
แต่สิ�งหนึ�งที�ชว่ยใหชุ้มชนของเรานั�นปลอดภัยจากการ
ระบาดของโควดิ 19 นั�นก็คือ วคัซนี และวคัซนีนี�ก็เปรยีบ
เสมอืนกับ เขม็ขดันริภัย ที�จะเป�นระบบภมูคิุ้มกันใหเ้รา 
 ระบบภมูคิุ้มกัน คือระบบป�องกันภายในรา่งกายที�ทําการ
ต่อสูกั้บความเจบ็ป�วยและทําใหเ้รามสีขุภาพแขง็แรง เชน่
เดียวกันกับที�เรารดัเขม็ขดันริภัย เพื�อความปลอดภัยใน
กรณีที�รถเกิดอุบติัเหต ุ  การฉีดวคัซนีเชน่เดยีวกันชว่ย
ทําใหเ้รามภีมูคิุ้มกันเมื�อเกิดมไีวรสัโควดิ-19 ระบาด

การระบาดของโควดิ 19 ทําใหก้ารดาํเนนิชวีติของคนเรา
นั�นเปลี�ยนแปลงไป  แมแ้ต่กิจวตัรประจาํวนัของเราก็จะ
แตกต่างจากเดมิ อาทิเชน่ ใหทํ้างาน หรอืวา่เรยีน อยูที่�
บา้น ต้องใสห่นา้กาก ต้องเวน้ระยะหา่งประมาณ 6 ฟ�ต
ระหวา่งเพื�อนหรอืวา่คนที�เกี�ยวขอ้งกับเรา

วคัซนีจะทํางาน โดยการทําใหร้ะบบภมูคิุ้มกันของรา่งกาย
ต่อสู/้ต่อต้าน กับโรคภัยไขเ้จบ็ ถ้าหากเราติดไวรสั
รา่งกายของเราจะมกีารตอบสนองอยา่งรวดเรว็ พรอ้ม
ทั�งจะทําการป�องกันเราจากอาการป�วยขั�นรนุแรง หรอืวา่
จาํเป�นต้องสง่ไปรกัษาที�โรงพยาบาล

ต่อมาเมื�อรา่งกายของเรามภีมูคิุ้มแล้ว ก็จะมวีธิต่ีอสูห้รอื
วา่ป�องกันตัวเองจากไวรสัได ้  และวคัซนีก็จะทําหนา้ที�เป�น
ภมูคิุ้มกันใหแ้ก่ผูค้นจาํนวนมากดว้ย นั�นซึ�งหมายความวา่
ตัวไวรสัหรอืเชื�อโรคนี� ไมส่ามารถจะแพรก่ระจาย ไปสูผู่ค้น
ไดโ้ดยง่าย เมื�อเป�นเชน่นี� การแพรก่ระจายของไวรสั
บางทีอาจจะพฒันาตัวเองเป�นไวรสัตัวใหมไ่ด ้ และวคัซนีก็
จะชว่ยหยุดไวรสัไมใ่หเ้ปลี�ยนแปลงหรอืพฒันาตัวเองใน
รปูแบบใหม ่ที�จะก่อใหเ้กิดอันตรายมากขึ�นกวา่เดมิ
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 ไฟเซอร ์ไบโอเทค โมเดอรน์า จอหน์สนั แอนด์ จอหน์สนั

เชื�อตั�งต้นในการผลิต เอ็มอารเ์อ็นเอ จากเชื�อไวรสั เอ็มอารเ์อ็นเอ จากเชื�อไวรสั เชื�อไวรสัพาหะ (นํามาฉีดเพื�อกระตุ้นใหร้า่งกาย
สรา้งภมูคิุ้มกันขึ�นมา )

ชว่งอายุ 5 ป� ขึ�นไป 18 ป� ขึ�นไป 18 ป� ขึ�นไป

จาํนวนโดส ( เขม็ ) 2 เขม็ กับ บูสเตอร์ 2 เขม็ กับ บูสเตอร์ 1 เขม็ กับ บูสเตอร์

ประสทิธภิาพ 95 เปอรเ์ซนต์ 95 เปอรเ์ซนต์ 67 เปอรเ์ซนต์

ในขณะเดียวกัน ไดม้บีรษัิทผูป้ระกอบการ สามแหง่  (ไฟเซอร ์ โมเดอรน์า และจอหน์สนั แอนด์ จอหน์สนั) ไดทํ้าการ ศึกษา
พฒันาวคัซนี ที�ปลอดภัย และมปีระสทิธภิาพในการป�องกันโควดิ 19  ซึ�งสว่นประกอบของวคัซนีก็เปรยีบเสมอืนกับสว่น
ประกอบในอาหาร จะประกอบดว้ย เอ็มเอ็นอารเ์อ ไขมนั นํ�าตาล และเกลือ สว่นผสมของวคัซนีก็เชน่เดียวกันกับอาหาร จะถกู
ขจดัออกจากรา่งกายภายในระยะเวลาไมน่านหลังจากที�ไดถ้กูใชไ้ปแล้ว เอ็มอารเ์อ็นเอ ถือวา่เป�นสว่นประกอบ/สว่นผสม ที�
ทําให ้ วคัซนี ไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์า มปีระสทิธภิาพ  ทั�งนี� เอ็มอารเ์อ็นเอ เป�นโมเลกลุที�ทําหนา้ที�เป�นระบบภมูคิุ้มกัน ดาํเนิน
การต่อสูกั้บเชื�อไวรสั  เป�นโมเลกลุที�ไมเ่ป�นอันตรายต่อรา่งกาย สามารถสรา้งระบบภมูคิุ้มกันในรา่งกาย ที�จะต่อสูกั้บเชื�อโค
วดิ 19 ใหม้ปีระสทิธผิลยิ�งขึ�น

วคัซนีแต่ละประเภทจะต้องดําเนนิการวจิยัและทดสอบอยา่งรดักมุทั�งหมด 3 ครั�ง เพื�อใหแ้น่ใจวา่ปลอดภัยและมี
ประสทิธภิาพ ในแต่ละยี�หอ้ก็ยงัต้องไดร้บัการตรวจสอบ / อนมุติัจาก 2 หนว่ยงาน ประกอบไปดว้ย สาํนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ�งเป�นหนว่ยงานของรฐัที�รบัผดิชอบในการตรวจสอบวา่ยามคีวามปลอดภัย  และคณะ
กรรมการที�ปรกึษาในดา้นการสรา้งภมูคิุ้มกัน  บุคคลเหล่านี�เป�นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการแพทยแ์ละสขุภาพ ที�ดาํเนินการพฒันา
แนวทางสาํหรบัการใชว้คัซนีใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งปลอดภัย

วคัซนีนี�ถือวา่เป�นสิ�งที�ชว่ยใหผู้ค้นไดม้ภีมูคิุ้มกันและต่อสู้
กับไวรสัมายาวนานกวา่ 100 ป�  ไมว่า่จะเป�นวคัซนีสาํหรบั
ป�องกันไขท้รพษิ โรคหดั และโรคโปลิโอ ที�เป�นเหตผุลหลัก
ของไวรสัรา้ยแรง  และหยุดการแพรร่ะบาดในป�จจุบนันี�ได ้  
จากสถานการณ์ของไขท้รพษิและไวรสัอื�นๆ ที�ระบาดนกั
วทิยาศาสตรไ์ดทํ้าการ ทดลอง คิดค้นหาวคัซนีที�มี
ประสทิธภิาพ สาํหรบัป�องกัน โควดิ 19โดยไดใ้ช้
กระบวนการทางเทคโนโลย ีพรอ้มทั�งสว่นประกอบ ที�ใชใ้น
วคัซนีสาํหรบัโควดิ 19 นี� ได้ทําการวจิยัยาวนานหลาย
ทศวรรษ
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เชื�อไวรสัโควดิ 19 ถือวา่เป�นอันตรายอยา่งยิ�งสาํหรบัผูส้งูอายุและผูที้�มปี�ญหาดา้นสขุภาพ  เพราะวา่รา่งกายของพวกเขาไม่
สามารถที�จะทนหรอืปรบัตัวใหเ้ขา้กับกับไวรสัตัวใหมไ่ด ้ ซึ�งการฉีดวคัซนีนี�สามารถที�จะชว่ยใหค้นเหล่านี�ปลอดภัยจากเชื�อ
ไวรสั  แต่ถ้าหากในกรณีที� มผีูส้งูอายุ หรอืมปี�ญหาดา้นสขุภาพ เป�นสมาชกิในครอบครวั การได้รบัวคัซนีก็ถือวา่เป�นการชว่ย
ปกป�องสขุภาพของพวกเขา รวมถึงตัวคณุเองดว้ย

ซึ�งวคัซนีไดผ้า่นการอนมุติั ตั�งแต่ เดือนธนัวาคม ป� ค.ศ.
2020 ประชากรในสหรฐัอเมรกิามากกวา่ 255 ล้านคน ได้
รบัการฉีดวคัซนี ทําใหม้คีวามปลอดภัยมากขึ�น สามารถ
เดนิทางไปเรยีนที�โรงเรยีน ทํางานนอกบา้นได ้ และพบปะ
ผูค้นเป�นสว่นบุคคลได้ในสว่นของการฉีดวคัซนี ก็ถือวา่
สะดวกสบายและง่าย ไมว่า่จะเป�น ตามคลินกิ รา้นขายยา
และศูนยบ์รกิารดแูลสขุภาพในแต่ละชุมชน โดยไมเ่สยีค่า
ใชจ้า่ยใดๆ คณุไมจ่าํเป�นต้องมบีตัรประกันสขุภาพ หรอื
บตัรประชาชน ในการยนืยนัเพื�อรบัวคัซนี

ในระยะชว่งเวลา สองป�ที�ผา่นมานี� การระบาดของโควดิ 19 นี�ถือวา่เป�นสิ�งที�นา่กลัวอยา่งยิ�ง แต่กระนั�นคณุสามารถที�จะ
ควบคมุ ดแูลสขุภาพ และปกป�องชุมชนใหป้ลอดภัย ไดโ้ดยการศึกษาหาความรูเ้พิ�มเติม เกี�ยวกับวคัซนี หรอืถ้ามขีอ้สงสยัก็
สามารถสอบถามจากแพทยแ์ละพยาบาล เขาเหล่านั�นพรอ้มที�จะใหคํ้าตอบและไขขอ้สงสยัของคณุได้ตลอด ดงันั�น ให้
สอบถาม ปรกึษา พูดคยุกับสมาชกิในครอบครวั หรอืบุคคลรอบขา้ง เกี�ยวกับผลของวคัซนีที�ได้รบั ซึ�งจะชว่ยใหก้ารตัดสนิใจ
วา่ วคัซนีประเภทไหนที�เหมาะสาํหรบัคณุและชุมชนที�คณุอาศัยอยู่

ผลขา้งเคียงหลังจากการฉีดวคัซนี จะรูส้กึไมส่บายเล็กนอ้ย อาจจะมอีาการปวดแขน ปวดศรษีะ ปวดกล้ามเนื�อ หนาวสั�น มไีข้
หรอืคลื�นใส ้ ทั�งหมดนี�เป�นอาการบง่บอกวา่ วคัซนีกําลังเริ�มทํางาน ระบบภายในรา่งกายของคณุกําลังปรบั เรยีนรู ้ ในการ
ต่อสูกั้บไวรสัชนดิใหม่
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