
ประเด็นค ำถำม-ค ำตอบ เกี่ยวกบักำรรับวัคซีนโควิด-19  

รวบรวมโดย ทีมวิชำกำรและข้อมูลข่ำวสำรวัคซีนโควิด จังหวัดสระบุรี  
เรียบเรียงเมื่อวันที่ 24 พค. 2564 

ข้อ หัวข้อ/ค ำถำม ค ำตอบ ค ำแนะน ำเพิ่มเติม แหล่งอ้ำงอิง 

โรคประจ ำตัวที่เกี่ยวข้อง 

1 โรคประจ ำตัวอะไรบ้ำง 
ที่ไม่สำมำรถฉีดวัคซีนได้ หรือ
ต้องระมัดระวังในกำรฉีดวัคซีน 

ผู้ป่วยที่มีโรคประจ ำตัว
เรื้อรังท่ีอยู่ในภำวะอำกำร
ก ำลังก ำเริบ อำกำรยังไม่
สงบ  

นอกจำกนี้ยังมีโรคประจ ำตัวที่ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ 
ได้แก่ผู้ป่วยที่มีโรคประจ ำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและ
หลอดเลือด เบำหวำน ไต ปอด ฯลฯ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกัน
บกพร่องรุนแรง (ยังไม่มีรำยงำนรับรองควำมปลอดภัย) 
ผู้ป่วยที่ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรให้ยำเคมีบ ำบัด คีโม ยำกด
ภูมิต้ำนทำน หรือเข้ำรับกำรรักษำด้วยยำบำงชนิด อำจต้อง
หยุดยำบำงชนิดก่อนฉีดวัคซีน หญิงตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร 
รวมถึงผู้หญิงที่ไม่แน่ใจว่ำตั้งครรภ์หรือไม่ ควรปรึกษำ
แพทย์ประจ ำตัวก่อนฉีดวัคซีน 

1.สสส. 
www.thaihealth.or.th/ 
2.กรมควบคุมโรค 
 

2 โรคหัวใจและหลอดเลือด ฉีดวัคซีนได้ -ยกเว้นผู้ป่วยที่อำกำรไม่คงที่ ยังมีอำกำรที่อันตรำยถึงชีวิต 
ยังไม่แนะน ำให้ฉีดวัคซีน ให้รอจนกว่ำอำกำรจะดีขึ้นค่อยฉีด
วัคซีน 
-กรณีท่ีมีควำมดัน SBP>160 mmHg ควรควบคุมควำมดัน
ให้ดีก่อนฉีดวัคซีน 
 

1.www.thaihealth.or.th 
2.สถำบันทรวงอก 
3.สมำคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ 
 

http://www.thaihealth.or.th/
http://www.thaihealth.or.th/


ข้อ หัวข้อ/ค ำถำม ค ำตอบ ค ำแนะน ำเพิ่มเติม แหล่งอ้ำงอิง 

3 โรคไตวำยเรื้อรัง 
ผู้ป่วยที่ได้รับกำรบ ำบัดทดแทน
ไตผู้ป่วยปลูกถ่ำยไต 

ฉีดวัคซีนได้  สมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

4 โรคเบำหวำน ฉีดวัคซีนได้  1.สสส. 
www.thaihealth.or.th/ 
2.กรมควบคุมโรค 

5 โรคทำงเดินหำยใจเรื้อรัง 
โรคปอดอุดกันเรื้อรัง 

ฉีดวัคซีนได้ -ในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่มีข้อห้ำมที่
เฉพำะเจำะจงต่อวัคซีนทั้ง 4 ชนิด (ชนิด Viral vector , 
mRNA , Inactivated , Protein-based vaccine) 
-ฉีดหลังอำกำรก ำเริบ 2-4 สัปดำห์ เพ่ือลดอำกำรก ำเริบซ้ ำ
ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในกรณีที่ร่ำงกำยก ำลังฟ้ืนฟู 
-ในผู้ป่วยโรคหอบหืด ที่ได้รับยำกลุ่ม Biological drug เช่น 
Anti-Ig E , anti Il-5 ให้ฉีดยำดังกล่ำวตำมระยะเวลำปกติ 
โดยกำรฉีดวัคซีนควรห่ำงจำกยำกลุ่มดังกล่ำวประมำณ 7 
วัน 
- ไมแ่นะน ำให้หยุดยำกลุ่ม Steroid หรือยำกดภูมิที่ใช้กิน
ระยะยำว เช่น Metrotrexate , Mycophenolate 
mofetil สำมำรถใช้ยำต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังฉีด 

กรมกำรแพทย์ 
กลุ่มงำนอำยุกรรมปอด สถำบันทรวงอก 

6 โรคหืด ฉีดวัคซีนได้ -ฉีดวัคซนีได้ไม่เป็นข้อห้ำมส ำหรับวัคซีนทุกชนิด ควรฉีดใน
ผู้ป่วยที่คุมอำกำรได้ ไม่มีอำกำรก ำเริบ 
-ไม่จ ำเป็นต้องหยุดยำควบคุมโรคก่อนไปฉีดวัคซีน (ไม่มี

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ป่วยโรคหืด ในกำรฉีด
วัคซีนโควิด-19 สมำคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและ
วิทยำภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย 

http://www.thaihealth.or.th/


ข้อ หัวข้อ/ค ำถำม ค ำตอบ ค ำแนะน ำเพิ่มเติม แหล่งอ้ำงอิง 

หลักฐำนว่ำยำ ICS                           ที่กระตุ้นจำก
กำรฉีดวัคซีน) 
-เว้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 7 วัน จำกกำรได้รับยำชีวโมเลกุล 
เช่นยำ Omalizumab , Benralizumab, Dupilumab 

7 โรคอ้วน 
(น้ ำหนัก>100 kg หรือ Body 
Mass Index (BMI)> 35 kg/m²) 

ฉีดวัคซีนได้  1.สสส. 
www.thaihealth.or.th/ 
2.กรมควบคุมโรค 

8 โรคมะเร็ง ฉีดวัคซีนได้ -ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่ใช่มะเร็งระบบเลือด สำมำรถฉีดวัคซีน
ได้เลย 
-ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ก ำลังได้รับกำรผ่ำตัด หรือก ำลังได้รับยำ
เคมีบ ำบัดควรปรึกษำแพทย์ผู้รักษำก่อนเพ่ือพิจำรณำ
ระยะเวลำที่เหมำะสม 
-ผู้ป่วยมะเร็งระบบเลือดที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำรปลูกถ่ำย
ไขกระดูก ควรฉีดวัคซีนหลังจำกรักษำครบ 3 เดือนไปแล้ว
และควรปรึกษำแพทย์ผู้รักษำ 
-สำมำรถฉีดวัคซีนได้ทุกชนิดที่ได้รับอนุมัติจำก อย.ไทย เช่น 
Sinovac , AstraZeneca 

มะเร็งวิทยำสมำคมแห่งประเทศไทย 

9 โรคหลอดเลือดสมอง ฉีดวัคซีนได้ ยกเว้นผู้ป่วยที่มีอำกำรยังไม่คงที่หรือยังมีอำกำรที่อันตรำย
ต่อชีวิต 1ควรปรึกษำแพทย์ผู้รักษำก่อน 

แนวทำงกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 ส ำหรับผู้ป่วยระบบประสำท 

10 โรคลมชัก ฉีดวัคซีนได้ ระวังไข้หลังฉีดวัคซีนอำจกระตุ้นอำกำรชักได้ 
ผู้ป่วยต้องมีอำกำรทำงระบบประสำทคงที่ หรือไม่อยู่ใน

สถำบันประสำทวิทยำ 
กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 

http://www.thaihealth.or.th/


ข้อ หัวข้อ/ค ำถำม ค ำตอบ ค ำแนะน ำเพิ่มเติม แหล่งอ้ำงอิง 

ภำวะอันตรำยต่อชีวิตอย่ำงน้อย 4 สัปดำห์ 
11 โรคอ่ืนทำงระบบประสำท เช่น  

พำร์กินสัน สมองเสื่อม โรค
เส้นประสำท โรคเซลล์สั่งกำร
เสื่อม หรืออ่ืนๆ  

ฉีดวัคซีนไดต้ำมปกติ ผู้ป่วยต้องมีอำกำรทำงระบบประสำทคงที่ก่อน สถำบันประสำทวิทยำ 
กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 

12 โรคภูมิคุ้มกันระบบประสำทหรือ
กินยำกดภูมิคุ้มกันอยู่ 

ฉีดวัคซีนได้ -ผู้ป่วยต้องมีอำกำรทำงระบบประสำทคงที่ก่อน อย่ำงน้อย 
4 สัปดำห์ 
-ห้ำมฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเป็น (Live-attenuated vaccine) 
โดยพิจำรณำหลีกเลี่ยงกำรใช้วัคซีนชนิดไวรัสเวคเตอร์และ
เลือกใช้วัคซีนชนิดเชื้อตำย ชนิด mRNA หรือ ชนิด
ส่วนประกอบของโปรตีน 
-ถ้ำยังไม่เริ่มยำ วัคซีนเข็มแรกฉีดได้เลย ส่วนเข็มท่ี 2 ฉีด
ก่อนเริ่มยำ 4 สัปดำห์ 

สถำบันประสำทวิทยำ 
กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 

13 โรคเอดส์ ฉีดวัคซีนได้ ผู้ติดเชื้อ HIV ควรได้รับกำรฉีดวัคซีนโควิด เนื่องจำกวัคซีน
สำมำรถป้องกันอำกำรโควิดที่รุนแรงได้ แม้ว่ำไม่มีข้อมูล
รับรองประสิทธิภำพในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV มำกพอ ทั้งนี้กำร
ตอบสนองต่อวัคซีนจะแตกต่ำงกันขึ้นกับระดับ CD4 และ
ปัจจัยทำงสุขภำพของผู้รับวัคซีน อำกำรข้ำงเคียงของวัคซีน
ไม่แตกต่ำงจำกประชำกรกลุ่มอ่ืน 

ค ำแนะน ำกำรรับวัคซีนโควิด-19 ส ำหรับผู้ติด
เชื้อเอชไอวี โดยสมำคมโรคเอดส์แห่งประเทศ
ไทย 

14 โรคข้ออักเสบและ 
โรคแพ้ภูมิตัวเอง 

ฉีดวัคซีนได้ สำมำรถฉีดวัคซีนได้ทั้งยี่ห้อ AstraZeneca     Sinovac 
                     ทั้งนี้ให้ปรึกษำแพทย์ผู้ดูแลในกรณีที่

หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยำและโรคข้อ 
โรงพยำบำลรมำธิบดี (ปรับปรุงจำก 



ข้อ หัวข้อ/ค ำถำม ค ำตอบ ค ำแนะน ำเพิ่มเติม แหล่งอ้ำงอิง 

โรครุนแรงหรือยังควบคุมอำกำรของโรคไม่ได้ American College of Rheumatology) 

ยำโรคประจ ำตัวที่เกี่ยวข้อง 

1 Warfarin ฉีดวัคซีนไดโ้ดยต้องมีค่ำ 
INR < 3 

ควรใช้เข็มขนำดเล็กกว่ำ 23G และไม่ควรคลึงกล้ำมเนื้อ
หลังฉีดวัคซีน และควรกดต ำแหน่งที่ฉีดหลังจำกฉีดยำ นำน
กว่ำปกติ อย่ำงน้อย 2 นำที หรือจนกว่ำจะแน่ใจว่ำไม่มี
เลือดออกผิดปกติ 

1.แนวทำงกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ส ำหรับผู้ป่วยระบบ
ประสำท 
2.สถำบันทรวงอก 
3.สมำคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ 

2 ASA, Clopidogrel, Cilostazol, 
Ticagrelor , Prasugrel 

ฉีดวัคซีนได ้โดยไม่ต้อง
หยุดยำ 

3 NOACs (Apixaban , 
Rivaroxaban, Dabigatran, 
Edoxaban) 

ฉีดวัคซีนได้ โดยไม่ต้อง
หยุดยำ 

4 Methotrexate ฉีดได ้โดยหยุดยำ 
Methotrexate 1 สัปดำห์ 
หลังกำรฉีดวัคซีนในแต่ละ
ครั้ง แล้วจึงให้ยำต่อ
ตำมปกติ (เฉพำะผู้ป่วยที่มี
อำกำรคงท่ี) ต้องปรึกษำ
แพทย์ผู้รักษำก่อนเสมอ 

หลีกเลี่ยงกำรใช้วัคซีน ชนิดไวรัสเวคเตอร์และเลือกใช้วัคซีน
ชนิดเชื้อตำย ชนิด mRNA หรือชนิดส่วนประกอบของ
โปรตีน 
 
**กรณีใช้ในผู้ป่วยโรค โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด ไม่
แนะน ำให้หยุดยำ สำมำรถใช้ยำต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังฉีด 

สมำคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
 
กลุ่มงำนอำยุกรรมปอด สถำบันทรวงอก 

5 Prednisolone 
 

ฉีดวัคซีนได้ ส ำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสำทที่ใช้ยำมำกกว่ำ 20 mg/วัน
หรือเทียบเท่ำ ให้ ฉีดวัคซีนหลังกำรให้ยำสเตียรอยด์โดส
สุดท้ำยประมำณ 5 วันร่วมกับพิจำรณำอำกำรของตัวโรค 
กรณีใช้ยำน้อยกว่ำ 20 mg/วนั สำมำรถให้กำรฉีดวัคซีน

แนวทำงกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 ส ำหรับผู้ป่วยโรคระบบ
ประสำท โดย สถำบันประสำทวิทยำ กรมกำร
แพทย์สมำคมประสำทวิทยำแห่งประเทศไทย



ข้อ หัวข้อ/ค ำถำม ค ำตอบ ค ำแนะน ำเพิ่มเติม แหล่งอ้ำงอิง 

โดยไม่ต้องหยุดยำ และเครือข่ำยโรงพยำบำลกลุ่มสถำบัน
แพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) 6 Intravenous 

immunoglobulin (IVIG) 
ฉีดวัคซีนได้ สำมำรถฉีดวัคซนีได้โดยตัวยำไม่มีผลต่อวัคซีน 

7 Azathiopine , 
Mycophenolate , 
Cyclophosphamide ชนิดกนิ 

ฉีดวัคซีนได้ ฉีดวัคซนีได้ไมต่้องหยุดยำ 

8 Cyclophosphamide  
ชนิดฉีดเข้ำหลอดเลือดด ำ  

ฉีดวัคซีนได้ ให้วำงแผนกำรฉีดวัคซีนก่อนเริ่มให้ยำ 
cyclophosphamide 1 สัปดำห์ในกรณีที่สำมำรถท ำได้ 

9 Rituximab ฉีดวัคซีนได้ ให้วำงแผนกำรฉีดวัคซีนก่อนให้ยำ rituximab ประมำณ 4 
สัปดำห์หรือหำกได้ยำ rituximab ไปแล้ว ให้วำงแผนกำร
ฉีดวัคซีนหลังกำรให้ยำ rituximab ไปแล้วอย่ำงน้อย 4-12 
สัปดำห์ 

10 Interferon-beta,  
Glatiramer acetate, 
Dimethyl fumarate, 
Teriflunomide,  
Natalizumab 
 
 
 

ฉีดวัคซีนได้ ฉีดวัคซนีได้ไมต่้องหยุดยำ 



ข้อ หัวข้อ/ค ำถำม ค ำตอบ ค ำแนะน ำเพิ่มเติม แหล่งอ้ำงอิง 

ค ำถำมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

1 หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
สำมำรถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ 

ฉีดวัคซีนได้ แนะน ำให้ฉีดวัคซีนช่วงหลังอำยุครรภ์ 12 สัปดำห์เป็นต้นไป 
และแนะน ำให้ฉีดวัคซีน Sinovac ก่อน เนื่องจำกผลิตจำก
เชื้อที่ตำยแล้ว ในขณะที่ AstraZeneca เป็น viral vector 
vaccine มีโอกำสเกิดอำกำรไข้หลังฉีดได้มำก และมี
รำยงำนกำรเกิดภำวะลิ่มเลือดอุดตันในหญิงที่อำยุน้อยกว่ำ 
30 ปี แต่พบน้อยมำก 

กรมอนำมัย โดยส ำนักส่งเสริมสุขภำพ 

2 ฉีดนำนแค่ไหนถึงจะมี 
ภูมิคุ้มกันขึ้น 

CDC ได้แนะน ำว่ำ
โดยทั่วไปจะใช้เวลำ 2 
สัปดำห์หลังจำกฉีดวัคซีน
เพ่ือให้ร่ำงกำยสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน โดยภูมิคุ้มกันจะ
เกิดข้ึนโดยสมบูรณ์
หลังจำกได้รับวัคซีนไปแล้ว
จนครบ 2 เข็ม 

 CDC 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/keythingstoknow.html 
(Updated May 12, 2021) 

3 สำมำรถฉีดวัคซีนอ่ืน เช่น วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนพิษสุนัขบ้ำ 
วัคซีนรวมคอตีบ-บำดทะยัก 
วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน พร้อม
กับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ใน

ให้เลี่ยงกำรรับวัคซีนโควิด 
19 และวัคซีนชนิดอ่ืนเป็น
ระยะเวลำอย่ำงน้อย 2-4 
สัปดำห์ ขึ้นอยู่กับชนิดของ
วัคซีนโควิดและวัคซีนที่

เนื่องจำกวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมำไม่นำน 
และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอ่ืน 
จึงแนะน ำให้หลีกเลี่ยงเพ่ือเลี่ยงกำรเกิดปฏิกิริยำจำกกำรฉีด
วัคซีนพร้อมกันและกำรรบกวนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน แต่
วัคซีนที่มีควำมจ ำเป็น เช่น เมื่อถูกสัตว์กัดให้ฉีดวัคซีนพิษ

กรมควบคุมโรค 



ข้อ หัวข้อ/ค ำถำม ค ำตอบ ค ำแนะน ำเพิ่มเติม แหล่งอ้ำงอิง 

ครำวเดียวกันได้หรือไม่ หำกไม่
สำมำรถให้พร้อมกันได้ ควรเว้น
ระยะห่ำงนำนเท่ำไหร่ 

ต้องกำรใช้ร่วม สุนัขบ้ำได้เลยโดยไม่จ ำเป็นต้องทิ้งช่วงเวลำเนื่องจำกควำม
เสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้ำมีควำมส ำคัญกว่ำ 

4 หำกเคยเป็นผู้ป่วยโควิด ยังต้อง
รับวัคซีนโควิดหรอไม่ 

โอกำสติดเชื้อซ้ ำได้ดังนั้น
ควรได้รับวัคซีนโควิด 

โดยเว้นระยะห่ำงจำกกำรติดเชื้อไปอย่ำงน้อย 3-6 เดือน ไม่
จ ำเป็นต้องตรวจกำรติดเชื้อก่อนฉีดวัคซีน  

กรมควบคุมโรค 

 

 


