
พบบ�อยมาก (≥10%)

มีไข� อ�อนล�า ปวดกล�ามเนื้อ

ไอ หายใจลำบาก คลื่นไส�

คัน
อย�างรุนแรง

ท�องเสีย

พบได�บ�อย (1-10%)

ปวดที่บร�เวณที่ฉีดวัคซีน ปวดศีรษะ

For more information, scan here 

การเตร�ยมพร�อมก�อนการให�วัคซีน 

  • โปรดอ�านข�อมูลในหัวข�อ “ข�อห�ามใช� คำเตือนพ�เศษและข�อควรระวัง รวมถึงข�อมูลสำคัญอื่นๆ” และ 
     “ข�อมูลด�านความปลอดภัย” ในเอกสารฉบับนี้ และทำการประเมินความเสี่ยงก�อนเร��มให�วัคซีน 
  • ต�องทำการตรวจสอบข�อมูลผู�ป�วยและบันทึกข�อมูลการฉีดวัคซีนแต�ละคร้ังสำหรับผู�ป�วยแต�ละรายเสมอ 
     ควรบันทึกชื่อวัคซีน, รุ�นการผลิตของวัคซีน รวมถึงวันที่ฉีดวัคซีนอย�างชัดเจน เพ�่อเป�นประโยชน�ใน
     การตรวจสอบย�อนกลับของผลิตภัณฑ�

ข�อมูลสำคัญอื่นๆ

• ข�อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาและข�อจำกัดด�านประสิทธิผลของวัคซีน พบว�า ณ ป�จจ�บันยังไม�มีการระบุถึง
   ระยะเวลาในการป�องกันโรค และผลในการป�องกันโรคที่สมบูรณ�ของวัคซีนป�องกันโรคโคว�ด 19 
   COVILO จะเกิดข�้นใน 14 วัน หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง แต�อย�างไรก็ตามเช�นเดียวกับวัคซีนอื่นๆ 
   การฉีดวัคซีนป�องกันโรคโคว�ด 19 COVILO อาจไม�สามารถป�องกันโรคในผู�ที่ได�รับวัคซีนได�ทุกคน  
 
• จากข�อมูล ณ ป�จจ�บันยังไม�ทราบว�าผู�ที่มีการตอบสนองทางภูมิคุ�มกันบกพร�อง รวมทั้งผู�ที่ได�รับการ
   รักษาด�วยยากดภูมิคุ�มกัน จะแสดงผลลัพธ�ต�อการให�วัคซีนเช�นเดียวกันกับผู�ที่มีภาวะภูมิคุ�มกันปกติ
   หร�อไม�

• ณ ป�จจ�บันยังไม�มีข�อมูลอันตรกิร�ยากับยาอ่ืน และยังไม�มีการศึกษาถึงการให�วัคซีนป�องกันโรคโคว�ด 19 
   COVILO ร�วมกับวัคซีนอื่นๆ 

• ยังไม�มีข�อมูลเกี่ยวกับการได�รับวัคซีนเกินขนาด

ข�อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย�
COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated1 

ข�อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย�
COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated1 

ชื่อผลิตภัณฑ�

ชื่อสามัญทางยา: COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
ชื่อการค�า: COVILO

ข�อบ�งใช�

สำหรับฉีดกระตุ�นเพ�อ่ให�ร�างกายสร�างภูมิคุ�มกันในผู�ท่ีมีอายุต้ังแต� 18 ป�ข�น้ไป เพ�อ่ป�องกันโรคท่ีเกิดจาก
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด 19)

ลักษณะของผลิตภัณฑ�

วัคซีนป�องกันโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด 19) COVILO ถูกบรรจ�ในหลอดแก�วพร�อมฉีด 
(Pre-filled syringe) ขนาดความจ� 1 มิลลิลิตรซึ่งใช�บรรจ�วัคซีนแต�ละโดส (1 โดสต�อหลอด) ประกอบ
ด�วยปลอกเข็ม หลอดแก�วพร�อมเข็มฉีดยา ก�านหลอดฉีด และซีลยางก�านหลอดฉีด หร�อถูกบรรจ�ในขวดแก�ว 
(Vial) ขนาดความจ� 2 มิลลิลิตร ที่ใช�บรรจ�วัคซีนแต�ละโดส (1 โดสต�อขวด) ประกอบด�วยขวดแก�วชนิด 
middle-borosilicate ที่เคลือบฟ�ล�ม ฝาอลูมินัม และจ�กยางที่เคลือบฟ�ล�ม

ใน 1 โดส (0.5 มิลลิลิตร) ของวัคซีนป�องกันโรคโคว�ด 19 COVILO ประกอบด�วยเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 
ที่ตายแล�ว (สายพันธุ� 19nCoV-CDC-Tan-HB02) 6.5 ยูนิต ซึ่งเพาะเลี้ยงบน Vero Cell และใช� 
β-propiolactone ในการทำให�เชื้อไวรัสตาย หลังจากนั้นทำให�เข�มข�น ทำให�บร�สุทธิ์ และดูดซับบน
อลูมินัมไฮดรอกไซด�  

การเก็บรักษาวัคซีนก�อนการใช�

เก็บและขนส�งวัคซีนท่ีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส และเก็บให�พ�นแสง ห�ามแช�แข็ง ผลิตภัณฑ�มีอายุ 
(Shelf life) 6 เดือนนับจากวันที่ผลิต

การตรวจสอบผลิตภัณฑ�ก�อนใช�

  • วัคซีนป�องกันโรคโคว�ด 19 COVILO เป�นน้ำยาแขวนตะกอน กึ่งโปร�งใส หลังเขย�าจะได�วัคซีนสีขาว
     ถึงสีออกเหลืองอ�อน เมื่อเก็บไว�อาจเกิดการตกตะกอนแต�สามารถกระจายตัวได�ง�ายด�วยการเขย�า 
  • สำหรับหลอดแก�วพร�อมฉีด (Pre-filled syringe) หร�อขวดแก�ว (Vial) ท่ียังไม�เป�ดใช� โปรดดูวันหมด
     อายุบนกล�องบรรจ�วัคซีน  
  • สำหรับวัคซีนที่ถูกบรรจ�ในหลอดแก�วพร�อมฉีด (Pre-filled syringe) ควรใช�วัคซีนทันทีหลังถอด
     ปลอกเข็ม
  • สำหรับวัคซีนที่ถูกบรรจ�ในขวดแก�ว (Vial) ควรใช�วัคซีนทันทีหลังเป�ดขวด

แผนการฉีด

     ฉีดวัคซีนจำนวน 2 คร้ัง โดยฉีดวัคซีนเข็มท่ีสองห�างจากเข็มแรก 21-28 วัน ผู� ได�รับการฉีดวัคซีนควร
     ได�รับการฉีดวัคซีนตัวเดียวกันทั้งเข็มแรกและเข็มที่สอง ทั้งนี้เนื่องจากในป�จจ�บันยังไม�มีข�อมูลการใช�
     วัคซีนป�องกันโรคโคว�ด 19 COVILO ในผู�ท่ีได�รับวัคซีนป�องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด 19) 
     อื่นมาก�อน ไม�ว�าจะเคยได�รับวัคซีนมาแล�วทั้งหมดหร�อเพ�ยงบางส�วนก็ตาม

ว�ธีการให�วัคซีน

  • เขย�าวัคซีนก�อนใช� ใช�เทคนิคปราศเชื้อในการบร�หารวัคซีนแต�ละโดส สำหรับวัคซีนที่บรรจ�ในขวดแก�ว 
     (Vial) ให�ใช�กระบอกฉีดยาดูดวัคซีนในขนาด 0.5 มิลลิลิตร และห�ามผสมวัคซีนนี้ร�วมกับวัคซีนหร�อ
     ผลิตภัณฑ�อื่นๆ
  • ฉีดวัคซีนป�องกันโรคโคว�ด 19 COVILO ขนาด 0.5 มิลลิลิตรเข�ากล�ามเน้ือเท�าน้ัน โดยฉีดท่ีกล�ามเน้ือ
     เดลตอยด� (Deltoid) ห�ามฉีดวัคซีนเข�าทางหลอดเลือด, เข�าใต�ชั ้นผ�วหนังหร�อเข�าผ�วหนัง 
  • สำหรับวัคซีนที่บรรจ�ในขวดแก�ว (Vial) ควรใช�กระบอกฉีดยาขนาด 1 ซีซี หร�อ 3 ซีซี ซึ่งเป�นขนาดที่
     เหมาะสมกับปร�มาณวัคซีนที่ใช�ต�อโดส และใช�เข็มเบอร� 23-26G ยาว 1-2 นิ�ว2 

• บทสรุปภาพรวมของข�อมูลด�านความปลอดภัยที่ ได�
   จากการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1/2 และระยะที่ 3 
   สรุปได�ดังนี้   
   - อาการไม�พ�งประสงค�ที ่บร�เวณที่ฉีดวัคซีน ได�แก� 
     ปวดที่บร�เวณที่ฉีดวัคซีน (≥10%), ผ�วหนังบร�เวณ
     ที่ฉีดวัคซีนเป�นรอยแดง บวม แข็งและคัน (0.1-1%)
   - อาการไม�พ�งประสงค�ชนิดท่ัวร�างกาย ได�แก� ปวดศีรษะ 
     (≥10%), มีไข� อ�อนล�า ปวดกล�ามเนื้อ ปวดข�อ ไอ 
     หายใจลำบาก คลื่นไส�  ท�องเสีย คันอย�างรุนแรง 
     (1-10%), เว�ยนศีรษะ เบื่ออาหาร อาเจ�ยน อาการ
     ปวดที่คอหอยและช�องปาก กลืนลำบาก น้ำมูกไหล 
     ท�องผูก ภาวะภูมิไวเกิน (0.1-1%) อาการไม�พ�ง
     ประสงค�ที่พบในการศึกษาทางคลินิกส�วนใหญ�ไม�มี
     ความรุนแรง (ระดับ 1) และไม�พบอาการไม�พ�งประสงค�
     ท่ีมีความรุนแรงระดับ 4 สำหรับอัตราการเกิดอาการ
    ไม�พ�งประสงค�ที่มีการเก็บข�อมูลอย�างเป�นระบบและ
    มีความรุนแรงตั้งแต�ระดับ 3 ข�้นไปอยู�ที่ 0.44% ได�แก� 
    ปวดท่ีบร�เวณท่ีฉีดวัคซีน ผ�วหนังแดง คันอย�างรุนแรง 
    มีไข� อ�อนล�า ปวดศีรษะ ปวดกล�ามเนื้อ ปวดข�อ ไอ 
    หายใจลำบาก คลื่นไส� อาเจ�ยน ท�องเสีย กลืนลำบาก 

Reference 

(1) เอกสารกำกับยาของ COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated ชื่อทางการค�า COVILO

(2) แนวทางการให�วัคซีนโคว�ด 19 ในสถานการณ�การระบาดป� 64 ของประเทศไทย, กรมควบคุมโรค กุมภาพันธ� 2564

• จากการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 ซึ่งทำในหลายประเทศ พบอาสาสมัครจำนวน 2 ราย เกิดอาการไม�พ�งประสงค�
   ชนิดร�ายแรง โดยอาสาสมัครรายท่ี 1 เกิดอาการคล่ืนไส� อาเจ�ยนอย�างรุนแรง ซ่ึงได�รับการยืนยันว�าเป�นผลมาจาก
   วัคซีน อาสาสมัครรายน้ีได�เข�ารับการรักษาในโรงพยาบาลและหายเป�นปกติในท่ีสุด อาสาสมัครรายท่ี 2 พบอาการ
   แขนขวาอ�อนแรง พ�ดไม�ชัด แต�อย�างไรก็ตามอาการของอาสาสมัครรายนี้ยังไม�มีข�อสรุปว�ามีความเกี่ยวเนื่องกับ
   วัคซีนหร�อไม� 

ข�อห�ามใช� คำเตือนพ�เศษและข�อควรระวัง รวมถึงข�อมูลสำคัญอื่นๆ

ข�อมูลด�านความปลอดภัย

2-8oC

ข�อห�ามใช� 

• วัคซีนป�องกันโรคโคว�ด 19 COVILO มีข�อห�ามใช�ในผู�ที่แพ�ตัวยา หร�อส�วนประกอบตัวใดตัวหนึ่งของ
   วัคซีนนี้ ซึ่งได�แก� Disodium hydrogen phosphate, sodium chloride, sodium dihydrogen 
   phosphate, aluminum hydroxide

การเตร�ยมพร�อมสำหรับภาวะภูมิไวเกินและการแพ�และอาการที่เป�นผลจาก
ความว�ตกกังวล

• ตามเวชปฏิบัติที่ดี ก�อนให�วัคซีนควรตรวจดูประวัติการได�รับยาในอดีต (โดยเฉพาะอย�างยิ�งการได�รับ
   วัคซีนในครั้งก�อน และโอกาสเกิดอาการไม�พ�งประสงค�) รวมถึงควรมีการซักประวัติร�วมด�วย และเช�น
   เดียวกับวัคซีนชนิดอื่นๆ ควรมีการเตร�ยมความพร�อมตลอดเวลาสำหรับการดูแลและให�การรักษาที่
   เหมาะสมในกรณีที่เกิดอาการแพ�อย�างรุนแรง (anaphylactic reaction) หลังจากฉีดวัคซีน และให�
   ติดตามดูอาการผู�รับวัคซีนทุกรายเป�นเวลาอย�างน�อย 30 นาที หลังฉีดวัคซีน 

• ควรมีการเตร�ยมการให�พร�อมเพ�่อป�องกันการบาดเจ็บจากอาการที่เป�นผลจากความว�ตกกังวล รวม
   ถึงอาการประเภท vasovagal reactions (หมดสติ) หายใจเร็วกว�าปกติ กลุ�มอาการเคร�ยด ซึ่ง
   เป�นการตอบสนองทางจ�ตใจจากการฉีดยาด�วยเข็ม ซึ่งอาจเกิดข�้นหลังจากที่ได�รับวัคซีนหร�อแม�แต�
   ก�อนที่จะได�รับวัคซีน โดยอาจพบร�วมกับอาการทางระบบประสาทหลายอาการ เช�น อาการอ�อนแรง
   หร�อขยับร�างกายไม�ได� ความผ�ดปกติของการเคลื่อนไหวหร�อการขยับแขนขา การเดินผ�ดปกติ 
   พ�ดลำบาก อาการคล�ายอาการชักซึ ่งเกิดจากสาเหตุทางจ�ตใจ (non-epileptic seizures) 
   โดยไม�มีความผ�ดปกติใดของร�างกาย เป�นต�น 

คำเตือนพ�เศษ&ข�อควรระวัง

• ควรฉีดวัคซีนป�องกันโรคโคว�ด 19 COVILO ด�วยความระมัดระวังในผู�ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำและมี
   ความผ�ดปกติในการแข็งตัวของเลือด หร�อผู�ที่ได�รับการรักษาด�วยยาต�านการแข็งตัวของเลือด เนื่อง
   จากอาจเกิดภาวะเลือดออกหร�อมีจ้ำเลือดเกิดข�้นหลังการฉีดวัคซีนเข�ากล�ามเนื้อในบุคคลเหล�านี้  

• ควรเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป�องกันโรคโคว�ด 19 COVILO ออกไป หากผู�ที่จะรับวัคซีนกำลังมีไข�
   สูงเฉียบพลัน อย�างไรก็ตามไม�ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไป หากพบอาการของการติดเชื้อเพ�ยง
   เล็กน�อย เช�น หวัด และ/หร�อ มีไข�ต่ำๆ 

เด็กและวัยรุ�นที่อายุต่ำกว�า 18 ป�

• ในป�จจ�บันยังไม�มีข�อมูลด�านประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนป�องกันโรคโคว�ด 19 COVILO
   ในเด็กและวัยรุ�นที่อายุต่ำกว�า 18 ป�

สตร�มีครรภ�และสตร�ระหว�างให�นมบุตร

• ควรพ�จารณาการให�วัคซีนป�องกันโรคโคว�ด 19 COVILO ในสตร�มีครรภ�และสตร�ระหว�างการให�
   นมบุตรเมื ่อประโยชน�ที ่จะได�รับมากกว�าความเสี ่ยงที่อาจ เกิดข� ้นต�อมารดาและทารกในครรภ� 
   เนื่องจากยังไม�มีข�อมูลการใช�วัคซีนในสตร�มีครรภ�และสตร�ระหว�างการให�นมบุตร รวมถึงยังไม�ทราบ
   ว�าวัคซีนถูกขับออกทางน้ำนมหร�อไม�   

ผู�สูงอายุตั้งแต� 60 ป�ข�้นไป  

• ข�อมูลด�านประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนในผู�ที่มีอายุตั้งแต� 60 ป�ข�้นไปมีอยู�จำกัดมาก 
   แต�อย�างไรก็ตามเนื่องจากกลุ�มผู�สูงอายุมีความเสี่ยงต�อการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีว�ตหลังจาก
   การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด 19) สูงข�้นอย�างมากตามอายุ ดังนั้นจ�งแนะนำให� ใช�วัคซีน
   ป�องกันโรคโคว�ด 19 COVILO ในผู�สูงอายุด�วยความระมัดระวัง และเมื่อพ�จารณาแล�วว�าประโยชน�
   ที่ได�รับมากกว�าความเสี่ยงที่อาจเกิดข�้น


