
 

 

ฉีดวัคซีนป*องกันโรคโควิด 

ชีวิตปลอดภัย ฟ89นเศรษฐกิจไทยกลับคืนมา 

                                                                                                                     วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

1. โรคโควิด-19 คืออะไร 

โควิด-19 เป<นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสซารLสโควี (SARS-CoV-2) ซึ่งติดตVอจากการสัมผัสกับละอองฝอย

ของ น้ำลาย เสมหะ น้ำมูก ของผู_ติดเชื้อ ระยะเวลาตั้งแตVได_รับเชื้อจนถึงเริ่มมีอาการปbวยประมาณ 2-14 วัน อาการของโรคมีได_

ตั้งแตV ไข_ อVอนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ จมูกไมVได_กลิ่น ลิ้นไมVรับรส และอาจรุนแรงจนปอดอักเสบ และอาจเสียชีวิตได_ 

ผู_ที่เสี่ยงกับโรคโควิด –19 ที่มีอาการรุนแรงและอาจเสียชวีิต ได_แกVผู_สูงอายุ ผู_ที่มีภาวะอ_วน โรคปอด โรคหัวใจ  เบาหวาน ภูมิคุ_มกัน

บกพรVอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เป<นต_น 

 

2. วัคซีนโควิด-19 ที่มีให:บริการในประเทศไทย มี 2 ชนิด คือ 

1. วัคซีน ซิโนแวค (Sinovac COVID-19 vaccine) กลุVมเปhาหมาย คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 – 59 ปj โดยเฉพาะ

บุคลากรทางการแพทยLและสาธารณสุข และผู_ที่มีความเสี่ยงตVอการสัมผัสโรค ควรฉีด 2 เข็ม หVางกัน 4 สัปดาหL 

2. วัคซีน แอสตร:าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) กลุVมเปhาหมาย คือ ผู_สูงอาย ุและ ผู_ปbวยโรคประจำตัว 

7 กลุVมโรค ควรฉีด 2 เข็ม หVางกัน 10-12 สัปดาหL (ระยะหVางระหวVางเข็มที่อาจฉีดได_ คือ 4-12 สัปดาหL โดยระยะหVางขึ้นจะ

ให_ผลดีกวVา) 

 

3. วัคซีนป[องกันโควิด-19 มีคุณสมบัติอย_างไร 

           วัคซีนชVวยกระตุ_นให_รVางกายสร_างภูมิตVอต_านเชื้อ มีประสิทธิภาพปhองกันความเจ็บปbวยจากโรคโควิด-19 ได_สูง โดยเฉพาะ

อาการปbวยรุนแรง ทำให_ไมVต_องทรมานจากการเจ็บปbวยรุนแรง ไมVต_องเข_าไอ ซี ยู และไมVเสียชีวิตแนVนอน 100% 

 

4. ใครควรได:รับวัคซีนโควิด-19 

           ประชาชนทุกคนควรได_รับวัคซีน แตVในชVวงที่วัคซีนเริ่มมีใช_ จะมีจำนวนจำกัด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได_

กำหนดให_วัคซีนในบุคคลกลุVมเสี่ยงกVอน ได_แกV  

           1. บุคลากรทางการแพทยLและสาธารณสุขดVานหน_าทั้งภาครัฐและเอกชน 

           2. ผู_ที่มีโรคประจำตัว เชVน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรังระยะ 5 โรคหลอดเลือด 

               สมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยูVระหวVางการรักษาด_วยเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ_มกันบำบัด 

           3. ผู_ที่มีอายุ 60 ปjขึ้นไป 

           4. เจ_าหน_าที่ที่เกี่ยวข_องกับการควบคุมโรคโควิด-19 เชVน อสม./อสต. ทหาร ตำรวจ จะต_องคัดกรองผู_ที่เข_ามาจาก 

               ตVางประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาด  

 

5. การจัดระบบการเข:ารับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

            1. มีการเตรียมความพร_อมด_านสถานที่ และระบบการคัดกรองกVอนรับบริการ  

             2. มีระบบการดูแลโดยทีมแพทยLและพยาบาล  ระหวVางการฉีดและหลังการฉีด โดยมีระบบเฝhาระวังอาการข_างเคียงที่

อาจเกิดขึ้นได_ ภายหลังการฉีด 30 นาที และมีระบบติดตามอาการที่บ_านภายหลังการฉีด เพื่อให_ผู_เข_ารับบริการปลอดภัย 

 

 



 

6. อาการข:างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีน 

            การฉีดวัคซีนแตVละชนิด มีโอกาสเกิดอาการข_างเคียงแตกตVางกัน แตVวัคซีนที่ได_รับการรับรองและขึ้นทะเบียนแล_ว ถือวVา

ผVานการพิสูจนLแล_ววVามีประโยชนLมากกวVาโทษ และไมVกVอให_เกิดอาการรุนแรง อาการข_างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เป<นเรื่องที่พบ

ได_ทั่วไป ไมVรุนแรงและสามารถหายได_เอง เชVน อาการไข_ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว อVอนเพลีย ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด 

            จึงจำเป<นต_องสังเกตอาการหลังการฉีดอยVางน_อย 30 นาที หากผู_รับวัคซีนเกิดอาการไมVพึงประสงคLหรือไมVมั่นใจวVาอาการ

ดังกลVาวเกิดจากวัคซีนหรือไมV ทางสถานพยาบาลได_เตรียมความพร_อมของทีมแพทยLและพยาบาลในการดูแลผู_ปbวย เพื่อให_เกิด

ความปลอดภัยสูงสุด 

 

7. คำแนะนำการเตรียมตัวก_อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยกรมอนามัย 

1. 2 วันกVอนและหลังการฉีดวัคซีนให_งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผVอนให_เพียงพอ 

2. การฉีดวัคซีนโควิด ควรหVางกับวัคซีนปhองกันโรคไข_หวัดใหญVอยVางน_อย 1 เดือน 

3. ถ_ามีไข_หรือปวดเมื่อย สามารถกินยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัมครั้งละ 1 เม็ด กินซ้ำได_ถ_าจำเป<น แตVให_หVาง 

   กัน 6 ชั่วโมง  

   **ห:ามกินยาพวกบรูเฟน(Brufen), อะคอกเซีย(Arcoxia), ซิลิเบล็กซw(Celebrex) เด็ดขาด** 

4. ฉีดแขนข_างที่ไมVคVอยถนัดและหลังฉีด 2 วันอยVาใช_แขนข_างนั้น อยVาเกร็ง ยกของหนัก 

5. วันที่ฉีดควรกินน้ำอยVางน_อย  500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลL 

6. หลังฉีดแล_วเจ_าหน_าที่จะให_รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที 

7. ถ_ากินยาละลายลิ่มเลือดอยูV ให_กินยาตามปกติ แตVเมื่อฉีดยาแล_วให_กดนิ่งตรงตำแหนVงที่ฉีดตVออีก 1 นาที 

 

8. สิ่งที่ควรปฏิบัตอิื่นๆ  

 ควรสังเกตอาการที่สถานพยาบาลหลังได_รับวัคซีนอยVางน_อย 30 นาที และควรสังเกตอาการตVอที่บ_าน หากมีอาการ

ข_างเคียงควรปรึกษาแพทยLหรือเจ_าหน_าที่สาธารณสุข 

 ควรรับวัคซีนตามกำหนด และเก็บบันทึกการรับวัคซีนไว_เพื่อเป<นหลักฐาน หากมีข_อสงสัยใดเกี่ยวกับวัคซีนควรปรึกษา

แพทยLหรือเจ_าหน_าที่สาธารณสุข  

 

9. ช_องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีน 

        สามารถลงทะเบียนได_ 3 ชVองทาง ได_แกV 1. ไลนLหมอพร_อม  

                                                        2. รพ.ที่มีประวัติการรักษา/รพ.ใกล_บ_าน 

                                                        3. รพ.สต.ใกล_บ_าน/อสม. 

       - สำหรับผู:สูงอายุ ตั้งแต_ 60 ป�ขึ้นไป และ ผู:ป�วย 7 กลุ_มโรคเรื้อรัง (ประกอบด_วย โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดระหวVางการรักษา โรคเบาหวาน และโรคอ_วน) 

สามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ได_เริ่มตั้งแตVวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และจะเริ่มฉีดวัคซีนวันที ่7 มิถุนายน 2564 

       - สำหรับประชาชนอาย ุ18-59 ป� ลงทะเบียนได_ตั้งแตV 1 มิถุนายน 2564 เป<นต_นไป  

 

สอบถามข*อมูลเพ่ิมเติม โทร 054-511145 ต:อ 207 ในเวลาราชการ และ 064-5795738 

ติดตามข*อมูลข:าวสารเก่ียวกับวัคซีนได*ท่ี เวปไซตP และ Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร: 



 

 

QR Code สำหรับดาวน2โหลดเอกสาร 

 

 

http://coronavirus2019phrae.webstriple.com 

 

https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/ 

 

Fact sheets วัคซีนป>องกันโรคโควิด 

 

 

 

 

 

คูGมือวัคซีนสูKโควิด (ฉบับประชาชน) 

 

 

 

 

ป>ายประชาสัมพันธVรณรงคVฉีดวัคซีนโควิด 19       

                

ชGองทางการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 19 

 

 

 


