
วัคซีนใช้ได้ผล
คณุอาจจะไดร้บัทราบขอ้มลูที่ท  าใหเ้ขา้ใจว่าวคัซีนบางตวัดีกวา่วคัซีนตวัอ่ืนๆ การศกึษาวิจยัทางคลินิกแสดงใหเ้ห็นว่าวคัซีนท่ีมีอยู่ทัง้หมด
นัน้ มีประสิทธิภาพสงูในการปอ้งกนัโควดิ-19 ความแตกตา่งระหวา่งวคัซีนเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบไดย้าก เน่ืองจากวคัซีนเหล่านัน้ไดร้บัการ
ทดสอบตา่งเวลาและสถานท่ี วคัซีนบางตวัไดร้บัการทดสอบแมก้ระทั่งกบัสายพนัธุต์า่งๆ ของโควดิ-19

เม่ือคณุไดร้บัการฉีดวคัซีนครบถว้นแลว้ ยงัคงมีโอกาสท่ีคณุจะตดิเชือ้โควดิ-19 แตมี่แนวโนม้วา่คณุจะไม่ป่วยมากหรือถงึขนาดตอ้งเขา้รบั
การรกัษาตวัในโรงพยาบาล การศกึษาวจิยัตา่งๆ แสดงใหเ้หน็วา่วคัซีนแตล่ะชนิดมีประสิทธิภาพอย่างนอ้ยรอ้ยละ 85 ในการปอ้งกนัการ
เจ็บป่วยท่ีรุนแรงจากโควดิ-19 นอกจากนี้ วคัซีนยงัปอ้งกนัผูค้นจ านวนมากจากอาการต่างๆ ของโควดิ-19:

• Johnson & Johnson (Janssen) รอ้ยละ 74
• Pfizer-BioNTech รอ้ยละ 95
• Moderna รอ้ยละ 94

วัคซีนมีความปลอดภยั
วคัซีนปอ้งกนัโควดิ-19 ท่ีเรามีในสหรฐัอเมรกิาไดผ้่านการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัอย่างละเอียดท่ีสดุเท่าท่ีเคยท ามาในสหรฐัอเมรกิา1

วคัซีนทัง้หมดไดร้บัการอนมุตัิอยา่งสมบรูณห์รอืไดร้บัอนญุาตใหใ้ชใ้นกรณีฉกุเฉินโดย U.S. Food and Drug Administration
(FDA, ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรฐัอเมรกิา) —หมายความวา่ FDA ไมพ่บขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยัที่
รา้ยแรง 

วคัซีนยงัคงไดร้บัเฝา้ตดิตามความปลอดภยัและประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ืองในขณะที่มีการฉีดวคัซีนใหก้บัประชาชนทั่วไป สหรฐัอเมรกิามี
ระบบหลายอย่างในการเฝา้ระวงัปัญหาดา้นความปลอดภยั และตรวจพบปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้

ความปลอดภยัของวัคซีนป้องกัน
โควิด-19: สิ่งทีค่วรทราบ

ผลข้างเคยีงเป็นเร่ืองปกติ
คณุไม่สามารถตดิเชือ้โควดิ-19 จากวคัซีน อย่างไรก็ตาม คณุอาจรูส้กึถึงผลขา้งเคียงบางอย่างเช่นเดียวกบัวคัซีนอ่ืนๆ ซึง่เป็นสญัญาณวา่วคัซีนก าลงัท  างาน
ส าหรบัวคัซีนท่ีตอ้งฉีดสองเข็ม ผลขา้งเคียงหลงัจากการฉีดเข็มที่สองอาจรุนแรงขึน้ หากเป็นไปได้ ขอใหค้ณุพกัผ่อนและฟ้ืนตวัจากผลขา้งเคียงในหนึ่งถงึสอง
วนัหลงัไดร้บัการฉีดวคัซีน ส าหรบัวคัซีนปอ้งกนัโควดิ-19 ท่ีจ  าเป็นตอ้งฉีดสองเข็ม คณุจะตอ้งไม่ลืมเขา้รบัการฉีดวคัซีนเข็มที่สอง คณุจะยงัไม่มีภมูิคุม้กนัอย่าง
สมบรูณจ์นกวา่จะผ่านไปสองสปัดาหห์ลงัการฉีดวคัซีนเข็มที่สอง

1 Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines” (ความปลอดภยัของวคัซีนปอ้งกนัโควิด-19) 25 มีนาคม 2021 ดขูอ้มลูออนไลนไ์ดท่ี้: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html (มีใหใ้ชง้านในภาษาองักฤษเท่านัน้)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


ในการศึกษาวิจัยวัคซีน Moderna4 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้แก่:

สัญญาณของอาการแพ้
อาการแพว้คัซีนเป็นสิ่งที่พบไดน้อ้ยมาก แตก่็สามารถเกิดขึน้ได ้คลินิกจะสงัเกตอาการของคณุอย่างนอ้ย 15 นาทีหลงัจากท่ีคณุ
ไดร้บัการฉีดวคัซีนเผ่ือวา่คณุจะมีอาการแพเ้กิดขึน้ โดยเจา้หนา้ท่ีไดผ้่านการฝึกอบรมเพ่ือรบัมือและรูว้ธีิในการช่วยเหลือคณุ

หากคณุมีอาการแพห้ลงัจากออกจากคลินิก ใหโ้ทรแจง้ 911 สญัญาณของอาการแพ้ ไดแ้ก่ หายใจตดิขดั อาการบวมที่ใบหนา้
และล าคอ หวัใจเตน้เรว็ มีผ่ืนขึน้ทั่วรา่งกาย เวียนศีรษะ และอ่อนแรง

ช่วยเราเฝ้าระวังข้อกังวลด้านความปลอดภัยใดๆ
ลงช่ือสมคัรใช ้V-safe เพ่ือรายงานผลขา้งเคียงใดๆ: vsafe.cdc.gov (มีใหใ้ชง้านในภาษาองักฤษเท่านัน้) การเขา้รว่มของคณุจะช่วยใหว้คัซีน
ปลอดภยัส าหรบัทกุคน

คณุหรือผูใ้หบ้รกิารวคัซีนสามารถรายงานผลขา้งเคียงรา้ยแรงไปยงั Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, ระบบรายงานเหตกุารณ์
ไม่พงึประสงคจ์ากวคัซีน) FDA, Centers for Disease Control (CDC, ศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรค) และ Washington State Department of Health 
(DOH, กรมอนามยัของรฐัวอชิงตนั) ใช ้VAERS เพ่ือเฝา้ระวงัแนวโนม้และปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได ้

คณุสามารถส่งรายงานไปท่ี vaers.hhs.gov (มีใหใ้ชง้านในภาษาองักฤษเทา่นัน้)

ผู้คนหลายเชือ้ชาตแิละชาตพิันธุไ์ด้
เข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี้

นกัวทิยาศาสตรไ์ดท้ดสอบวคัซีนแตล่ะชนิดกบั
ประชาชนหลายหม่ืนคน

ในการศึกษาวิจัยวัคซีน Pfizer-BioNTech2 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้แก่:

ในการศึกษาวิจัยวัคซีน Johnson & Johnson3 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้แก่:

2Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, การประชมุ Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (คณะกรรมการที่ปรกึษาดา้นวคัซีน
และชีววตัถทุี่เกี่ยวขอ้ง) 10 ธันวาคม 2020 ดขูอ้มลูออนไลนไ์ดท้ี่: https://www.fda.gov/media/144245/download (มีใหใ้ชง้านในภาษาองักฤษเท่านัน้)
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, การประชมุ Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee  26 
กมุภาพนัธ ์2021 ดขูอ้มลูออนไลนไ์ดท้ี่: https://www.fda.gov/media/146217/download (มีใหใ้ชง้านในภาษาองักฤษเท่านัน้)
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, การประชมุ Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee 17 ธันวาคม 2020 ดขูอ้มลูออนไลนไ์ดท้ี่: 
https://www.fda.gov/media/144434/download (มีใหใ้ชง้านในภาษาองักฤษเท่านัน้)

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/146217/download
https://www.fda.gov/media/144434/download


วคัซีนนีมี้ความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพส าหรบัเด็ก ผูท่ี้ตัง้ครรภ ์และผูท่ี้มีโรค
ประจ าตวั ยิ่งมีผูร้บัการฉีดวคัซีนมากขึน้เท่าไร เราก็จะมีขอ้มลูดา้นความปลอดภยัและ
ผลขา้งเคียงเพิ่มขึน้เรื่อยๆ ขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นว่าวคัซีนปอ้งกนัโควิด-19 มีความปลอดภยั 
และผลขา้งเคียงท่ีรา้ยแรงนัน้มีนอ้ย

หากคุณมีข้อกังวลเกีย่วกับการฉีดวัคซนี ใหป้รึกษากับผู้ใหบ้ริการดูแล
สุขภาพหรือเจ้าหน้าทีข่องคลินิก

อาการแพ้

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศนูย์

ควบคมุและปอ้งกนัโรคสหรฐัอเมรกิา) แนะน าวคัซีนส าหรบั

ผูใ้หญ่ท่ีไม่แพส้่วนประกอบใดๆ ของวคัซีน 

• อาการแพต้อ่วคัซีนโควดิ-19 มกัจะคาดวา่เกิดจากไขมนัในวคัซีน

ท่ีช่ือวา่ โพลีเอทลีินไกลคอล (PEG) และโพลีเซอรเ์บต 

• วคัซีนไม่มีสารก่ออาการแพท้ั่วไปท่ีมกัจะพบไดใ้นอาหาร ดงันัน้ 

อาการแพอ่ื้นๆ ส่วนใหญ่จงึไม่น่าจะตอ้งกงัวลเม่ือไดร้บัการฉีด

วคัซีนปอ้งกนัโควดิ-19 ตวัอย่างเช่น วคัซีนไม่มีส่วนประกอบของ

ไข่ น า้ยาง และวตัถกุนัเสีย 

จริยธรรม

ส่วนประกอบของวคัซีนปอ้งกนัโควดิ-19 มีความปลอดภยัและจ าเป็น

ตอ่การท างานของวคัซีน ส่วนประกอบอย่างหนึ่งของวคัซีนของ 

Johnson & Johnson ผลิตจากเซลลท่ี์เพาะเลีย้งในหอ้งแล็บ ซึ่งเป็น

เซลลท่ี์ไดม้าจากการเลือกยตุกิารตัง้ครรภซ์ึง่เกิดขึน้เม่ือ 35 ปีท่ีแลว้ 

วคัซีนอ่ืนๆ อีกหลายตวั รวมถงึวคัซีนปอ้งกนัโรคอีสกุอีใส หดัเยอรมนั 

และไวรสัตบัอกัเสบเอ ก็ผลิตดว้ยวธีิเดียวกนั ไม่มีวคัซีนชนิดใดๆ ที่มี

ส่วนประกอบของเซลลม์นษุย ์(รวมทัง้เซลลข์องตวัอ่อนในครรภ)์ 

ไวรสัโควดิ-19 น า้ยาง วตัถกุนัเสีย หรือผลพลอยไดจ้ากสตัวใ์ดๆ 

รวมถงึผลิตภณัฑห์รือเจลาตนิจากสกุร วคัซีนไม่ไดเ้พาะเลีย้งในไข่

และไม่มีส่วนประกอบของไข่ 

โรคประจ าตัว

• การศกึษาวจิยัตา่งๆ ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่วคัซีนปอ้งกนัโควดิ-19 

ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพในผูท่ี้มีโรคประจ าตวั รอ้ยละ 20 ถงึ 

45 ของผูเ้ขา้รว่มการวจิยัในการศกึษาวจิยัวคัซีนแตล่ะชนิดมีโรค

ตา่งๆ อย่างเช่น โรคอว้น เบาหวาน โรคหวัใจ โรคตบั และเอชไอวี  

• เรามีขอ้มลูดา้นความปลอดภยัท่ีจ ากดัเก่ียวกบัการใชว้คัซีนในผูท่ี้

มีระบบภมูิคุม้กนัอ่อนแอและความผิดปกตเิก่ียวกบัภูมิคุม้กนั

ตอ่ตา้นตนเอง CDC ยงัคงแนะน าวคัซีนส าหรบักลุ่มผูป่้วยเหล่านี ้

เน่ืองจากกลุ่มเหล่านีมี้ความเส่ียงสงูท่ีจะเจ็บป่วยอย่างรุนแรงเม่ือ

ตดิเชือ้โควดิ-19

• ผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทยด์า้นการตัง้ครรภแ์ละการคลอด แนะน า

วคัซีนปอ้งกนัโควดิ-19 ส าหรบัผูท่ี้ก  าลงัตัง้ครรภ ์ใหน้มบตุร หรือ

วางแผนจะตัง้ครรภ ์ขอ้มลูระบวุา่วคัซีนปอ้งกนัโควดิ-19 มีความ

ปลอดภยัในระหวา่งตัง้ครรภ ์อนัท่ีจรงิแลว้ ผลการศกึษาวจิยับาง

ชิน้ยงัแสดงใหเ้หน็ว่ามารดาท่ีไดร้บัการฉีดวคัซีนสามารถส่งตอ่

แอนตบิอดีตา้นโควดิไปยงัทารก ผ่านการตัง้ครรภแ์ละใหน้มบตุร

ได ้ผูท่ี้ตัง้ครรภมี์ความเส่ียงในการท่ีจะเจ็บป่วยรุนแรงจากโควดิ-

19 รวมถงึการเสียชีวติ วคัซีนคือการปอ้งกนัท่ีดีท่ีสดุ

DOH 348-799 February 2022 Thai
หากตอ้งการขอเอกสารนีใ้นรูปแบบอื่น โปรดโทร 1-800-525-0127 ส าหรบับคุคลท่ีหหูนวกหรอืมีความบกพรอ่งทางการได้
ยิน 
โปรดโทร 711 (Washington Relay) หรอือีเมล civil.rights@doh.wa.gov


