
วคัซนีใชไ้ดผ้ล
วคัซนีป้องกนั COVID-19 สามารถป้องกนัคณุไดใ้นหลายๆ ดา้น ซึง่มปีระสทิธภิาพอย่างมากในการป้องกนั 
COVID-19 หากคณุตดิเช ือ้ COVID-19 วคัซนีจะชว่ยลดโอกาสทีค่ณุจะเจ็บป่วยรนุแรงลงอย่างมาก การฉีดวคัซนี
ใหค้รบชดุชว่ยลดโอกาสทีค่ณุจะตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลและลดความเสีย่งในการเสยีชวีติจาก COVID-
19 ของคณุ คณุอาจจะไดร้บัทราบขอ้มูลทีท่ าใหเ้ขา้ใจวา่วคัซนีบางตวัดกีวา่วคัซนีตวัอืน่ๆ แตอ่ย่างไรก็ตาม การ
ทดลองกบัมนุษยแ์สดงใหเ้ห็นวา่วคัซนีทุกตวัทีม่ใีชก้นัอยู่ในขณะนีล้ว้นมปีระสทิธภิาพสงูในการป้องกนั COVID-19 
หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดลองวคัซนีป้องกนั COVID-19 ชนิดตา่งๆ ในมนุษย ์โปรดไปทีห่นา้
COVID-19 Vaccine Safety and Effectiveness (ประสทิธภิาพและความปลอดภยัของวคัซนีป้องกนั COVID-
19) | Washington State Department of Health (โดยกรมอนามยัรฐัวอชงิตนั) ของเรา

การศกึษาวจิยัตา่งๆ แสดงใหเ้ห็นวา่วคัซนีแตล่ะชนิดมปีระสทิธภิาพอย่างนอ้ยรอ้ยละ 85 ในการป้องกนัการเจ็บป่วยที่

รนุแรงจาก COVID-19 นอกจากนี ้วคัซนียงัป้องกนัผูค้นจ านวนมากจากอาการตา่งๆ ของ COVID-19 อกีดว้ย 
โดยมตีวัเลขดงัตอ่ไปนี้

• Moderna 94%

• Pfizer-BioNTech 95%

• Johnson & Johnson (Janssen) 74%

• Novavax 90.4%

วคัซนีปลอดภยั
วคัซนีป้องกนั COVID-19 ทีเ่รามใีนสหรฐัอเมรกิาไดผ่้านการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัอย่างละเอยีดทีส่ดุเท่าที่

เคยท ามาในสหรฐัอเมรกิา1 วคัซนีถกูผลติ ทดสอบ และไดร้บัการอนุญาตโดยใชก้ระบวนการอนัเขม้งวดซึง่ใชก้บั
วคัซนีอืน่ๆ ทีใ่ชก้นัทัว่ไป วคัซนีทัง้หมดไดร้บัการอนุมตัอิย่างสมบูรณห์รอืไดร้บัอนุญาตใหใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินโดย 
Food and Drug Administration (FDA, ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ของสหรฐัอเมรกิา 
หมายความวา่ FDA ไม่พบขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยัทีร่า้ยแรง ผูเ้ช ีย่วชาญอสิระยงัไดต้รวจสอบการศกึษาวจิยัและ
ไม่พบขอ้กงัวลใดๆ อกีดว้ย วคัซนีเหลา่นีย้งัผ่านการตรวจสอบอย่างอสิระโดยผูเ้ช ีย่วชาญทางการแพทยใ์น 
Scientific Safety Review Workgroup (กลุม่งานตรวจสอบความปลอดภยัทางวทิยาศาสตร)์ ซึง่เป็นสว่นหน่ึง
ของ Western States Pact (สนธสิญัญารฐัตะวนัตก) (มแีตภ่าษาองักฤษ) ดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีห่นา้ค าถามทีพ่บ
บ่อยของเรา

วคัซนียงัคงไดร้บัเฝ้าตดิตามความปลอดภยัและประสทิธภิาพอย่างตอ่เน่ืองในขณะทีม่กีารฉีดวคัซนีใหก้บัประชาชน
ทัว่ไป สหรฐัอเมรกิามรีะบบหลายอยา่งท างานอยูใ่นขณะนีเ้พือ่เฝ้าระวงัปัญหาดา้นความปลอดภยัและตรวจพบปัญหา
ไดอ้ย่างรวดเรว็เมือ่มปัีญหาเกดิขึน้ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศนูยค์วบคมุและ
ป้องกนัโรค) ไดข้ยายและเพิม่ความเขม้งวดในการตรวจสอบความปลอดภยัของวคัซนี เพือ่ใหม้ั่นใจวา่วคัซนีป้องกนั 
COVID-19 มคีวามปลอดภยั ดงัน้ันผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความปลอดภยัของวคัซนีจะสามารถตดิตามตรวจสอบและ
ตรวจจบัปัญหาทีอ่าจไม่พบตอนทดลองวคัซนีป้องกนั COVID-19 กบัมนุษย ์

วคัซนีนีม้คีวามปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพส าหรบัเด็ก ผูท้ีต่ ัง้ครรภ ์และผูท้ีม่โีรคประจ าตวั ยิง่มผูีร้บัการฉีดวคัซนี
มากขึน้เท่าไร เราก็จะมขีอ้มูลดา้นความปลอดภยัและผลขา้งเคยีงเพิม่ขึน้เร ือ่ยๆ ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่วคัซนีป้องกนั 
COVID-19 มคีวามปลอดภยั และผลขา้งเคยีงทีร่า้ยแรงน้ันมนีอ้ย

ความปลอดภยัของวคัซนีป้องกนั 
COVID-19: สิง่ทีค่วรทราบ

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

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/safety-and-effectiveness
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-appoints-representatives-multi-state-covid-vaccine-workgroup
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


สญัญาณของอาการแพ้
อาการแพว้คัซนีเป็นสิง่ทีพ่บไดน้อ้ยมาก แตก็่สามารถเกดิขึน้ได ้คลนิิกจะสงัเกตอาการของคณุอย่างนอ้ย 15 นาที
หลงัจากทีค่ณุไดร้บัการฉีดวคัซนีเผือ่วา่คณุจะมอีาการแพเ้กดิขึน้ โดยเจา้หนา้ทีไ่ดผ่้านการฝึกอบรมเพือ่รบัมอืและรู ้
วธิใีนการชว่ยเหลอืคณุ

หากคณุมอีาการแพห้ลงัจากออกจากคลนิิก ใหโ้ทรแจง้ 911 สญัญาณของอาการแพ ้ไดแ้ก ่หายใจตดิขดั อาการ
บวมทีใ่บหนา้และล าคอ หวัใจเตน้เรว็ มผีืน่ขึน้ทัว่รา่งกาย เวยีนศรีษะ และออ่นแรง 

ชว่ยเราเฝ้าระวงัขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยัใดๆ
ลงชือ่สมคัรใช ้V-safe เพือ่รายงานผลขา้งเคยีงใดๆ ที ่vsafe.cdc.gov การใหค้วามรว่มมอืของคณุชว่ยเราในการท าวคัซนีที่

ปลอดภยัส าหรบัทุกคน

คณุหรอืผูใ้หบ้รกิารวคัซนีของคณุสามารถรายงานผลขา้งเคยีงรา้ยแรงไปยงั Vaccine Adverse Event Reporting System
(VAERS, ระบบรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคจ์ากวคัซนี) FDA Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
และ Washington State Department of Health (DOH, กรมอนามยัของรฐัวอชงิตนั) ใช ้VAERS เพือ่เฝ้าระวงัแนวโนม้และ
ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

คณุสามารถสง่รายงานไปที ่vaers.hhs.gov อา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัการท างานของ VAERS และระบบตรวจสอบความปลอดภยัอืน่ๆ 
ที ่www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety

ผลขา้งเคยีงเป็นเร ือ่งปกติ
คณุไม่สามารถตดิเช ือ้ COVID-19 จากวคัซนีได ้แตค่ณุอาจรูส้กึถงึผลขา้งเคยีงบางอย่างแตกตา่งกนัไปในแต่ละคน 
เชน่เดยีวกบัวคัซนีอืน่ๆ บางคนอาจเป็นปกตหิรอืไม่สบายตวัเล็กนอ้ย ขณะทีค่นอืน่อาจมผีลขา้งเคยีงทีส่ง่ผลกระทบตอ่การใช ้
ชวีติประจ าวนัของพวกเขา ผลขา้งเคยีงเป็นสญัญาณวา่วคัซนีก าลงัไดผ้ล ส าหรบัวคัซนีทีต่อ้งฉีดสองเข็ม ผลขา้งเคยีง
หลงัจากการฉีดเข็มทีส่องอาจรนุแรงขึน้ หากเป็นไปได ้ขอใหค้ณุจดัเวลาใหต้วัเองไดพ้กัผ่อนและฟ้ืนตวัจากผลขา้งเคยีงหน่ึง
ถงึสองวนัหลงัไดร้บัการฉีดวคัซนี ผลขา้งเคยีงมกัจะหายไปภายในไม่กีว่นั แมว้า่คณุจะไม่มอีาการผลขา้งเคยีง แตร่า่งกายของ
คณุก าลงัสรา้งภมูคิุม้กนัจากไวรสั COVID-19 อยู่ ส าหรบัวคัซนีป้องกนั COVID-19 ทีจ่ าเป็นตอ้งฉีดสองเข็ม คณุตอ้งไม่ลมื
ทีจ่ะฉีดวคัซนีเข็มทีส่อง คณุจะยงัไม่มภีมูคิุม้กนัอย่างสมบูรณจ์นกวา่จะผ่านไปสองสปัดาหห์ลงัการฉีดวคัซนีเข็มทีส่องของคณุ

ผลขา้งเคยีงท ัว่ไปแบ่งตามกลุ่มอายุ

ผูท้ีม่อีายุ 6 เดอืนถงึ 3 ปี ผูท้ีม่อีายุ 4–17 ปี ผูท้ีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไป

ผลขา้งเคยีงทัว่ไปอาจมไีดด้งัตอ่ไปนี้ หลงัการฉีดวคัซนีเข็มทีส่องพบ
ผลขา้งเคยีงมากขึน้ ผลขา้งเคยีงทัว่ไปอาจมไีดด้งัตอ่ไปนี้

ปวดทีข่าหรอืแขนบรเิวณทีฉี่ด ปวด บวม และแดงบรเิวณทีฉี่ด ปวด บวม และแดงบรเิวณทีฉี่ด

ตอ่มน า้เหลอืงตา่งๆ บวม ออ่นเพลยี ออ่นเพลยี

ฉุนเฉียวง่ายหรอืซมึเศรา้ ปวดศรีษะ ปวดศรีษะ

ง่วงนอน ปวดกลา้มเนือ้หรอืขอ้ตอ่ ปวดกลา้มเนือ้

สญูเสยีความอยากอาหาร หนาวสัน่ หนาวสัน่และ/หรอืมไีข ้

ตอ่มน า้เหลอืงตา่งๆ บวม คลืน่ไส ้

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety


ผูค้นหลายเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุไ์ดเ้ขา้รว่มการทดลองนี้
นักวทิยาศาสตรไ์ดท้ดสอบวคัซนีแตล่ะชนิดกบัประชาชนหลายหมืน่คน

ในการทดลองวคัซนี Moderna (สหรฐัอเมรกิา)2

ผูเ้ขา้รว่มการทดลองไดแ้ก่
ในการทดลองวคัซนี Pfizer-BioNTech (สหรฐัอเมรกิา) 3

ผูเ้ขา้รว่มการทดลองไดแ้ก่

ในการทดลองวคัซนี Johnson & Johnson (ทัว่โลก)4 

ผูเ้ขา้รว่มการทดลองไดแ้ก่
ในการทดลองวคัซนี Novavax (สหรฐัอเมรกิา) 5 

ผูเ้ขา้รว่มการทดลองไดแ้ก่

63% คนผวิขาว

20% ชาวฮสิแปนิกหรอืละตนิ

10% คนผวิด าหรอืชาวแอฟรกินัอเมรกินั

4% คนเอเชยี

3% อืน่ๆ

70% คนผวิ
ขาว

13% ชาวฮสิแปนิกหรอืละตนิ

10% คนผวิด าหรอืชาวแอฟรกินัอเมรกินั

6% คนเอเชยี

1% AIAN/NHOPI ✦

62% คนผวิขาว

45% ชาวฮสิแปนิกหรอืละตนิ

17% คนผวิด าหรอืชาวแอฟรกินัอเมรกินั

4% คนเอเชยี

9% AIAN/NHOPI ✦

9% อืน่ๆ

76% คนผวิ
ขาว

22% ชาวฮสิแปนิกหรอืละตนิ

11% คนผวิด าหรอืชาวแอฟรกินัอเมรกินั

4% คนเอเชยี

6% AIAN/NHOPI ✦

2% อืน่ๆ

2 Food and Drug Administration “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, การประชมุ Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee (คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นวคัซนีและชวีวตัถุทีเ่กีย่วขอ้ง) 17 ธนัวาคม 2020 ดขูอ้มูลออนไลนไ์ดท้ี ่https://www.fda.gov/media/144434/download 

3 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, การประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นวคัซนีและชวีวตัถุทีเ่กีย่วขอ้ง
10 ธนัวาคม 2020 ดขูอ้มูลออนไลนไ์ดท้ี ่https://www.fda.gov/media/144245/download 

4 Food and Drug Administration “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, การประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษา
ดา้นวคัซนีและชวีวตัถทุีเ่กีย่วขอ้ง 26 กมุภาพนัธ ์2021 ดขูอ้มูลออนไลนไ์ดท้ี ่https://www.fda.gov/media/146217/download 

5 Food and Drug Administration “FDA Briefing Document: Novavax COVID-19 Vaccine”, การประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นวคัซนีและชวีวตัถุทีเ่กีย่วขอ้ง 7 
มถินุายน 2022 ดขูอ้มูลออนไลนไ์ดท้ี ่https://www.fda.gov/media/158912/download

* AIAN/NHOPI คอืขอ้มูลทีร่วบรวมจากผูเ้ขา้รว่มการทดลองชาวอเมรกินัอนิเดยีน ชาวอะแลสกาพืน้เมอืง และชาวฮาวายพืน้เมอืงกบัชาวเกาะแปซฟิิกอืน่ๆ

https://www.fda.gov/media/158912/download


หากคณุมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการฉีดวคัซนี ใหป้รกึษา
กบัผูใ้หบ้รกิารดูแลสุขภาพหรอืเจา้หน้าทีข่องคลนิิก

อาการแพ้
• CDC แนะน าใหทุ้กคนทีไ่ม่แพส้ว่นประกอบใดๆ ของวคัซนี 
เขา้รบัการฉีดวคัซนี วคัซนีไม่มสีารกอ่อาการแพท้ัว่ไปที่

มกัจะพบไดใ้นอาหาร โดยมากแลว้จงึไม่ตอ้งกงัวลเกีย่วกบั
อาการแพอ้ืน่ๆ เมือ่รบัการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19

• อาการแพว้คัซนีป้องกนั COVID-19 โดยมากคาดวา่เกดิ
จากไขมนัในวคัซนีทีช่ ือ่วา่ โพลเีอทลินีไกลคอล (PEG) และ
โพลซีอรเ์บต 

• เชน่เดยีวกบัวคัซนีอืน่ๆ วคัซนีนีป้ระกอบดว้ยไขมนั เกลอื 
และน า้ตาล เพือ่ชว่ยใหท้ างานในรา่งกายไดด้ขีึน้ สว่น
ประกอบท ้งัหลายมคีวามปลอดภยัและจ าเป็นตอ่การท างาน
ของวคัซนี 

• วคัซนีไม่มสีว่นประกอบของไข ่น า้ยาง และวตัถกุนัเสยี 
วคัซนีไม่ไดเ้พาะเลีย้งในไข ่

จรยิธรรม
สว่นประกอบของวคัซนีป้องกนั COVID-19 มคีวาม
ปลอดภยัและจ าเป็นตอ่การท างานของวคัซนี สว่นประกอบ
อย่างหน่ึงของวคัซนีของ Johnson & Johnson ผลติจาก
เซลลท์ีเ่พาะเลีย้งในหอ้งแล็บ ซึง่เป็นเซลลท์ีไ่ดม้าจากการ
เลอืกยุตกิารตัง้ครรภซ์ ึง่เกดิขึน้เมือ่ 35 ปีทีแ่ลว้ วคัซนีอืน่ๆ 
อกีหลายตวั รวมถงึวคัซนีป้องกนัโรคอสีกุอใีส หดัเยอรมนั 
และไวรสัตบัอกัเสบเอ ก็ผลติดว้ยวธิเีดยีวกนั ไม่มวีคัซนีชนิด
ใดๆ ทีม่สีว่นประกอบของเซลลม์นุษย ์(รวมทัง้เซลลข์องตวั
ออ่นในครรภ)์ ไวรสั COVID-19 น า้ยาง วตัถกุนัเสยี หรอืผล
พลอยไดจ้ากสตัวใ์ดๆ รวมถงึเจลาตนิหรอืผลติภณัฑจ์ากสกุร 
วคัซนีไม่ไดเ้พาะเลีย้งในไขแ่ละไม่มสีว่นประกอบของไข ่

ส าหรบัวคัซนี Pfizer และ Moderna มชีาวอเมรกินัเขา้รว่ม
ทดลองวคัซนีประมาณ 30% โดยเป็นทัง้คนผวิด า คน
พืน้เมอืง หรอืคนผวิสอีืน่ๆ และประมาณครึง่หน่ึงเป็นผูใ้หญ่ 
ส าหรบัวคัซนี Johnson & Johnson มชีาวอเมรกินัเขา้รว่ม
ทดลองวคัซนีอย่างนอ้ย 38% โดยระบุวา่เป็นทัง้คนผวิด า คน
พืน้เมอืง หรอืคนผวิสอีืน่ๆ และประมาณครึง่หน่ึงเป็นผูใ้หญ่

โรคประจ าตวั
• การศกึษาวจิยัตา่งๆ ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่วคัซนีป้องกนั 

COVID-19 ปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพส าหรบัผูท้ีม่โีรค
ประจ าตวั รอ้ยละ 20 ถงึ 45 ของผูเ้ขา้รว่มการวจิยัใน
การศกึษาวจิยัวคัซนีแตล่ะชนิดมโีรคประจ าตวัต่างๆ 
อย่างเชน่ โรคอว้น โรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคตบั และ
โรคเอชไอว ี 

• แมว้า่วคัซนีทีเ่รามจีะมปีระสทิธภิาพ 90% ตอ่ไวรสัสาย
พนัธุส์ว่นใหญ่ แตจ่ากการศกึษาพบวา่ผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนั
บกพรอ่งระดบัปานกลางถงึรนุแรงไม่ไดส้รา้งภมูคิุม้กนัที่

แข็งแรงเสมอไป ผูท้ีส่รา้งภมูคิุม้กนัไดไ้ม่เพยีงพอหลงัจากที่

ไดร้บัวคัซนีสองเข็ม แนะน าใหฉี้ดเข็มทีส่ามกอ่นการฉีด
เข็มกระตุน้

• ผูเ้ช ีย่วชาญทางการแพทยด์า้นการตัง้ครรภแ์ละการคลอด
บุตร แนะน าใหผู้ท้ีก่ าลงัตัง้ครรภ ์ใหน้ม หรอืวางแผนทีจ่ะ
ตัง้ครรภฉี์ดวคัซนีป้องกนั COVID-19 ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็น
วา่วคัซนีป้องกนั COVID-19 มคีวามปลอดภยัส าหรบัการ
ตัง้ครรภ ์ทีจ่รงิแลว้ ผลการศกึษาวจิยับางชิน้แสดงใหเ้ห็นวา่
มารดาทีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนียงัสามารถสง่ตอ่แอนตบิอดี
ตา้น COVID-19 ไปยงัทารกของพวกเธอผ่านการ
ตัง้ครรภแ์ละใหน้มบุตรไดด้ว้ย สตรตี ัง้ครรภม์คีวามเสีย่งที่

จะเจ็บป่วยรนุแรงรวมถงึเสยีชวีติจาก COVID-19 ฉีด
วคัซนีไวใ้หก้ารป้องกนัทีด่ทีีส่ดุ
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