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ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

   เมื่อวันที่  1  มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้จัดประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม                     
ของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ตามแผนงานที่ 4 การติดตาม
ประเมินผล ครั้งที่ 2 เพื่อให้การด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่ วนต าบลควร                           
ณ หอประชุมประจ าหมู่บ้ านควรดง หมู่ที่  1  ต าบลควร อ า เภอปง                     
จังหวัดพะเยา  
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   -เมื่อวันที่ 19  มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้จัดอบรมเสริมสร้าง
พลังเครือข่ายอาสาสมัครในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยชุมชน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลควร  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝกึอบรม มีความรู้ความเข้าใจ 
การเป็นอาสาสมัครคอยเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ ยังกลุ่มเป้าหมายและขยายเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชนต่อไป 
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รู้ให้ชัดก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 

     การฉีดวัคซีน COVID-19 ได้รับการยืนยันแล้วว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องท าควบคู่ไปกับการสวมหน้ากาก 
เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อย และเลี่ยงพื้นที่แออัด ดังนั้นก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 
ควรรู้และเข้าใจข้อมูลให้ถูกต้อง 

โรค COVID-19 
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควดิ-19 เกดิจากเชื้อไวรัสโคโร
นาซารโ์คว-ี2 (SAR-CoV-2) เป็นการแพร่เชือ้ไวรัสจากคนสู่คน โดยได้รับเชื้อ
ละอองฝอย (Droplets) จากการไอหรอืจาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง (Contact) 
เชน่ น้้าลาย น้้ามูก เสมหะ เป็นต้น 
 
ผู้ที่ได้รับเชื้อสว่นใหญไ่ม่แสดงอาการใด ๆ บางรายอาจมีอาการเล็กน้อย เชน่ 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รู้สึกเหมือนมีไข้ เจ็บคอ และบางรายอาจมีอาการรุนแรง 
เชน่ ตดิเชือ้รุนแรงในปอด หรือมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงจนน้าไปสูก่ารเสยีชีวติ
ได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือมีโรคประจ้าตัว เชน่ เบาหวาน โรคหัวใจ จะมีอัตรา
การเกิดอาการรุนแรงที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรง เมื่อเชื้อโรค
เข้าสูร่่างกายจะมีระยะเวลาฟักตัว (ตัง้แตไ่ด้รับเชือ้ไปจนถึงแสดงอาการ) 
ประมาณ 2 – 14 วัน จึงไดม้ีการก้าหนดมาตรการใหก้ักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงเมื่อ
สัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 14 วัน   
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วัคซีน COVID-19 
โดยปกตเิมื่อเชื้อโรคทุกชนิดเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะมีวิธีจัดการเชื้อหลายแบบ หนึ่ง
ในนั้นคอืเม็ดเลือดขาวชนิด Macrophage จะกลืนเชื้อเข้าไปและท้ิงเศษซากเชื้อ
บางส่วนไว้เรียกว่า แอนติเจน (Antigen) ร่างกายจะรับรู้ว่าแอนตเิจนคอืส่ิง
แปลกปลอมและจะสร้างแอนติบอดี (Antibody) มาจัดการสิ่งแปลกปลอมนั้น รวมถึงมี
เม็ดเลอืดขาวอีกชนิดหนึ่งท่ีจ าว่าเชื้อโรคนี้คือสิ่งแปลกปลอม ถ้าหากได้รับเชื้อใน
อนาคตร่างกายจะสามารถจดจ าและจัดการได้ การท างานของวัคซนีเป็นไปในลักษณะ
เดียวกัน 
วัคซีนป้องกันโควดิ-19 จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา 
ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีน
ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ การฉีดวัคซีนผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโควดิ-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้น
ระยะห่างทางสังคม เป็นต้น 
 
วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันทุกคนที่ฉีดจากการติดเชื้อไวรัสโควดิ-19 ได้ แต่พบว่า
สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ และยังไม่มีข้อมูลว่าเมื่อฉีดแล้วจะมีภูมิคุ้มกันโค
วดิ-19 ได้นานเท่าไร รวมถึงไม่มีข้อมูลว่าผลการฉีดวัคซีนให้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ าหรือผู้ที่
ใช้ยากดภูมิคุ้มกันนั้น ท าให้ภูมิต่อไวรัสโควดิ-19 มีผลลดลงกว่าในคนปกติหรือไม่ 
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ชนิดของวัคซีน COVID-19 

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก มีการคิดค้นวัคซีนโควิด-19 โดยหลายบริษัทผู้ผลิต
และหลายรูปแบบ วธิีการผลติวัคซีนหรือท่ีมาของวัคซีนมีหลายวิธีการ แต่ทั้งหมดคือให้
ต่อต้านไวรัสโคโรนาซาร์โคว-ี2 (SAR-CoV-2) ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเพื่อไปก่อโรคได้ โดยท่ี
ไวรัสนี้จะมีส่วนท่ีเป็นไกลโคโปรตีนยื่นออกจากเซลล์เรียกว่าสไปค์ (Spike) จะไปจับกับ
ตัวรับ (Receptor) ท่ีอยู่บนเซลล์ในร่างกาย เช่น ท่ีทางเดินหายใจหรือล าไส้ เมื่อจับกัน
แล้วไวรัสก็จะเข้าสู่ร่างกายและไปก่อโรค โดย 4 วธิีการที่มีการผลติมากที่สุด ได้แก่ 
       1.messenger RNA (mRNA) vaccine เป็นวัคซีนที่มสี่วนที่ก ากับการสร้างโปรตีนของ
ไวรัส SAR-CoV-2 ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อฉีดวัคซีนแล้วร่างกายจะสร้างโปรตีน
ชนิดนั้นขึ้นมาและท าลาย mRNA ที่ฉีดเข้าไป จากนั้นร่างกายจะรับรู้ว่าโปรตีนที่สร้าง
ขึ้นมานั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมและจะสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมา 
      2.Viral Vector เป็นวัคซีนที่ตัดต่อทางพันธุกรรมโดยการใช้สารทางพันธุกรรมของ
ไวรัส SAR-CoV-2 ใส่เข้าไปในตัวไวรัสชนิดอื่นที่ไม่ก่อโรค (เรียกไวรัสนี้ว่า Viral Vector)                   
เมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปในร่างกายแล้ว Viral Vector จะพาเอาสารพันธุกรรมนั้นเข้าไปใน
เซลล์ของเรา ท าให้เกิดการสร้างโปรตีนที่จ าเพาะต่อเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ขึ้นมา 
จากนั้นร่างกายจะรับรู้ว่าโปรตีนที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมและจะสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันขึ้นมา 
      3.Inactivated Virus Vaccine หรือวัคซีนเชื้อตาย ผลติโดยการเลี้ยงไวรัสชนิดนี้ให้ได้
ปริมาณมากแล้วมาท าให้ตายด้วยสารเคมีหรือความร้อน เมื่อฉีดวัคซีนแล้วร่างกายจะ
รับรู้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมและจะสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมา 
       4.Protein Subunit Vaccine เป็นการผลติวัคซีนมาจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อไวรัส 
SAR-CoV-2 ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อฉีดวัคซีนแล้วร่างกายจะรับรู้ว่าเป็นสิ่ง
แปลกปลอมและจะสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมา 
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ใครควรได้รับวัคซีน 
บุคคลทั่วไปควรได้รับวัคซีน แต่ขณะนี้มีการผลติวัคซีนได้ในจ านวนจ ากัดและมีข้อมูลการ
ฉีดในประชากรบางกลุ่มเท่านั้น กรมควบคุมโรคจงึก าหนดกลุ่มเสี่ยงท่ีจะได้รับวัคซีน
ตามล าดับ เริ่มจากพื้นที่ที่มีการระบาดก่อน ได้แก่ 
    1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 
    2.ผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น 
    3.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2564 ประชากรกลุ่มนี้ฉีดวัคซีน                 
โควิด-19 ได้บางชนิดเท่านั้น) 
    4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 เช่น อสม./อสต. ทหาร ต ารวจ 
จะต้องคัดกรองผู้ท่ีเข้ามาจากต่างประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาด 
***ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการให้วัคซีนในเด็กต่่ากว่า 18 ปี หญิงต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร 
แพทย์อาจจะพิจารณาความจ่าเป็นเป็นราย ๆ ไป ถ้าเห็นว่าผู้ท่ีฉีดวัคซีนจะได้รับประโยชน์
มากกว่าความเสี่ยง 
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วัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย 
วัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2564) มี 2 ชนิดคอื 
วัคซีนป้องกันโควดิ-19 แอสตร้าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) เป็นวัคซีน
แบบ Viral Vector  ฉีดในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีดเข้ากล้ามครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร 
(แนะน าให้ฉีดบริเวณต้นแขน) โดยฉีดท้ังหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรก 4 – 12 
สัปดาห ์
CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine เป็นวัคซีนเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) 
ฉีดในผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร (แนะน าให้ฉีด
บริเวณต้นแขน) โดยฉีดท้ังหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรก 2 – 4 สัปดาห์ (ผู้ที่
อยู่บริเวณความเสี่ยงสูงหรือระบาดรุนแรงแนะน าให้ฉีดครั้งท่ี 2 ห่างจากครั้งแรก 2 
สัปดาห)์ 
***เมื่อฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิดในครั้งแรกแล้ว ควรมารับวัคซีนครั้งท่ี 2 ให้ครบถ้วนตาม
ก่าหนดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันโรค ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลประสทิธิภาพการฉีด
วัคซีนครั้งท่ี 1 และ 2 คนละชนิดกันได้ผลเป็นอย่างไร จึงยังไม่มีค่าแนะน่าในการสลับการ
ฉีดคนละยี่ห้อ และยังไม่มีข้อมูลว่าควรฉีดกระตุ้นภูมิเมื่อใดหลังจากฉีดวัคซีนครบ 2 ครั้ง
แล้ว 
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อาการข้างเคยีงทีอ่าจเกิดขึน้ 
ผู้ทีรั่บวัคซนีอาจมีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซนีหรือไม่มีกไ็ด้ อาการข้างเคียง
ทีอ่าจพบได้มีดังนี ้
อาการทีพ่บได้บ่อย ได้แก่ ปวด บวม แดง คัน หรือช า้บริเวณทีฉี่ดยา อ่อนเพลีย 
และรู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะเล็กน้อย อาการคล้ายมีไข้  คลื่นไส้ ปวดเมื่อย
กล้ามเนือ้และข้อ 
อาการทีพ่บได้ไม่บ่อยหรือพบได้น้อย เช่น มีไข้ มีก้อนทีบ่ริเวณทีฉี่ดยา เวียน
ศีรษะ มึนงง ใจส่ัน ปวดทอ้ง อาเจยีน ความอยากอาหารลดลง เหงือ่ออกมาก
ผิดปกต ิต่อมน า้เหลืองโต อาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ เจบ็คอ น า้มูก
ไหล ไอ เป็นต้น 


