคัซนีซึง่เป็นชนิดทีแ่ตกตา่งจากเข็มทีห่น่ึงและเข็มทีส่องไดไ้หม? หากฉันรบั

ครบสองเข็มแลว้ ฉันจะสามารถรบัวคัซนี COVID-19 เข็มสามเป็นยีห่อ้อืน่เพือ่เพิม่การป้องกนั

ไดห้รอืไม่ 

 9. ฉันควรจะรบัวคัซนีมากกวา่ 2 เข็มหรอืไม่? 

 10. ฉันยงัไม่ไดร้บัวคัซนี จ าเป็นตอ้งฉีดวคัซนีเพยีงคร ัง้เดยีวหรอืไม่หาก ฉันหายจากการตดิเชือ้ 

COVID-19? 

 11. ผูใ้ดไม่ควรฉีดวคัซนี COVID-19 

 12. แอแนฟิแล็กซสิ (Anaphylaxis) คอือะไร? มนัมอีาการอยา่งไร? 

 13. มหีลกัฐานทีบ่่งช ีถ้งึอตัราการเสยีชวีติทีเ่พิม่ขึน้อยา่งไม่คาดคดิหรอืน่าตกใจในผูส้งูอายทุี่

ออ่นแอทีฉี่ดวคัซนี Comirnaty (BioNTech) หรอืไม่? 

 14. ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตวัควรไดร้บัการฉีดวคัซนีกอ่นก าหนดหรอืไม่? 

 15. บทสรปุของคณะทีป่รกึษาดา้นวคัซนีCOVID-19 เกีย่วกบัวคัซนี Comirnaty (BioNTech) 

เป็นอยา่งไร? 

 16. บทสรปุของคณะทีป่รกึษาดา้นวคัซนีCOVID-19 เกีย่วกบัวคัซนี Sinovac เป็นอยา่งไร? 

 17. วคัซนีป้องกนัCOVID-19 ทีม่อียูม่ผีลกบัสายพนัธุท์ีแ่ตกตา่งกนัหรอืไม่? 

ควรฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 หากอยูใ่นกลุม่ใดกลุ่มหน่ึงหรอืมโีรคประจ าตวั 

 18. ผูท้ีม่ไีข ้
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 19. เด็กหรอืวยัรุน่ 

 20. สตรทีีต่ ัง้ครรภแ์ละหญงิใหน้มบุตร 

 21. ผูท้ีม่ปีระวตัการแพ ้

 22. ผูม้โีรคเร ือ้รงั 

 23. ผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์

 24. ผูท้ีก่ าลงัทานยาตา้นการแข็งตวัของเลอืดในชอ่งปาก 

 25. การขาดกลโูคส-6-ฟอสเฟตดไีฮโดรจเีนส (G6PD) 

 26. ผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 กอ่นหนา้นี ้

 27. ผูท้ีส่มัผสักบัไวรสั COVID-19 

 28. ผูท้ีอ่ยูร่ะหวา่งกกัตวั 

 29. ผูท้ีเ่ดนิทางมาถงึฮ่องกงโดยยงัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซนีครบถว้น 

 30. ระยะเวลาระหวา่งวคัซนีชนิดอืน่ 

 31. ผูส้งูอาย ุ

การเตรยีมการส าหรบัเข็มเพิม่เตมิในการฉีดวคัซนี COVID-19 

 32. ฉันจะสามารถรบัวคัซนี COVID-19 เพิม่ไดจ้ากทีไ่หน 

 33. ใครคอืผูท้ีม่สีทิธิไ์ดร้บัวคัซนี COVID-19 เพิม่เข็ม 

 34. ใครคอืผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่งทีม่สีทิธิไ์ดร้บัวคัซนี COVID-19 เพิม่เข็ม 

 35. ระยะห่างระหวา่งเข็มเพิม่เตมิของวคัซนี COVID-19 คอืเทา่ใด 

 36. ยีห่อ้ไหนทีค่วรแนะน าส าหรบัวคัซนี COVID-19 เข็มที ่3 

 37. หากบุคคลใดรบัวคัซนีเข็มแรก/หรอืเข็มสองและ/หรอืเข็มสามจากนอกอาณาเขตฮ่องกง 

ควรจะพจิารณา รบัวคัซนีเพิม่เข็มไหน 

 38. จ าเป็นตอ้งฉีดวคัซนีเพิม่หรอืไม่หากฉันหายจากการตดิเชือ้ COVID-19แลว้ 

 39. วยัรุน่อาย ุ12 ถงึ 17 ปีจ าเป็นตอ้งไดร้บัวคัซนี COVID-19 เข็มที ่3 หรอืไม่? 

 40. หากบุคคลรบัวคัซนีเข็มแรกและเข็มทีส่องทีศู่นยฉี์ดวคัซนีชมุชนมากอ่น พวกเขาสามารถไป

ทีค่ลนิิกหมอเอกสารเพือ่รบัเข็มสามไดห้รอืไม่ 

 41. หากบุคคลไดร้บัวคัซนีสองเข็มเป็นวคัซนี Sinovac(CoronaVac) หรอื 

BioNTech(Comirnaty) และ มรีะยะห่างมากกวา่ 180วนั ฉันควรรบัวคัซนีเข็มสามเมือ่ไหร ่

 42. ฉันควรท าอยา่งไรหากฉันไม่สามารถรบัวคัซนีเข็มทีส่ามไดท้นัเวลาหลงัจาก 180 วนันับจาก

เข็มทีส่อง? 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั Fosun Pharma/BioNTech Comirnaty COVID-19 mRNA Vaccine 

(BNT162b2) 
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ค าถามทัว่ไป 

 43. ประโยชนข์องการฉีดวคัซนี COVID-19 คอือะไร? 

 44. Comirnaty (วคัซนี COVID-19 ดว้ยเทคโนโลย ีmRNA) ใชส้ าหรบัอะไร? 

 45. สิง่ใดทีเ่ราควรค านึงกอ่นเขา้รบัการฉีดวคัซนี Comirnaty? 

 46. วคัซนี วคัซนี Comirnaty ฉีดอยา่งไร? 

 47. ฉันจะสามารถฉีดวคัซนี Comirnaty ไดอ้ยูไ่หม หากฉันก าลงัใชย้าอืน่ ๆ อยูค่วบคูอ่ยู่

ขณะนี?้ 

 48. สตรมีคีรรภห์รอืใหน้มบุตรสามารถรบัวคัซนี Comirnaty ไดห้รอืไม่? 

 49. ฉันยงัสามารถขบัรถหรอืใชเ้คร ือ่งมอืหลงัจากการฉีดวคัซนี Comirnaty ไดอ้ยู่หรอืไม่? 

 50. วคัซนี Comirnaty ประกอบดว้ยอะไรบางและมอีะไรอยูใ่นแพ็ค? 

 51. วคัซนีกรดนิวคลอีกิ (Nucleic) มคีวามใกลเ้คยีงกบัวคัซนีตวัใหม่และยงัไม่ไดท้ดลองใชก้บั

มนุษย ์ความปลอดภยัและประสทิธภิาพของวคัซนี Conmirnaty พจิารณาอยา่งไร 

ความปลอดภยั 

 52. อะไรคอืผลขา้งเคยีงทีเ่ป็นไปไดข้องวคัซนี Comirnaty? 

 53. มขีอ้ควรระวงัในการฉีดวคัซนี Comirnaty ไหม? 

 54. ฉันควรท าอะไรหากฉันประสบผลขา้งเคยีงหลงัจากการฉีดวคัซนี Comirnaty? 

ประสทิธภิาพ 

 55. วคัซนี Comirnaty จะท างานทนัท?ี 

 56. ตามขอ้มูลจากการศกึษาวคัซนี Comirnaty ใหค้วามคุม้ครองมากนอ้ยเพยีงใด? 

 57. วคัซนี Comirnaty สามารถป้องกนัไดห้ลงัจากการฉีดเพยีงเข็มเดยีวไดไ้หม? 

 58. หลงัจากทีผู่ฉี้ดวคัซนีไดฉี้ดวคัซน๊ Comirnaty เข็มแรกแลว้ ผูน้ั้นสามารถเปลีย่นไปใช ้

วคัซนี COVID-19 ชนิดอืน่ ๆ ส าหรบัเข็มทีส่องไดไ้หม? 

 59. Comirnaty มผีลในการป้องกนั COVID-19 รนุแรงไดไ้หม? 

 60. วคัซนี Comirnaty มผีลตอ่ตวัแปรหรอืไม่ 

คณุภาพ 

 61. วคัซนี Comirnaty สง่เขา้ฮ่องกงผลดิทีไ่หน? จะมั่นใจในคณุภาพของวคัซนีทีน่ าสง่เขา้

ฮ่องกงไดอ้ยา่งไร? 

62. ขอ้ก าหนดทีเ่ขม้งวดในการจดัเก็บวคัซนี Comirnaty คอือะไร? 

63. ดว้ยขอ้ก าหนดในการเก็บรกัษาทีเ่ขม้งวดของวคัซนี Comirnaty จะรกัษาคณุภาพของ

วคัซนีกอ่นการด าเนินการใชไ้ดอ้ยา่งไร 
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ค าแนะน าส าหรบัการใชง้านของวคัซนี COVID-19 

1. ท าไมเราจ าเป็นตอ้งฉีดวคัซนี COVID-19? 

ณ ขณะนีก้ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโค COVID-19 สง่ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงทัว่โลก ในฮ่องกง

จ านวนผูต้ดิเช ือ้และการแพรร่ะบาดยงัคงมกีารรายงานตอ่ไป เพือ่ลดผลกระทบของ COVID-19 ตอ่

สาธารณสขุและสงัคม และเพือ่ใหช้มุชนกลบัมาท ากจิกรรมไดต้ามปกตใินทางทีเ่หมาะสม จะตอ้งมจี านวน

ประชากรสว่นใหญข่องเราไดฉี้ดวคัซนีกอ่น ในความเป็นจรงิ วคัซนีป้องกนั COVID-19 เป็นเคร ือ่งมอื

ทางสาธารณสขุทีส่ าคญัในการรกัษาระดบัของโรคระบาดใหอ้ยูใ่นระดบัเสีย่งปานกลางและยาวนานโดย

เพิม่ภมูคิุม้กนัของประชากรตอ่ SARS-CoV-2 

ประสบการณจ์ากประเทศตา่ง ๆ ทีเ่ร ิม่รณรงคฉี์ดวคัซนีเป็นจ านวนมาก พบวา่ การฉีดวคัซนีครอบคลมุ

มากขึน้ จะท าใหส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ในบางประเทศดขีึน้ 

การฉีดวคัซนี COVID-19 สามารถป้องกนัการตดิเชือ้ COVID-19 และหากตดิเชือ้ จะลดความเสีย่งของ

การเกดิโรครา้ยแรงและการเสยีชวีติจาก COVID-19 บุคคลทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นโรครา้ยแรงและ

เสยีชวีติจากการตดิเชือ้ COVID-19 เชน่ อายมุาก หรอืผูท้ีเ่จ็บป่วยเร ือ้รงั เวน้แตจ่ะมขีอ้หา้ม ควรไดร้บั

การฉีดวคัซนีเพือ่ป้องกนัตนเอง บุคคลทีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะสมัผสัหรอืแพรเ่ช ือ้ไวรสั COVID-19 ไปยงั

บุคคลทีอ่อ่นแอควรไดร้บัการฉีดวคัซนีโดยเรว็ทีส่ดุ 

2. ท าไมเราตอ้งจกัล าดบัคววามส าคญั กลุ่มล าดบัความส าคญัคอือะไร 

การจดัซือ้วคัซนีมุ่งเป้าไปทีป่ระชากรฮ่องกงทัง้หมดในระยะยาว ในความคาดหมายของซพัพลายทีจ่ ากดั

ในระยะแรกเมือ่มวีคัซนี ตอ้งใชแ้นวทางแบบแบ่งระยะกบักลุม่ล าดบัความส าคญับางกลุม่ของประชากรใน

ทอ้งถิน่ทีร่ะบุใหฉี้ดวคัซนีกอ่น เพือ่ลดการเจ็บป่วยและการตาย และบรกิารรกัษาทีจ่ าเป็น 

ตามค าแนะน าของคณะกรรมการวทิยาศาสตรท์ ัง้สองแหง่ภายใตศู้นยค์ุม้ครองสขุภาพ กระทรวง

สาธารณะสขุ และทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วชาญสีท่า่นทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้จากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร โดย

ค านึงถงึสถานการณซ์พัพลายของวคัซนีและความคบืหนา้ของโครงการฉีดวคัซนี รฐับาลจงึตดัสนิใจจดั

ใหม้กีารฉีดวคัซนีส าหรบับางกลุม่ กรณุาเขา้ไปทีเ่ว็บไซตนี์ส้ าหรบัรายละเอยีด: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme 

3. เราจะไดใ้ชว้คัซนี COVID-19 ชนิดใด? 

ลกัษณะของ Fosun Pharma/BioNTech ส าหรบั BNT162b2 (วคัซนี Comirnaty(BioNTech)) 

และ Sinovac Biotech (ฮ่องกง) (วคัซนี Sinovac) ถกูเนน้ในตารางดา้นลา่ง 

วคัซนี 
BNT162b2(Comirnaty 
((BioNTech) วคัซนี) 

CoranaVac (Sinovac 
วคัซนี) 

เทคโนโลยทีีใ่ช ้ mRNA เช ือ้ตาย 

ตารางการเขา้รบัเข็ม (ใน
ระหวา่งการรบัเข็มที ่1 และ
เข็มที ่2) 

2 เข็ม  
(อยา่งนอ้ย 21 วนั) 

2 เข็ม 
(28 วนั) 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
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วคัซนี 
BNT162b2(Comirnaty 
((BioNTech) วคัซนี) 

CoranaVac (Sinovac 
วคัซนี) 

อายกุารเก็บ 
9 เดอืน ณ อณุหภมู ิ
-75°C(±15°C) หรอื 1 เดอืน 
(31 วนั) ณ อณุภมู ิ2-8°C 

12 เดอืน ณ อณุหภมู ิ2-8°C 
(รอการยนืยนั) 

เทคนิคการฉีด เขา้ช ัน้กลา้มเนือ้ เขา้ช ัน้กลา้มเนือ้ 

ส าหรบัการด าเนินการในปัจจบุนัของวคัซนีCOVID-19 โดสที ่3 โปรดคลกิ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose. 

4. มาตรการป้องกนัอืน่ ๆ ควรมผีลตอ่ไปหรอืไม่? 

ในระยะสัน่จะไม่สามารถปกป้องประชากรไดท้กุคน ยงัคงมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการตามกลยทุธ ์

ของสาธารณสขุในการป้องกนัดา้นอืน่ ๆ เชน่ การเวน้ระยะห่างทางสงัคม การรกัษาสขุอนามยัของมอืและ

การสวมใสห่นา้กากในพืน้ทีส่าธารณะ เพือ่ลดความเสีย่งในการแพรก่ระจายเชือ่ไวรสั 

มหีลกัฐานทีค่น้พบขึน้เร ือ่ย ๆ ของการพบไวรสั COVID-19 และไวรสัไขห้วดัใหญพ่รอ้มกนั ซ ึง่สามารถ

น าไปสูก่ารเจ็บป่วยและการสญูเสยี และผลลพัธท์ีแ่ยใ่นบุคคลผูต้ดิไวรสัทัง้สองพรอ้มกนั เน่ืองจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทัว่โลก จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมั่นใจวา่ผูท้ีม่คีวามเสีย่ง

สงูจากการรบัเช ือ้หรอืการเชือ้ทัง้ไวรสัไขห้วดัใหญแ่ละไวรศั COVID-19 เชน่ ผูท้ างานและผูส้งูอาย ุ

(รายละเอยีดสามารถตดิตามไดท้ีเ่ว็บไซตข์องศูนยป้์องกนัสขุภาพ “ค าถามทีพ่บบ่อยเร ือ่งการฉีดวคัซนี

โรคไขห้วดัใหญต่ามฤด ู2021/22 ในฮ่องกง”) สามารถเขา้ถงึและฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญต่ามฤดู 

5. ชว่งอายุฉีดวคัซนีคอืเท่าไหร?่ 

อายขุัน้ต ่าในการรบัวคัซนี Sinovac จะลดลงเหลอื 3 ตัง้แตว่นัที ่15 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2022 อายขุัน้ต ่า

ในการรบัวคัซนี BioNTech จะลดลงเหลอื 5 ปี ตัง้แตว่นัที ่16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2022 

6. การฉีดวคัซนีจ าเป็นตอ้งใชก้ีเ่ข็ม และระยะเวลาในการฉีดวคัซนี? 

ระยะเวลาทีแ่นะน าของวคัซนี Comirnaty (BioNTech) คอื 2 เข็ม แบ่งการฉีดแตล่ะเข็มอยา่งนอ้ย 21 

วนั การฉีดวคัซนี Sinovac ไดร้บัการแนะน าวา่ควรท าการฉีด 2 เข็มและจะตอ้งเวน้ระยะการฉีด 28 วนั 

ส าหรบัผูท้ีไ่ม่มกีารตดิเชือ้ COVID-19 กอ่นหนา้นี ้ชว่งเวลาระหวา่งวคัซนีซโินแวคส าหรบัผูป่้วยใน

บา้นพกัคนชรา (RCHs) ทีใ่หว้คัซนีซโินแวกคร ัง้ที ่1 และคร ัง้ที ่2 รวมถงึ RCH ส าหรบัผูส้งูอายแุละผู ้

ทพุพลภาพคอื 21 วนั 

คณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีและคณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรค

อบุตัใิหม่และจากสตัวส์ูค่น (JSC) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วชาญฝ่ายบรหิารสงูสดุ (EAP) หารอื

เกีย่วกบัการใชว้คัซนีป้องกนั COVID-19 ในผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 และเด็กกอ่นหนา้นี ้และ ค าแนะน า

ช ัว่คราวทีเ่ป็นเอกฉันทฉ์บบัปรบัปรงุเผยแพรเ่มือ่วนัที ่13 มนีาคม กรณุาคลกิทีน่ี่ส าหรบัขา่ว

ประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้ง และคลกิทีน่ี่ส าหรบัการเตรยีมการด าเนินการ 

นอกจากนี ้JSC-EAP ไดอ้ปัเดตค าแนะน าทีส่อดคลอ้งกนัของการใชว้คัซนี COVID-19 เข็มทีส่าม 

ส าหรบัการด าเนินการจดัการเพิม่เตมิ กรณุาเขา้ไปที ่

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose. 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose


(Thai version) 

ส าหรบัการจดัการฉีดวคัซนีส าหรบัผูท้ีห่ายจากโรค COVID-19 โปรดดคู าถามขอ้ 10 

เกีย่วกบัชว่งเวลาระหวา่งวคัซนีอืน่ ๆ โปรดดูค าถามที ่30 

7. ฉนัสามารถฉีด Sinovac เข็มทีส่องหลงัจากเข็มแรกมากกว่า 28 วนัไดห้รอืไม่? 

นอกจากนี ้ฉนัสามารถฉีดวคัซนี Comirnaty (BioNTech) เข็มทีส่อง หลงัจากเข็มแรก

มากกว่า 21 วนัไดห้รอืไม่? 

ขณะนีข้อ้มูลดา้นความปลอดภยั ภมูคิุม้กนั และประสทิธภิาพของการฉีด Sinovac นอกเหนือจาก

ระยะเวลาทีไ่ดแ้นะน ายงัมอียู่อยา่งจ ากดั หากเกนิ 28 วนั เข็มทีส่องควรไดร้บัการฉีดใหเ้รว็ทีส่ดุ ไม่

จ าเป็นตอ้งเร ิม่ตน้การฉีดวคัซนีใหม่อกีคร ัง้ 

ก าหนดการฉีดวคัซนี Comirnaty (BioNTech) สองคร ัง้ควรห่างกนัอยา่งนอ้ย 21 วนั หากผ่านไปนาน

กวา่ 21 วนันับตัง้แต่การใหย้าคร ัง้แรก ศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรฐัอเมรกิา แนะน าใหใ้หเ้ข็มที่

สองโดยเรว็ทีส่ดุโดยไม่ตอ้งท าซ า้ตามล าดบั 

คณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีและคณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรค

อบุตัใิหม่และจากสตัวส์ูค่น (JSC) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วชาญฝ่ายบรหิารสงูสดุ (EAP) หารอื

เกีย่วกบัการใชว้คัซนีป้องกนั COVID-19 ในผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 และเด็กกอ่นหนา้นี ้และ ค าแนะน า

ช ัว่คราวทีเ่ป็นเอกฉันทฉ์บบัปรบัปรงุเผยแพรเ่มือ่วนัที ่13 มนีาคม กรณุาคลกิทีน่ี่ส าหรบัขา่ว

ประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้ง และคลกิทีน่ี่ส าหรบัการเตรยีมการด าเนินการ 

นอกจากนี ้JSC-EAP ไดอ้ปัเดตค าแนะน าทีส่อดคลอ้งกนัของการใชว้คัซนี COVID-19 เข็มทีส่าม 

ส าหรบัการด าเนินการจดัการเพิม่เตมิ กรณุาเขา้ไปที ่

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose. 

8. ฉนัสามารถฉีดวคัซนีซึง่เป็นชนิดทีแ่ตกตา่งจากเข็มทีห่น่ึงและเข็มทีส่องไดไ้หม? หากฉนั

รบัครบสองเข็มแลว้ ฉนัจะสามารถรบัวคัซนี COVID-19 เข็มสามเป็นยีห่อ้อืน่เพือ่เพิม่การ

ป้องกนัไดห้รอืไม ่

ประชาชนทัว่ไปไดร้บัการแนะน าใหฉี้ดสองเข็มแรกทีเ่ป็นผลติภณัฑเ์ดยีวกนัใหเ้รว็ทีส่ดุ ในสถานการณ์

พเิศษทีผู่ร้บัวคัซนีไม่สามารถฉีดวคัซนีชนิดเดยีวกนัใหค้รบชดุได ้(เชน่ เน่ืองจากเป็นภมูแิพห้ลงัจาก

วคัซนีคร ัง้แรก หรอืวคัซนีไม่มแีลว้หรอืไม่สามารถเขา้ถงึได)้ การฉีดวคัซนี COVID-19 ตวัอืน่อาจท าได ้

จะพจิารณาเป็นราย ๆ ไป ส าหรบัผูท้ีเ่ป็นภมูแิพแ้ละจ าเป็นตอ้งไดร้บัอกียีห่อ้หน่ึงส าหรบัเข็มทีส่อง โปรด

ขอหนังสอืรบัรองจากแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (รวมถงึเหตผุลทีต่อ้งรบัอกียีห่อ้หน่ึงส าหรบัเข็มทีส่อง) จากแพทย ์

ทีเ่ขา้รว่มหรอืแพทยป์ระจ าครอบครวัและไปทีส่ถานทีฉี่ดวคัซนี ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการดแูลสขุภาพจะจดัให ้

มกีารฉีดวคัซนีตามสถานการณข์องแตล่ะบุคคล 

ยิง่ไปกวา่น้ัน คณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีและคณะกรรมการ

วทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคอบุตัใิหม่และจากสตัวส์ูค่น (JSC) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วของผูบ้รหิารสงูสดุ 

(EAP) ไดอ้ปัเดตค าแนะน าทีส่อดคลอ้งกนัของการใชว้คัซนี COVID-19 ซึง่แนะน าใหก้ลุม่ผูท้ีม่สีทิธิ ์

ไดร้บัวคัซนี Comirnaty เป็นเข็มทีส่าม แตก็่เป็นไปตามความตอ้งการของบุคคลส าหรบัการรบัวคัซนี 

CoronaVac 

 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose


(Thai version) 

9. ฉนัควรจะรบัวคัซนีมากกว่า 2 เข็มหรอืไม่? 

คณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีและคณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรค

อบุตัใิหม่และจากสตัวส์ูค่น (JSC) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วชาญฝ่ายบรหิารสงูสดุ (EAP) หารอื

เกีย่วกบัการใชว้คัซนีป้องกนั COVID-19 ในผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 และเด็กกอ่นหนา้นี ้และ ค าแนะน า

ช ัว่คราวทีเ่ป็นเอกฉันทฉ์บบัปรบัปรงุเผยแพรเ่มือ่วนัที ่13 มนีาคม กรณุาคลกิทีน่ี่ส าหรบัขา่ว

ประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้ง และคลกิทีน่ี่ส าหรบัการเตรยีมการด าเนินการ 

ส าหรบัการจดัการวคัซนีCOVID-19 โดสคร ัง้ที ่3 ในปัจจบุนั โปรดคลกิ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose  

10. ฉนัยงัไม่ไดร้บัวคัซนี จ าเป็นตอ้งฉีดวคัซนีเพยีงคร ัง้เดยีวหรอืไมห่าก ฉนัหายจากการตดิ

เชือ้ COVID-19? 

คณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีและคณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรค

อบุตัใิหม่และจากสตัวส์ูค่น รว่มกบัคณะทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วชาญฝ่ายบรหิารสงูสดุ (JSC-EAP) หารอืเกีย่วกบั

การใชว้คัซนีป้องกนั COVID-19 ในผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 และเด็กกอ่นหนา้นี ้และ ค าแนะน าช ัว่คราว

ทีเ่ป็นเอกฉันทฉ์บบัปรบัปรงุเผยแพรเ่มือ่วนัที ่13 มนีาคม กรณุาคลกิทีน่ี่ส าหรบัขา่วประชาสมัพนัธท์ี่

เกีย่วขอ้ง และคลกิทีน่ี่ส าหรบัการเตรยีมการด าเนินการ  

“เอกสารขอ้มูลการฉีดวคัซนี COVID-19 ส าหรบัผูท้ีเ่คยตดิเชือ้ COVID-19 มากอ่น” จะไดร้บัการอปั

เดตในเวลาทีเ่หมาะสม 

11. ผูใ้ดไม่ควรฉีดวคัซนี COVID-19 

บุคคลทีม่ปีระวตัแิพง้่ายอยา่งรนุแรงตอ่วคัซนี COVID-19 ชนิดเดมิ สารออกฤทธิ ์หรอืสว่นประกอบใดๆ 

ของวคัซนี ไม่ควรรบัการฉีดวคัซนี ผูท้ีม่ปีระวตัแิพง้่ายอย่างรนุแรงตอ่โพลเีอทลินีไกลคอล (PEG) และโพ

ลซิอรเ์บต* ไม่ควรรบัวคัซนี Comirnaty(BioNTech) ส าหรบับุคคลอืน่ทีไ่ม่ควรรบัวคัซนี Sinovac 

โปรดดคู าถาม 66 

*วคัซนี Comirnaty (BioNTech) ประกอบดว้ย PEG แมว้า่โพลซีอรเ์บตจะไม่มอียูใ่นวคัซนี 

Comirnaty(BioNTech) แตก็่มคีวามเกีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิกบั PEG 

12. แอแนฟิแล็กซสิ (Anaphylaxis) คอือะไร? มนัมอีาการอย่างไร? 

แอแนฟิแล็กซสิ หมายถงึ อาการภมูแิพร้นุแรงเฉียบพลนัซึง่รวมถงึอาการแสดงออกของโรคและอาการอืน่ 

ๆ เชน่ ลมพษิ คลืน่ไส ้เวยีนศรีษะ ความดนัเลอืดต ่า(ความดนัโลหติต ่าผดิปกต)ิ บวม หรอื หายใจไม่ออก 

(หายใจล าบาก) 

เมือ่วนัที ่14 ถงึ 23 ธนัวาคม 2020 ในสหรฐัอเมรกิา มกีารฉีดวคัซนี Comirnaty (BioNTech) จ านวน 

1,893,360 เข็มแรก ในรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคจ์ากวคัซนีตอ่ระบบรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึ

ประสงคจ์ากวคัซนี (VAERS) ม ี21 รายงานยนืยนัวา่พบอาการแอแนฟิแล็กซสิหลงัไดร้บัการฉีดวคัซนี 

Comirnaty (BioNTech) ซ ึง่เป็นอตัรา 11.1 ตอ่ลา้นเข็มทีฉี่ดไป ในขอ้มูลการตดิตามผลฉีดวคัซนีจาก 

US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ม ี20 ในหลายรายและทัง้หมดรกัษา

หายหรอืสง่กลบับา้นได ้17 ใน 21 รายน้ัน (81%) พบวา่มปีระวตักิารแพห้รอือาการแพ ้และอกี 7 รายมี

ประวตัอิาการแอแนฟิแล็กซสิ 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
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13. มหีลกัฐานทีบ่่งชีถ้งึอตัราการเสยีชวีติทีเ่พิม่ขึน้อย่างไม่คาดคดิหรอืน่าตกใจในผูสู้งอายุ

ทีอ่่อนแอทีฉี่ดวคัซนี Comirnaty (BioNTech) หรอืไม่? 

จากขอ้มูลทีม่อียูแ่ละค าแนะน าจากหน่วยงานดา้นสขุภาพในตา่งประเทศและองคก์ารอนามยัโลก ตัง้แต่

เดอืนมกราคม พ.ศ. 2021 เป็นตน้มา ปัจจบุนัยงัไม่มหีลกัฐานทีบ่่งช ีถ้งึอตัราการเสยีชวีติทีเ่พิม่ขึน้อยา่ง

ไม่คาดคดิหรอืน่าตกใจในผูส้งูอายุทีอ่อ่นแอทีห่ลงัฉีดวคัซนี Comirnaty (BioNTech) COVID-19 ไม่มี

หลกัฐานทีช่ดัเจนทีบ่่งช ีว้า่รายงานการเสยีชวีติเกดิจากการฉีดแตอ่ยา่งใด 

สรปุไดว้า่ผูส้งูอายทุีอ่อ่นแอสว่นใหญจ่ะลดความเสีย่งของโรค COVID-19 ทีร่นุแรงมากกวา่จะรบัความ

เสีย่งจากการฉีดวคัซนี 

14. ผูสู้งอายุและผูท้ีม่โีรคประจ าตวัควรไดร้บัการฉีดวคัซนีก่อนก าหนดหรอืไม่? 

ผูเ้ช ีย่วชาญของคณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีและคณะกรรมการ

วทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคอบุตัใิหม่และโรคจากสตัวส์ูค่น สงักดัศูนยค์ุม้ครองสขุภาพ กรมอนามยั รว่มกบั

คณะทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วชาญของผูบ้รหิารสงูสดุไดแ้นะน าใหผู้ส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตวั ฉีดวคัซนีตัง้แต่

เน่ิน ๆ เน่ืองจากมคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นโรครา้ยแรงและเสยีชวีติได ้ทัง้วคัซนี Comirnaty (BioNTech) และ 

Sinovac COVID-19 มปีระสทิธภิาพสงูในการป้องกนัโรครา้ยแรงและการเสยีชวีติจากการตดิเชือ้ 

COVID-19 ซึง่โดยทัว่ไปเกีย่วขอ้งกบัการตอบสนองของ T-cell ผูส้งูอายคุวรไดร้บัวคัซนีป้องกนั

COVID-19 โดยเรว็ทีส่ดุ กอ่นถงึฤดไูขห้วดัใหญใ่นฤดูหนาว 

15. บทสรุปของคณะทีป่รกึษาดา้นวคัซนีCOVID-19 เกีย่วกบัวคัซนี Comirnaty 

(BioNTech) เป็นอย่างไร? 

เกีย่วกบัการประชมุคร ัง้ลา่สดุทีจ่ดัโดยคณะทีป่รกึษาดา้นวคัซนีป้องกนั COVID-19 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1  ) เพือ่ด าเนินการวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้น

ผลประโยชนอ์ยา่งตอ่เน่ืองของวคัซนีป้องกนัCOVID-19 ทีไ่ดร้บัอนุญาตและค าแนะน าทีท่ า กรณุาดขูา่ว

ประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งลา่สดุ 

(https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm) 

16. บทสรุปของคณะทีป่รกึษาดา้นวคัซนีCOVID-19 เกีย่วกบัวคัซนี Sinovac เป็นอย่างไร? 

เกีย่วกบัการประชมุคร ัง้ลา่สดุทีจ่ดัโดยคณะทีป่รกึษาดา้นวคัซนีป้องกนั COVID-19 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1  ) เพือ่ด าเนินการวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้น

ผลประโยชนอ์ยา่งตอ่เน่ืองของวคัซนีป้องกนัCOVID-19 ทีไ่ดร้บัอนุญาตและค าแนะน าทีท่ า กรณุาดขูา่ว

ประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งลา่สดุ 

(https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm) 

17. วคัซนีป้องกนัCOVID-19 ทีม่อียู่มผีลกบัสายพนัธุท์ีแ่ตกตา่งกนัหรอืไม่? 

มสีายพนัธุท์ีน่่ากงัวลมากมาย (VOC) แพรก่ระจายไปทัว่โลก รวมไปถงึสายพนัธุท์ีป่รากฏตวัคร ัง้แรกในส

หราชอาณาจกัร (Alpha) ในอาฟรกิาใต ้(Beta) ในบราซลิ(Gamma) ในอนิเดยี(Delta) และในบอต

สวานา (Omicron). 

โดยทัว่ไปแลว้ การศกึษาแสดงใหเ้ห็นวา่วคัซนีทีม่อียูท่ างานไดด้กีบัวคัซนีทีไ่ม่ใชแ่บบแปรผนั ขอ้มูล

ประสทิธภิาพเทยีบกบัตวัแปรตา่งกนัไปตามวคัซนี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Omicron เป็นสายพนัธุท์ีถ่กู

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1
https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1
https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm


(Thai version) 

คน้พบคร ัง้แรกเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2021 ในประเทศอาฟรกิาตอนใต ้(บอตสวานา) มคีวามกงัวลใน

สายพนัธุนี์เ้น่ืองจากจ านวนการกลายพนัธุท์ีส่งูขึน้(มากกวา่ 30) ซ ึง่อาจเป็นผลท าใหก้ารแพรก่ระจาย

ของไววสัเพิม่ขึน้รวมทัง้ลดประสทิธภิาพของวคัซนี กระทรวงสาธารณสขุแห่งเขตการปกครองพเิศษ

ฮ่องกงสามารถตรวจหาสายพนัธุ ์COVID-19 รวมทัง้ตดิตามการเกดิและการพฒันาของเชือ้ยา่งใกลช้ดิ 

ทัง้วคัซนี Comirnaty (BioNTech) และ Sinovac COVID-19 มปีระสทิธภิาพสงูในการป้องกนัโรค

รา้ยแรงและการเสยีชวีติจากการตดิเชือ้ COVID-19 ซึง่โดยทัว่ไปเกีย่วขอ้งกบัการตอบสนองของ T-cell 

การตอบสนองของแอนตบิอดสีมัพนัธก์บัการป้องกนัการตดิเชือ้และโรคตามอาการ นอกจากนีย้งัไวตอ่ 

VOC มากขึน้ ดงัน้ันจงึอาจแตกตา่งกนัในแตล่ะวคัซนี 

การไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 ครอบคลมุระดบัสงูโดยเรว็ทีส่ดุและการใชม้าตรการทีไ่ม่ใช ้

ยาเพือ่ลดโอกาสในการแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัจะเป็นเป้าหมายหลกัในการควบคมุการแพรร่ะบาดและ

ป้องกนัการเกดิขึน้ของสายพนัธุต์า่ง ๆ 

ควรฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 หากอยูใ่นกลุม่ใดกลุ่มหน่ึงหรอืมโีรคประจ าตวั 

18. ผูท้ีม่ไีข ้

บุคคลผูท้ีป่่วยจากไขเ้ฉียบพนัควรลา่ชา้การฉีดวคัซนี COVID-19 

19. เดก็หรอืวยัรุน่ 

วคัซนี COVID-19 มปีระสทิธภิาพสงูในการตอ่ตา้นโรค COVID-19 ตามอาการ การฉีดวคัซนีจะมี

ความส าคญัในการปกป้องวยัรุน่จากโรค COVID-19 ทีแ่สดงอาการ และลดการแพรก่ระจายในชมุชน 

ตลอดจนเพิม่ภมูคิุม้กนัในชมุชนโดยรวม 

โรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดหรอืเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบเป็นทีท่ราบกนัดวีา่มเีหตกุารณไ์ม่พงึประสงคจ์าก

วคัซนี Comirnaty ทีร่ายงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยสว่นใหญเ่กดิขึน้หลงัการฉีดวคัซนีเข็มที่

สองในวยัรุน่ ผูป่้วยทีไ่ดร้บัผลกระทบสว่นใหญจ่ะตอบสนองตอ่การรกัษาไดด้ ีและมกัจะสามารถกลบัไปท า

กจิกรรมประจ าวนัตามปกตไิดห้ลงัจากทีอ่าการดขีึน้ วยัรุน่และคนหนุ่มสาวควรหลกีเลีย่งการออกก าลงั

กายทีต่อ้งใชก้ าลงัมากเป็นเวลาหน่ึงสปัดาหห์ลงัการฉีดวคัซนี Comirnaty พวกเขาควรไปพบแพทย ์

ทนัทหีากมอีาการทีบ่่งบอกถงึโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดหรอืเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ เชน่ อาการเจ็บ

หนา้อกเฉียบพลนัและเร ือ้รงั หายใจล าบาก หรอืใจสัน่หลงัฉีดวคัซนี 

เฟส 1และเฟส 2 ท าการทดลองใชว้คัซนี Sinovac ในเด็กและวยัรุน่ทีม่อีาย ุ3 ถงึ 17 ปี พบวา่ วคัซนี 

Sinovac สรา้งภมูคิุม้กนั ปลอดภยั และป้องกนัไดน้าน นอกจากนี ้เฟส 3ทีก่ าลงัทดลองยงัแสดงใหเ้ห็นวา่

วคัซนี Sinovac ป้องกนัไดน้านในกลุม่อายดุงักลา่ว ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการรณรงคฉี์ดวคัซนีหมู่ในจนีแผน

ดนิใหญ่ในกลุม่เด็กและวยัรุน่อาย ุ3 ถงึ 17ปี (ดว้ยวคัซนี Sinovac กวา่ 100 ลา้นโดส) ไม่ไดแ้สดงถงึ

ปัญหาดา้นความปลอดภยัทีส่ าคญั 

ส าหรบัค าถามทีพ่บบ่อย กรณุาคลกิ  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf  

คณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีและคณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรค

อบุตัใิหม่และโรคจากสตัวส์ูค่น (JSC) ไดจ้ดัประชมุเมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์โดยมคีณะทีป่รกึษา

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf


(Thai version) 

ผูเ้ช ีย่วชาญของฝ่ายบรหิารสงูสดุ (EAP) เขา้รว่มดว้ย และแนะน าอยา่งยิง่ใหฉี้ดวคัซนี Comirnaty เข็มที่

สามส าหรบัผูใ้หญเ่ป็นเวลาสามเดอืน หลงัจากทีพ่วกเขาไดร้บัวคัซนี CoronaVac หรอื Comirnaty 2 

โดส ส าหรบัเด็กและวยัรุน่อายรุะหวา่ง 5 ถงึ 17 ปี JSC-EAP แนะน าใหล้ดชว่งเวลาระหวา่งวคัซนี 

Comirnaty 2 โดสแรกจาก 12 สปัดาหเ์ป็น 8 สปัดาห ์ซ ึง่ควรฉีดเขา้กลา้มทีส่ว่นหนา้ของตน้ขา

ตอนกลาง JSC-EAP แนะน าใหว้ยัรุน่อาย ุ12 ถงึ 17 ปีทีไ่ดร้บั CoronaVac สองเข็มเพือ่รบั 

CoronaVac หรอื Comirnaty ในเข็มทีส่ามทนัท ี3 เดอืนหลงัจากใหเ้ข็มทีส่อง วยัรุน่ทีไ่ดร้บั 

Comirnaty 2 โดสควรไดร้บัวคัซนีชนิดเดยีวกนัคร ัง้ทีส่ามเป็นเวลา 5 เดอืนนับจากคร ัง้ที ่2 ในขณะที ่

CoronaVac ควรมใีหเ้ป็นทางเลอืกตามความชอบสว่นบุคคล 

กรณุษคลกิที ่https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htm 

ส าหรบั การจดัการนัดหมายส าหรบัการรบัวคัซนีกอ่นก าหนดเวลาระหวา่งเข็มของวคัซนี COVID-19 

หมายเหต ุคณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีและคณะกรรมการวทิยาศาสตร ์

วา่ดว้ยโรคอบุตัใิหม่และจากสตัวส์ูค่น (JSC) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วชาญของฝ่ายบรหิารระดบัสงู 

(EAP) หารอืเกีย่วกบัการใชว้คัซนีป้องกนั COVID-19 ในผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 และเด็กกอ่นหนา้นี ้

และ ค าแนะน าช ัว่คราวทีเ่ป็นเอกฉันทฉ์บบัปรบัปรงุเผยแพรเ่มือ่วนัที ่13 มนีาคม กรุณาคลกิ 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm ส าหรบัขา่ว

ประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งและคลกิ 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm ส าหรบัการ

จดัการนัดหมาย   

20. สตรทีีต่ ัง้ครรภแ์ละหญงิใหน้มบุตร  

วคัซนี BioNTech และ Sinovac ทีจ่ดัหาใหใ้นฮ่องกงน้ันมปีระสทิธภิาพสงูในการตอ่ตา้นการเจ็บป่วย

รา้ยแรงและการเสยีชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบั COVID-19 มปีระสทิธภิาพในการปกป้องผูค้นจากการเจ็บป่วยที่

รนุแรงหรอืเสยีชวีติจากการตดิเชือ้ COVID-19 ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่สตรมีคีรรภม์คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิ

ผลขา้งเคยีงทีไ่ม่พงึประสงคท์ีร่นุแรงหลงัการตดิเชือ้ COVID-19 เมือ่เทยีบกบัประชากรทีไ่ม่ไดต้ัง้ครรภ ์

COVID-19 ยงัเพิม่ความเสีย่งของการคลอดกอ่นก าหนด 2 เทา่ และการเสยีชวีติของปรกิ าเนิดทีย่ดืเยือ้ 

(เชน่ ผลรวมของการตายคลอดและการเสยีชวีติของทารกแรกเกดิใน 28 วนัแรกของชวีติ) ประมาณ 

50% ผลการศกึษายงัแสดงใหเ้ห็นวา่วคัซนีป้องกนั COVID-19 มปีระสทิธภิาพในการลดความเสีย่งของ

การรกัษาตวัในโรงพยาบาลและการเสยีชวีติในสตรมีคีรรภ ์เชน่เดยีวกบัในกลุม่ประชากรทีไ่ม่ไดต้ัง้ครรภ ์

นอกจากนี ้ผลการศกึษาบางชิน้พบวา่ แอนตบิอดทีีส่รา้งขึน้หลงัการฉีดวคัซนี COVID-19 ในสตรมีี

ครรภส์ามารถสง่ตอ่ไปยงัทารกในครรภไ์ดท้างสายสะดอื และสตรยีงัสามารถใหก้ารปกป้องทารกระหวา่ง

ใหน้มไดอ้กีดว้ย ตามค าแนะน าลา่สดุของบรษิทัยา สตรมีคีรรภแ์ละใหน้มบุตรสามารถฉีดวคัซนี 

BioNTech หรอื Sinovac ได ้ผูเ้ช ีย่วชาญไดช้ ีใ้หเ้ห็นซ า้แลว้ซ า้อกีวา่การฉีดวคัซนีในสตรเีหลา่นี้

สามารถใหก้ารป้องกนัทีม่ปีระสทิธภิาพ และแนะน าใหพ้วกเขารบัการฉีดวคัซนีโดยเรว็ทีส่ดุ 

ส าหรบัค าแนะน าของวทิยาลยัสตูนิรแีพทยแ์ละสตูนิรแีพทยแ์ห่งฮ่องกง (HKCOG) เกีย่วกบัการฉีดวคัซนี

COVID-19 ในสตรมีคีรรภแ์ละใหน้มบุตร (ช ัว่คราว อพัเดตเมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์2022) กรณุาไปที ่

(เวอรช์นัภาษาองักฤษเทา่น้ัน)  

https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7

501.pdf 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf
https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf
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21. ผูท้ีม่ปีระวตัการแพ ้ 

ส าหรบัผูท้ีม่ปีระวตักิารแพ ้ใหร้ะมดัระวงั 2 เงือ่นไขดา้นล่าง และควรปรกึษาแพทย:์ 

ปฏกิริยิาการแพอ้ยา่งรนุแรงในทนัท ี(ภายใน 1 ช ัว่โมง) ตอ่การฉีดวคัซนี COVID-19 กอ่นหนา้หรอืยา

มากกวา่ 1 ประเภท 

ปฏกิริยิาการแพต้อ่การฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 กอ่นหนา้ซึง่ไม่จ ากดัตนเองหรอืไม่สามารถแกไ้ข

ไดด้ว้ยยาตา้นภมูแิพช้นิดรบัประทาน 

ส าหรบัผูท้ีเ่ป็นโรคแอนาฟิแล็กซสิหลงัจากฉีดวคัซนีเข็มแรกและจ าเป็นตอ้งไดร้บัอกียีห่อ้หน่ึงส าหรบัเข็ม

ทีส่อง กรณุาขอหนังสอืรบัรองจากแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (รวมถงึเหตผุลทีต่อ้งรบัอกียีห่อ้หน่ึงส าหรบัเข็มที่

สอง) จากแพทยท์ีเ่ขา้รว่มหรอืแพทยป์ระจ าครอบครวัและเขา้รว่ม สถานทีฉี่ดวคัซนี ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการ

ดแูลสขุภาพจะจดัใหม้กีารฉีดวคัซนีตามสถานการณข์องแตล่ะบุคคล 

22. ผูม้โีรคเร ือ้รงั 

กรณุาดทูีอ่นิโฟกราฟิกตอ่ไปนี ้ 

 3 ขอ้ควรพจิารณาทีส่ าคญั 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf  

 ตวัอยา่งของโรคเร ือ้รงั  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pd

f  

23. ผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์

ตามมตแิละขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการฉีดวคัซนี COVID-19 ส าหรบัผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบรมูาตอยด ์ทีอ่อก

โดยสมาคมโรคขอ้แห่งฮ่องกง ในเดอืนพฤษภาคม 2021 หากอาการคอ่นขา้งคงทีแ่ละไม่มกีาร

ปรบัเปลีย่นในการรกัษาในเมือ่เรว็ ๆ นี ้ผูเ้ช ีย่วชาญเชือ่วา่ผูป่้วยเหลา่นีค้วรพจิารณาไดร้บัการฉีดวคัซนี

ป้องกนั COVID-19 เพือ่ลดโอกาสในการตดิเชือ้ COVID-19 และความทกุขท์รมานจากโรคแทรกซอ้น 

แมว้า่โรครมูาตกิเป็นกลุม่ของโรคทีม่มีาชา้นาน แตก็่มขีอ้หา้มในการฉีดวคัซนี COVID-19 ในกรณีสว่น

ใหญ ่การฉีดวคัซนีมปีระโยชนม์ากกวา่ความเสีย่ง 

24. ผูท้ีก่ าลงัทานยาตา้นการแข็งตวัของเลอืดในชอ่งปาก 

บุคคลทีไ่ดร้บัยาตา้นการแข็งตวัของเลอืดในชอ่งปากสามารถฉีดวคัซนี COVID-19 ไดแ้ละควรทานยา

ตอ่ไป หลงัจากฉีดวคัซนีเขา้กลา้มเนือ้แลว้ ควรกดบรเิวณทีฉี่ดเป็นเวลา 5 นาทขีึน้ไป 

25. การขาดกลูโคส-6-ฟอสเฟตดไีฮโดรจเีนส (G6PD)  

มขีอ้มูลดา้นความปลอดภยัและประสทิธภิาพในการใชว้คัซนี COVID-19 ในผูท้ีข่าดน า้ตาลกลโูคส-6-

ฟอสเฟตดไีฮโดรจเีนส (G6PD) อยา่งจ ากดั จากขอ้มูลทีจ่ดัท าโดยบรษิทัยา การขาด G6PD ไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการขอ้หา้มหรอืขอ้ควรระวงั หากบุคคลเหลา่นีม้ขีอ้สงสยัวา่สภาพของตนเหมาะสมกบัการฉีด

วคัซนีหรอืไม่โปรดขอค าแนะน าจากแพทย ์

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf


(Thai version) 

26. ผูท้ีต่ดิเชือ้ COVID-19 ก่อนหน้านี ้

คณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีและคณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรค

อบุตัใิหม่และจากสตัวส์ูค่นไดเ้ขา้รว่มโดยคณะทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วชาญของผูบ้รหิารสงูสดุ (JSC-EAP 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2) หารอืเกีย่วกบัการใช ้วคัซนีป้องกนั 

COVID-19 ในผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 และเด็กกอ่นหนา้นี ้และค าแนะน าช ัว่คราวทีเ่ป็นเอกฉันทฉ์บบั

ปรบัปรงุจะเผยแพรใ่นวนัที ่13 มนีาคม กรณุาคลกิ 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm และส าหรบั

ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ คลกิที ่

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm ส าหรบัการ

เตรยีมการเพิม่เตมิ  

“เอกสารขอ้มูลการฉีดวคัซนี COVID-19 ส าหรบัผูท้ีเ่คยตดิเชือ้ COVID-19 มาก่อน” 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf จะ

ไดร้บัการปรบัปรงุในเวลาอนัสมควร 

27. ผูท้ีส่มัผสักบัไวรสั COVID-19 

ขณะนีย้งัไม่แนะน าใหฉี้ดวคัซนี COVID-19 เป็นการป้องกนัโรคหลงัการสมัผสั ขณะนีย้งัไม่มหีลกัฐาน

เกีย่วกบัความปลอดภยัและประสทิธภิาพของยาป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวหีลงัจากการมเีพศสมัพนัธห์รอื 

โพส-เอ็กซโ์บรชวัร ์โพรฟีแล็กซสิเทา่กบัการฉีดวคัซนี COVID-19 วคัซนีป้องกนั COVID-19 ทัง้หมด

ตอ้งฉีดสองคร ัง้ ซ ึง่มจี าหน่ายในฮ่องกง และระยะเวลาในการฉีดวคัซนีจะเกนิระยะฟักตวัทัว่ไปส าหรบั 

COVID-19 

28. ผูท้ีอ่ยู่ระหว่างกกัตวั 

แพทยจ์ะเป็นผูพ้จิารณาถงึความเสีย่งของการเกดิโรค COVID-19 และการแพรเ่ช ือ้ตอ่ไปของผูท้ีส่มัผสั

ไวรสั COVID-19 การฉีดวคัซนี COVID-19 จงึตอ้งรอจนกวา่ระยะเวลาการกกัตวัจบลงโดยค าแนะน า

ของแพทย ์

29. ผูท้ีเ่ดนิทางมาถงึฮ่องกงโดยยงัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซนีครบถว้น 

พวกเขาควรพยายามฉีดวคัซนีครบถว้นเสรจ็สิน้กอ่นเดนิทางมาถงึฮ่องกง 

ปัจจบุนัรฐับาลไดอ้อกวคัซนีป้องกนั COVID-19 แกป่ระชาชน ดงันี ้

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/vaccine 

โปรดทราบวา่ขอ้ก าหนดการกกักนัและการทดสอบไวรสัส าหรบัผูเ้ดนิทางขาเขา้ทีย่งัไม่ไดร้บัการฉีด

วคัซนีครบถว้น ขอ้ก าหนดดงักลา่วอาจสง่ผลตอ่การฉีดวคัซนีคร ัง้แรกและคร ัง้ทีส่องของคณุ ภายนอก

และในฮ่องกงตามล าดบัภายในก าหนดเวลาทีแ่นะน า: 

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html  

ส าหรบัผูท้ีม่สีทิธิไ์ดร้บัการฉีดวคัซนีคร ัง้แรกนอกประเทศฮ่องกง และจ าเป็นตอ้งฉีดเข็มที ่2 และฉีดวคัซนี

เข็มทีส่ามตามแผนวคัซนีป้องกนั COVID-19 ของฮ่องกง ขณะนีร้ะบบการจองจะไม่อนุญาตใหนั้ดฉีด

วคัซนีเข็มที ่2 หรอืเข็มทีส่ามทางออนไลน ์(ถา้ม)ี ทีใ่หบ้รกิารวคัซนี หลงัจากชว่งเวลากกักนั ใหน้ า

เอกสารแสดงตน หลกัฐานบนัทกึการฉีดวคัซนีคร ัง้แรกของคณุ (พรอ้มวนัที ่สถานทีฉี่ดวคัซนี และ

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/vaccine
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html
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ประเภทของวคัซนี) และเดนิเขา้ไปในสถานทีฉี่ดวคัซนีทีค่ณุเลอืก และเขา้ไปทีบู่ธขอ้มูลเพือ่แสดง ความ

ตอ้งการของคณุ เจา้หนา้ทีอ่าจใหว้คัซนีหลงัจากชีแ้จงและพจิารณารายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ รวมทัง้

การใหว้คัซนีเข็มแรก 

30. ระยะเวลาระหว่างวคัซนีชนิดอืน่ 

ควรมชีว่งเวลาอยา่งนอ้ย 14 วนัระหวา่งการฉีดวคัซนี COVID-19 [Comirnaty (BioNTech) กบั 

Sinovac] กบัวคัซนีอืน่ ๆ อยา่งนอ้ย 14 วนั ขณะนีม้ขีอ้มูลทีจ่ ากดัเกีย่วกบัการฉีดวคัซนี COVID-19 

ควบคูไ่ปกบัวคัซนีอืน่ๆ 

มบีางกรณีทีก่ารยน่ระยะเวลาระหวา่งการฉีดวคัซนีเหลา่นีเ้ป็นสิง่ทีส่มเหตสุมผล เชน่ เมือ่มคีวามเสีย่ง

เพิม่ขึน้ของ COVID-19 และโรคทีว่คัซนีป้องกนัไดอ้ืน่ ๆ หรอืเมือ่ตอ้งใชว้คัซนีอืน่ส าหรบัการป้องกนัโรค

หลงัการสมัผสั รวมทัง้บาดทะยกัและโรคพษิสนัุขบา้ 

31. ผูสู้งอายุ 

วคัซนี COVID-19 ส าหรบัผูส้งูอายแุนะน าเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่การเกดิโรค

แทรกซอ้นและเสยีชวีติจากโรค COVID-19 

ผูส้งูอายคุวรรบัวคัซนี COVID-19 โดยเรว็ทีส่ดุ กอ่นถงึฤดไูขห้วดัใหญใ่นฤดหูนาว 

การเตรยีมการส าหรบัเข็มเพิม่เตมิในการฉีดวคัซนี COVID-19  

คณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีและคณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรค

อบุตัใิหม่และจากสตัวส์ูค่น (JSC) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วชาญของฝ่ายผูบ้รหิารสงูสดุ (EAP) หารอื

เกีย่วกบัการใชว้คัซนีป้องกนั COVID-19 ในผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 และเด็กกอ่นหนา้นี ้และ ค าแนะน า

ช ัว่คราวทีเ่ป็นเอกฉันทฉ์บบัปรบัปรงุเผยแพรเ่มือ่วนัที ่13 มนีาคม โปรดคลกิ 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm ส าหรบัขา่ว

ประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

และคลกิ https://www.info.gov.hk/gia/general/220203/18/P2022031800485.htm ส าหรบั

การเตรยีมการน าไปใช ้

32. ฉนัจะสามารถรบัวคัซนี COVID-19 เพิม่ไดจ้ากทีไ่หน  

กรณุาดทูี ่https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues.  

33. ใครคอืผูท้ีม่สีทิธิไ์ดร้บัวคัซนี COVID-19 เพิม่เข็ม 

วคัซนีเข็มทีส่าม  

(1) ผูท้ีม่อีาย ุ12 ปีขึน้ไปทีไ่ดร้บัวคัซนี BioNTech (Comirnaty) สองโดส หรอืวคัซนี Sinovac 

(CoronaVac) สองโดส (ดคู าถามขอ้ 35 ส าหรบักฎชว่งเวลา) 

(2) เด็กทีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่งทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปีทีไ่ดร้บัวคัซนี BioNTech (Comirnaty) สองโดส 

หรอืวคัซนี Sinovac (CoronaVac) สองโดส (ดูค าถามขอ้ 34) 

วคัซนีเข็มทีส่ี ่ 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/220203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues
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ผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่งทีม่อีาย ุ12 ปีขึน้ไปทีไ่ดร้บัวคัซนี BioNTech (Comirnaty) สองโดส หรอืวคัซนี 

Sinovac (CoronaVac) สองโดส (ดคู าถามขอ้ 34) 

นอกจากนี ้หากวคัซนีเข็มแรกและ/หรอืคร ัง้ทีส่อง และ/หรอืคร ัง้ทีส่ามทีไ่ดร้บันอกฮ่องกงไม่ใชว่คัซนี 

Sinovac(CoronaVac) หรอื BioNTech(Comirnaty) บุคคลควรปรกึษาเจา้หนา้ทีท่างการแพทย ์ณ 

สถานทีฉี่ดวคัซนี ความเหมาะสมของวคัซนีCOVID-19 โดสทีส่ามหรอืสี ่

34. ใครคอืผูท้ีม่ภูีมคิุม้กนับกพรอ่งทีม่สีทิธิไ์ดร้บัวคัซนี COVID-19 เพิม่เข็ม  

ผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่งทีม่สีทิธิไ์ดร้บัวคัซนี COVID-19 เพิม่เข็ม ไดแ้กก่ลุม่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(i) มะเรง็หรอืกลุม่โรคเลอืดทีเ่ป็นมะเรง็ในการรกัษาดว้ยการกดภมูคิุม้กนั ณ ปัจจบุนัหรอืในชว่ง 12 เดอืน

ทีผ่่านมา 

(ii) ผูร้บัการปลกูถา่ยอวยัวะทีเ่ป็นของแข็งหรอืการปลกูถา่ยสเต็มเซลลใ์นการรกัษาดว้ยยากดภมูคิุม้กนั 

(iii) ภาวะภมูคิุม้กนับกพรอ่งชนิดปฐมภมูหิรอืการฟอกไตเร ือ้รงั 

(iv) โรค HIV ขัน้สงูหรอืไม่ไดร้กัษา 

(v) อยูใ่นชว่งใชย้ากดภมูคิุม้กนั หรอืเคมบี าบดักดภมูคิุม้กนั/การฉายรงัสบี าบดัในชว่ง 6 เดอืนทีผ่่านมา 

ผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่งควรน าใบรบัรองแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งไปยงัสถานทีฉี่ดวคัซนีทีก่ าหนดในวนัทีฉี่ด

วคัซนีเข็มที ่3 เพิม่เตมิเพือ่ยนืยนัสทิธิใ์นการฉีดวคัซนี COVID-19 ในขนาดเพิม่เตมิ เทมเพลตใบรบัรอง

แพทยม์ใีหท้ีน่ี่ ส าหรบัผูป่้วยทีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่งทีต่อ้งการรบัเข็มทีส่ี ่หากออกใบรบัรองแพทยท์ี่

เกีย่วขอ้งส าหรบัการฉีดวคัซนีเข็มทีส่าม พวกเขาสามารถน าใบรบัรองทีเ่กีย่วขอ้งไปดว้ยภายในระยะเวลา

ทีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบัการฉีดวคัซนี 

35. ระยะห่างระหว่างเข็มเพิม่เตมิของวคัซนี COVID-19 คอืเท่าใด 

วคัซนีเข็มทีส่าม 

(i) ส าหรบัผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่ง: ควรใหเ้ข็มที ่3 อยา่งนอ้ย 28 วนันับจากคร ัง้ที ่2 

(ii) เร ิม่ใชต้ัง้แตว่นัที ่11 มนีาคม 2022 เป็นตน้ไป วยัรุน่อาย ุ12 ถงึ 17 ปีทีไ่ดร้บัวคัซนี CoronaVac 

สองโดส วคัซนี CoronaVac หรอืวคัซนี Comirnaty เข็มทีส่ามใหท้นัท ี90 วนัหลงัจากแนะน าใหฉี้ด

เข็มทีส่อง 

(iii) เร ิม่ใชต้ัง้แตว่นัที ่11 มนีาคม 2022 เป็นตน้ไป วยัรุน่อาย ุ12 ถงึ 17 ปีทีไ่ดร้บัวคัซนี Comirnaty 

สองคร ัง้: แนะน าใหฉี้ดวคัซนี Comirnaty คร ัง้ทีส่ามอยา่งนอ้ย 150 วนัจากเข็มทีส่อง การเลอืกวคัซนี 

CoronaVac เป็นการสว่นตวัเน่ืองจากเป็นทีย่อมรบัในขนาดทีส่าม 

(iv) บุคคลทีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไปทีไ่ดร้บัวคัซนี Comirnaty (BioNTech) หรอื CoronaVac (Sinovac) 

สองคร ัง้ แนะน าใหร้บัวคัซนีคร ัง้ที ่3 ทนัท ี90 วนัหลงัจากเข็มทีส่อง 

(v) บุคคลทีม่อีาย ุ18-59 ปีทีไ่ดร้บัวคัซนี Comirnaty(BioNTech) หรอื CoronaVac(Sinovac) 

จ านวน 2 โดส แนะน าใหร้บัวคัซนีคร ัง้ที ่3 อยา่งนอ้ย 180 วนัในปัจจบุนั รฐับาลจะประกาศใหช้ว่งเวลาสัน้

ลงเหลอื 90 วนัใน หลกัสตูรเน่ืองจาก. 
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วคัซนีเข็มทีส่ี ่ 

ตัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม 2022 เป็นตน้ไป ผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่งทีม่อีาย ุ12 ปีขึน้ไปควรไดร้บัเข็มทีส่ี่

อยา่งนอ้ย 90 วนันับจากคร ัง้ทีส่าม 

36. ยีห่อ้ไหนทีค่วรแนะน าส าหรบัวคัซนี COVID-19 เข็มที ่3  

ส าหรบัผูท้ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปทีไ่ดร้บัวคัซนี Comirnaty หรอื CoronaVac สองคร ัง้ ขอแนะน าใหฉี้ด

วคัซนี Comirnaty คร ัง้ทีส่าม อยา่งไรก็ตาม การเลอืกวคัซนีสว่นบุคคลเป็นทีย่อมรบั และบุคคลเหลา่นี้

อาจไดร้บั Sinovac (CoronaVac) เป็นคร ัง้ที ่3 เชน่กนั ส าหรบัค าแนะน าเกีย่วกบัวคัซนีป้องกนั

COVID-19 โดสที ่3 ส าหรบัวยัรุน่อาย ุ12-17 ปี โปรดดคู าถามที ่39 

37. หากบุคคลใดรบัวคัซนีเข็มแรก/หรอืเข็มสองและ/หรอืเข็มสามจากนอกอาณาเขต

ฮ่องกง ควรจะพจิารณา รบัวคัซนีเพิม่เข็มไหน 

หากผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีมสีทิธิไ์ดร้บัวคัซนีเพิม่เตมิ และไดร้บัวคัซนีเข็มแรกและ/หรอืคร ัง้ทีส่อง และ/หรอืคร ัง้ที่

สามนอกฮ่องกงแลว้ หากพวกเขาไม่สามารถนัดรบัเข็มทีส่ามเพิม่เตมิได ้ของวคัซนีผ่านระบบออนไลน ์

บุคคลดงักลา่วควรน าบนัทกึการฉีดวคัซนีคร ัง้แรกและ/หรอืคร ัง้ทีส่อง และ/หรอืคร ัง้ทีส่าม และไปทีศู่นย ์

การฉีดวคัซนีโดยตรงเพือ่ท าการฉีดวคัซนี 

นอกจากนี ้หากวคัซนีเข็มแรกและ/หรอืคร ัง้ทีส่อง และ/หรอืคร ัง้ทีส่ามทีไ่ดร้บันอกฮ่องกงไม่ใชว่คัซนี 

Sinovac(CoronaVac) หรอื BioNTech(Comirnaty) บุคคลควรปรกึษาเจา้หนา้ทีท่างการแพทย ์ณ 

สถานทีฉี่ดวคัซนี เกีย่วกบัความเหมาะสมของขนาดยาเพิม่เตมิของวคัซนีป้องกนัCOVID-19 

38. จ าเป็นตอ้งฉีดวคัซนีเพิม่หรอืไม่หากฉนัหายจากการตดิเชือ้ COVID-19แลว้ 

ไม่มคีวามจ าเป็นเรง่ดว่นส าหรบัพวกเขาทีจ่ะรบัเข็มทีส่ามในขณะนี ้รฐับาลจะยงัคงทบทวนสถานการณ์

และปรกึษาความคดิเห็นของผูเ้ช ีย่วชาญ และอา้งองิถงึแนวปฏบิตัใินประเทศ/ภมูภิาคอืน่ๆ 

ส าหรบัผูป่้วยทีฟ้ื่นตวัและมคีวามตอ้งการพเิศษทีจ่ะไดร้บัเข็มทีส่ามและไดร้บัหนังสอืรบัรองจากแพทยท์ี่

เกีย่วขอ้ง (รวมถงึเหตผุลในการแนะน าเข็มทีส่ามและระยะเวลาทีแ่นะน าในการฉีดวคัซนี) พวกเขา

สามารถเขา้รว่มสถานทีฉี่ดวคัซนีและผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการดแูลสขุภาพจะจดัการให ้การฉีดวคัซนี

COVID-19 เข็มที ่3 ขึน้อยู่กบัสถานการณข์องแตล่ะบุคคล  

39. วยัรุน่อายุ 12 ถงึ 17 ปีจ าเป็นตอ้งไดร้บัวคัซนี COVID-19 เข็มที ่3 หรอืไม่? 

วยัรุน่อาย ุ12 ถงึ 17 ปีทีไ่ดร้บัวคัซนี CoronaVac สองโดส วคัซนี CoronaVac หรอื Comirnaty เข็ม

ทีส่ามใหเ้รว็ทีส่ดุ 90 วนัหลงัจากแนะน าใหฉี้ดเข็มทีส่อง [ มผีลตัง้แต่ 11 มนีาคม 2022 เป็นตน้ไป ] 

วยัรุน่อาย ุ12 ถงึ 17 ปีทีไ่ดร้บัวคัซนี Comirnaty สองคร ัง้: แนะน าใหฉี้ดวคัซนี Comirnaty คร ัง้ทีส่าม

อยา่งนอ้ย 150 วนัจากเข็มทีส่อง การเลอืกวคัซนี CoronaVac เป็นการสว่นตวัเน่ืองจากเป็นทีย่อมรบัใน

ขนาดทีส่าม [ มผีลตัง้แต ่11 มนีาคม 2022 เป็นตน้ไป ] 

ผูเ้ช ีย่วชาญแนะน าวคัซนีป้องกนัCOVID-19 เข็มที ่3 ส าหรบัผูป่้วยทีม่ภีาวะภมูคิุม้กนับกพรอ่ง^ (รวมถงึ

วยัรุน่ทีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่งทีม่อีาย ุ12 ถงึ 17 ปี) ขอแนะน าใหใ้ชว้คัซนี Comirnaty คร ัง้ทีส่าม อยา่งไร

ก็ตาม การเลอืกวคัซนีสว่นบุคคลเป็นทีย่อมรบั และบุคคลเหลา่นีอ้าจไดร้บั Sinovac (CoronaVac) เป็น

คร ัง้ที ่3 เชน่กนั 
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^ ส าหรบัรายละเอยีดของกลุม่ผูป่้วยทีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่ง โปรดดคู าถาม 34 

40. หากบุคคลรบัวคัซนีเข็มแรกและเข็มทีส่องทีศู่นยฉี์ดวคัซนีชมุชนมาก่อน พวกเขา

สามารถไปทีค่ลนิิกหมอเอกสารเพือ่รบัเข็มสามไดห้รอืไม่  

พลเมอืงสามารถเลอืกสถานทีร่บัวคัซนีส าหรบัเข็มทีส่ามได ้ซ ึง่ไดแ้ก ่ศูนยฉี์ดวคัซนีชมุชน คลนิิกหมอ

เอกสาร เป็นตน้ โดยผ่านระบบบนัทกึการฉีดวคัซนี บุคคลกรทางการแพทยใ์นสถานการทีฉี่ดวคัซนีตา่ง 

ๆ สามารถดบูนัทกึการรบัวคัซนีทีผ่่านมาไดแ้ละเพิม่บนัทกึส าหรบัเข็มทีส่าม  

41. หากบุคคลไดร้บัวคัซนีสองเข็มเป็นวคัซนี Sinovac(CoronaVac) หรอื 

BioNTech(Comirnaty) และ มรีะยะห่างมากกว่า 180วนั ฉนัควรรบัวคัซนีเข็มสามเมือ่ไหร ่ 

หากคณุไดร้บัวคัซนีสองเข็มเป็นวคัซนี Sinovac(CoronaVac) หรอื BioNTech(Comirnaty) และมี

ระยะห่างมากกวา่ 180วนัจากเข็มทีส่อง คณุควรรบัเข็มทีส่ามใหเ้รว็ทีส่ดุ 

42. ฉนัควรท าอย่างไรหากฉนัไม่สามารถรบัวคัซนีเข็มทีส่ามไดท้นัเวลาหลงัจาก 180 วนั

นบัจากเข็มทีส่อง? 

ปัจจบุนั มขีอ้มูลทีจ่ ากดัเกีย่วกบัความปลอดภยั การสรา้งภมูคิุม้กนั และประสทิธภิาพของการรบัวคัซนี

นอกเวลาทีแ่นะน า หากผ่านไปนานกวา่ 180 วนัหลงัจากไดร้บัเข็มทีส่อง ควรใหเ้ข็มทีส่ามโดยเรว็ทีส่ดุ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั Fosun Pharma/BioNTech Comirnaty COVID-19 mRNA Vaccine 

(BNT162b2) 

ค าถามทีม่กัพบบ่อยเกีย่วกบัวคัซนี Comirmaty 

ค าถามทีม่กัพบบ่อยเหลา่นี ้(ค าถามทีม่กัพบบ่อย) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Fosun Pharma/BioNTech 

Comirnaty COVID-19 mRNA วคัซนี (BNT162b2) (“วคัซนี Comirnaty”) ไดร้บัการจดัเตรยีม

โดยกรมอนามยัตามขอ้มูลผลติภณัฑ ์

เอกสารนีจ้ะถกูเก็บไวภ้ายใตก้ารตรวจสอบและปรบัปรงุเป็นคร ัง้คราวตามความจ าเป็น 

ขอ้มูลในค าถามทีม่กัพบบ่อยมไีวส้ าหรบัการอา้งองิทัว่ไปเทา่น้ันและไม่สามารถใชแ้ทนค าแนะน าทางการ

แพทยไ์ด ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืเภสชักรหากมคี าถามหรอืขอ้กงัวลใด ๆ เกีย่วกบัอาการของคณุ 

 

ค าถามทัว่ไป 

43. ประโยชนข์องการฉีดวคัซนี COVID-19 คอือะไร? 

COVID-19 ทีเ่กดิจากไวรสั SARS-CoV-2 เป็นโรคตดิตอ่แพรก่ระจายสงู เมือ่ตดิเช ือ้แลว้อาจเกดิ

ภาวะแทรกซอ้นรา้ยแรงและในกรณีทีร่นุแรงอาจท าใหเ้สยีชวีติได ้หากคณุตดิเชือ้คุณอาจแพรก่ระจาย

โรคไปยงัครอบครวั เพือ่นและคนอืน่ ๆ รอบตวัคณุ และเพือ่ใหช้มุชนกลบัมาท ากจิกรรมไดต้ามปกติ

ในทางทีเ่หมาะสม จะตอ้งมจี านวนประชากรสว่นใหญข่องเราไดฉี้ดวคัซนีกอ่น 

การสวมหนา้กากอนามยัและรกัษาระยะห่างทางสงัคมสามารถชว่ยลดโอกาสในการตดิเชือ้หรอื

แพรก่ระจายไปยงัผูอ้ืน่ได ้แตม่าตรการเหลา่นีย้งัไม่เพยีงพอ วคัซนีจะท างานรว่มกบัระบบภมูคิุม้กนัของ
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คณุเพือ่เตรยีมระบบภมูคิุม้กนัของคณุเพือ่ตอ่สูก้บัไวรสั หากคณุสมัผสักบัไวรสั วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนั 

COVID-19 ไดด้ทีีสุ่ด 

ประสบการณจ์ากประเทศตา่งๆ ทีเ่ร ิม่รณรงคฉี์ดวคัซนีเป็นจ านวนมาก พบวา่ การใหว้คัซนีครอบคลมุมาก

ขึน้ สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคCOVID-19 ในบางประเทศก็ดขีึน้ 

การฉีดวคัซนี COVID-19 สามารถป้องกนัการตดิเชือ้ COVID-19 และหากตดิเชือ้ จะลดความเสีย่งของ

การเกดิโรครา้ยแรงและการเสยีชวีติจาก COVID-19 บุคคลทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นโรครา้ยแรงและ

เสยีชวีติจากการตดิเชือ้ COVID-19 เชน่ อายมุาก หรอืผูท้ีเ่จ็บป่วยเร ือ้รงั เวน้แตจ่ะมขีอ้หา้ม ควรไดร้บั

การฉีดวคัซนีเพือ่ป้องกนัตนเอง บุคคลทีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะสมัผสัหรอืแพรเ่ช ือ้ไวรสั COVID-19 ไปย ั

บุคคลทีอ่อ่นแอควรไดร้บัการฉีดวคัซนีโดยเรว็ทีส่ดุวคัซนี  

44. Comirnaty (วคัซนี COVID-19 ดว้ยเทคโนโลย ีmRNA) ใชส้ าหรบัอะไร? 

Comirnaty เป็นวคัซนีทีใ่ชป้้องกนั COVID-19 ทีเ่กดิจากไวรสั SARS-CoV-2  

วคัซนีท าใหร้ะบบภมูคิุม้กนั (การป้องกนัตามธรรมชาตขิองรา่งกาย) ผลติแอนตบิอดแีละเซลลเ์ม็ดเลอืดที่

ท างานตอ่ตา้นไวรสัดงัน้ันการป้องกนั COVID-19 

เน่ืองจาก Comirnaty ไม่มไีวรสัเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนั มนัจงึไม่ให ้COVID-19 แกคุ่ณ 

45. สิง่ใดทีเ่ราควรค านึงก่อนเขา้รบัการฉีดวคัซนี Comirnaty? 

คณุไม่ควรรบั Comirnaty หากคณุ: 

 กอ่นหนา้นีม้อีาการแพต้อ่เข็มของ Comirnaty หรอืตอ่สารออกฤทธิห์รอืสว่นผสมอืน่ ๆ ของยา

นี ้

พูดคยุกบับุคลากรทางการแพทยก์อ่นทีค่ณุจะไดร้บัวคัซนีหาก: 

 คณุเคยมอีาการแพอ้ยา่งรนุแรงหรอืมปัีญหาในการหายใจหลงัจากการฉีดวคัซนีอืน่ ๆ หรอื

หลงัจากทีค่ณุไดร้บั Comirnaty กอ่นหนา้นี ้

 คณุก าลงักงัวลเกีย่วกบักระบวนการฉีดวคัซนี หรอืเคยเป็นลมหลงัจากฉีดเข็มใดๆ 

 คณุมอีาการป่วยหนักหรอืมไีขส้งู ควรชะลอการฉีดวคัซนีส าหรบัผูท้ีเ่ป็นโรคไขเ้ฉียบพลนั 

 คณุมปัีญหาเลอืดออก เกดิรอยฟกช า้ง่าย หรอืใชย้าเพือ่ป้องกนัเลอืดอดุตนั 

 คณุมรีะบบภมูคิุม้กนัออ่นแอเน่ืองจากโรคเชน่การตดิ HIV หรอืยา เชน่ คอรต์โิคสเตยีรอยดท์ี่

สง่ผลตอ่ระบบภมูคิุม้กนัของคณุ 

มคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ของ myocarditis (การอกัเสบของกลา้มเนือ้หวัใจ) และเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ (การ

อกัเสบของเยือ่บุนอกหวัใจ) หลงัการฉีดวคัซนีดว้ย Comirnaty เงือ่นไขเหลา่นีส้ามารถเกดิขึน้ไดภ้ายใน

เวลาเพยีงไม่กีว่นัหลงัจากการฉีดวคัซนี และสว่นใหญเ่กดิขึน้ภายใน 14 วนั พวกเขาไดร้บัแลว้ บ่อยขึน้

หลงัการฉีดวคัซนีคร ัง้ทีส่องและมกัเกดิขึน้ในเพศชายทีอ่ายนุอ้ยกวา่ หลงัการฉีดวคัซนี คณุควรตืน่ตวัตอ่

สญัญาณของกลา้มเนือ้หวัใจตายและเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ เชน่ หอบ ใจสัน่ และเจ็บหนา้อก และควรไปพบ

แพทยท์นัทหีากสิง่เหลา่นีเ้กดิขึน้ 

เชน่เดยีวกบัวคัซนีใด ๆ Comirnaty อาจไม่สามารถปกป้องผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีไดอ้ยา่งเต็มทีแ่ละไม่ทราบวา่

คณุจะไดร้บัการคุม้ครองนานเทา่ใด 
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คณุอาจไดร้บั Comirnaty คร ัง้ทีส่าม ประสทิธภิาพของ Comirnaty แมจ้ะไดร้บัยาคร ัง้ทีส่ามแลว้ อาจ

ลดลงในผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่ง ในกรณีเหลา่นี ้คณุควรรกัษามาตรการป้องกนัทางกายภาพตอ่ไปเพือ่

ชว่ยป้องกนั COVID-19 นอกจากนี ้ควรใหผู้ส้มัผสัใกลช้ดิไดร้บัการฉีดวคัซนีตามความเหมาะสม หารอื

เกีย่วกบัค าแนะน าสว่นบุคคลทีเ่หมาะสมกบัแพทยข์องคณุ 

46. วคัซนี วคัซนี Comirnaty ฉีดอย่างไร? 

คณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีและคณะกรรมการวทิยาศาสตรว์า่ดว้ยโรค

อบุตัใิหม่และจากสตัวส์ูค่น (JSC) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วชาญของผูบ้รหิารสงูสดุ (EAP) หารอื

เกีย่วกบัการใชว้คัซนีป้องกนัCOVID-19 ในผูท้ีต่ดิเช ือ้COVID-19 และเด็กกอ่นหนา้นี ้และ ค าแนะน า

ช ัว่คราวทีเ่ป็นเอกฉันทฉ์บบัปรบัปรงุเผยแพรเ่มือ่วนัที ่13 มนีาคม กรณุาคลกิ 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm 

ส าหรบัขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งคลกิ  

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm เพือ่การจดัเตรยีม

เพิม่เตมิ  

ส าหรบัการจดัเตรยีมเพิม่เตมิในปัจจบุนัของวคัซนี COVID-19 เข็มมาม กรณุาคลกิ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose.  

47. ฉนัจะสามารถฉีดวคัซนี Comirnaty ไดอ้ยู่ไหม หากฉนัก าลงัใชย้าอืน่ ๆ อยู่ควบคูอ่ยู่

ขณะนี?้ 

กอ่นฉีดวคัซนี แจง้แพทยว์า่คณุก าลงัใชเ้มือ่เรว็ ๆ นีห้รอือาจใชย้าอืน่ ๆ หรอืเพิง่ไดร้บัการฉีดวคัซนีอืน่ ๆ 

48. สตรมีคีรรภห์รอืใหน้มบุตรสามารถรบัวคัซนี Comirnaty ไดห้รอืไม่? 

JSC-EAP เรยีกประชมุเมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2021 ผูเ้ช ีย่วชาญแนะน าใหส้ตรมีคีรรภแ์ละสตรใีหน้มบุตร

ไดร้บัวคัซนี mRNA รวมถงึเข็มทีส่าม โดยมกีารจดัการเชน่เดยีวกบัผูใ้หญท่ัว่ไป กรุณาคลกิ 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm ส าหรบัขา่ว

ประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

49. ฉนัยงัสามารถขบัรถหรอืใชเ้ครือ่งมอืหลงัจากการฉีดวคัซนี Comirnaty ไดอ้ยู่หรอืไม่? 

การฉีดวคัซนีอาจมผีลกระทบตอ่ความสามารถในการขบัรถหรอืใชเ้คร ือ่งจกัรช ัว่คราวรอจนกวา่

ผลขา้งเคยีงเหลา่นีจ้ะหมดลงกอ่นทีค่ณุจะขบัรถหรอืใชเ้คร ือ่งจกัร (กรณุาค าถามที ่52 ส าหรบั

ผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้จากวคัซนี)  

50. วคัซนี Comirnaty ประกอบดว้ยอะไรบางและมอีะไรอยู่ในแพ็ค? 

สารออกฤทธิข์องวคัซนี Comirnaty คอืวคัซนี COVID-19 mRNA หลงัจากเจอืจางแลว้ขวดนีใ้ชไ้ด ้6 

เข็ม เข็มละ 0.3 มล. พรอ้ม mRNA 30 ไมโครกรมัตอ่ขวด 

สว่นผสมอืน่ ๆ ไดแ้ก:่ 

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

0315) 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm
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 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159) 

 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) 

 คอเลสเตอรอล 

 โพแทสเซยีมคลอไรด ์

 โพแทสเซยีมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 

 โซเดยีมคลอไรด ์

 ไดโซเดยีมฟอสเฟตดไีฮเดรต 

 ซโูครส 

 น า้ส าหรบัฉีด 

วคัซนีมสีารสขีาวถงึขาวมากกระจายตวัอยู ่(pH: 6.9-7.9) หน่ึงขวดใชไ้ด ้6 เข็ม เข็มละ 2 มล. ขวดใส 

(แกว้ประเภท I ) มยีางส าหรบัปิดและฝาพลาสตกิกบัทีปิ่ดผนึกอลมูเินียม 

ขนาดแพ็ค: 195 ขวด, 5 ขวด, 1 ขวด 

หมายเหต:ุ ยกเวน้ในกรณีทีใ่ชห้ลอดฉีดยาและ/หรอืเข็มฉีดยาปรมิาตรต ่า (เชน่ เข็มฉีดยาปรมิาตรต ่าและ

เข็มฉีดยารวมกนัควรมปีรมิาตรไม่เกนิ 35 ไมโครลติร) อาจไม่เพยีงพอตอ่การสกดัขนาดยาทีห่กจาก 

ขวดเดยีว 

51. วคัซนีกรดนิวคลอีกิ (Nucleic) มคีวามใกลเ้คยีงกบัวคัซนีตวัใหม่และยงัไม่ไดท้ดลองใช้

กบัมนุษย ์ความปลอดภยัและประสทิธภิาพของวคัซนี Conmirnaty พจิารณาอย่างไร 

หลกัการของวคัซนีกรด วคัซนีกรดนิวคลอีกิ คอืการสกดัสว่นหน่ึงของกรดไรโบนิวคลอีกิจากภายใน

ไวรสัซึง่จบัไขมนัและน าเขา้สูเ่ซลลข์องมนุษย ์วคัซนีจะถูกน าเขา้สูเ่ซลลข์องมนุษยแ์ละเผยยนี (แอนตเิจน) 

ของไวรสั โคโรนาสายพนัธุใ์หม่ทีข่ดัขวางโปรตนี เพือ่กระตุน้ใหร้ะบบภมูคิุม้กนัของมนุษยผ์ลติแอนตบิอดี

และกระตุน้ใหเ้ซลล ์T ท าลายเซลลท์ีต่ดิเช ือ้ 

จนถงึขณะนี ้ไม่พบขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยัทีส่ าคญัในการทดลองทางการแพทย ์ (กรณุาค าถามที ่

52 ส าหรบัผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้จากวคัซนี) และขอ้มูลการทดลองทางการแพทยแ์สดงใหเ้ห็นถงึ

ประสทิธภิาพของวคัซนีรอ้ยละ 95 ในการป้องกนัโรค COVID-19 (กรณุาดทูีค่ าถามขอ้ 56) 

กรมอนามยัจะตรวจสอบความปลอดภยัในพืน้ทีแ่ละตดิตามการประเมนิความปลอดภยั (กรณุาดทูีค่ าถาม 

ขอ้54) และประสทิธภิาพลา่สดุทีอ่อกโดยหน่วยงานก ากบัดแูลยาของประเทศทีม่คีวามกา้วหนา้และอ านาจ

ศาล และขอ้มูลอา้งองิทีป่ระกาศโดยองคก์รอนามยัโลก 

 

ความปลอดภยั 

52. อะไรคอืผลขา้งเคยีงทีเ่ป็นไปไดข้องวคัซนี Comirnaty? 

Comirnaty มผีลขา้งเคยีงเหมอืนกบัวคัซนีอืน่ ๆ แมว้า่จะไม่เกดิขึน้กบัทกุคนจะมก็ีตาม โดยปกติ

ผลขา้งเคยีงของ Comirnaty น้ันออ่นและช ัว่คราว บางคนอาจจะประสบผลขา้งเคยีงทีห่นักกวา่ แตเ่ป็น

สว่นนอ้ย 
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ความจรงิก็คอืระยะเวลาส าหรบัการวจิยัและพฒันาวคัซนี COVID-19 ถูกบบีอยา่งมากเมือ่เทยีบกบัวคัซนี

ทัว่ไปตวัอืน่ ๆ ผลกระทบรา้ยแรงทีไ่ม่พงึประสงคจ์ะเกดิขึน้นอ้ยหรอือาจไม่สามารถคาดการณไ์ดเ้ลย

หลงัจากการฉีดวคัซนีใหก้บัประชากรไปแลว้ จงึไม่สามารถทีจ่ะก าหนดไดอ้ยา่งชดัเจน 

มโีอกาสที ่Comirnaty อาจท าใหเ้กดิอาการแพอ้ยา่งรนุแรง อาการแพอ้ยา่งรนุแรงมกัเกดิขึน้ภายในไม่กี่

นาทถีงึหน่ึงช ัว่โมงหลงัจากไดร้บั Comirnaty 

สญัญาณของอาการแพอ้ยา่งรนุแรงอาจรวมถงึหายใจล าบาก บวมทีใ่บหนา้และล าคอ หวัใจเตน้เรว็ มผีืน่

ขึน้ทัว่รา่งกาย เวยีนศรีษะและออ่นแรง 

Comirnaty ยงัคงไดร้บัการศกึษาในการทดลองทางคลนิิก 

โปรดดรูายละเอยีดจากเอกสารขอ้มูลการฉีดวคัซนี 

53. มขีอ้ควรระวงัในการฉีดวคัซนี Comirnaty ไหม? 

ตามขอ้มูลของผลติภณัฑอ์าจมอีาการภมูแิพแ้ละอาการภมูแิพร้นุแรงเฉียบพลนัหลงัการฉีด Comirnaty 

ผูท้ีฉี่ด Comirnaty ควรไดร้บัการสงัเกตและเฝ้าตดิตามอยา่งนอ้ย 15 นาท ีผูท้ีม่ปีระวตัอิาการภมูแิพ ้

รนุแรงเฉียบพลนัควรขอค าแนะน าจากแพทยห์รอืเภสชักรกอ่นไดร้บัวคัซนีนีแ้ละหากไดร้บัวคัซนีควร

สงัเกตอยา่งนอ้ย 30 นาทหีลงัจากไดร้บัยา 

หากคณุมปีระวตัอิาการแพร้นุแรงในทนัท ี(ภายใน 1 ช ัว่โมง) ตอ่การฉีดวคัซนี COVID-19 กอ่นหนา้

หรอืยามากกวา่ 1 ประเภท หรอือาการแพต้อ่การฉีดวคัซนี COVID-19 กอ่นหนา้ซึง่ไม่ไดจ้ ากดัตวัเอง

หรอืไม่สามารถรกัษาดว้ยยากนิ ยาแกแ้พโ้ปรดปรกึษาแพทยข์องคณุ 

54. ฉนัควรท าอะไรหากฉนัประสบผลขา้งเคยีงหลงัจากการฉีดวคัซนี Comirnaty? 

หากคณุไดร้บัผลขา้งเคยีงทีร่นุแรงควรปรกึษาแพทย ์เภสชักรหรอืพยาบาล บุคลากรทางการแพทยจ์ะให ้

ค าแนะน า ดแูลสิง่ทีค่ณุประสบ และท าการประเมนิทีเ่หมาะสมเพือ่รายงานไปยงั Department of 

Health (DH) 

DH มรีะบบรายงานอาการไม่พงึประสงคจ์ากยา (“ADR”) ซ ึง่จะรบัขอ้มูลเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคต์าม

รายงานการฉีดวคัซนี (AEFIs) เพือ่ตรวจสอบความปลอดภยัของวคัซนี COVID-19 และหากจ าเป็น

บุคลากรทางการแพทยจ์ะรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคใ์ด ๆ หลงัจากการฉีดวคัซนีทีม่คีวามส าคญัตอ่ 

DH เพือ่การตดิตามความปลอดภยัของวคัซนี 

ประสทิธภิาพ 

55. วคัซนี Comirnaty จะท างานทนัท?ี 

การฉีดวคัซนี Comirnaty สองคร ัง้ คณุจะไดร้บัการปกป้องจากการใหย้าคร ัง้แรก และเมือ่ฉีดคร ัง้ทีส่อง 

คณุจะสามารถป้องกนัไวรสัไดด้ขีึน้ หลงัจากฉีดวคัซนีแลว้ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาแอนตบิอดใีน

รา่งกายและป้องกนั COVID-19 
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56. ตามขอ้มูลจากการศกึษาวคัซนี Comirnaty ใหค้วามคุม้ครองมากน้อยเพยีงใด? 

ประสทิธภิาพของวคัซนี Comirnaty ในการป้องกนั COVID-19 ไดร้บัการศกึษาในการทดลองทาง

คลนิิกขนาดใหญม่ากซึง่เกีย่วขอ้งกบัผูค้นประมาณ 44,000 คนในอายุ 12 ปีขึน้ไป คร ึง่หน่ึงไดร้บัวคัซนี

และคร ึง่หน่ึงไดร้บัยาหลอกฉีดน า้เกลอื ผูเ้ขา้รว่มไม่ทราบวา่ไดร้บัวคัซนีหรอืยาหลอกฉีดน า้เกลอื 

ประสทิธภิาพค านวณจากคนมากกวา่ 36,500 คนตัง้แตอ่าย ุ16 ปี (รวมถงึผูท้ีม่อีายมุากกวา่ 75 ปี) ทีไ่ม่

มอีาการตดิเชือ้มากอ่น ผลการศกึษาพบวา่ผูป่้วยCOVID-19 ทีม่อีาการลดลง 95% ในผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนี 

(8 รายจาก 18,198 รายมอีาการของCOVID-19) เทยีบกบัผูท้ีไ่ดร้บัยาหลอก (162 รายจาก 18,325 

รายทีต่ดิเช ือ้COVID-19 อาการ). ซ ึง่หมายความวา่วคัซนีมปีระสทิธภิาพ 95% ในการทดลอง 

การทดลองยงัแสดงใหเ้ห็นประสทิธภิาพประมาณ 95% ในผูเ้ขา้รว่มทีเ่สีย่งตอ่โรคCOVID-19 ขัน้รนุแรง 

รวมถงึผูท้ีเ่ป็นโรคหอบหดื โรคปอดเร ือ้รงั เบาหวาน ความดนัโลหติสงู หรอืดชันีมวลกาย > 30 kg/m2 

ขอ้มูลตดิตามผลจากการทดลองทางคลนิิกทีก่ าลงัด าเนินอยูนี่ไ้ดร้บัการวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดประสทิธภิาพ

ของบุคคลอาย ุ16ปีขึน้ไป ผูเ้ขา้รว่มประมาณ 20,000คน ไดร้บัวคัซนีและผูเ้ขา้รว่มประมาณ 20,000คน 

ไดร้บัยาหลอก พวกเขาไม่มหีลกัฐานการตดิเชือ้ SARS-CoV-2 ตลอดเจ็ดวนัหลงัจากทีร่บัเข็มสอง เป็น

ระยะเวลานาน 6 เดอืน มผีูต้ดิเช ือ้ COVID-19 ถงึ 77 รายในกลุม่ทีร่บัวคัซนีและ 850 รายในกลุม่ที่

ไดร้บัยาหลอก โดยรวม การทดลองวคัซนีมปีระสทิธภิาพถงึ 91.3% 

นอกจากนี ้ในวยัรุน่อาย ุ12 ถงึ 15 ปีทีไ่ม่มหีลกัฐานการตดิเชือ้กอ่นหนา้นี ้ไม่มผีูเ้ขา้รว่ม 1,005 รายที่

ไดร้บัวคัซนีและ 16 รายจาก 978 รายทีไ่ดร้บัยาหลอก ประสทิธภิาพคอื 100% ในผูเ้ขา้รว่มการศกึษาที่

มหีรอืไม่มหีลกัฐานการตดิเชือ้กอ่นหนา้นี ้มผีูป่้วย 0 รายใน 1,119 รายทีไ่ดร้บัวคัซนีและ 18 รายใน 

1,110 รายทีไ่ดร้บัยาหลอก นอกจากนีย้งับ่งช ีถ้งึประสทิธภิาพ 100% 

57. วคัซนี Comirnaty สามารถป้องกนัไดห้ลงัจากการฉีดเพยีงเข็มเดยีวไดไ้หม? 

ส าหรบัผูป่้วยทีไ่ม่ไดฉี้ดวคัซนี Comirnaty ครบสองเข็ม ประสทิธภิาพของวคัซนียงัคงตอ้งไดร้บั

การศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ยนืยนั จากขอ้มูลปัจจบุนัของประ่สทิธภิาพของวคัซนีโดยรวมเผยวา่หลงัจากไดร้บั

หน่ึงเข็มมปีระสทิธภิาพ 82% นอกจากนีย้งัมขีอ้มูลทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ประสทิธภิาพของวคัซนีหลงัการฉีด

เข็มแรกและกอ่นเข็มทีส่องคอื 52% 

58. หลงัจากทีผู่ฉี้ดวคัซนีไดฉี้ดวคัซน๊ Comirnaty เข็มแรกแลว้ ผูน้ัน้สามารถเปลีย่นไปใช้

วคัซนี COVID-19 ชนิดอืน่ ๆ ส าหรบัเข็มทีส่องไดไ้หม? 

ประชาชนควรไดร้บัการฉีดวคัซนีทัง้สองเข็มดว้ยผลติภณัฑเ์ดยีวกนั หากเป็นไปได ้ในสถานการณพ์เิศษ

ทีผู่ร้บัวคัซนีไม่สามารถฉีดวคัซนีชนิดเดยีวกนัใหค้รบชดุได ้(เชน่ เน่ืองจากเป็นภมูแิพห้ลงัจากวคัซนีคร ัง้

แรก หรอืวคัซนีไม่มแีลว้หรอืไม่สามารถเขา้ถงึได)้ การฉีดวคัซนี COVID-19 ตวัอืน่อาจท าได ้จะ

พจิารณาเป็นราย ๆ ไป 

ส าหรบัผูท้ีเ่ป็นภมูแิพแ้ละจ าเป็นตอ้งไดร้บัอกียีห่อ้หน่ึงส าหรบัเข็มทีส่อง กรณุาขอหนังสอืรบัรองจาก

แพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (รวมถงึเหตผุลทีต่อ้งไดร้บัอกียีห่อ้หน่ึงส าหรบัเข็มทีส่อง) จากแพทยท์ีเ่ขา้รว่มหรอื

แพทยป์ระจ าครอบครวัและไปทีส่ถานทีฉี่ดวคัซนี ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการดแูลสขุภาพจะจดัใหม้กีารฉีด

วคัซนีตามสถานการณข์องแตล่ะบุคคล 
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59. Comirnaty มผีลในการป้องกนั COVID-19 รุนแรงไดไ้หม? 

ตามขอ้มูลเบือ้งตน้จากการทดลองของทางการแพทยเ์ชือ่วา่การฉีดวคัซนีอาจชว่ยป้องกนัไม่ใหค้ณุป่วย

หนักแมว้า่คณุจะไดร้บั COVID-19 แตก็่ยงัตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากขอ้มูลการทดลองเพิม่เตมิ 

60. วคัซนี Comirnaty มผีลตอ่ตวัแปรหรอืไม่  

กรณุษดทูีค่ าถามขอ้ 17 

คณุภาพ 

61. วคัซนี Comirnaty ส่งเขา้ฮ่องกงผลดิทีไ่หน? จะม ัน่ใจในคณุภาพของวคัซนีทีน่ าส่งเขา้

ฮ่องกงไดอ้ย่างไร? 

ตามขอ้มูลทีร่ะบุโดย Fosun Pharma ผูผ้ลติ วคัซนี Comirnaty สง่ใหฮ้่องกงจะผลติในประเทศแถบ

เยอรมนั 

ผูผ้ลติวคัซนีจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 

(PIC/S) Good Manufacturing Practice (GMP) หรอืเทยีบเทา่ วคัซนีทีน่ าเขา้ยงัมใีบรบัรองการ

วเิคราะหเ์พือ่พสิจูนว์า่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

62. ขอ้ก าหนดทีเ่ขม้งวดในการจดัเก็บวคัซนี Comirnaty คอือะไร? 

ควรเก็บวคัซนีใหพ้น้สายตาและมอืเด็ก 

ขอ้มูลตอ่ไปนีเ้กีย่วกบัการจดัเก็บ การหมดอาย ุการใชแ้ละการจดัการมไีวส้ าหรบับุคลากร
ทางการแพทย ์

 หา้มใชย้านีห้ลงัจากวนัหมดอายซุ ึง่ระบไุวบ้นกลอ่งและฉลากหลงั EXP วนัหมดอายุ
หมายถงึวนัสดุทา้ยของเดอืนน้ัน 

 เก็บในชอ่งแชแ่ข็งอณุหภมูติ ่าพเิศษที ่-90 °C ถงึ -60 °C 

 ขวดเปลา่อาจเก็บและขนสง่ทีอ่ณุหภมู ิ-25 °C ถงึ -15 °C เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 2 
สปัดาห ์ไม่เกนิวนัหมดอายทุีพ่มิพไ์ว ้(EXP) 

 เก็บในบรรจภุณัฑเ์ดมิเพือ่ป้องกนัแสง 
 เมือ่เก็บในชอ่งแชแ่ข็งทีอ่ณุหภมู ิ-90 °C ถงึ -60 °C วคัซนี 195 ขวดสามารถละลาย

ไดท้ีอ่ณุหภมู ิ2 °C ถงึ 8 °C เป็นเวลา 3 ช ัว่โมง หรอืขวดแตล่ะขวดสามารถละลายได ้
ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (สงูสดุ 30 °C ค) เป็นเวลา 30 นาท ี

 เมือ่น าขวดยาออกจากถาดใสข่วดแลว้ ควรละลายเพือ่ใชง้าน 

 หลงัจากละลายแลว้ ควรเจอืจางวคัซนีและใชท้นัท ีอยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลความ
เสถยีรในการใชง้านไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เมือ่น าออกจากชอ่งแชแ่ข็งแลว้ วคัซนีทีไ่ม่
เจอืปนสามารถเก็บไวไ้ดน้านถงึ 1 เดอืน (31 วนั) ที ่2 °C ถงึ 8 °C; ไม่เกนิวนั
หมดอายทุีพ่มิพไ์ว ้(EXP) ภายในอายกุารเก็บรกัษา 1 เดอืนที ่2 °C ถงึ 8 °C อาจใช ้
เวลาขนสง่นานถงึ 12 ช ัว่โมง 

 กอ่นใชง้าน วคัซนีทีย่งัไม่เปิดสามารถเก็บไวไ้ดน้านถงึ 2 ช ัว่โมงทีอ่ณุหภมูสิงูถงึ 
30 °C 

 ขวดทีล่ะลายแลว้สามารถจดัการไดใ้นสภาพแสงในหอ้ง 
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 หลงัจากเจอืจางแลว้ ใหเ้ก็บและขนสง่วคัซนีทีอ่ณุหภมู ิ2 °C ถงึ 30°C และใชภ้ายใน 
6 ช ัว่โมง ทิง้วคัซนีทีไ่ม่ไดใ้ช ้

 เมือ่น าออกจากชอ่งแชแ่ข็งและเจอืจางแลว้ ขวดควรท าเคร ือ่งหมายดว้ยวนัทีแ่ละ
เวลาทิง้ใหม่ 

 เมือ่ละลายแลว้ วคัซนีไม่สามารถแชแ่ข็งซ า้ไดอ้กี 

 อยา่ใชว้คัซนีนีห้ากคณุสงัเกตเห็นอนุภาคในการเจอืจางหรอืการเปลีย่นส ี

 หา้มทิง้ยาผ่านทางน า้เสยีหรอืของเสยีในครวัเรอืน ถามเภสชักรของคณุถงึวธิทีิง้ยา
ทีค่ณุไม่ไดใ้ชอ้กีตอ่ไป มาตรการเหลา่นีจ้ะชว่ยปกป้องสิง่แวดลอ้ม 
 

63. ดว้ยขอ้ก าหนดในการเก็บรกัษาทีเ่ขม้งวดของวคัซนี Comirnaty จะรกัษาคณุภาพของ

วคัซนีก่อนการด าเนินการใชไ้ดอ้ย่างไร 

จากสนามบนิไปยงัโกดงั 

เมือ่มาถงึฮอ่งกง วคัซนีจะถกูสง่ไปยงัโกดงัโดยตรงในบรรจภุณัฑเ์ดมิทีอ่อกโดยผูผ้ลติใน
ยโุรป บรรจภุณัฑเ์ป็นภาชนะเก็บความรอ้นทีบ่รรจนุ า้แข็งแหง้เพือ่รกัษาอณุหภมูภิายใน 
เคร ือ่งบนัทกึอณุหภมูจิะถกูวางไวเ้พือ่บนัทกึอณุหภมูภิายในของแตล่ะบรรจภุณัฑร์ะหวา่ง
การขนสง่  

ทีจ่ดัเก็บในโกดงั  

เมือ่มาถงึโกดงั บรรจภุณัฑจ์ะถกูเปิดออก และวคัซนีจะถกูถา่ยโอนไปยงัตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมูิ
ต ่าพเิศษทนัท ีซ ึง่ไดร้บัการตรวจสอบแลว้วา่สามารถรกัษาวคัซนีไดท้ีอ่ณุหภมูกิารจดัเก็บที่

ตอ้งการ (เชน่ -90 ℃ ถงึ -60 ℃) ผูร้บัผดิชอบคลงัสนิคา้จะปลอ่ยชดุวคัซนีเพือ่ใชเ้ฉพาะเมือ่
มกีารตรวจสอบขอ้มูลจากเคร ือ่งบนัทกึอณุหภมูเิพือ่ใหแ้น่ใจวา่วคัซนีถกูเก็บไวท้ีอ่ณุหภมูิ
การจดัเก็บทีต่อ้งการตลอดการเดนิทางจากผูผ้ลติไปยงัโกดงั 

ตรวจสอบอณุหภมู ิ

ระบบเตอืนภยัในพืน้ทีแ่ละระยะไกลทีไ่ดร้บัการตรวจสอบแลว้จะถกูตดิตัง้ในตูแ้ชแ่ข็ง
อณุหภมูติ ่าพเิศษแตล่ะตู ้ในกรณีทีอ่ณุหภมูเิปลีย่นแปลง ระบบเตอืนภยัจะแจง้เตอืน
ผูร้บัผดิชอบโกดงั นอกจากนีย้งัมแีผนพลงังานส ารองและการจดัเก็บฉุกเฉินในกรณีที่

ไฟฟ้าขดัขอ้งหรอืเกดิความลม้เหลวทางกลไกของตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมูติ ่าพเิศษ 

การละลายวคัซนี  

เมือ่ไดร้บัค าสัง่จากศนูย/์สถานทีฉี่ดวคัซนี วคัซนีจะถกูน าออกจากตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมูติ ่า
พเิศษและละลายภายในหอ้งเย็นทีไ่ดร้บัการตรวจสอบภายในโกดงั ซ ึง่ไดร้บัการตรวจสอบ
แลว้วา่สามารถรกัษาอณุหภมูไิวท้ี ่2 ℃ ถงึ 8 ℃ วคัซนีทีล่ะลายแลว้จะตดิฉลากดว้ยอายกุาร
เก็บรกัษาทีล่ะลายแลว้ (เชน่ 1 เดอืน (31 วนั) นับจากเวลาทีน่ าออกจากชอ่งแชแ่ข็ง) บรรจุ
หบีห่อและเตรยีมจดัสง่ ทัง้หมดนีจ้ะตอ้งท าในหอ้งเย็นทีผ่่านการรบัรองแลว้ 



(Thai version) 

การสง่วคัซนี  

วคัซนีทีล่ะลายแลว้จะถกูสง่โดยกลอ่งเย็นทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ซ ึง่บรรจสุารหลอ่เย็นเพือ่
รกัษาอณุหภมู ิกลอ่งเย็นส าหรบัจดัสง่ทุกกลอ่งจะตดิตัง้เคร ือ่งบนัทกึอณุหภมูเิพือ่บนัทกึ
อณุหภมูริะหวา่งขัน้ตอนการจดัสง่ เมือ่ไดร้บัวคัซนีแลว้ เจา้หนา้ทีข่องศนูย/์สถานทีฉี่ด
วคัซนีจะตรวจสอบขอ้มูลจากเคร ือ่งบนัทกึอณุหภมูเิพือ่ใหแ้น่ใจวา่วคัซนีไดร้บัการดแูล
รกัษาที ่2 ℃ ถงึ 8 ℃ ระหวา่งกระบวนการขนสง่ทัง้หมดจากโกดงัไปยงัศนูย/์สถานทีฉี่ด
วคัซนีกอ่นปลอ่ยวคัซนีส าหรบัการใชง้าน 

อายกุารเก็บรกัษาของวคัซนีทีล่ะลายแลว้คอื 1 เดอืน (31 วนั) เมือ่เก็บไวท้ีอ่ณุหภมู ิ2 ℃ ถงึ 
8 ℃ นับจากเวลาทีน่ าออกจากชอ่งแชแ่ข็งทีม่อีณุหภมูติ ่าพเิศษ วคัซนีทีล่ะลายแลว้ทัง้หมด
จะถกูสง่ไปยงัศนูย/์สถานทีฉี่ดวคัซนีภายในวนัทีส่องของการละลาย เพือ่ใหศ้นูย/์สถานที่

ฉีดวคัซนีมอีายกุารเก็บรกัษาอยา่งนอ้ย 28 วนั วคัซนีทีล่ะลายแลว้จะถกูเก็บไวท้ี ่2 ℃ ถงึ 
8 ℃ โดยตูเ้ย็นเกรดทางการแพทยท์ีศ่นูย/์สถานทีฉี่ดวคัซนี 

การควบคมุสายห่วงโซค่วามเย็นทีเ่ขม้งวดขา้งตน้สามารถรบัประกนัคณุภาพของวคัซนี 
Comirnaty จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากอณุหภมูกิารจดัเก็บทีอ่ยูน่อกขอบเขต 

 


