
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมลูอ้างอิง: Phase I/II/II trial overseas (Study C4591001), and Phase I/II trial in Japan (Study C4591005) 

 

 

 

 

หลงัฉีดวคัซีนแล้ว โปรดนัง่พกัเพื่อสงัเกตอาการ 15 นาท ีขึน้ไปภายในบริเวณสถานที่ฉีดวคัซีน 

(หากท่านเคยมีอาการภมิูแพ้รุนแรง (รวมทัง้อาการภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลนั) , เคยหมดสติหรือวิงเวียนคลื่นไส้หลงัการเจาะเลือด เป็นต้น ให้รอสงัเกตอาการประมาณ 30 นาที) 

ส ำหรับผู้ที่รับกำรฉีดวัคซนีป้องกัน COVID-19 แล้ว 
-กรุณำสังเกตอำกำรหลังจำกฉีดวัคซีน (โดยเฉพำะหลังจำกฉีดวัคซีนทันทีจนถึง 2-3 วันหลงัฉีด)- 

 วคัซีนนีเ้ป็นวคัซีนท่ีฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ดงันัน้จงึมกัมีอาการตา่ง ๆ เช่น ปวด หรือ บวม เป็นต้น 
ซึง่อาการเหล่านีเ้ป็นภาวะข้างเคยีงที่ไม่รุนแรงและพบได้บ่อย ปกติจะหายได้เองภายในเวลาไม่ก่ีวนั หากท่านมีอาการเหล่านี ้
กรุณาสงัเกตอาการซกัระยะก่อน สามารถทานยาลดไข้และยาแก้ปวดได้ตามความจ าเป็น 
(อตัราการเกิดอาการข้างเคยีงที่รุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชวีิตประจ าวนัมีน้อยมาก) 
 

อำกำรข้ำงเคียงที่อำจเกิดขึน้ได้ (พบมำกกว่ำ 10% ของผู้ รับวัคซีน) 

 

 หากอาการต่าง ๆ ที่กลา่วไปข้างต้นปรากฏขึน้อย่างต่อเนื่อง หรือร่างกายมีความเปลี่ยนแปลง หรือมีอาการผิดปกติใด ๆ 
กรุณาปรึกษาสถานพยาบาลที่ท่านเข้ารับการฉีดวคัซีนหรือแพทย์ประจ าตวั 
รวมถึงหน่วยงานที่บริการให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะของทางจงัหวดั หากมีอาการท่ีรุนแรง เช่น ปวดหรือบวมมาก ไข้ขึน้สงู ฯลฯ 
กรุณาพบแพทย์ 

 อ้างอิงจาก kaigai 1/2/3 phase (C4591001 test) และ kokunai 1 / 2 phase test (C4591005 test)   
痛み 腫れ 下痢 筋肉痛 関節痛 頭痛 疲労 寒気 発熱

発現割合

発現時期

持続期間 約２日 約１日

症状

接種当日 接種翌日

 

【ลกัษณะอาการ ช่วงเวลาที่พบ และระยะเวลาที่อาการปรากฏ】 
  

14.8% 84.3% 10.6% 15.5% 37.9% 23.7% 55.1% 62.9% 32.4% 

อาการ 

ปวด บวม ถ่ายเหลว ปวดกล้ามเนือ้ ปวดข้อ ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า หนาว
ลา้ 

มีไข้ 

อตัราการเกิด 

ช่วงเวลาที่พบ 

ระยะอาการ 

วนัถดัจากวนัทีฉี่ดวคัซีน วนัที่ฉีดวคัซีน 

ประมาณ 2 วนั ประมาณ 1 วนั 

症状 痛み 腫れ 下痢 筋肉痛 関節痛 頭痛 疲労 寒気 発熱

発現割合

【ลกัษณะอาการท่ีรุนแรง】 

 

__ 1.5% 0.4% 0.3% 1.8% 0.9% 2.4% 4.2% 1.8% 

อาการ ปวด บวม ถ่ายเหลว 

อตัราการเกิด 

มีไข้ หนาว
ลา้ 

ปวดศีรษะ ปวดข้อ 

 วคัซีนนีจ้ะต้องรับการฉีด 2 ครัง้ และอาการต่าง ๆ ที่กลา่วไปข้างต้นมกัพบในการฉีดวคัซีนครัง้ที่ 2 มากกว่าครัง้ที่ 1 
นอกจากนีย้งัพบในผู้ที่อายยุงัน้อยมากกว่าผู้สงูอายุอีกด้วย อาการข้างเคียงต่าง ๆ เหล่านี ้
เป็นปฏิกิริยาตอบรับหลงัจากกระตุ้นให้ภมูิคุ้มกนัในร่างกายท างานและเป็นหลกัฐานแสดงว่าร่างกายเราได้สร้างภมูิคุ้มกนั
ขึน้มาแล้วจริง ๆ 

มูลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำนำชำตเิครือข่ำยโอซำกำ ☎ 06-6966-2400 

เอกสำรนีมู้ลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำนำชำติเครือข่ำยโอซำกำจัดท ำเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลนำนำชำติ 

โดยได้รับควำมร่วมมือจำกจังหวัดไซตำมะ 

จดัท าโดย 

ปวดกล้ามเนือ้ เหนื่อยล้า 



 

 

 

เงินชดเชยหากเกดิผลเสียทางด้านสขุภาพหลงัฉีดวคัซีนแล้ว (ระบบเงินชว่ยเหลือเมื่อเกิดผลเสียทางด้านสขุภาพหลงัฉีดวคัซีน) 

■ เม่ือฉีดวคัซีนแล้วหากเกิดผลเสียทางด้านสขุภาพ สามารถรับเงินช่วยเหลือตามกฎหมายการฉีดวคัซีนได้ 
(ค่ารักษาพยาบาล หรือ เงินช่วยเหลือผู้พิการ เป็นต้น) 
สามารถปรึกษาเก่ียวกบัขัน้ตอนการขอรับเงินช่วยเหลือดงักลา่วได้ที่ส านกังานท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านในประเ
ทศญ่ีปุ่ น (จมูิงเฮียว) ของผู้ ร้องขอ 
เม่ือได้รับการอนมุตัิแล้วทางส านกังานท้องถิ่นจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ ร้องขอ 

・คนัตามผิวหนงั 

・ผดผื่น 

・ผื่นแดง 

・จดุแดงตามผิวหนงั  
   เป็นต้น 

・ปวดท้อง คลื่นไส้ 
   เป็นต้น 

・อาการผิดปกติ 
ในการมองเห็น 

・เสียงแหบ 

・จาม 

・คนัคอ 

・หายใจติดขดั  
   เป็นต้น 

・หน้าซีด 

・หมดสต ิ
เป็นต้น 

หลงัจากฉีดวคัซีนเสร็จสิน้แล้ว กรุณารอภายในบริเวณสถานที่ฉีดวคัซีนสกัครู่ หากมีอาการใด ๆ ดงัที่ได้กลา่วไปข้างต้น 
กรุณารีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลประจ าสถานที่นัน้ ๆ ทนัที 

【ลกัษณะอาการและช่วงเวลาที่พบ】 

 ■ ถ้าพบอาการตามที่ระบดุ้านล่าง ภายใน 30 นาที หรือในบางกรณีภายใน 5 นาที หลงัจากฉีดวคัซีนเสร็จ  
มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดภาวะช็อกหรืออาการภมูิแพ้รุนแรงเฉียบพลนั  

   (อตัราการเกิดอาการภมูิแพ้รุนแรงเฉียบพลนั (Anaphylaxis) คือ 11.1 รายต่อการฉีดวคัซีน 1 ล้านครัง้) 
      ข้อมลูอ้างอิง: Phase I/II/II trial overseas (Study C4591001), and Phase I/II trial in Japan (Study C4591005) 

อำกำรรุนแรงอื่น ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ได้ (ยังไม่สำมำรถระบุอัตรำท่ีพบได้ชัดเจน) 

■ หากมีอาการใด ๆ ดงัที่กล่าวไปข้างต้นภายหลงัจากเดินทางกลบัที่พกัแล้ว 
กรุณาปรึกษาหน่วยงานที่บริการให้ค าปรึกษา 24 ชัว่โมง ที่จดัตัง้โดยทางจงัหวดั 

☎ 0570-012-336/06-6635-2047 
24 ชัว่โมงทกุวนั ไม่เว้นวนัเสาร์อาทิตย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
※ ส่ือสารด้วยภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้ 

บริการให้ค าปรึกษาวคัซีน COVID-19 โอซากา 
หากมีอาการรุนแรง  

 

  

รายละเอียดและข้อมลู
ล่าสดุ 
(เว็บไซต์จงัหวดัโอซาก
า) 

จดัท าโดย มูลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำนำชำตเิครือข่ำยโอซำกำ ☎ 06-6966-2400 

เอกสำรนีมู้ลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำนำชำติเครือข่ำยโอซำกำจัดท ำเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลนำนำชำติ 

โดยได้รับควำมร่วมมือจำกจังหวัดไซตำมะ 


