
                         

แนวทางการฉดีวัคซีนปองกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผูปวยโรคระบบประสาท 

ฉบบัปรบัปรุง 26 พฤษภาคม 2564 

จัดทำโดย  

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย และ 

เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (UHosNet) 

เนื่องจากมีขอมูลและหลักฐานทางวิชาการท่ีเพิ่มมากข้ึน จึงไดมีการปรับปรุงแนวทางการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมจากฉบับ 15 

มีนาคม 2564 ดังนี้ 

1. เพิ่มรายช่ือชนิดของวัคซีนท่ีไดรับอนุญาตในประเทศไทย จากเดิม 2 ชนิด เปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดเช้ือตาย 1 

ชนิดคือ CoronaVac (Sinovac Biotech) ชนิดไวรัสเวคเตอร 2 ชนิด คือ ChAdOx1 (AstraZeneca/Oxford) 

และ Ad26.CoV2.S (Johnson & Johnson) และชนิด mRNA 1 ชนิดคือ mRNA-1273 (Moderna) 

2. เปลี่ยนคำแนะนำจากเดิมท่ีใหหลีกเล่ียงการใชวัคซีนชนิดเวคเตอร เปน สามารถเลือกใชวัคซีนชนิดเวคเตอรไดใน

ผูปวยท่ีใชยากดภูมิคุมกัน 

3. ปรับระยะเวลาการฉีดวัคซีนกอนใหยา rituximab จากเดิม 4 สัปดาห เปน 2-4 สัปดาห 

4. ปรับขอความในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีใชยาตานการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) เชน วารฟาริน 

(Warfarin) จากเดิมใหตรวจระดับ INR ถานอยกวา 3.0 ใหฉีดวัคซีนได เปน ถามีผลตรวจระดับ INR ต่ำกวา 4.0 

ภายใน 1 สัปดาห หรือมีผลระดับ INR กอนหนานี้อยูในระดับต่ำกวา 3.0 มาตลอด (ไมจำเปนตองหยุดยาหรือ

ปรับขนาดยาและไมจำเปนตองตรวจ INR กอนรับวัคซีน)  

 



จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในป พ.ศ.2563-ปจจุบัน มีผูติดเช้ือไปแลวไมนอยกวา 166 

ลานคนท่ัวโลก และ ประมาณมากกวา 100000 คนในประเทศไทย ขณะนี้ไดมีการฉีดวัคซีนในประเทศไทย และพบปญหา

เรื่องขอบงช้ี และขอควรระวังในการฉีดวัคซีนในผูปวยโรคทางระบบประสาท  ทางสถาบันประสาทวิทยาไดรวมกับสมาคม

ประสาทวิทยาแหงประเทศไทย และเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ไดจัดทำแนว

ทางการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

วัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในปจจุบัน แบงเปน  

1. วัคซีนชนิดเช้ือตาย ไดแก CoronaVac (Sinovac Biotech), BBIBP-CorV (Sinopharm 1/2) 

2. วัคซีนชนิดไวรัสเวคเตอร ไดแก ChAdOx1 (AstraZeneca/Oxford), Gam-COVID-Vac (Sputnik V), 

Ad26.CoV2.S (Johnson & Johnson)   

3. วัคซีนชนิด mRNA ไดแก BNT162b2 (Pfizer-BioNtech), mRNA-1273 (Moderna), CVnCoV 

(CureVac/GlaxoSmithKline) 

4. วัคซีนชนิดสวนประกอบของโปรตีน ไดแก NVX-CoV2373 (Novavax) 

5. วัคซีนชนิดเช้ือเปนออนฤทธิ์ (live-attenuated) ยังไมมีวัคซีนชนิดนี้สำหรับ COVID 19   

การฉีดวัคซีนในผูปวยโรคทางระบบประสาทจำแนกตามกลุมอาการของโรค 

ผูปวยโรคระบบประสาทท่ีมีอาการเรื้อรัง (Chronic neurological disease) มักมีความพิการ ชวยเหลือตัวเองได

นอย ไดแก โรคหลอดเลือดสมอง โรคท่ีมีผลตอการเรียนรู เชน Cerebral palsy หรือ Down’s syndrome โรคปลอก 

ประสาทอักเสบหรือโรคระบบประสาทภูมิคุมกันอื่น ๆ  โรคลมชัก โรคสมองเส่ือม โรคพารกินสัน โรคเซลประสาทส่ังการ

เส่ือมตัว โรคเสนประสาทและกลามเนื้อท่ีเกิดจากพันธุกรรมหรือการเส่ือม หรือผูปวยท่ีมีภาวะทุพพลภาพของระบบ

ประสาท จัดเปนกลุมท่ีมีความเส่ียงสูงหากมีการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ผูปวยโรคประสาท สวนใหญ

จำเปนตองไดรับยารักษาตอเนื่อง และบางรายไดรับยากดภูมิคุมกัน หรือยาท่ีมีความเส่ียงตอเลือดออก การฉีดวัคซีน

ปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความซับซอนยุงยากกวาโรคอื่น ๆ แตเปนกลุมผูปวยท่ีมีความจำเปนตอการ

ไดรับวัคซีน จึงมีขอควรระมัดระวังหรือขอควรพิจารณาดังตอไปนี้ 

1. โรคระบบประสาทภูมิคุมกัน  

ในผูปวยท่ีเคยไดรับการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทภูมิคุมกัน เชน สมองอักเสบจากภูมิคุมกันผิดปกติ 

(autoimmune encephalitis), โรคปลอกประสาทสวนกลางอักเสบ ไดแก มัลติเพิลสเคอโรสิส (Multiple 

Sclerosis; MS) และ นิวโรมัยอิลัยติสออฟติกา (Neuromyelitis optica; NMO), โรคไขสันหลังอกัเสบ 

(myelitis), โรคเสนประสาทอักเสบแบบเฉียบพลัน (Acute polyneuropathy, Guillain-Barre Syndrome), 



โรคเสนประสาทอักเสบแบบเรื้อรัง (Chronic polyneuropathy, CIDP), โรคกลามเนื้ออักเสบ (Myositis), โรค

เสนประสาทใบหนาคูท่ี  7 อักเสบ (Bell’s palsy) หรือเสนประสาทสมองอักเสบ (cranial neuritis)     ไมเปน

ขอหามในการฉีดวัคซีนแตอยางใด  ณ ขอมูล 20 พฤษภาคม 2564 มีวัคซีนอยู 4 ชนิดท่ีข้ึนทะเบียนในประเทศ

ไทย คือ ชนิดเช้ือตาย 1 ชนิดคือ CoronaVac (Sinovac Biotech) ชนิดไวรัสเวคเตอร 2 ชนิด คือ ChAdOx1 

(AstraZeneca/Oxford) และ Ad26.CoV2.S (Johnson & Johnson) และชนิด mRNA 1 ชนิดคือ mRNA-

1273 (Moderna) จึงมีคำแนะนำการเลือกใชวัคซีนดังนี ้

1.1 วัคซีนชนิดเช้ือตาย เชน CoronaVac (Sinovac Biotech), BBIBP-CorV (Sinopharm 1/2)  ชนิด mRNA 

เชน BNT162b2 (Pfizer-BioNtech), mRNA-1273 (Moderna) และชนิดสวนประกอบของโปรตีน เชน 

NVX-CoV2373 (Novavax) วัคซีนท้ังสามชนิดนี้สามารถใหไดในผูปวยท่ีใชยากดภูมิคุมกัน  

1.2 วัคซีนชนิดไวรัสเวคเตอร เชน ChAdOx1 (AstraZeneca/Oxford) และ Ad26.CoV2.S (Johnson & 

Johnson) จากเอกสารคำแนะนำการใชวัคซีนท่ีออกโดยสมาคมประสาทวิทยาเดือนมีนาคม 2564 ไดแนะนำ

ใหหลีกเล่ียงการใชวัคซีนชนิดนี้ในผูปวยท่ีใชยากดภูมิคุมกัน แตเนื่องจากรายงานผลการวิจัยเพิ่มเติมในกลุม

ผูปวยท่ีไดรับวัคซีน ขณะรับการรักษาดวยยากดภูมิคุมกัน หรือผูท่ีมีภูมิคุมกันบกพรอง ไมพบผลขางเคียง

รุนแรงและสามารถรับยากดภูมิคุมกันไดอยางปลอดภัย จึงแนะนำวาวัคซีนชนิดนี้สามารถใหไดในผูปวยโรค

ระบบประสาทภูมิคุมกันท่ีใชยากดภูมิคุมกัน 

1.3 วัคซีนชนิดเช้ือเปนออนฤทธิ์ (ปจจุบันยังไมมีวัคซีนชนิดนี้สำหรับปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019) หาม

ใหในผูปวยท่ีใชยากดภูมิคุมกันทุกกรณี 

 

 

 

 

ขอพึงระวงัในการฉีดวัคซีนปองกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในผูปวยโรคทางระบบประสาทท่ีไดรับยากด

ภูมิคุมกัน 

1. ในกรณีท่ีผูปวยเพิ่งมีอาการหรืออาการยังไมคงท่ี (recent attack) หรือยังมีอาการท่ีอันตรายตอชีวิต (life-

threatening) ใหรอจนกวาอาการจะคงท่ีจึงจะฉีดวัคซีน ท้ังนี้ไมมีขอกำหนดเวลาท่ีชัดเจน ใหแพทยเปนผู

พิจารณาเปนราย ๆ ไป โดยอาจอาศัยขอพิจารณาดังนี ้

1.1. อาการทางระบบประสาทคงท่ีอยางนอย 4 สัปดาห  

1.2 หากผูปวยไดรับยากดภูมิขนาดสูง เชน ยาเพร็ดนิโซโลนท่ีมากกวา 20 มิลลิกรัมตอวันหรือเทียบเทา ให

ฉีดวัคซีนหลังการใหยาสเตียรอยดโดสสุดทายประมาณ 5 วันรวมกบัพิจารณาอาการของตัวโรคตามขอ 1.1.1 



1.3 หากผูปวยไดรับยา Intravenous immunoglobulin (IVIG) สามารถฉีดวัคซีนไดโดยตัวยาไมมีผลตอ

วัคซีน ระยะเวลาในการฉีดวัคซีนข้ึนกับอาการของตัวโรคตามขอ 1.1 

2. ในกรณีท่ีผูปวยมีอาการคงท่ี และมีการใชยากดภูมิคุมกัน (immunosuppressive drugs) หรือยาปรับ

ภูมิคุมกัน (immunomodulating drugs)  สามารถฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได 

โดยมีขอพิจารณาดังนี้ 

2.1 ยาเพร็ดนิโซโลนท่ีนอยกวา 20 มิลลิกรัมตอวันหรือเทียบเทากับ, ยา azathioprine, ยา 

mycophenolate, ยา IVIG, ยา cyclophosphamide ชนิดกิน สามารถใหการฉีดวัคซีนโดยไม

ตองหยุดยา หากเปนกรณีท่ีเปนการเร่ิมยากดภูมิคุมกันคร้ังแรกและอาการผูปวยคงท่ีพอท่ีจะรอได 

ใหวางแผนการฉีดวัคซีนกอนเร่ิมยากดภูมิคุมกัน 2 สัปดาห (สำหรับยาเพร็ดนิโซโลนท่ีมากกวา 20 

มิลลิกรัมตอวันหรือเทียบเทา ในผูปวยท่ีอาการคงท่ีและอยูในชวงท่ีกำลังลดปริมาณสเตียรอยด 

สามารถใหการฉีดวัคซีนไดเชนกัน)  

2.2 ยา methotrexate ใหหยุดยา methotrexate 1 สัปดาหหลังการฉีดวัคซีนในแตละครั้งแลวจึงให

ยาตอตามปกติ (ผูปวยมีอาการจากตัวโรคท่ีใชยา methotrexate คงท่ี) 

2.3 ยา cyclophosphamide ชนิดฉีดเขาหลอดเลือดดำ ใหวางแผนการฉีดวัคซีนกอนเร่ิมใหยา 

cyclophosphamide 1 สัปดาห ในกรณีท่ีสามารถทำได 

2.4 ยา Rituximab หรือยาท่ีตาน CD20 (anti-CD20) ใหวางแผนการฉีดวัคซีนกอนใหยา rituximab 

ประมาณ 2-4 สัปดาห หรือหากไดยา rituximab ไปแลว ใหวางแผนการฉีดวัคซีนหลังการใหยา 

rituximab ไปแลวอยางนอย 4-12 สัปดาห 

2.5 ยาท่ีใชสำหรับรักษาโรค Multiple sclerosis ไดแก Interferon-beta, Glatiramer acetate, 

Dimethyl fumarate, Teriflunomide, Fingolimod, Natalizumab สามารถฉีดวัคซีนไดโดยไม

จำเปนตองหยุดยา    ยกเวนในกรณีของ fingolimod หากเปนการเริ่มยาครั้งแรกใหวางแผนการ

ฉีดวัคซีนโดสท่ี 2 กอนการเร่ิมยา fingolimod อยางนอย 4 สัปดาห 

2.6 ยาท่ีใชสำหรับรักษาโรค Multiple sclerosis ไดแก Cladribine, Alemtuzumab  ใหวางแผนการ

ฉีดวัคซีนโดสท่ี 2 กอนการเร่ิมยาดังกลาว อยางนอย 4 สัปดาห หากผูปวยใชยาดังกลาวอยูแลว 

ใหวางแผนการฉีดวัคซีนหลังการใหยาดังกลาวโดสสุดทาย ไปแลวอยางนอย 12-24 สัปดาห   

2.7 หลังการฉีดวัคซีนอาจมีไข ปวดกลามเนื้อ ซึ่งไขอาจทำใหอาการบางอยางของโรคปลอกประสาท

อักเสบแยลง (pseudorelapse) ใหรักษาแบบประคับประคองเชน รับประทานยาลดไข หากไขลงดี 

แตอาการทางระบบประสาทยังไมดีข้ึน ควรรีบพบแพทย 



2.8 ในผูปวยกลุมนี้มีความจำเปนจะตองปรึกษาแพทยกอนฉีดวัคซีน เพื่อทำความเขาใจเรื่องตัวโรคกับ

การฉีดวัคซีน รวมถึงการพิจารณาวาตัวโรคดังกลาวอยูในชวงท่ีสงบแลวหรือไม นอกจากนี้การท่ี

ผูปวยไดรับยากดภูมิคุมกันหรือยาปรับภูมิคุมกัน อาจทำใหการตอบสนองตอการสรางภูมิคุมกันหลัง

ฉีดวัคซีนไมดีเทาคนปกติ จึงมีความจำเปนท่ีหลังการฉีดวัคซีนแลว จะตองระมัดระวังตนเองจากการ

ติดเช้ือ โดยปฏิบัติตัวดานสุขอนามัยตามคำแนะนำมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและองคการ

อนามัยโลก เชน หมั่นลางมือ เวนระยะหาง หรือการสวมใสแมส และหลีกเล่ียงการไปในท่ีชุมชุน

แออัด  ยังไมมีคำแนะนำในการตรวจหาภูมิคุมกันตอเช้ือโควิดหลังการฉีดวัคซีน หรือการฉีดวัคซีน

ซ้ำ 

 

3 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  

ไมเปนขอหามในการฉีดวัคซีน ยกเวน ผูปวยท่ีอาการยังไมคงท่ีหรือยังมีอาการท่ีอันตรายตอชีวิต (life-

threatening) เนื่องจากผูปวยกลุมนี้ถือเปนกลุมเส่ียงสูงจะมีอาการรุนแรง หากมีการติดเช้ือจึงถือเปนกลุมท่ีมี

ความจำเปนตองไดรับวัคซีนกอนกลุมอื่น ในกรณีท่ีรับประทานยาตานการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) 

เชน วารฟาริน (Warfarin) ถามีผลตรวจระดับ INR ต่ำกวา 4.0 ภายใน 1 สัปดาห หรือมีผลระดับ INR กอนหนา

นี้อยูในระดับต่ำกวา 3.0 มาตลอด (ไมจำเปนตองหยุดยาหรือปรับขนาดยาและไมจำเปนตองตรวจ INR กอนรับ

วัคซีน) แตสำหรับยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุมใหมชนิดรับประทาน (Novel Oral Anticoagulant; NOAC) 

เชน Dabigatan, Rivaroxaban, Apixaban และ Edoxaban และยาตานเกล็ดเลือดเชน Aspirin, 

Clopidogrel, Cilostazol สามารถฉีดวัคซีนได ควรใชเข็มขนาดเล็ก 25G หรือ 27G และไมควรคลึงกลามเนื้อ

หลังฉีดวัคซีน และควรกดตำแหนงท่ีฉีดหลังการฉีดยานานกวาปกติประมาณ 5 นาที หรือจนกวาจะแนใจวาไมมี

เลือดออกผิดปกติ 

 

4 โรคลมชัก 

ไมเปนขอหามในการฉีดวัคซีน ยังไมมรีายงานวาการฉีดวัคซีนจะทำใหโรคลมชักแยลง ผูปวยโรคลมชักสามารถ

ไดรับการฉีดวัคซีนไดหากไมมีขอหามอื่น ๆ แตหลังการฉีดวัคซีนอาจมีไข และไขอาจเปนตัวกระตุนใหเกิดอาการ

ชักได 

5 โรคทางระบบประสาทอื่น ๆ  เชน โรคพารกนิสัน โรคสมองเส่ือม โรคเซลประสาทส่ังการเส่ือมตัว โรคเสนประสาท

และกลามเนื้อท่ีเกิดจากพันธุกรรมหรือการเส่ือม ไมเปนขอหามในการฉีดวัคซีน 
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