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แนวทางเวชปฏิบัติการใหวัคซีนโควิด 19  

แกผูใหญและผูปวยอายุรกรรม 

คณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติและจัดการความรู  

ราชวิทยาลยัอายุรแพทยแหงประเทศไทย 

ฉบับวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

--------------------------------------------------- 
 

1. ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยสนับสนุนใหบุคคลทุกคนท่ีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไปรับการฉีดวัคซีน

โควิด 19 ท่ีไดรับอนุญาตใหใชในประเทศไทยในสถานการณปจจุบันโดยเร็วท่ีสุด รวมท้ังสนับสนุนใหผูยังไมเคยไดรับ

วัคซีนโควิด 19 ซึ่งมาตรวจติดตามรับการบริบาลที่สถานพยาบาลทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน ไดรับวัคซีนโควิด 19 ใน

วันท่ีมารับบริการหรือกอนจำหนายกลับบาน 
 

2. วัคซีนโควิด 19 มีชนิดตางๆ ดังนี้ 

2.1. Inactivated vaccines ไ ด  แ ก   Sinopharm COVID-19 vaccine® (Sinopharm BBIBP-CorV & 

WIBP-CorV), CoronaVac® (Sinovac Biotech, Ltd.), Covaxin® (Bharat Biotech), CoviVac® (Chumakov Cen-

tre) และ QazCovid-in® (Research Institute for Biological Safety Problems in Kazakhstan) 

2.2. Messenger RNA (mRNA) vaccines ไดแก Comirnaty® (Pfizer- BioNTech, BNT162b2) และ 

COVID-19 Vaccine Moderna® (ModernaTX, Inc., mRNA-1273) 

2.3. Protein subunit vaccines ไ ด  แ ก   Covovax® (Novavax, Inc.), EpiVacCorona® (VECTOR 

center of Virology) และ Zifivax® (Anhui Zhifei Longcom, RBD-Dimer) 

2.4. Viral vector vaccines ไดแก Covishield®, Vaxzevria® และ COVID-19 Vaccine AstraZeneca® 

(Oxford/AstraZeneca, ChAdOx1-S), Sputnik V® และ  Sputnik Light® (Gamaleya Research Inst.), Janssen 

COVID-19 Vaccine® (Johnson & Johnson; Janssen Inc, Ad26.COV2.S) และ Convidecia® (CanSino Biolog-

ics) 

ปจจุบันยังไมมีวัคซีนโควิด 19 ชนิดเช้ือเปนออนฤทธิ์ (live-attenuated vaccines) 

ณ ปจจุบัน (25 พฤษภาคม 2564) วัคซีนโควิด 19 ท่ีไดรับอนุญาตในประเทศไทย โดยมีขอบงใชสำหรับฉีดเพ่ือ

กระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันในผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 

19) ภายใตการอนุญาตผลิตภัณฑยาแผนปจจุบันสำหรับมนุษยแบบมีเงื่อนไขในสถานการณฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ

ของโรค ไดแก COVID-19 Vaccine AstraZeneca®, CoronaVac®, Janssen COVID-19 Vaccine® และ COVID-19 

Vaccine Moderna®  
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3. ผูปวย/บุคคลตอไปนี้สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไดอยางปลอดภัย และแนะนำใหไดรับการฉีด

วัคซีนโควิด 19 ทันทีท่ีทำได 

3.1. ผูปวยที่มีโรคประจำตัวซึ่งอยูในภาวะคงที่ เชน โรคความดันเลือดสูงหรือโรคเบาหวานซึ่งไมมีภาวะ

วิกฤตแมยังควบคุมระดับความดันเลือดหรือระดับน้ำตาลในเลือดไมไดตามเปาหมาย โรคหัวใจและหลอดเลือดตาง ๆ 

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรคติดเชื้อเอชไอวี โรคขออักเสบ/โรคแพภูมิตัวเอง โรคสะเก็ดเงิน โรคภูมิแพ ภาวะ

สมองเสื่อม อัมพาต อัมพฤกษ โรคไตเรื้อรัง ผูสูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง โรคหืด/ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผูปวยโรคไขกระดูก

ฝอ (aplastic anemia) ไขกระดูกทำงานผิดปกติ (MDS หรือ MPN) โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา และโรคมะเร็งอ่ืน  

3.2. ผูปวยท่ีไดรับหรืออยูระหวางไดรับการบำบัดดวยยาและวิธีการตาง ๆ เชน เคมีบำบัด รังสีรักษา การ

บำบัดทดแทนไต ยากดภูมิคุมกันท่ีอาการของโรคสงบ เลือดหรือผลิตภัณฑจากเลือดทุกชนิด อิมมูโนโกลบูลินเขาหลอด

เลือดดำ ยาสูดสเตียรอยด ยาควบคุมอาการของโรคตาง ๆ (ยกเวนผูปวยในขอ 4) 

3.3. ผูปวยโรคเลือดออกงาย มีเกล็ดเลือดต่ำหรือเกล็ดเลือดทำงานผิดปกติหรือไดรับยาตานเกล็ดเลือด/ยา

ตานการแข็งตัวของเลือดท่ีไมใชวารฟาริน (เชน aspirin, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel) รวมท้ังผูปวยท่ีไดรับยา

วารฟารินตานการแข็งตัวของเลือด กรณีมีผลตรวจระดับ INR ต่ำกวา 4.0 ภายใน 1 สัปดาห, หรือมีผลระดับ INR กอน

หนานี้อยูในระดับต่ำกวา 3.0 มาโดยตลอด (ไมจำเปนตองหยุดหรือปรับขนาดยาและไมจำเปนตองตรวจ INR กอนรับ

วัคซีน) รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไดโดยใชเข็มฉีดยาขนาดเล็ก 25G หรือ 27G ฉีดท่ีกลามเนื้อตนแขน แลวกดตำแหนงท่ี

ฉีดไวนานประมาณ 5 นาที จากนั้นอาจประคบเย็นตอดวยน้ำแข็งหรือเจลเย็น 

3.4. บุคคลท่ีมีประวัติแพอาหารหรือแพยาตาง ๆ 

3.5. ผูปวยที่ไมอยูในฐานะที่จะรับทราบขอมูลได (เชน ผูปวยสมองเสื่อม ผูปวยติดเตียง) ควรใหบุคคลซ่ึง

เปนทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยรับทราบขอมูลและตัดสินใจแทน 

3.6. ผูดูแลหรือผูใกลชิดผูปวยท่ีมีโรคประจำตัว 
 

4. บุคคล/ผูปวยท่ีแนะนำใหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได โดยมีขอพิจารณาเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

4.1. บุคคลที่มีประวัติแอนาฟแล็กซิสจากวัคซีนอื่นมากอน แนะนำใหตรวจสอบสวนประกอบของวัคซีนท่ี

ผูปวยเคยแพ และใหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดท่ีไมมีสวนประกอบเดียวกันกับวัคซีนท่ีเคยแพไดทันที (ดูตารางสรุป

สวนประกอบของวัคซีนและชนิดวัคซีนโควิด 19 ท่ีเลือกใชไดในผนวกทายแนวทางเวชปฏิบัตินี้) 

4.2. ผูปวยที่เพิ่งมีอาการหรืออาการยังไมเสถียรหรือยังมีอาการที่เปนอันตรายตอชีวิต (life-threatening) 

เชน ผูปวยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน (acute coronary syndrome) ภาวะหัวใจลมเหลว

เฉียบพลัน (acute decompensated heart failure) โรคความดันเลือดสูงฉุกเฉิน (hypertensive emergency) โรค

หลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (acute stroke) โรคปอดอุดก้ัน เรื้อรัง/โรคหืดท่ีมีอาการกำเริบ (acute exacerbation of 

COPD/asthma) ผูปวยหลังรับการผาตัด แนะนำใหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทันทีเม่ือควบคุมอาการไดคงท่ีแลวหรือ

กอนจำหนายกลับ 

4.3. ผูปวยที่มีระดับเม็ดเลือดขาวต่ำรุนแรง แนะนำใหรอจนกระทั่งพนชวงที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำรุนแรง แลว

รีบจัดใหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทันทีท่ีจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟลเกิน 1,000 เซลลตอไมโครลิตร 
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4.4. ผูปวยโรคเลือดซึ่งไดรับการรักษาดวยการปลูกถายเซลลตนกำเนิด (stem cells) หรือบำบัดดวย 

ภูมิคุมกัน CAR-T cell แนะนำใหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไดเม่ือพน 3 เดือนหลังปลูกถายเซลลตนกำเนิดหรือบำบัด

ดวยภูมิคุมกัน CAR-T cell ดังกลาว 

4.5. ผูปวยท่ีไดรับการผาตัดปลูกถายอวัยวะ (เชน ไต ตับ ปอด หัวใจ) แนะนำใหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 

ไดเม่ือพน 1 เดือนหลังผาตัดและมีอาการคงท่ีแลว หรือเม่ือพน 1 เดือนหลังไดรับการรักษาภาวะปฏิเสธอวัยวะ โดยให

ปรึกษาแพทยผูดูแลกอน 

4.6. ผูปวยที่ไดรับการบำบัดดวยแอนติบอดี (antibody therapy) หรือไดรับยาแอนติบอดี (antibody 

drugs: -mab) แนะนำใหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไดดังนี้ 

4.6.1. ผูปวยโควิด 19 ท่ีเคยไดรับการบำบัดดวยพลาสมาจากผูปวยท่ีหายจากโควิด 19 (convalescent 

plasma containing anti-SARS-CoV-2 antibodies) หร ือ monoclonal antibodies for treatment of COVID-

19 (casirivimab & imdevimab) แนะนำใหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไดเม่ือพน 3 เดือนหลังไดรับการบำบัดดังกลาว 

4.6.2. ผูปวยท่ีไดรับยา rituximab แนะนำใหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไดเม่ือพน 1 เดือนหลังไดรับยา

ดังกลาว หรือกอนใหยา rituximab ครั้งแรกอยางนอย 14 วัน 

4.6.3. ผู ป วยที ่ได ร ับยาแอนติบอดีขนานอื ่น (เช น omalizumab, benralizumab, dupilumab) 

แนะนำใหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไดเม่ือพน 7 วันกอนหรือหลังไดรับยาดังกลาว 
 

5. บุคคลผูไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งกอนและหลังการฉีด สามารถทำกิจวัตรประจำวันไดตามปกติ (เชน 

การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม รวมท้ังชา/กาแฟ ยาตาง ๆ ตลอดจนทำหนาท่ีการงานท่ีเคยทำปกติได) และไมควรออก

กำลังกายหนักกวาท่ีเคยทำปกติหรือพักผอนนอยกวาปกติในชวง 1-2 วันกอนและหลังการไดรับวัคซีน  

ในกรณีที ่จำเปนตองไดร ับวัคซีนอื ่น (เชน วัคซีนโรคพิษสุนัขบา วัคซีนบาดทะยัก) ใหร ับการฉีดวัคซีน 

โควิด 19 ไดโดยไมจำเปนตองเวนระยะเวลา0แตใหฉีดที่ตำแหนงตางกัน สวนในกรณีตองการสังเกตอาการ/ผลไมพึง

ประสงคจากการไดรับวัคซีนแตละชนิด อาจเวนระยะเวลาหางกันประมาณ 1 สัปดาห 
 

6. เอกสารเพ่ิมเติม 

6.1. มะเร ็ งว ิทยาสมาคมแห  งประเทศไทย .  การฉ ีดว ัคซ ีนป องก ันโคว ิค ในผ ู  ป  วยมะเร ็ ง . 

https://bit.ly/3bQHMNe 

6.2. สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย. วัคซีนปองกันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ

ประชาชน. https://bit.ly/3yEhWpg 

6.3. สมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย. แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผูปวยท่ีไดรับหรือรอรับ

การปลูกถายอวัยวะ. https://bit.ly/3yBiGf1 

6.4. สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุไทย. คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผูสูงอายุ. https://bit.ly/2Tn5Cd9 

6.5. สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย. คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19 ในผูปวยโรคไต . 

https://bit.ly/3yHodkg 
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6.6. สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ. ขอควรพิจารณาการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด. https://bit.ly/3wHLO2B  

6.7. สมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย. แนวทางในการใหวัคซีนปองกันโควิด 19 สำหรับผูปวยโรคขอ

อักเสบและโรคแพภูมิตัวเอง. http://bit.ly/COVIDVaxRheum 

6.8. สมาคมโรคตับแหงประเทศไทย. คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19. https://bit.ly/2Spffr8 

6.9. สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย. คำแนะนำในการรับวัคซีนในผูใหญ ในชวงที่มีการระบาดของ 

COVID-19. https://bit.ly/3hSrIhU 

6.10. สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี. คำแนะนำสำหรับวัคซีนปองกันโควิด-19ในผูเปนเบาหวาน. https://bit.ly/3i48J47 

6.11. สมาคมโรคสมองเสื่อมแหงประเทศไทย. คำแนะนำในการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 สำหรับผูปวยภาวะสมองเส่ือม. https://bit.ly/3uknUIM 

6.12. สมาคมโรคเอดสแหงประเทศไทย. คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับผูติดเชื้อเอชไอวี. 

https://bit.ly/34f2PVC 

6.13. สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย. คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใหผูปวยโรคเลือด (สำหรับ

แพทย). https://bit.ly/3bWq2A5 
---------------------------------------------------------------------------- 

  

https://bit.ly/3wHLO2B
http://bit.ly/COVIDVaxRheum
https://bit.ly/2Spffr8
https://bit.ly/3hSrIhU
https://bit.ly/3i48J47
https://bit.ly/3uknUIM
https://bit.ly/34f2PVC
https://bit.ly/3bWq2A5
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รายนามคณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติและการจัดการความรู 

ผูรวมจัดทำแนวทางเวชปฏิบัตกิารใหวัคซีนโควิด 19 
------------------------------------------------- 

 

นายแพทยอนุตตร จิตตินันทน  ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ที่ปรึกษา 

นายแพทยธีระพงษ ตัณฑวิเชียร       ที่ปรึกษา 

แพทยหญิงศศิโสภิณ เกยีรติบูรณกุล  ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย  ที่ปรึกษา 

 

1. นายแพทยสุรจิต สุนทรธรรม  ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย  ประธานอนกุรรมการ 

2. นายแพทยเชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ  เลขานุการอนุกรรมการแนวทางเวชปฏบิัติและการจัดการความรู 

3. แพทยหญิงกนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ  ผูแทนสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย และ 

ผูแทนสมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย 

4. นายแพทยกำธร มาลาธรรม  ผูแทนสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย 

5. นายแพทยเฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล  ผูแทนสมาคมโรคตับแหงประเทศไทย 

6. นายแพทยชัยชาญ ดีโรจนวงศ  ผูแทนสมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย และ 

ผูแทนสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแหงประเทศไทย 

7. นายแพทยฐิติ ศรีเจริญชัย   ผูแทนสมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ) 

8. แพทยหญิงณัฏฐา รัชตะนาวิน  ผูแทนสมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย 

9. แพทยหญิงดรุณีวัลย วโรดมวิจิตร  ผูแทนสมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแหงประเทศไทย 

10. แพทยหญิงนภาศรี ชัยสินอนันตกุล  ผูแทนสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 

11. นายแพทยนัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธ ิ  ผูแทนสมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย 

12. แพทยญิงนิธิมา รัตนสิทธิ ์  ผูแทนสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ) 

13. แพทยหญิงบุญจริง ศิริไพฑูรย  ผูแทนสมาคมรูมาติสซ่ัมแหงประเทศไทย 

14. นายแพทยพลภัทร โรจนครินทร   ผูแทนสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย 

15. นายแพทยภษูิต เฟองฟ ู   ผูแทนสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแหงประเทศไทย 

16. แพทยหญิงรภัส พิทยานนท   ผูแทนสมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย 

17. แพทยหญิงวรรณี นิธิยานันท  ผูแทนสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย 

18. นายแพทยวศิน พุทธารี   ผูแทนสมาคมมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแหงประเทศไทย 

19. นายแพทยวัฒน มิตรธรรมศิริ  ผูแทนสมาคมโรคภูมิแพ โรคหืด และวิทยาภูมิคุมกันแหงประเทศไทย 

20. นายแพทย วีรศักด์ิ เมืองไพศาล  ผูแทนสมาคมโรคสมองเส่ือมแหงประเทศไทย 

และผูแทนสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุไทย 

21. นายแพทยศักด์ิสิทธิ ์ศักด์ิสูง  ผูแทนสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย 

22. แพทยหญิงสุดา วรรณประสาท  ผูแทนสมาคมพิษวิทยาคลินิก 

23. นายแพทยสุรพันธ สิทธิสุข  ผูแทนสมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย 

24. นายแพทยสุรศักด์ิ กันตชูเวชสิริ  ผูแทนสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย 

25. นายแพทยเอกภพ สิระชัยนันท  ผูแทนมะเร็งวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
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ตารางสรุปสวนประกอบของวัคซีนตางๆ และชนิดของวัคซีนโควิด 19 ท่ีเลือกใชได 

ในกรณีท่ีผูปวยมีประวัติแอนาฟแล็กซิสจากวัคซีนอ่ืนมากอน 

สมาคมโรคภูมิแพ โรคหืด และวทิยาภูมิคุมกันแหงประเทศไทย 

รวบรวมโดย ผศ.ดร.นพ.สิระ นนัทพิศาล0

* และ ผศ.พญ.วรรณดา ไลสวน1

†  

วัคซีนท่ีเคยมีประวัติ 

แอนาฟแล็กซิสมากอน 

สวนประกอบวัคซีน 

ท่ีอาจเปนสาเหตุ 

ชนิดของวัคซีนโควิด 19 

ท่ีเปนขอหาม 

ชนิดของวัคซีนโควิด 19  

ท่ีเลือกใชได 

- DTaP (Infanrix®) 

- DTaP-IPV (Kinrix®)  

- DTaP-IPV (Quadracel®)  

- DTaP-HepB-IPV (Pediarix®) 

- DTaP-IPV/Hib (Pentacel®) 

- DTaP-IPV-Hib-HepB (V axelis®) 

- Hep A (Havrix®) 

- Hep A/Hep B (Twinrix®)  

- Human Papillomavirus (HPV) (Gardasil 9®)  

- Tdap (Boostrix®)  

- Meningococcal (MenB – Trumenba®)  

- Pneumococcal (PCV13 – Prevnar 13®)  

- Tdap (Boostrix®) 

Aluminium & Polysorbate  - CoronaVac® (Sinovac Biotech, Ltd.) 

- Covishield®, Vaxzevria® (Oxford/AstraZeneca, 

ChAdOx1-S) 

- Janssen COVID-19 Vaccine® (Johnson & John-

son; Janssen Inc, Ad26.COV2.S) 

- Sputnik V® (Gamaleya Research Inst) 

- Comirnaty® (Pfizer- BioNTech, 

BNT162b2) 

- COVID-19 Vaccine Moderna® 

(ModernaTX, Inc., mRNA-1273) 

 
* ภาควิชากมุารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

† ภาควิชาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
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วัคซีนท่ีเคยมีประวัติ 

แอนาฟแล็กซิสมากอน 

สวนประกอบวัคซีน 

ท่ีอาจเปนสาเหตุ 

ชนิดของวัคซีนโควิด 19 

ท่ีเปนขอหาม 

ชนิดของวัคซีนโควิด 19  

ท่ีเลือกใชได 

- Anthrax (Biothrax®)  

- DT (Sanofi) DtaP  

- DTaP (Daptacel®)  

- Hib (PedvaxHIB®)  

- Hep A (Vaqta®)  

- Hep B (Engerix-B®)  

- Hep B (Recombivax®)  

- Japanese Encephalitis (Ixiaro®)  

- Meningococcal (MenB – Bexsero®)  

- Td (Tenivac®)  

- Td (TDVAX®)  

Aluminium hydroxide  - CoronaVac® (Sinovac Biotech, Ltd.) - Covishield®, Vaxzevria®  

(Oxford/AstraZeneca, ChAdOx1-S) 

- Janssen COVID-19 Vaccine® (John-

son & Johnson; Janssen Inc, 

Ad26.COV2.S) 

- Sputnik V® (Gamaleya Research 

Inst) 

- Comirnaty® (Pfizer- BioNTech, 

BNT162b2) 

- COVID-19 Vaccine Moderna® 

(ModernaTX, Inc., mRNA-1273) 

- ERIG, FAVIRAB (Sanofi)  

- Rabimab®, Twinrab®  

- Hep B (Heplisav-B®)  

- Influenza (Fluarix®) Quadrivalent  

- Influenza (Flublok®) Quadrivalent  

- Influenza (Flucelvax®) Quadrivalent  

- Influenza (Flulaval®) Quadrivalent  

- Rotavirus (RotaTeq®)  

- Zoster (Shingles) (Shingrix®)  

Polysorbate  - Covishield®, Vaxzevria® (Oxford/AstraZeneca, 

ChAdOx1-S) 

- Janssen COVID-19 Vaccine® (Johnson & John-

son; Janssen Inc, Ad26.COV2.S) 

- Sputnik V® (Gamaleya Research Inst) 

- CoronaVac® (Sinovac Biotech, 

Ltd.) 

- Comirnaty® (Pfizer- BioNTech, 

BNT162b2) 

- COVID-19 Vaccine Moderna® 

(ModernaTX, Inc., mRNA-1273) 

 


