
สไปค์แว็กซ์ (Spikevax)
คู่มือส ำหรับประชำชน

โรคโควิด-19 คืออะไร 

โควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสซาร์สคอฟ-2 (SARS-CoV-2) ซึ่งติดต่อจากการ

สัมผัสกับละอองฝอยของน้้าลาย เสมหะ น้้ามูก ของผู้ติดเชื้อ ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อจนถึงเริ่มมีอาการ

ป่วยประมาณ 2-14 วัน อาการของโรคมีได้ตั้งแต่ มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส

อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้้ามูก เจ็บคอ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ

ล้าบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว อาจรุนแรงจนมีอาการปอดอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้ ผู้ที่เสี่ยงที่จะมีอาการ

รุนแรงจากโรคโควิด-19 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอด

เลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง หรือโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เป็นต้น

สไปค์แว็กซ์คืออะไร และมีประโยชน์อย่ำงไร

สไปค์แว็กซ์ คือ วัคซีนที่ใช้เพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 ที่เกิดจากเชื้อไวรัสซาร์สคอฟ-2 ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 

สารออกฤทธิ์ในสไปค์แว็กซ์ คือ messenger RNA (mRNA) ที่ได้รับการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาร์สคอฟ-2 

ในการผลิตโปรตีนชนิดหนาม (Spike protein)  โดย mRNA จะ ฝังตัวอยู่ใน SM-102 lipid nanoparticles

สไปค์แว็กซ์ออกฤทธิ์อย่ำงไร

สไปค์แว็กซ์ จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน โดยร่างกายจะสร้างแอนติบอดี้ขึ้นมาเพ่ือต่อต้านเชื้อไวรัสที่ท้า

ให้เกิดโรคโควิด-19 โดย mRNA ในวัคซีนจะสั่งให้เซลล์ในร่างกายสร้างโปรตีนหนาม (spike protein) ที่เหมือน 

กับโปรตีนหนามในเชื้อไวรัส ซึ่งเซลล์ในร่างกายจะสร้างแอนติบอดี้ขึ้นมาเพ่ือต่อต้านโปรตีนหนามของเชื้อไวรัส 

ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคโควิด-19

เนื่องจำกสไปค์แว็กซ์ ไม่มีส่วนประกอบของตัวเชื้อไวรัส จึงไม่ท ำให้เกิดโรคโควิด-19 ต่อร่ำงกำยของท่ำน



ค ำแนะน ำและข้อควรทรำบก่อนกำรฉีดสไปค์แว็กซ์

• ห้ำมให้วัคซีนหำกคุณมี อำกำรแพ้ ตัวยำส ำคัญหรือส่วนประกอบอ่ืนใดในวัคซีนนี้

• ค ำเตือนและข้อควรระวัง แจ้งบุคลากรทางแพทย์ผู้ดูแลการฉีดวัคซีนของท่านก่อนการรับสไปค์แว็กซ์ หากคณุ   
มีประวตัดิงัตอ่ไปนี้

▪ เคยมีประวัติการแพ้อย่างรุนแรง ที่อาจมีอันตรายต่อชีวิตภายหลังการได้รับวัคซีนชนิดอื่นๆ หรือภายหลัง
การได้รับสไปค์แว็กซ์ในอดีต

▪ เคยมีประวัติการแพ้อ่ืน ๆ

▪ เป็นผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

▪ เคยเป็นลมหลังจากได้รับการฉีดยา

▪ มีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดต่้า การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ หรือได้รับยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด

▪ ก้าลังมีไข้สูงหรือติดเชื้อรุนแรง แต่ถ้ามีไข้ต่้าๆ หรือติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบน เช่น เป็นหวัด ยังคง
สามารถรับวัคซีนได้

▪ หญิงที่ก้าลังตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือมารดาที่ก้าลังให้นมบุตร

▪ มีอาการป่วยขั้นรุนแรง

▪ มีอาการวิตก กังวล ที่เก่ียวเนื่องกับการได้รับวัคซีนนี้

กำรใช้ในเด็กและเยำวชน 

สไปค์แว็กซ์ไม่มีข้อบ่งใช้ในเด็กท่ีมีอายุต่้ากว่า 6 ปี

กำรใช้ยำอื่นร่วมกับสไปค์แว็กซ์

แจ้งบุคลากรทางแพทย์ผู้ดูแลการฉีดวัคซีนของท่านหากท่านเพิ่งได้รับ หรือรับประทานยาอ่ืนก่อนการรับสไปค์แว็กซ์ 

เพราะวัคซีนอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของยาอ่ืน และยาอ่ืนอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของวัคซีนได้

เช่นเดียวกับวัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่นๆ กำรได้รับวัคซีนสไปค์แว็กซ์

จ ำนวน 2 ครั้งแรก อำจไม่สำมำรถป้องกันโรคหรือกำรติดเชื้อในผู้ที่ได้รับวัคซีน

ทุกรำย และยังไม่มีข้อมูลสรุปว่ำวัคซีนจะสำมำรถป้องกันโรคได้นำนแค่ไหน



ผลต่อควำมสำมำรถในกำรขับขี่และกำรท ำงำนกับเครื่องจักร

วิธีกำรฉีดสไปค์แว็กซ์

วัคซีนไม่มีหรือมีผลกระทบน้อยมากต่อความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะและการท้างานกับเครื่องจักร 

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนบางอย่างอาจส่งผลต่อการขับขี่ยานพาหนะหรือการใช้งาน

เครื่องจักรกลได้ จึงควรพิจารณางดเว้นการขับขี่ยานพาหนะหรือใช้งานเครื่องจักรกลหากท่านมีอาการ

ผิดปกติ และใช้ความระมัดระวังตามความเหมาะสม

ท่านจะได้รับการฉีดสไปค์แว็กซ์ ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ส้าหรับผู้ใหญ่หรือปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร ส้าหรับเด็ก

อายุ 6-11 ปี ในการฉีดแต่ละครั้ง จ้านวน 2 ครั้ง โดยเข็มที่สองจะฉีดห่างจากเข็มแรก 28 วัน โดยจะได้รับการ

ฉีดวัคซีนด้วยเข็มฉีดยามาตรฐานเข้ากล้ามเนื้อท่ีบริเวณไหล่

บุคลำกรทำงแพทย์ผู้ดูแลกำรฉีดวัคซีน จะท ำกำรสังเกตอำกำรแพ้เฉียบพลนัของ

ท่ำนอย่ำงใกล้ชิด ภำยหลังกำรได้รับวัคซีนอย่ำงน้อย 30 นำที

หำกท่ำนลืมนัดหมำยกำรฉีดสไปค์แว็กซ์ เข็มที่ 2

ให้รีบไปพบบุคลากรทางแพทย์ผู้ดูแลการฉีดวัคซีน เพ่ือขอรับการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 ทนัทีท่ีนกึได้

ค ำแนะน ำในกำรสังเกตอำกำรผิดปกติหลังได้รับวัคซีน

ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดที่สถานพยาบาลภายหลังการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 15 นาที และควรสังเกตอาการต่อที่
บ้าน หากมีอาการข้างเคียงควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนการรับวัคซีนครั้งต่อไป ควรรับวัคซีนตาม

ก้าหนด และเก็บบันทึกการรับวัคซีนไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 
หำกมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับวัคซีนควรปรึกษำแพทย์หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข

กำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 อาจให้ผลได้ไม่สูงสุดหากท่านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตาม

แผนทีก่ าหนดไว้

กำรรับวัคซีนเข็มกระตุ้น (วัคซีนเข็มที่ 3)

➢ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น จะมีการฉีดใน ผู้ที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป โดยในการฉีด สไปค์แว็กซ์ ส้าหรับกระตุ้น

จะต้องฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ 1 เข็ม หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วอย่างน้อย 3 เดือน



ท่ำนอำจสังเกตพบอำกำรแพ้ดังนี้ได้ :

อำยุ 18 ปีขึ้นไป
➢ พบบ่อยมำก (ร้อยละ 10) : บวมแดงบริเวณรักแร้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อาการปวดหรือ

บวมแดงบริเวณต้าแหน่งท่ีฉีด รู้สึกอ่อนเพลีย หนาวสั่น มีไข้ 

➢ พบบ่อย (ร้อยละ 1) : มีผื่นขึน้ ตัวแดง หรือมีผื่นลมพิษบริเวณต้าแหน่งที่ฉีด

➢ พบไม่บ่อย (ร้อยละ 0.1) : มีอาการคนับรเิวณต าแหนง่ที่ฉีดยา

➢ พบได้น้อย (ร้อยละ 0.01) : มีอาการอมัพาตของกลา้มเนือ้สว่นปลายบรเิวณใบหนา้แบบเฉียบพลนั อาการหนา้บวม 
(อาจเกิดได้ในผู้ที่มีประวัติฉีดสารเติมเต็มใต้ผิวหนังเพื่อความสวยงาม)

อำยุ 12-17 ปี
➢ พบบ่อยมำก (มำกกว่ำร้อยละ 10) : อาการเจ็บ/ปวดบริเวณต้าแหน่งที่ฉีดวัคซีน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ 

หนาวสั่น บวมแดงบริเวณรักแร้ ปวดข้อ คลื่นไส้อาเจียน บวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน แดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน และมีไข้

➢ พบบ่อยมำก (มำกกว่ำร้อยละ 10) : อาการเจ็บ/ปวดบริเวณต้าแหน่งที่ฉีดวัคซีน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ 

หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน บวมแดงบริเวณรักแร้ มีไข้ แดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน บวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน และปวดข้อ 

กำรรำยงำนอำกำรข้ำงเคียงจำกกำรใช้วัคซีน : โปรดแจ้งบุคลำกร

ทำงแพทย์ผู้ดูแลกำรฉีดวัคซีนของท่ำน หำกสังเกตพบอำกำร

ข้ำงเคียงอย่ำงอื่นที่ไม่ปรำกฎในคู่มือผู้รับวัคซีนนี้

ท่ำนสำมำรถรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่ำเกี่ยวข้องกับ “สไปค์แว็กซ์” ได้ที่ระบบกำร
รำยงำนผลตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด หรือ อีเมล ZPTH-CS-CRC@zuelligpharma.com

หำกมีอำกำรรุนแรงจำกกำรรับวัคซีนน้ีควรท ำอย่ำงไร

หากฉีดวัคซีนแล้วมี เช่น มีผื่นทั้งตัว หน้าบวม คอบวม หายใจล้าบาก ใจสั่น วิงเวียน หรือ อ่อนแรง หรือมีอาการแขนขา
ปฏิกิริยำแพ้รุนแรง อ่อนแรง 

➢ ควรรีบไปโรงพยำบำล หรือติดต่อโรงพยำบำลที่ใกล้ท่ีสุด หรือ
➢ โทร 1669 เพ่ือติดต่อสายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพ่ือรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

อำกำรข้ำงเคียงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรฉีดสไปค์แว็กซ์

แจ้งบุคลำกรทำงแพทย์ผู้ดูแลกำรฉีดวัคซีนของท่ำนโดยด่วนหำกสังเกตเห็นอำกำรแพ้ ดังต่อไปนี้

• รู้สึกจะเป็นลม หรือมีอาการวิงเวียนศีรษะ 
• ใจสั่นผิดปกติ 
• หายใจถี่ 

• หายใจไม่สะดวก 
• ริมฝีปาก หน้า หรือล้าคอบวม 
• มีผื่นขึ้น 
• คลื่นไส้อาเจียน 
• ปวดท้อง

อำยุ 6-11 ปี


