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วัคซีนต้าน
ไวรัสโควิด-19



ประโยชน์ของการฉีดวัคซีน
ต้านไวรัสโควิด-19 มีอะไรบา้ง

ท ำให้ผู้ที่รับวัคซีนเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
ถ้ำติดเชื้ออีกก็จะไม่เจ็บป่วยรุนแรง ไม่ถึงกับรักษำ

ในหออภิบำลไอซียู และไม่ตำยจำกกำรติดเชื้อแม้จะได้รับ
วัคซีนเพียงเข็มแรก และอำจจะท ำให้ไม่ติดเชื้อ/แพร่เชื้อ

ไม่แพร่กระจำยเชื้อไปยังคนอื่นได้หรือแพร่เชื้อได้
ในระยะเวลำสั้นๆ เท่ำนั้น
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การฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 
ป้องกันการเจ็บป่วย และการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ได้ไหม

วัคซีนในปัจจุบันป้องกันโรคจำกเชื้อไวรัสโควิด-19
ได้หลำยสำยพันธุ์ แต่เชื้อกลำยพันธ์ใหม่บำงสำยพันธ์ เช่น 
B1617, B117, B1351 และ P1 อำจจะป้องกันได้น้อยลง 
อย่ำงไรก็ตำม กำรฉีดวัคซีนที่มีอยู่จะท ำให้ร่ำงกำยคุ้นเคย
กับเชื้อ และพอจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ช่วยป้องกันได้บ้ำง
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ถ้าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19
ป้องกันการเจ็บป่วย และการติดเชือ้
กลายพันธุ์ได้น้อยลง เราจะป้องกัน

ตนเองให้ดีขึ้นอีกได้อย่างไร

ถ้ำภูมิคุ้มกันจำกวัคซีนมีประสิทธิภำพลดลงในกำรต่อต้ำนเชื้อกลำยพันธ์ 
กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรอยู่ระยะห่ำงและไม่อยู่ในหมู่คนมำกเกิน 
10 คนขึ้นไป หรือไม่อยู่นำนเกิน 15 นำทีในห้องที่แออัด จะช่วยให้

ร่ำงกำยของผู้ที่เคยฉีดวัคซีนมำแล้วต่อต้ำนเชื้อกลำยพันธุ์ได้ดีขึ้น เพรำะ
หำกได้รับเช้ือ เรำจะได้รับเชื้อครั้งละน้อยมำกจนเชื้อไม่สำมำรถก่อโรค
รุนแรงได้ในเวลำอันสั้น ภูมิคุ้มกันจะเกิดตำมมำทันและมำท ำลำยเชื้อ

ก่อนที่เชื้อกลำยพันธุ์จะลุกลำมก่อโรคได้รุนแรง
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ประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิด
แตกต่างกันมากจริงหรือไม่ และใชต้ัวเลข
จากการศึกษามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของวัคซีนได้หรือไม่

วัคซีนแต่ละชนิดจะมีตัวเลขที่แสดงประสิทธิภำพในกำรต่อต้ำนโรคจำกกำรศึกษำวิจัย
ในระยะที่สำม แต่ยังไม่สำมำรถน ำตัวเลขดังกล่ำวมำเปรียบเทียบประสิทธิภำพโดยตรง
ระหว่ำงวัคซีนได้จนกว่ำมีกำรน ำวัคซีนทั้งสองชนิดมำทดสอบในประชำกรกลุ่มเดียวกัน 

ในพื้นที่เดียวกันและในเวลำเดียวกันที่มีเชื้อสำยพันธุ์ชนิดหนึ่งก ำลังระบำดอยู่
แม้แต่วัคซีนชนิดเดียวกันเช่น วัคซีนซิโนแวค ยังมีตัวเลขของประสิทธิภำพแตกต่ำงกัน

ในพื้นที่ต่ำงกัน เช่น ในประเทศบรำซิลป้องกันโรคได้ร้อยละ 50.3 ในประเทศตุรกี
ได้ร้อยละ 91.3 ในประเทศอินโดนีเซียได้ร้อยละ 65.3 ในประเทศชิลีได้ร้อยละ 67

ในประเทศภูฐำนได้ร้อยละ 78 แต่วัคซีนทุกชนิดป้องกันกำรตำยจำกโรคได้สูงมำกถึง
ร้อยละ 90 หรือถึง 100 ใกล้เคียงกัน
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ถ้าวัคซีนป้องกันการเจ็บป่วยจากเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทุกสายพันธุ์ได้ไมห่มด

ท าไมเรายังต้องฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กำรฉีดวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะท ำให้ร่ำงกำยเกิดภูมิคุ้มกันต่อต้ำนเชื้อสำยพันธุ์
ทีร่ะบำดอยู่ในประเทศไทย นอกจำกนี้อำจจะเร่งให้ร่ำงกำยรีบสร้ำงภูมิคุ้มกันท่ียังมีน้อย
อยู่กับสำยพันธุ์ที่เพิ่งกลำยพันธุ์ได้บ้ำงหำกเรำได้รับเชื้อกลำยพันธุ์ใหม่จ ำนวนน้อยเข้ำสู่

ร่ำงกำย จะยังช่วยให้ร่ำงกำยของผู้ที่รับวัคซีนมำแล้วคุ้นเคยกับเชื้อและสร้ำงภูมิคุ้มกันได้
รวดเร็วทันกำลมำต่อสู้กับเชื้อกลำยพันธุ์สำยพันธ์ุใหม่ เพรำะถึงเป็นเชื้อกลำยพันธุ์สำย

พันธุ์ใหม่ก็ต้องมีสภำพของเชื้อเดิมอยู่ด้วย กำรฉีดจึงยังดีกว่ำผู้ที่ไม่เคยฉีดหรือไม่เคยเจอ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ใด ๆ มำก่อน นอกจำกนี้ วัคซีนรุ่นใหม่ที่จะออกสู่ตลำดในอนำคต

จะท ำให้ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนหรือติดเชื้อมำก่อนเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีมำกขึ้นและสร้ำงได้เร็วขึ้น 
อย่ำงไรก็ตำมเพื่อกำรป้องกันโรคให้ดียิ่งขึ้นและไม่ให้ป่วยหนัก

จึงแนะน ำให้สวมหน้ำกำกอนำมัยและใช้วิถีชีวิตใหม่อย่างเข้มข้นร่วมด้วย
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วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19
มกีีช่นิด อะไรบ้าง

วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 แบ่งตามองค์การอนามัยโลกออกเป็น 4 ชนิด

o ชนิดที่ 1 วัคซีนชนิดที่ใช้เชื้อไวรัสตัวตำยทั้งตัว เช่น ซิโนแวค
o ชนิดที่ 2 วัคซีนชนิดที่ใช้สำรพันธุกรรมได้แก่ วัคซีน-ดีเอ็นเอ (DNA) หรือเอ็ม

อำร์เอ็นเอ (messenger RNA หรือ mRNA) และมีไวรัสพำหะน ำสำร
พันธุกรรมเข้ำเซลล์มนุษย์ (Recombinant viral vector vaccines) 
เช่น แอสตร้า เซเนก้า, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

o ชนิดที่ 3 วัคซีนชนิดที่ใช้สำรพันธุกรรมได้แก่ วัคซีนดีเอ็นเอ (DNA) หรือเอ็ม
อำรเ์อ็นเอ (messenger RNA หรือ mRNA) และสำรน ำ mRNA เข้ำ
เซลล์มนุษย์ เช่น ไฟเซอร์, โมเดอร์นา

o ชนิดที่ 4 วัคซีนชนิดที่ใช้โปรตีนส่วนที่เป็นหนำมของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผสมกับ
สำรเร่งภูมิคุ้มกัน (adjuvant) เช่น โนวาแวค
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ถ้าฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19
ชนิดหน่ึงแล้ว จะฉีดชนิดอื่น

ไดอ้ีกไหม

แนะน ำว่ำ ฉีดวัคซีนชนิดแรกให้ครบตำมก ำหนดก่อน 
หำกเข็มที่สองหำวัคซีนเดิมมำฉีดไม่ได้ ค่อยพิจำรณำ

วัคซีนชนิดอื่นซึ่งสำมำรถทดแทนกันได้
ถ้ำมีกำรฉีดวัคซีนเข็มที่สำม น่ำจะเป็นวัคซีนที่

แตกต่ำงวัคซีนชนิดแรกได้
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เคยป่วยเป็น
โรคโควิด-19 มาแล้ว
จะฉีดวัคซีนได้ไหม

หำกหำยป่วยจำกโรคโควิด-19
มำแล้วจนเป็นปกติดีมำแล้ว อย่างน้อย 2 เดือน

สำมำรถฉีดวัคซีนได้ 1 เข็ม
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เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
(อาการข้างเคียงและอาการแพ)้
ทีพ่บได้จากการฉีดวัคซีนต้าน

ไวรัสโควิด-19 มีอะไรบ้าง

1. อำกำรข้ำงเคียงเฉพำะที่ (ตรงกล้ำมเนื้อที่ฉีดวัคซีน)

2. อำกำรข้ำงเคียงทั่วร่ำงกำย (ตำมระบบ)

3. อำกำรแพ้วัคซีน

9



1.
อาการข้างเคียงเฉพาะที่

(ตรงกล้ามเนื้อที่ฉีดวัคซีน)

หลังฉีดใน 1-3 ชั่วโมงแรก อำจจะรู้สึกตึง
ที่ต้นแขน ต่อมำ รู้สึกเจ็บเล็กน้อยที่ต้นแขนได้ 

ต้นแขนจะไม่บวมหรือบวมจนเห็นชัดเจน
จะไม่รู้สึกเจ็บเมื่อลูบผ่ำนผิวหนัง

ตรงต ำแหน่งที่ฉีดวัคซีน
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2.
อาการข้างเคียงทั่วร่างกาย

(ตามระบบ)

หลังฉีดได้ 24 ชั่วโมง อำจจะมีไข้ต่ ำ ๆ ไปถึงสูงได้ ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อตำมแขน ขำ รู้สึกอ่อนเพลียเล็กน้อย

รู้สึกไม่ค่อยสบำย เบื่ออำหำรเล็กน้อย อำกำรเหล่ำนี้แสดงว่ำ
ภูมิคุ้มกันของเรำถูกกระตุ้นจำกกำรฉีดวัคซีนและร่ำงกำยก ำลัง

สร้ำงภูมิคุ้มกัน บรรเทาอาการเหล่านี้ได้ด้วยการกินยาพาราเซตามอล
(500 มก. ในผู้ใหญ่) ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-3 ครั้งก็น่ำจะพอ

โดยทั่วไปอำกำรเหล่ำนี้เกิดไม่นำนเกิน 3-5 วัน ผู้ที่ได้รับกำรฉีดเข็ม
ทีส่อง อำจจะมีอำกำรข้ำงเคียงรุนแรงมำกขึ้นบ้ำง

แตจ่ะไม่ได้มีมำกมำยจนผิดปกติ
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3.
อาการแพ้วัคซีน

อำกำรแพ้เป็นเรื่องสุดวิสัยและเป็นเฉพำะตัว
ของแต่ละบุคคลที่ไม่อำจคำดกำรณ์ไดว้่ำ

จะเกิดหรือไม่ อำจจะแพ้ที่ตัวไวรัส
หรือส่วนประกอบของตัวไวรัส

หรือแพ้ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ผสมกับไวรัส
หรือส่วนประกอบของไวรัสเพื่อท ำเป็นวัคซีน
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อาการแพ้รุนแรงที่เกิดใน 30 นาทีแรกหลังฉีดวัคซีน
o อำจจะหำยใจล ำบำก, แน่นหน้ำอก ใจสั่น กระวนกระวำยจำกหลอดลมตีบ ริมฝีปำก ลิ้นหรือล ำคอบวม บำงรำย

เกิดลมพิษที่ผิวหนัง พบได้ประมำณ 5 รำยในกำรฉีดหนึ่งล้ำนคนส ำหรับผู้ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ มักพบในเพศหญิง
และเคยมีประวัติแพ้อำหำรหรือสำรอื่น ๆ แบบมีลมพิษหรือแน่นหน้ำอกมำก่อน ดังนั้น หลังฉีด 30 นำทีแรก ให้ผู้
ถูกฉีดนั่งและมีกำรเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิดจำกแพทย์ พยำบำล 

o บำงรำยมีอำกำรเด่นชัดของระบบประสำท เช่น อำกำรชำครึ่งซีก แขน ขำอ่อนแรง พูดไม่ชัด ปำกเบี้ยวคล้ำยคลึง
กับโรคหลอดเลือดทำงสมอง ดังที่เป็นข่ำวในบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนทำงกำรแพทย์ 6 รำยที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคและ
ในที่อื่น (ฉีดวัคซีนชนิดนี้ไปแล้ว 600,000 รำย) กำรตรวจเอกซเรย์สมองด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำไม่พบ
ควำมผิดปกติของเนื้อสมอง มีหนึ่งรำยสงสัยว่ำ หลอดเลือดสมองหดตัวชั่วครำวท ำให้เกิดอำกำรดังกล่ำว อย่ำงไรก็
ตำม พบว่ำ ผู้ที่เกิดอำกำรเหล่ำนี้เป็นชั่วครำวและหำยกลับมำเป็นปกติภำยใน 1 ถึง 3 วัน อำกำรในกลุ่มนี้อำจจะ
แยกยำกออกจำกกลุ่มที่มีสำเหตุจำกควำมตื่นเต้น เครียด วิตกกังวล หรือกลัวเข็มหรือกำรฉีดวัคซีน (คล้ำยๆ กับ
คนที่เห็นเลือดหรือถูกเจำะเลือดแล้วเป็นลมเกือบจะทันที พบได้ถึงร้อยละ 1 ถึง 3 ของผู้ถูกฉีดยำหรือวัคซีนในคน
อำยุน้อย ต้องให้นอนพัก ดมยำดมกระตุ้นแล้วจะหำยเป็นปกติ) องค์กำรอนำมัยโลกตั้งชื่อภำวะนี้ในคนกลุ่มนี้ว่ำ 
Immunization Stress-Related Responses (ISRR) อำกำรที่เกิดจำกควำมเครียดแบบนี้หลังกำรฉีดวัคซีนมัก
พบในคนอำยุน้อย ควำมเครียด วิตกกังวลจะกระตุ้นระบบประสำทอัตโนมัติ ท ำให้เกิดอำกำรดังกล่ำวแต่แก้ไขง่ำย 

o ตัวอย่ำงของกำรแพ้ในระบบประสำท เกิดที่โรงพยำบำลระยองระหว่ำงวันที่ 5-9 เมษำยน 2564 มีกำรฉีดวัคซีนให้
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 3,029 รำยพบอำกำรแพ้ดังกล่ำวภำยหลังฉีดวัคซีน 72 รำย(ร้อยละ 2.37) ในจ ำนวนนี้
เป็นอำกำรไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรงที่เรียกว่ำ Serious AEFI จ ำนวน 6 รำย ทุกรำยเป็นเพศหญิง สัญชำติไทย
อำยุระหว่ำง 21-54 ปี  ทั้ งหมดรับกำรฉีดวัคซีน CoronaVac ของบริษัทซิโนแวค เลขที่ผลิต Lot No. 
J202103001m6dik เดียวกัน จ ำนวน 76 กล่อง วันหมดอำยุคือวันที่ 1 กันยำยน 2564

การเตรียมตัวก่อนการได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันอาการดังกล่าวประกอบด้วย การพักผ่อนให้เต็มที่
ดื่มน้้าให้เพียงพอ และท้าสภาพจิตใจให้ผ่อนคลาย ให้ผู้ถูกฉีดวัคซีนนั่งให้สบายขณะฉีดวัคซีน

เพื่อป้องกันการเป็นลมและล้มลงบนพื้น
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อาการแพ้ที่เกิดหลัง 30 นาทีแรกจนถึงสามหรือสี่สัปดาห์หลังการฉดีวัคซีน

o บำงรำยมีผื่นตำมผิวหนัง มีไข้ ปวดเมื่อยตำมตัวนำน 3-6 วัน
o มีน้อยรำยมำก ๆ ที่ท ำให้เกิดกลุ่มอำกำรล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดด ำหรือแดงในสมองหรือช่องท้อง เกล็ดเลือด

ต่ ำ มีเลือดออกในสมอง บำงรำยมีเนื้อสมองตำย มีจุดเลือดออกตำมผิวหนังหรือในร่ำงกำย มักพบในเพศหญิง
อำยุต่ ำกว่ำ 60 ปี และเกิดภำยใน 3 สัปดำห์ พบครั้งแรกหลังฉีดวัคซีนแอสตร้ำ เซเนก้ำ ต่อมำพบในวัคซีนจอห์น
สันแอนด์จอห์นสัน บำงรำยมีอำกำรชัก กลุ่มอำกำรนี้มีชื่อว่ำ vaccine-induced immune thrombotic 
thrombocytopenia (VITT) ผู้ที่แพ้จนเกิดกลุ่มอำกำรนี้มีระดับแอนติบอดีสูงต่อเกล็ดเลือด (สำร PF4–
polyanion complexes) จนเกล็ดเลือดถูกท ำลำยและเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดด ำในสมองและช่องท้อง
บำงแห่งใช้ชื่อว่ำ Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT) ให้ถือว่ำ อำกำร
แพ้แบบนี้เป็นเหตุสุดวิสัย พบได้ในผู้ฉีดวัคซีนประมำณ 1 รำยใน 125,000 ถึงหนึ่งล้ำนคน ไม่มีรำยใดติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 มำก่อนและไม่เคยรับยำต้ำนเลือดแข็งเฮปำรีน(heparin)มำก่อนซึ่งเป็นยำที่กระตุ้นให้เกิดภำวะนี้ได้ด้วย 
• ข้อมูลจนถึงปลำยเดือนเมษำยน พบอุบัติกำรณ์กำรเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดด ำในสมองและช่องท้อง

จำกกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยออกฟอร์ด จำกกำรฉีดวัคซีน mRNA ดังนี้
 0.4 รำยต่อล้ำนคนในประชำกรปกติทั่วไป
 4 รำยต่อหนึ่งล้ำนคนที่ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์
 4 รำยต่อหนึ่งล้ำนคนที่ฉีดวัคซีนของโมเดอนนำ
 5 รำยต่อหนึ่งล้ำนคนที่ฉีดวัคซีนของแอสตร้ำ เซเนก้ำ
 39 รำยต่อหนึ่งล้ำนคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

o ผูท้ี่เคยแพ้วัคซีนอย่ำงรุนแรงและเคยป่วยเป็นแขนขำเป็นอัมพำตนำน 7 ถึง 10 วันขึ้นไป (กลุ่มอำกำรกิลแลง-บำร์
เร, Guillan Barre Syndrome หรือ GBS) อำจจะพิจำรณำเลื่อนกำรฉีดวัคซีนไปก่อน จนกว่ำจะมีข้อมูลเพิ่มเติม
ในด้ำนควำมปลอดภัยในเรื่องนี้จำกกำรฉีดวัคซีน

o ประเทศอิสรำเอลมีกำรฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไปแล้วมำกกว่ำ 5 ล้ำนโดส แล้วเริ่มมีรำยงำนว่ำ พบกล้ำมเนื้อหัวใจ
อักเสบในผู้ถูกฉีด 62 รำย และ 56 จำก 62 รำยเกิดหลังกำรฉีดเข็มที่สอง ส่วนมำกพบในเพศชำยอำยุน้อยกว่ำ 30 
ปี ก ำลังสอบสวนว่ำ กล้ำมเนื้อหัวใจอักเสบสัมพันธ์โดยตรงกับกำรฉีดวัคซีนของไฟเซอรห์รือไม่
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ผู้ที่มีโรคประจ าตัวอื่น ๆ เช่น เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ภูมิคุ้มกันต ่า ฯลฯ

เคยแพ้ยา ฉีดวัคซีนได้หรือไม่

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ หำกโรคเดิมสงบอยู่ตัวหรือใชย้ำ
ควบคุมในขนำดต่ ำมำนำนอย่ำงน้อย 1 เดือน

จนโรคคงตัวแล้ว สำมำรถฉีดวัคซีนได้ ผู้ที่เคยแพ้ยำ
สำมำรถฉีดได้ แนะน ำให้แจ้งแพทย์ พยำบำล

ทรำบก่อนว่ำเคยแพ้สำรอะไรและมีอำกำรอย่ำงไร
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ผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ได้
และให้เลื่อนการฉีดออกไปก่อน

คือใครบ้าง

หญิงตั้งครรภ์ในสำมเดือนแรก เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี
และผู้ป่วยที่มีกำรก ำเริบของโรคเดิม โรคมะเร็ง

และควบคุมโรคยังไม่ได้ หรือมีไข้สูง
ป่วยไม่สบำยมำก ให้เลื่อนกำรฉีดวัคซีนออกไปก่อน



ในขณะท่ีโรคโควิด-19 ก ำลังระบำดหนักทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ
และมีสำยพันธุ์ใหม่ระบำด ประชำชนควรรีบฉีดวัคซีนต้ำนไวรัสโควิด-19 “เพื่อชำติ”
อย่ำงเร่งด่วน ท่ำนจะฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้ตำมข้อก ำหนดของวัคซีน ท่ำนที่มีประวัติ

แพ้ยำหรืออำหำรอย่ำงรุนแรง แนะน ำให้แจ้งแพทย์/พยำบำลก่อนจะฉีดวัคซีน
เด็กเล็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปีและหญิงตั้งครรภ์ใน 3 เดือนแรกควรเลื่อนกำรฉีดวัคซีน

ออกไปก่อน หลังฉีดวัคซีนแล้วให้นั่งพักเฝ้ำระวังตนเองเป็นเวลำ 30 นำทีอำกำรแพ้
ทีเ่กิดขึ้นใน 7 ถึง 14 วันหลังฉีดวัคซีน ก็ต้องแจ้งแพทย์/พยำบำลเช่นกัน ภำวะลิ่ม
เลือดอุดตันและอำกำรแขนขำชำหรืออ่อนแรงเป็นภำวะแทรกซ้อนที่เกิดน้อยมำก
และสำมำรถแก้ไขได้ ในอนำคตอันใกล้ จะมีกำรบริหำรวัคซีนต้ำนไวรัสโควิด-19

ผ่ำนทำงกำรสูดดมหรือสูดพ่นผ่ำนรูจมูกซึ่งจะสะดวกและได้ผลดีมำกขึ้นอีก
แม้จะฉีดวัคซีนครบแล้วยังต้องใช้วิถีชีวิตใหม่อย่ำงเข้มข้น (new normal plus)
ต่อไปก่อนอีกอย่ำงน้อย 6 เดือน กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรลดเวลำเข้ำไปใน
ชุมชนสำธำรณะ (ไม่เกิน 15 นำทียิ่งด)ี กำรล้ำงมือ กำรหลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปห้อง
ทีอ่ำกำศไม่ถ่ำยเท จะท ำให้เรำไม่ติดเชื้อหรือไม่เจ็บป่วยรุนแรง หวังว่ำทุกท่ำนจะ
ปลอดภัยจำกโรคโควิด-19 และได้รับวัคซีนต้ำนไวรัสโควิด-19 โดยเร็วทุกท่ำนครับ

โดยสรุป
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บทความโดย
ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี

กรรมการแพทยสภา (วาระ พ.ศ.2564-2565)

นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (วาระ พ.ศ.2563-2564)
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