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ชื่อผลิตภัณฑ์ สไปค์แว็กซ์ (Spikevax)

ข้อบ่งใช้ ส ำหรับฉีดเพ่ือกระตุ้นให้ร่ำงกำยสร้ำงภูมิคุ้มกัน ในผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เพ่ือป้องกันโรคที่เกิดจำกเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ น้ ำยำกระจำยตัวส ำหรับฉีดปริมำตร 5 มิลลิลิตร และปริมำตร 7.5 มิลลิลิตร บรรจุในขวดแก้ว
ใส ส ำหรับกำรฉีด 10 ครั้ง และ 14 ครั้ง ตำมล ำดับ พร้อมจุกยำงปิดขวดชนิดคลอโรบูทิลและฝำปิดพลำสติกครอบจุกยำง
แบบ flip-off และฝำอลูมิเนียมปิดรอบนอก บรรจุในกล่องกระดำษ กล่องละ 10 ขวด น้ ำยำกระจำยตัวประกอบด้วยตัว
ยำส ำคัญ คือ อีลำโซเมแรน (Elasomeran) ซึ่งเป็น 5’-capped messenger RNA (mRNA) ชนิดสำยเดี่ยว ซึ่งฝังตัวใน
SM-102 lipid nanoparticles ผลิตโดยกำรใช้วิธี cell-free in vitro transcription จำก DNA template เพ่ือ
ถอดรหัสในกำรผลิตโปรตีน viral spike (S) ของ SARS-CoV-2 จ ำนวน 100 ไมโครกรัมต่อกำรฉีด 1 ครั้ง (0.5 มิลลิลิตร)
ทั้งนี้สำรประกอบอื่นๆ ให้ดูเอกสำรก ำกับยำหัวข้อ 6.1 รำยกำรตัวยำไม่ส ำคัญ โดยไม่มีส่วนประกอบของสำรกันเสีย

กำรเก็บรักษำวัคซีนก่อนกำรใช้
• ส ำหรับขวดยำที่ยังไม่มีกำรใช้ หำกเก็บที่อุณหภูมิ -25○C ถึง -15○C วัคซีนมีอำยุ 9 เดือน หำกเก็บที่อุณหภูมิ

2○C ถึง 8○C วัคซีนมีอำยุ 30 วัน และเก็บขวดยำในกล่องบรรจุยำเดิม เพ่ือป้องกันแสง 
ห้ำมเก็บท่ีอุณหภูมิต่ ำกว่ำ -50○C

• วัคซีนที่ละลำยแล้วและยังไม่ได้เปิดใช้สำมำรถเก็บที่อุณหภูมิ 8○C ถึง 25○C ได้นำนถึง 24 ชั่วโมง 

• ไม่ควรน ำวัคซีนที่ละลำยแล้วกลับไปแช่แข็งใหม่อีกครั้ง

กำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนกำรใช้
• สไปค์แว็กซ์เป็นน้ ำยำกระจำยตัวส ำหรับฉีด ลักษณะสีขำวถึงสีออกเหลืองอ่อน อำจมีอนุภำคสีขำวหรือโปร่งแสง

อยู่ในผลิตภัณฑ์ หำกวัคซีนเปลี่ยนสีและมีอนุภำคอ่ืนปนอยู่ ห้ำมใช้วัคซีน
• ส ำหรับขวดยำที่ยังไม่เปิดใช้ ให้ดูวันหมดอำยุท่ีกล่องบรรจุ
• หลังจำกเปิดขวดใช้ครั้งแรกแล้ว ควรใช้ให้หมดทันที หำกใช้ไม่หมด สำมำรถเก็บขวดวัคซีนที่เหลือได้ 

ไม่เกิน 19 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 2○C ถึง 25○C
• หำกวัคซีนไม่ถูกใช้ทันที ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำและสภำวะกำรเก็บรักษำของวัคซีนเป็นควำมรับผิดชอบของ

ผู้ใช้  ผู้ใช้ควรมีจดบันทึกวันและเวลำที่เปิดใช้

กำรเตรียมพร้อมก่อนให้วัคซีน
• โปรดอ่ำนในส่วนข้อควรระวัง และท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงก่อนเริ่มให้วัคซีน

• ต้องท ำกำรตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีนและบันทึกข้อมูลกำรฉีดวัคซีนแต่ละครั้งในบัตรประจ ำตัวผู้รับวัคซีน
เสมอ รวมถึงชื่อวัคซีนที่ฉีด หมำยเลขรุ่นกำรผลิต (Lot No.) และวันที่ฉีด



วิธีกำรให้วัคซีน
• ควรหมุนขวดวัคซีนเบำๆ (swirl) ภำยหลังกำรละลำยและก่อนที่จะดูดวัคซีนในแต่ละครั้ง ห้ำมเขย่ำหรือ

เจือจำงวัคซีน ห้ำมผสมกับผลิตภัณฑ์ยำอื่น
• ใช้เทคนิคปรำศจำกเชื้อดูดยำแต่ละโดสเพ่ือฉีด และต้องมั่นใจว่ำวัคซีนที่ดูดมำเป็นน้ ำยำกระจำยตัวสีขำวถึง

สีออกเหลืองอ่อน โดยใช้กระบอกฉีดยำดูดวัคซีนในขนำด 0.5 มิลลิลิตร ต่อกำรฉีด 1 ครั้ง
• ใช้วัคซีนในขนำด 0.5 มิลลิลิตร หรือ 0.25 มิลลิลิตร ฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อเท่ำนั้น โดยแนะน ำให้ฉีดกล้ำมเนื้อ

บริเวณต้นแขน (Deltoid) ควรใช้กระบอกฉีดและเข็มฉีดยำแยกกันส ำหรับกำรฉีดวคัซีนแต่ละบุคคล ทั้งนี้
สำมำรถใช้เข็มฉีดยำและกระบอกฉีดยำได้ตำมปกติของสถำนพยำบำล
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ผู้ดูแลกำรฉีดวัคซีน จะท ำกำรสังเกตอำกำรแพ้เฉียบพลันของท่ำนอย่ำงใกล้ชิด

ภำยหลังกำรได้รับวัคซีน อย่ำงน้อย 15 นำที

แผนกำรฉีด
• ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

ฉีดวัคซีนจ ำนวน 2 ครั้ง โดยกำรฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ควรให้หลังจำกกำรฉีดเข็มแรก 28 วัน ผู้ที่ได้รับวัคซีนควร
ฉีดวัคซีนตัวเดียวกันทั้งเข็มแรกและเข็มที่สอง ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลของระยะเวลำในกำรป้องกันโรคหลัง
ได้รับวัคซีนอย่ำงเพียงพอ

• เด็กอายุ 6-11 ปี
ฉีดวัคซีนจ ำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของวัคซีนชุดแรกส ำหรับผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ควรให้หลังจำก    
กำรฉีดเข็มแรก 28 วัน

• เด็ก
ยังไม่มีข้อมูลประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของสไปค์แว็กซ์ ในเด็กท่ีมีอำยุน้อยกว่ำ 6 ปี

• ผู้สูงอายุ
ไม่จ ำเป็นต้องปรับขนำดยำในผู้สูงอำยุที่มีอำยุมำกกว่ำ 65 ปี

อำกำรไม่พึงประสงค์
อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
อำกำรไม่พึงประสงค์ที่พบมำกที่สุด คือ อำกำรเจ็บ/ปวดบริเวณต ำแหน่งที่ฉีดวัดซีน (ร้อยละ 92), อ่อนเพลีย 
(ร้อยละ 70), ปวดศีรษะ (ร้อยละ 64.7), ปวดกล้ำมเนื้อ (ร้อยละ 61.5), ปวดข้อ (ร้อยละ 46.4), หนำวสั่น (ร้อยละ
45.4), คลื่นไส้อำเจียน (ร้อยละ 23), บวมแดงบริเวณรักแร้ (ร้อยละ 19.8), มีไข้ (ร้อยละ 15.5), บวมบริเวณที่
ฉีดวัคซีน (ร้อยละ 14.7) และมีรอยแดง (ร้อยละ 10) อำกำรไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่มีควำมรุนแรงระดับต่ ำหรือ
ปำนกลำง และสำมำรถหำยเป็นปกติไม่กี่วันหลังฉีดวัคซีน พบมีควำมถี่ของกำรตอบสนองของวัคซีนต่ ำลงใน
อำสำสมัครที่มีอำยุมำกขึ้น

หำกไม่สำมำรถขนส่งที่อุณหภูมิ -50°C ถึง -15°C ได้ กำรขนส่งขวดวัคซีนที่ละลำยแล้ว สำมำรถอยู่ได้นำนถึง
12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C (ภำยในอำยุกำรเก็บรักษำ 30 วันที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C) เมื่อละลำยและ
ขนส่งในสถำนะของเหลวที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C แล้ว ไม่ควรน ำกลับไปแช่แข็งและควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2°C
ถึง 8°C จนกว่ำจะใช้งำน

กำรขนส่งขวดที่ละลำยในสถำนะของเหลวที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C 



อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป (ต่อ)
อำกำรไม่พึงประสงค์บำงอำกำรมีอุบัติกำรณ์สูงขึ้นในกลุ่มอำสำสมัครอำยุน้อย อุบัติกำรณ์ของอำกำรบวมแดง
บริเวณรักแร้ อ่อนแรง ปวดศีรษะ ปวดกล้ำมเนื้อ ปวดข้อ หนำวสั่น คลื่นไส้อำเจียน และ ไข้ จะเกิดในกลุ่ม
อำสำสมัครช่วงอำยุ 18 ถึงน้อยกว่ำ 65 มำกกว่ำ กลุ่มอำสำสมัครอำยุเท่ำกับและมำกกว่ำ 65 ปี อำกำรไม่พึง
ประสงค์เฉพำะที่และแบบทั่วร่ำงกำยพบรำยงำนในกำรให้วัคซีนเข็มท่ี 2 มำกกว่ำกำรให้วัคซีนเข็มท่ี 1

ข้อห้ำมใช้

• วัคซีนสไปค์แว็กซ์ มีข้อห้ำมใช้ในผู้แพ้ยำตัวยำส ำคัญหรือส่วนประกอบอ่ืนในต ำรับซึ่งได้แก่ Lipid SM-102, 
cholesterol, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC), 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-
methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG), trometamol, trometamol hydrochloride, 
acetic acid, sodium acetate trihydrate, sucrose, water for injections

ข้อควรระวัง

• ควรเลื่อนกำรฉีดวัคซีนในบุคคลที่มีไข้สูงอย่ำงเฉียบพลันหรือมีอำกำรติดเชื้ออย่ำงเฉียบพลัน แต่ไม่ควรเลื่อน
กำรฉีดวัคซีนในบุคคลที่มีกำรติดเชื้อเล็กน้อย และ/หรือ มีไข้ต่ ำ

• เช่นเดียวกับกำรฉีดยำอื่นเข้ำกล้ำมเนื้อ ควรให้วัคซีนด้วยควำมระมัดระวังในผู้ป่วยที่ก ำลังได้รับยำต้ำนกำรแข็งตัว
ของเลือด หรือผู้ป่วยที่มีภำวะเกล็ดเลือดต่ ำ หรือ ผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติเก่ียวกับกำรแข็งตัวของเลือด 
(เช่น โรคฮีโมฟีเลีย) เนื่องจำกอำจเกิดภำวะเลือดออกหรือจ้ ำเลือดหลังจำกกำรฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อในบุคคลเหล่ำนี้

• ควรพิจำรณำใหว้ัคซีนสไปค์แว็กซ์ ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร เมื่อมีกำรประเมินแล้วว่ำมีประโยชน์มำกกว่ำ
ควำมเสี่ยง (ให้ดูเอกสำรก ำกับยำหัวข้อ 4.6 เพ่ิมเติม)

• มีรำยงำนกำรเกิดกำรแพ้ยำขั้นรุนแรง (anaphylaxis) ในผู้ที่ได้รับวัคซีนสไปค์แว็กซ์ ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรรักษำและกำรดูแล    ที่เหมำะสม ในกรณีผู้ป่วยทีมีอำกำรแพ้ยำขั้นรุนแรงจำกกำรฉีดวัคซีน โดยแนะน ำ ดังนี้ 

o ให้มีกำรติดตำมอำกำรอย่ำงใกล้ชิดอย่ำงน้อย 15 นำทีภำยหลังกำรฉีดวัคซีน 
o ไม่ควรฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ให้กับผู้ป่วยที่เกิดกำรแพ้ยำขั้นรุนแรงจำกกำรฉีดวัคซีนครั้งท่ี 1 

อายุ 12-17 ปี 
อำกำรไม่พึงประสงค์ท่ีพบบ่อยที่สุด คือ อำกำรเจ็บ/ปวดบริเวณต ำแหน่งที่ฉีดวัคซีน (ร้อยละ 97), ปวดศีรษะ
(ร้อยละ 78), อ่อนเพลีย (ร้อยละ 75), ปวดกล้ำมเนื้อ (ร้อยละ 54), หนำวสั่น (ร้อยละ 49), บวมแดงบริเวณรักแร้
(ร้อยละ 35), ปวดข้อ (ร้อยละ 35), คลื่นไส้อำเจียน (ร้อยละ 29), บวมบริเวณท่ีฉีดวัคซีน (ร้อยละ 28),
แดงบริเวณท่ีฉีดวัคซีน (ร้อยละ 26) และมีไข้ (ร้อยละ 14)

อำกำรไม่พึงประสงค์ (ต่อ)

เด็กอายุ 6-11 ปี
อำกำรไม่พึงประสงค์ท่ีพบมำกท่ีสุดในผู้ที่มีอำยุ 6 ถึง 11 ปี หลังจำกท่ีได้รับวัคซีนชุดแรก คือ อำกำรเจ็บ/ปวด
บริเวณต ำแหน่งที่ฉีดวัคซีน (ร้อยละ 98.4) อ่อนเพลีย (ร้อยละ 73.1) ปวดศีรษะ (ร้อยละ 62.1) ปวดกล้ำมเนื้อ
(ร้อยละ 35.3) หนำวสั่น (ร้อยละ 34.6) คลื่นไส้อำเจียน (ร้อยละ 29.3) บวมแดงบริเวณรักแร้ (ร้อยละ 27) มีไข้
(ร้อยละ 25.7) แดงบริเวณท่ีฉีดวัคซีน (ร้อยละ 24) บวมบริเวณท่ีฉีดวัคซีน (ร้อยละ 22.3) และปวดข้อ (ร้อยละ
21.3)



ข้อควรระวัง

• พบควำมเสี่ยงของกำรเกิดภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเพ่ิมขึ้นหลังจำกกำรฉีดวัคซีน
สไปค์แว็กซ์ ภำวะดังกล่ำวสำมำรถเกิดขึ้นเพียงไม่ก่ีวันหลังจำกได้รับวัคซีนและส่วนใหญ่จะพบภำยใน 14 วัน 
โดยเฉพำะภำยหลังจำกกำรฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และพบได้บ่อยในเพศชำยวัยหนุ่ม จำกข้อมูลที่มีอยู่ พบว่ำด ำเนิน
โรคของภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจำกกำรฉีดวัคซีนนั้นไม่แตกต่ำงจำกภำวะกล้ำมเนื้อ
หัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบโดยทั่วไป โดยแนะน ำ ดังนี้ 
o บุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรระมัดระวังและคอยสังเกตอำกำรและอำกำรแสดงของภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจ

อักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ 
o ผู้ที่รับกำรฉีดวัคซีนควรได้รับค ำอธิบำยถึงวิธีกำรสังเกตอำกำรตนเองเพ่ือสำมำรถแจ้งแพทย์ได้ทันท่วงที         

หำกมีอำกำรที่อำจบ่งชี้ถึงภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เช่น กำรเจ็บหน้ำอก
แบบเฉียบพลันหำยใจสั้น หรือใจสั่นภำยหลังจำกกำรฉีดวัคซีน 

o บุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติหรือปรึกษำแพทย์เฉพำะทำงเพ่ือวินิจฉัยและ
รักษำภำวะดังกล่ำว

o ควำมเสี่ยงของกำรเกิดภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจอักเสบหลังจำกได้รับ Spikevax เข็มที่ 3 (0.5 มิลลิลิตร 
100 ไมโครกรัม) หรือเข็มกระตุ้น (0.25 มิลลิลิตร 50 ไมโครกรัม) ยังไม่ชัดเจน

• ควำมวิตกกังวลจำกกำรตอบสนองของกำรฉีดวัคซีน ได้แก่ อำกำรหน้ำมืด ภำวะหำยใจเร็วเกิน หรือควำมเครียด
ที่เกี่ยวข้องจำกกำรตอบสนองของกำรฉีดวัคซีน อำจเกี่ยวข้องกับกำรตอบสนองทำงจิตใจจำกกำรฉีดยำโดย       
กำรใช้เข็ม จึงควรมีกำรเตือนเกี่ยวกับอำกำรดังกล่ำวในสถำนที่ที่ฉีดวัคซีนเพ่ือจะเลี่ยงกำรบำดเจ็บจำกกำรเป็น
ลม หน้ำมืด

• ยังไม่มีกำรประเมินประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยของวัคซีนในกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมไปถึงกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ก ำลังได้รับยำกดภูมิคุ้มกัน ประสิทธิภำพของวัคซีนสไปค์แว็กซ์ อำจจะลดลงในกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง

• วัคซีนไม่มีหรือมีผลกระทบน้อยมำกต่อควำมสำมำรถในกำรขับขี่ยำนพำหนะและกำรท ำงำนกับเครื่องจักร 
• ยังไม่ทรำบระยะเวลำในกำรป้องกันกำรติดเชื้อโควิด -19 ของวัคซีนที่ชัดเจน ขณะนี้ยังคงอยู่ในระหว่ำง         

กำรศึกษำวิจัย

• ประสิทธิผลในกำรป้องกันกำรติดเชื้ออำจยังไม่เต็มที่ จนกระทั่งได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้ว 14 วัน เช่นเดียวกัน
กับวัคซีนทั่วไป กำรฉีดวัคซีนสไปค์แว็กซ์ อำจไม่สำมำรถป้องกันกำรติดเชื้อในบุคคลทุกรำยที่ได้รับวัคซีน 

• เพ่ือปรับปรุงกำรตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ยำชีววัตถุ ควรจดบันทึกชื่อและหมำยเลขครั้งที่ผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ยำที่ฉีดให้ชัดเจน

• ในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลปฏิกิริยำ (interaction) ระหว่ำงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับยำอ่ืน รวมไปถึงวัคซีน
อ่ืน จึงไม่ควรผสมวัคซีนสไปค์แว็กซ์ กับวัคซีนหรือผลิตภัณฑ์ยำอื่นในหลอดฉีดยำเดียวกัน

• ยังไม่มีข้อมูลกำรได้รับวัคซีนเกินขนำด ในกรณีได้รับยำเกินขนำด ควรมีกำรเฝ้ำระวังให้ติดตำมสัญญำณชีพที่
ส ำคัญและให้กำรรักษำตำมอำกำร ตำมควำมเหมำะสม 



กำรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

• กำรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น จะฉีดในผู้ที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป โดยในกำรฉีดวัคซีนสไปค์แว็กซ์ ส ำหรับกระตุ้น จะต้อง
ฉี ด วั ค ซี นที่ มี ป ริ ม ำณ SARS-CoV-2 จ ำ นวน  50  ไ ม โ ค รกรั ม ต่ อ กำ รฉี ด  1 ครั้ ง  (0.25 มิ ลลิ ลิ ต ร ) 
เข้ำกล้ำมเนื้อ 1 เข็ม หลังจำกได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 (0.5 มิลลิลิตร) แล้วอย่ำงน้อย 3 เดือน

• อำจฉีดวัคซีนสไปค์แว็กซ์ เป็นเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนชุดแรกเป็นวัคซีนสไปค์แว็กซ์ หรือวัคซีน ที่
ประกอบด้วย mRNA ชนิดอื่น หรือวัคซีน adenoviral vector

• ส ำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่ำงรุนแรงที่มีอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป อำจฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (เป็นส่วนหนึ่งของ
วัคซีนชุดแรก) ให้แก่ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่ำงรุนแรงที่มีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (0.5 มิลลิลิตร 100 ไมโครกรัม) 
และเด็กอำยุ 6-11 ปี (0.25 มิลลิลิตร 50 ไมโครกรัม) หลังจำกได้รับเข็มท่ี 2 ไปแล้วอย่ำงน้อย 28 วัน

ประสิทธิภำพของวัคซีนเข็มกระตุ้น

• ผลจำกงำนวิจัยในด้ำนประสิทธิภำพกำรฉีดวัคซีนสไปค์แว็กซ์ พบว่ำกำรฉีดวัคซีนสไปค์แว็กซ์กระตุ้นเข็มที่ 3 
หลังจำกฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้ว 6 เดือน สำมำรถกระตุ้นแอนติบอดีในกำรต้ำนเชื้อไวรัสเพ่ิมขึ้นจำกเดิม 12.99 
เท่ำ เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงก่อนและหลังได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 แล้ว 28 วัน และเพ่ิมขึ้นจำกเดิม 1.53 
เท่ำ เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงหลังได้รับวัคซีนเข็มท่ี 2 และหลังได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มท่ี 3 ครบแล้ว 28 วัน 

ควำมปลอดภัยของวัคซีนเข็มกระตุ้น

• ในด้ำนควำมปลอดภัยของกำรฉีดวัคซีนสไปค์แว็กซ์ในผู้ที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ โดย
ในผู้ที่ได้รับวัคซีนสไปค์แว็กซ์ กระตุ้นเข็มที่สำม 50 ไมโครกรัม (0.25 มิลลิลิตร) หลังจำกได้รับวัคซีนเข็มที่ 2
อย่ำงน้อย 6 เดือน พบว่ำผลข้ำงเคียงจำกกำรได้รับวัคซีนเทียบเท่ำกับกำรได้รับวัคซีนในเข็มท่ี 2

ข้อมูลกำรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3



สำมำรถรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่ำเกี่ยวข้องกับ “สไปค์แว็กซ์ ”

ได้ที่ระบบกำรรำยงำนผลตำมท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด หรือ 

อีเมล ZPTH-CS-CRC@zuelligpharma.com

ข้อมูลกำรเก็บรักษำและกำรจัดกำร

กำรเก็บรักษำด้วยกำรแช่แข็ง (Frozen)

สำมำรถเก็บแบบแช่แข็งได้จนถึงวันหมดอำยุ
-25○C ถึง -15○C

ห้ำมเก็บท่ีอุณหภูมิต่ ำกว่ำ -50○C
เก็บในกล่องเดิมจำกบริษัทเพื่อป้องกันแสง

กำรละลำยขวดยำก่อนใช้
รูปขวดยำมีวัตถุประสงค์ในกำรอธิบำยเท่ำนั้น

2 ชั่วโมงและ 30 นำทีในตู้เย็น 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง

15○C ถึง 25○C
หรือ

2○C ถึง 8○C
(ภำยในอำยุยำ 30 วัน ที่
อุณหภูมิ 2○C ถึง 8○C)

วำงขวดยำท่ีอุณหภูมิห้องประมำณ 15 นำทีก่อนกำรบริหำรยำ

ขั้นตอนเมือ่ละลำยยำแล้ว

ขวดวัคซีนท่ียังไม่ได้เจำะ ภำยหลังดูดวัคซีนครั้งแรก

ระยะเวลำนำนที่สุดที่เก็บรักษำ ระยะเวลำนำนที่สุดที่เก็บรักษำ
30
วัน

24
ชั่วโมง

19
ชั่วโมงในตู้เย็น

ในบริเวณที่มีอำกำศเย็นจนถึง
อุณหภูมิห้อง

ในตู้เย็นหรืออุณหภูมิห้อง

2○C ถึง 8○C

8○C ถึง 25○C

ขวดวัคซีนควรถูกเก็บในที่อุณหภมูิระหว่ำง 2○C ถึง 25○C 
แนะน ำให้จดบันทกึวันและเวลำทีด่ดูวัคซีนคร้ัง
แรกบริเวณฉลำกยำบนขวดวคัซีน

แนะน ำให้ทิ้งขวดที่ถูกเจำะไปแล้วเกิน 19 ชั่วโมง

ดูดวัคซีนแต่ละขนำดออกมำจำกขวด โดยใช้เข็มและกระบอกฉีดยำที่ปรำศจำกเชื้อใหม่ส ำหรับกำรฉีดวัคซีนใน
แต่ละครั้ง เพื่อป้องกนักำรแพร่เชื้อจำกบคุคลหนึ่งสู่บุคคลหนึ่ง 

วัคซีนที่ดูดในกระบอกฉีดยำควรถูกใช้ทันที
เม่ือขวดวัคซีนถูกดดูใช้วัคซีนในครั้งแรกที่ใช้ วัคซีนควรถูกใช้ทันทีและควรทิ้งขวดวัคซีนเม่ือเปดิเกนิ 19 ชั่วโมง 

วัคซีนที่ไม่ได้ใช้หรืออุปกรณท์ี่ใช้แล้ว ควรถูกก ำจัดตำมข้อก ำหนดของแต่ละที่

ห้ำมน ำวัคซีนที่ละลำยแล้วกลับไปแช่แข็งใหม่อกีครั้ง

กำรบริหำรยำ 
แนะน ำให้หมุนขวดวัคซีนเบำๆ (swirl) ภำยหลังที่วัคซีนละลำยและก่อนที่จะดูดวัคซีนในแต่ละครั้ง

วัคซีนพร้อมใช้งำนเมื่อวัคซีนละลำยแล้ว ห้ำมเขย่ำหรือละลำยวัคซีนกับสำรน้ ำอื่น

ตรวจสอบวัคซีนก่อนท่ีจะฉีดยำ

ตรวจสอบสภำพของวัคซีนว่ำมีรูปแบบของเหลวสีขำวถึง
สีขำวออกสีเหลืองอ่อน ทั้งในขวดและในกระบอกฉีดยำ

ยืนยันปริมำตรวัคซีนในกระบอกฉีดยำ

วัคซีนอำจมีอนุภำคสีขำวหรือมีลักษณะโปร่งแสง 
ห้ำมน ำวัคซีนไปเปิด ถ้ำมีลักษณะท่ีผิดปกติ หรือมีสีท่ี
ผิดปกติและพบว่ำมีอนุภำคอ่ืนๆ


