
โครงการวคัซนีและฉีดวคัซนี COVID-19 

ค าถามทีม่กัถูกถามบ่อย ๆ (2) 

ณ วนัที ่23 มีนาคม 2022 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวคัซนี Sinovac COVID-19 (Vero Cell) อนิแอกทเิวเต็ด หรอืวคัซนีCoranaVac 
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66. สิง่ใดทีเ่ราควรค านึงกอ่นเขา้รบัการฉีดวคัซนีCoranaVac? 
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81. เงือ่นไขการจดัเก็บวคัซนี CoronaVac คอือะไร? 

 

 

 

 

 

 



ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวคัซนี Sinovac COVID-19 (Vero Cell) อนิแอกทเิวเต็ด หรอืวคัซนี
CoranaVac 

ค าถามทีม่กัถามบ่อยเกีย่วกบัCoranaVac 

ค าถามทีม่กัพบบ่อยเหล่านี ้ )ค าถามทีม่กัพบบ่อย )ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวคัซนี  Sinovac COVID-19 )Vero 
Cell) อนิแอกทเิวเต็ด หรอืวคัซนี CoranaVac )ต่อไปนีเ้รยีกว่า “วคัซนี CoranaVac” ) ไดร้บัการ
จดัเตรยีมโดยกรมอนามยัตามขอ้มูลผลติภณัฑ ์

เอกสารนีจ้ะถูกเก็บไวภ้ายใตก้ารตรวจสอบและปรบัปรุงเป็นคร ัง้คราวตามความจ าเป็น 

ขอ้มูลในค าถามทีม่กัพบบ่อยมไีวส้ าหรบัการอา้งองิทัว่ไปเท่าน้ันและไม่สามารถใชแ้ทนค าแนะน าทางการ
แพทยไ์ด ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืเภสชักรหากมคี าถามหรอืขอ้กงัวลใด ๆ เกีย่วกบัอาการของคุณ 

ค าถามทั่วไป 

64. ประโยชนข์องการฉีดวคัซนี COVID-19 คอือะไร? 

กรุณาดูทีค่ าถามที ่43  

65. วคัซนี CoranaVac วคัซนี(COVID-19 (Vero Cell) อนิแอกทเิวเต็ดใชส้ าห)รบัอะไร? 

CoranaVac เป็นวคัซนีทีใ่ชป้้องกนั COVID-19 ทเีกดิจากไวรสั SARS-CoV-2  

CoranaVac ประกอบดว้ยเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 ทีอ่นิแอกทเิวเต็ด )ชนิดเชือ้ตาย) ซึง่ไปกระตุน้ระบบ
ภูมคุิม้กนั )การป้องกนัตามธรรมชาตขิองรา่งกาย) ผลติแอนตบิอดแีละเซลลเ์ม็ดเลอืดทีท่ างานต่อตา้น
ไวรสัดงัน้ันการป้องกนั COVID-19 

เน่ืองจาก CoranaVac ประกอบเพยีงเชือ้ไวรสัชนิดตายเท่าน้ัน จงึไม่ให ้COVID-19 แกคุ่ณ 

66. สิง่ใดทีเ่ราควรค านึงก่อนเขา้รบัการฉีดวคัซนี CoranaVac? 

 สิง่ใดทีเ่ราควรค านึงกอ่นเขา้รบัการฉีดวคัซนี CoranaVac หากคุณ: 

• มปีระวตัแิพส้่วนประกอบใด ๆ )ส่วนผสมทีอ่อกฤทธิ*์ หรอื ไม่ออกฤทธิ*์ หรอืวสัดุใด ๆ ทีใ่ชใ้น
กระบวนการผลติ) ของวคัซนีหรอืวคัซนีทีค่ลา้ยคลงึกนั 

• มอีาการแพว้คัซนีอย่างรุนแรงกอ่นหนา้นี ้เชน่ ภูมิแพอ้ย่างรุนแรงเฉียบพลนั ภูมแิพห้นา้บวม และ
หายใจล าบาก เป็นตน้ 

• มอีาการไม่พงึประสงคข์องระบบประสาทหลงัการฉีดวคัซนี 
• มอีาการทางระบบประสาทอย่างรุนแรง )เชน่ ไขสนัหลงัอกัเสบตามขวาง กลุ่มอาการกลิแลง-บาร ์

เร โรคปลอกประสาทอกัเสบ เป็นตน้ ) 
• ป่วยโรคเร ือ้รงัรุนแรงทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้

พูดคุยกบับุคลากรทางการแพทยก์อ่นทีคุ่ณจะไดร้บัวคัซนีหาก: 

• คุณเป็นไข ้
• คุณเป็นโรคภูมแิพ ้
• คุณเป็นไขเ้ป็นโรคเฉียบพลนั การก าเรบิเฉียบพลนัของโรคเร ือ้รงั โรคเร ือ้รงัรุนแรง ภูมแิพแ้ละไข ้
• คุณเป็นโรคเบาหวาน โรคลมบา้หมู โรคสมองเสือ่มป่วยทางจติหรอืโรคทีป่ระวตัคินในครอบครวัมี 
• คุณเป็นโรคเกล็ดเลอืดต ่าหรอืเลอืดออก 
• คุณมรีะบบภูมคุิม้กนัอ่อนแอเน่ืองจากโรคเชน่เนือ้งอกมะเรง็ โรคไต ผูป่้วยโรคเอดสห์รอืยา เชน่ 

คอรต์โิคสเตยีรอยดท์ีส่่งผลต่อระบบภูมคุิม้กนัของคุณ 



เชน่เดยีวกบัวคัซนีใด ๆ หลกัการการฉีดวคัซนี 2 โดสของ  CoranaVac อาจไม่สามารถปกป้องผูท้ีไ่ดร้บั
วคัซนีไดอ้ย่างเต็มทีแ่ละไม่ทราบวา่คุณจะไดร้บัการคุม้ครองนานเท่าใด 

67. วคัซนี CoranaVac ฉีดอย่างไร? 

วคัซนีCoranaVacจะฉีดเขา้ช ัน้กลา้มเนือ้ และแนะน าใหเ้วน้ระยะเวลาการฉีดวคัซนี 2 โดส  28 วนั     

คณะกรรมการวทิยาศาสตรว์่าดว้ยโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีและคณะกรรมการวทิยาศาสตรว์่าดว้ยโรค
อุบตัใิหม่และจากสตัวส์ู่คน )JSC) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาผูเ้ช ีย่วชาญของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร )EAP) 
หารอืเกีย่วกบัการใชว้คัซนี COVID-19 ในผูท้ีต่ดิเช ือ้ COVID-19 และเด็กกอ่นหนา้นี ้และค าแนะน า
ช ัว่คราวทีเ่ป็นเอกฉันทฉ์บบัปรบัปรุงจะเผยแพรใ่นวนัที ่13 มนีาคม กรุณคลกิ 
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm  ส าหรบัข่าว
ประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้ง และคลกิ https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/ 
18/P2022031800485.htm ส าหรบัการจดัเตรยีมการน าไปใช ้

ส าหรบัการจดัการวคัซนี COVID-19 โดสคร ัง้ที ่3 ในปัจจบุนั โปรดคลกิ 
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose 

68. ฉนัจะสามารถฉีดวคัซนีCoranaVac ไดอ้ยู่ไหม หากฉนัก าลงัใชย้าอืน่ ๆ อยู่ควบคู่อยู่
ขณะนี?้ 

กอ่นการฉีดวคัซนี แจง้แพทยห์รอืเภสชักรของคุณว่าคุณก าลงัใช ้เพิง่ใชห้รอือาจใชย้าอืน่ ๆ หรอืเพิง่ได ้
ฉีดวคัซนีอืน่ ๆ 

อกีทัง้ การฉีดอมิมูโนโกลบูลนิเขา้สู่รา่งกายและวคัซนีควรเวน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 1 เดอืน เพือ่หลกีเลีย่ง
การกระทบต่อภูมคุิม้กนั 

69. สตรตี ัง้ครรภห์รอืสตรทีีใ่หน้มบุตรสามารถฉีดวคัซนีCoranaVacไดไ้หม? 

จากขอ้มูลผลติภณัฑข์องวคัซนีCoranaVac ยงัไม่แนะน าใหฉี้ดกบัสตรตีัง้ครรภแ์ละสตรทีีใ่หน้มบุตร 

70. ฉนัยงัสามารถขบัรถหรอืใชเ้ครือ่งมอืหลงัจากการฉีดวคัซนีCoranaVacไดอ้ยู่หรอืไม่? 

การฉีดวคัซนีอาจมผีลกระทบต่อความสามารถในการขบัรถหรอืใชเ้คร ือ่งจกัรช ัว่คราวรอจนกวา่
ผลขา้งเคยีงเหล่านีจ้ะหมดลงกอ่นทีคุ่ณจะขบัรถหรอืใชเ้คร ือ่งจกัร )กรุณาดูค าถามขอ้ที ่72 เกีย่วกบัการ
ฉีดวคัซนีส าหรบัผลขา้งเคยีงทีเ่ป็นไปไดข้องวคัซนี) 

71. วคัซนีCoranaVacประกอบดว้ยอะไรบา้งและมอีะไรอยู่ในแพ็ค? 

สารออกฤทธข์องวคัซนีCoranaVac คอื เช ือ้ไวรสั SARS-CoV-2 ชนิดตาย )สายพนัธุ ์CZ02) หน่ึงขวด
ม ี0.5 มล.ส าหรบั 1 โดส กบั 600SU ของเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 ชนิดตายเป็นแอนตเิจน 

ส่วนผสมอืน่ ๆ ไดแ้ก ่: 

• อะลูมเินียมไฮดรอกไซด ์
• ไดโซเดยีมไฮโดรเจนฟอสเฟตโดเดคาไฮเดรต 
• โซเดยีมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตโมโนไฮเดรต 
• โซเดยีมคลอไรด ์
• น ้าส าหรบัฉีด 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/%2018/P2022031800485.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/%2018/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose


วคัซนีเป็นสารแขวนลอยสขีาวคลา้ยน ้านม อาจมกีารตกตะกอนและแบ่งช ัน้ สามารถเขย่าเพือ่ใหก้ระจาย
ตวัได ้

ขนาดแพ็ค :40 ขวดต่อกล่อง 

ความปลอดภยั 

72. อะไรคอืผลขา้งเคยีงทีเ่ป็นไปไดข้องวคัซนีCoranaVac? 

CoranaVacมผีลขา้งเคยีงเหมอืนกบัวคัซนีอืน่ ๆ แมว้่าจะไม่เกดิขึน้กบัทุกคนจะมก็ีตาม โดยปกติ
ผลขา้งเคยีงของ CoranaVacน้ันอ่อนและช ัว่คราว บางคนอาจจะประสบผลขา้งเคยีงทีห่นักกว่า แต่เป็น
ส่วนนอ้ย 

ความจรงิก็คอืระยะเวลาส าหรบัการวจิยัและพฒันาวคัซนี COVID-19 ถูกบบีอย่างมากเมือ่เทยีบกบัวคัซนี
ทั่วไปตวัอืน่ ๆ ผลกระทบรา้ยแรงทีไ่ม่พงึประสงคจ์ะเกดิขึน้นอ้ยหรอือาจไม่สามารถคาดการณไ์ดเ้ลย
หลงัจากการฉีดวคัซนีใหก้บัประชากรไปแลว้ จงึไม่สามารถทีจ่ะก าหนดไดอ้ย่างชดัเจน 

มโีอกาสทีC่oranaVac อาจท าใหเ้กดิอาการแพอ้ย่างรุนแรง 

สญัญาณของอาการแพอ้ย่างรุนแรงอาจรวมถงึหายใจล าบาก บวมทีใ่บหนา้และล าคอ หวัใจเตน้เรว็ มผีืน่
ขึน้ทั่วรา่งกาย เวยีนศรีษะและอ่อนแรง 

CoranaVac ยงัคงไดร้บัการศกึษาในการทดลอง 

โปรดดูเอกสารขอ้มูลการฉีดวคัซนีส าหรบั CoronaVac 
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_EN
G.pdf ส าหรบัรายละเอยีดของผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้  

73. มขีอ้ควรระวงัในการฉีดวคัซนีCoranaVacไหม? 

ตามขอ้มูลของผลติภณัฑ ์อาการแพอ้าจเกดิขึน้หลงัการให ้CoronaVac ผูร้บั CoronaVac ควรไดร้บั
การสงัเกตและตรวจสอบเป็นเวลาอย่างนอ้ย 15 นาท ีผูท้ีม่ปีระวตัภิูมแิพค้วรปรกึษาแพทยห์รอืเภสชักร
เพือ่ขอค าแนะน ากอ่นรบัวคัซนีนี ้

หากคุณมปีระวตัอิาการแพรุ้นแรงในทนัท ี)ภายใน 1 ช ัว่โมง) ต่อการฉีดวคัซนี COVID-19 กอ่นหนา้
หรอืยามากกว่า 1 ประเภท หรอือาการแพต่้อการฉีดวคัซนี COVID-19 กอ่นหนา้ซึง่ไม่ไดจ้ ากดัตวัเอง
หรอืไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยชอ่งปาก ยาแกแ้พโ้ปรดปรกึษาแพทยข์องคุณ 

74. ฉนัควรท าอะไรหากฉนัประสบผลขา้งเคยีงหลงัจากการฉีดวคัซนีCoranaVac? 

กรุณาดูทีค่ าถามขอ้ 54  

ประสทิธภิาพ 

75. วคัซนีCoranaVacจะท างานทนัท?ี 

การฉีดวคัซนีCoranaVacจ านวน 2 คุณจะไดร้บัการป้องกนัจากโดสแรก และเมือ่ได ้โดส ฉีดโดสทีส่อง
คุณจะไดร้บัการป้องกนัทีด่ทีีสุ่ดต่อไวรสั ตอ้งใชเ้วลาหลงัการฉีดวคัซนีเพือ่ใหแ้อนตบิอดพีฒันาใน
รา่งกายและใหก้ารป้องกนั COVID-19  

76. ตามขอ้มูลจากการศกึษาวคัซนีCoranaVacใหค้วามคุม้ครองมากน้อยเพยีงใด? 



การทดลองวคัซนีCoranaVacด าเนินในบลาซลิและตุรก ี

ประชากรเป้าหมายของการทดลองทางคลนิิกระยะที ่3 ในบราซลิประกอบดว้ยบุคลากรทางการแพทยท์ี่

สมัผสักบัผูป่้วย COVID-19 จ านวน 12396 ราย ไดฉี้ดวคัซนี 2 โดส )ห่างกนั 14 วนัระหว่าง 2 โดส) 
และเขา้สู่ชว่งสงัเกตและตดิตาม 14 วนัหลงัจากไดร้บัโดสทีส่อง พบว่าม ี253 ราย จากขอ้มูลการวจิยัสรุป
ไดว้่าประสทิธภิาพของวคัซนีในการป้องกนั COVID-19 14 วนัหลงัเสรจ็สิน้การฉีดวคัซนี 2 โดส: 
ประสทิธภิาพในการป้องกนัการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล ความเจ็บป่วยรุนแรงและการเสยีชวีติ
เท่ากบั 100.00% ประสทิธภิาพในการป้องกนัอาการป่วยและความตอ้งรบัการรกัษาพยาบาลเท่ากบั 
83.70% และอตัราประสทิธภิาพในการป้องกนัอาการไมรุ่นแรงโดยไม่ตอ้งรบัการรกัษาพยาบาลเท่ากบั 
50.65% ตามขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจบุนั ขอ้มูลประสทิธภิาพของวคัซนียงัมอียู่จ ากดัส าหรบัผูท้ีม่อีายุ 60 ปี
ขึน้ไปในการทดลองคร ัง้นี ้

ส าหรบัการทดลองระยะที ่3 ทีด่ าเนินในตุรกแีละอนิโดนีเซยี ตามขอ้มูลประสทิธภิาพของวคัซนี ณ 
ปัจจบุนั ไดร้บัการพสิูจนแ์ลว้ว่ามปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑป์ระสทิธภิาพของ WHO Emergency Use 
Listing (EUL) ที ่50% ในผูป่้วยอายุ 18 ถงึ 59 ปี แต่ยงัตอ้งการขอ้มูลจ าเป็นอกีมากเพือ่การประเมนิ
ต่อไป 

77. หลงัจากทีผู่ฉี้ดวคัซนีไดฉี้ดวคัซน๊CoranaVacโดสแรกแลว้ ผูน้ัน้สามารถเปลีย่นไปใช้
วคัซนี COVID-19 ชนิดอืน่ ๆ ส าหรบัโดสทีส่องไดไ้หม? 

กรุณาดูทีค่ าถามขอ้ 58 

78. CoranaVacผลในการป้องกนั COVID-19 ทีรุ่นแรงไดไ้หม? 

กรุณาดูทีค่ าถามขอ้ 59 

79. วคัซนี CoronaVac มปีระสทิธภิาพในการต่อตา้นไวรสัหรอืไม่? 

กรุณาดูทีค่ าถามขอ้ 17  

คุณภาพ 

80. วคัซนีCoranaVacทีส่่งเขา้ฮ่องกงผลดิทีไ่หนจะม ัน่ใจในคุณภาพของวคัซนีทีน่ าส ?ส่ง
เขา้ฮ่องกงไดอ้ย่างไร? 

ตามขอ้มูลทีใ่หโ้ดยซโีนแวคผูผ้ลติวคัซนีCoranaVacส่งใหฮ้่องกงจะผลติในเขตดา้สงิ มลฑลปังกิง่ 
ประเทศจนี 

คลกิ https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/CoronaVac_ENG_PI_detailed.pdf เพือ่อ่านสิง่ที่
สอดแทรก)เวอรช์นัรายละเอยีด)  

ผูผ้ลติวคัซนีจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
)PIC/S )Good Manufacturing Practice )GMP )วคัซนีทีน่ าเขา้ยงัมใีบรบัรองการวเิคราะหเ์พือ่
พสิูจนว์่าเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

81. เงื่อนไขการจดัเก็บวคัซนี CoronaVac คอือะไร? 

ควรเก็บวคัซนีใหพ้น้สายตาและมอืเด็ก 

ขอ้มูลต่อไปนีเ้กีย่วกบัการจดัเก็บ การหมดอายุ การใชแ้ละการจดัการมไีวส้ าหรบับุคลากรทางการแพทย ์

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


 หา้มใชย้านีห้ลงัจากวนัหมดอายุซึง่ระบุไวบ้นกล่องและฉลากหลงัวนัหมดอายุหมายถงึวนัสุดทา้ยของ
เดอืนน้ัน 

 เก็บในตูเ้ย็นทีอุ่ณหภูม ิ2 °C ถงึ 8 °C อย่าแชแ่ข็ง 
 เก็บในบรรจภุณัฑเ์ดมิเพือ่ป้องกนัแสง 
 ใชท้นัทหีลงัเปิดใช ้
 หา้มทิง้ยาผ่านทางท่อน ้าเสยีหรอืของเสยีในครวัเรอืน ถามเภสชักรของคุณถงึวธิทีิง้ยาทีคุ่ณไม่ไดใ้ช ้

อกีต่อไป มาตรการเหล่านีจ้ะชว่ยปกป้องสิง่แวดลอ้ม 

 


