ความปลอดภัยของวัคซีนป้ องกัน
โควิด-19: สิ่งทีค่ วรทราบ
วัคซีนมีความปลอดภัย
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เรามีในสหรัฐอเมริกาได้ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดที่สดุ เท่าที่เคยทามาในสหรัฐอเมริกา1

วัคซีนทัง้ หมดได้รบั การอนุมตั ิอย่างสมบูรณ์หรือได้รบั อนุญาตให้ใช้ในกรณีฉกุ เฉินโดย U.S. Food and Drug Administration
(FDA, สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา) —หมายความว่า FDA ไม่พบข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่
ร้ายแรง
วัคซีนยังคงได้รบั เฝ้าติดตามความปลอดภัยและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการฉีดวัคซีนให้กบั ประชาชนทั่วไป สหรัฐอเมริกามี
ระบบหลายอย่างในการเฝ้าระวังปัญหาด้านความปลอดภัย และตรวจพบปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีปัญหาเกิดขึน้

วัคซีนใช้ได้ผล
คุณอาจจะได้รบั ทราบข้อมูลที่ทาให้เข้าใจว่าวัคซีนบางตัวดีกว่าวัคซีนตัวอื่นๆ การศึกษาวิจยั ทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าวัคซีนที่มีอยู่ทงั้ หมด
นัน้ มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโควิด-19 ความแตกต่างระหว่างวัคซีนเป็ นสิ่งที่เปรียบเทียบได้ยาก เนื่องจากวัคซีนเหล่านัน้ ได้รบั การ
ทดสอบต่างเวลาและสถานที่ วัคซีนบางตัวได้รบั การทดสอบแม้กระทั่งกับสายพันธุต์ า่ งๆ ของโควิด-19
เมื่อคุณได้รบั การฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ยังคงมีโอกาสที่คณ
ุ จะติดเชือ้ โควิด-19 แต่มีแนวโน้มว่าคุณจะไม่ป่วยมากหรือถึงขนาดต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล การศึกษาวิจยั ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าวัคซีนแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพอย่างน้อยร้อยละ 85 ในการป้องกันการ
เจ็บป่ วยที่รุนแรงจากโควิด-19 นอกจากนี ้ วัคซีนยังป้องกันผูค้ นจานวนมากจากอาการต่างๆ ของโควิด-19:

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

ผลข้างเคียงเป็ นเรื่องปกติ
คุณไม่สามารถติดเชือ้ โควิด-19 จากวัคซีน อย่างไรก็ตาม คุณอาจรู ส้ กึ ถึงผลข้างเคียงบางอย่างเช่นเดียวกับวัคซีนอื่นๆ ซึง่ เป็ นสัญญาณว่าวัคซีนกาลังทางาน
สาหรับวัคซีนที่ตอ้ งฉีดสองเข็ม ผลข้างเคียงหลังจากการฉีดเข็มที่สองอาจรุ นแรงขึน้ หากเป็ นไปได้ ขอให้คณ
ุ พักผ่อนและฟื ้ นตัวจากผลข้างเคียงในหนึ่งถึงสอง
วันหลังได้รบั การฉีดวัคซีน สาหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จาเป็ นต้องฉีดสองเข็ม คุณจะต้องไม่ลืมเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง คุณจะยังไม่มีภมู ิคมุ้ กันอย่าง
สมบูรณ์จนกว่าจะผ่านไปสองสัปดาห์หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง

1 Centers

for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines” (ความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด-19) 25 มีนาคม 2021 ดูขอ้ มูลออนไลน์ได้ที่:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html (มีให้ใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านัน้ )

สัญญาณของอาการแพ้
อาการแพ้วคั ซีนเป็ นสิ่งที่พบได้นอ้ ยมาก แต่ก็สามารถเกิดขึน้ ได้ คลินิกจะสังเกตอาการของคุณอย่างน้อย 15 นาทีหลังจากที่คณ
ุ
ได้รบั การฉีดวัคซีนเผื่อว่าคุณจะมีอาการแพ้เกิดขึน้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ผ่านการฝึ กอบรมเพื่อรับมือและรู ว้ ธิ ีในการช่วยเหลือคุณ
หากคุณมีอาการแพ้หลังจากออกจากคลินิก ให้โทรแจ้ง 911 สัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ หายใจติดขัด อาการบวมที่ใบหน้า
และลาคอ หัวใจเต้นเร็ว มีผ่ืนขึน้ ทั่วร่างกาย เวียนศีรษะ และอ่อนแรง

ช่วยเราเฝ้ าระวังข้อกังวลด้านความปลอดภัยใดๆ
ลงชื่อสมัครใช้ V-safe เพื่อรายงานผลข้างเคียงใดๆ: vsafe.cdc.gov (มีให้ใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) การเข้าร่วมของคุณจะช่วยให้วคั ซีน
ปลอดภัยสาหรับทุกคน

คุณหรือผูใ้ ห้บริการวัคซีนสามารถรายงานผลข้างเคียงร้ายแรงไปยัง Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, ระบบรายงานเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์จากวัคซีน) FDA, Centers for Disease Control (CDC, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) และ Washington State Department of Health
(DOH, กรมอนามัยของรัฐวอชิงตัน) ใช้ VAERS เพื่อเฝ้าระวังแนวโน้มและปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้
คุณสามารถส่งรายงานไปที่ vaers.hhs.gov (มีให้ใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านัน้ )

ในการศึกษาวิจัยวัคซีน Pfizer-BioNTech2
ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้แก่:

ผู้คนหลายเชือ้ ชาติและชาติพันธุไ์ ด้
เข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี้
นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบวัคซีนแต่ละชนิดกับ
ประชาชนหลายหมื่นคน
ในการศึกษาวิจัยวัคซีน Johnson & Johnson3
ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้แก่:

ในการศึกษาวิจัยวัคซีน Moderna4
ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้แก่:

2Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19

Vaccine”, การประชุม Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีน
และชีววัตถุท่เี กี่ยวข้อง) 10 ธันวาคม 2020 ดูขอ้ มูลออนไลน์ได้ท่ี: https://www.fda.gov/media/144245/download (มีให้ใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, การประชุม Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee 26
กุมภาพันธ์ 2021 ดูขอ้ มูลออนไลน์ได้ท่ี: https://www.fda.gov/media/146217/download (มีให้ใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, การประชุม Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee 17 ธันวาคม 2020 ดูขอ
้ มูลออนไลน์ได้ท่ี:
https://www.fda.gov/media/144434/download (มีให้ใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านัน้ )

วัคซีนนีม้ ีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสาหรับเด็ก ผูท้ ่ีตงั้ ครรภ์ และผูท้ ่ีมีโรค
ประจาตัว ยิ่งมีผรู้ บั การฉีดวัคซีนมากขึน้ เท่าไร เราก็จะมีขอ้ มูลด้านความปลอดภัยและ
ผลข้างเคียงเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีความปลอดภัย
และผลข้างเคียงที่รา้ ยแรงนัน้ มีนอ้ ย
หากคุณมีข้อกังวลเกีย่ วกับการฉีดวัคซีน ให้ปรึกษากับผู้ให้บริการดูแล
สุขภาพหรือเจ้าหน้าทีข่ องคลินิก

อาการแพ้
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย์
ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา) แนะนาวัคซีนสาหรับ
ผูใ้ หญ่ท่ไี ม่แพ้ส่วนประกอบใดๆ ของวัคซีน
• อาการแพ้ตอ่ วัคซีนโควิด-19 มักจะคาดว่าเกิดจากไขมันในวัคซีน
ที่ช่ือว่า โพลีเอทิลีนไกลคอล (PEG) และโพลีเซอร์เบต

โรคประจาตัว
• การศึกษาวิจยั ต่างๆ ได้แสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในผูท้ ่มี ีโรคประจาตัว ร้อยละ 20 ถึง
45 ของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ในการศึกษาวิจยั วัคซีนแต่ละชนิดมีโรค
ต่างๆ อย่างเช่น โรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับ และเอชไอวี

• วัคซีนไม่มีสารก่ออาการแพ้ท่วั ไปที่มกั จะพบได้ในอาหาร ดังนัน้
อาการแพ้อ่ืนๆ ส่วนใหญ่จงึ ไม่น่าจะต้องกังวลเมื่อได้รบั การฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวอย่างเช่น วัคซีนไม่มีส่วนประกอบของ
ไข่ นา้ ยาง และวัตถุกนั เสีย

• เรามีขอ้ มูลด้านความปลอดภัยที่จากัดเกี่ยวกับการใช้วคั ซีนในผูท้ ่ี
มีระบบภูมิคมุ้ กันอ่อนแอและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคมุ้ กัน
ต่อต้านตนเอง CDC ยังคงแนะนาวัคซีนสาหรับกลุ่มผูป้ ่ วยเหล่านี ้
เนื่องจากกลุ่มเหล่านีม้ ีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่ วยอย่างรุ นแรงเมื่อ
ติดเชือ้ โควิด-19

จริยธรรม
ส่วนประกอบของวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีความปลอดภัยและจาเป็ น
ต่อการทางานของวัคซีน ส่วนประกอบอย่างหนึ่งของวัคซีนของ
Johnson & Johnson ผลิตจากเซลล์ท่เี พาะเลีย้ งในห้องแล็บ ซึ่งเป็ น
เซลล์ท่ไี ด้มาจากการเลือกยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ซง่ึ เกิดขึน้ เมื่อ 35 ปี ท่แี ล้ว
วัคซีนอื่นๆ อีกหลายตัว รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคอีสกุ อีใส หัดเยอรมัน
และไวรัสตับอักเสบเอ ก็ผลิตด้วยวิธีเดียวกัน ไม่มีวคั ซีนชนิดใดๆ ที่มี
ส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์ (รวมทัง้ เซลล์ของตัวอ่อนในครรภ์)
ไวรัสโควิด-19 นา้ ยาง วัตถุกนั เสีย หรือผลพลอยได้จากสัตว์ใดๆ
รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือเจลาตินจากสุกร วัคซีนไม่ได้เพาะเลีย้ งในไข่
และไม่มีส่วนประกอบของไข่

• ผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ดา้ นการตัง้ ครรภ์และการคลอด แนะนา
วัคซีนป้องกันโควิด-19 สาหรับผูท้ ่กี าลังตัง้ ครรภ์ ให้นมบุตร หรือ
วางแผนจะตัง้ ครรภ์ ข้อมูลระบุวา่ วัคซีนป้องกันโควิด-19 มีความ
ปลอดภัยในระหว่างตัง้ ครรภ์ อันที่จริงแล้ว ผลการศึกษาวิจยั บาง
ชิน้ ยังแสดงให้เห็นว่ามารดาที่ได้รบั การฉีดวัคซีนสามารถส่งต่อ
แอนติบอดีตา้ นโควิดไปยังทารก ผ่านการตัง้ ครรภ์และให้นมบุตร
ได้ ผูท้ ่ตี งั้ ครรภ์มีความเสี่ยงในการที่จะเจ็บป่ วยรุ นแรงจากโควิด19 รวมถึงการเสียชีวติ วัคซีนคือการป้องกันที่ดีท่ีสดุ
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