สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
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คนงานต่างชาติภาคงานเกษตรกรรมจะได ้รับวัคซีนป้ องกัน COVID-19 เร็วๆ นี ้
้ าเสนอข ้อเท็จจริงเกียวกั
่
่ ณจะได ้นาไปพิจารณาอย่างรอบคอบ
เอกสารนี น
บวัคซีน COVID-19 เพือคุ
ก่อนตัดสินใจรับการฉี ดวัคซีน ไม่มใี ครสามารถบังคับให้คณ
ุ ต ้องเข ้ารับการฉี ดวัคซีนโควิด-19
่
้ กต ้อง
แพทย ์ผูเ้ ชียวชาญไดย้ น
ื ยันแล ้วว่าข ้อมูลต่อไปนี ถู

สาระสำคัญ:
• บริษัทสี่แห่งผลิตวัคซีนที่ใช้ในแคนาดาขณะนี้ อาจมีการอนุมัติ

ให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิม
่ เติมในอนาคต วัคซีนของ
ผู้ผลิตทุกรายจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณป่วยเป็นโรค COVID-19
• วัคซีนจากผูผ
้ ลิต 3 รายจำเป็นต้องได้รับจนครบสองเข็ม (จากผูผ้ ลิต

เดียวกัน) ส่วนวัคซีน COVID-19 ของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน/แจนส์เซ่น (Johnson & Johnson/Janssen) ฉีดเพียงเข็มเดียว

• วัคซีนของผู้ผลิตทุกรายป้องกันพวกเราจากการติดเชื้อไวรัสและ
ช่วยหยุดยั้งเชือ้ ไวรัสไม่ให้แพร่กระจายไปยังครอบครัวและ
ชุมชนของพวกเรา เรายังต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ
และรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรจากผู้อื่น อากาศบริสุทธิ์
และการระบายอากาศภายในอาคารก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน

วัคซีนนี้ออกฤทธิ์ได้ดีเพียงใด

• วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ได้ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยอย่าง

รอบคอบครอบคลุมประชากรหลากหลายกลุ่ม สำนักงาน
สาธารณสุขแห่งชาติของแคนาดา หรือ Health Canada อนุมัติ
ให้มีการใช้วัคซีนเหล่านี้เพราะได้ตรวจสอบแล้วว่า ปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพสูง

•

ในขณะนี้ มีวัคซีนจากผู้ผลิต 4 รายที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ใช้ในแคนาดาซึ่งมีดังต่อไปนี้ ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค
(Pfizer/BioNTech) โมเดอร์นา (Moderna)
แอสตร้าเซเนการ่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด
(AstraZeneca/University of Oxford) และจอห์นสัน
แอนด์ จอห์นสัน/แจนส์เซ่น (Johnson & Johnson
/Janssen)

•

วัคซีนทั้งสีช่ นิดได้รับการทดสอบในการศึกษาขนาดใหญ่ที่มี
ผู้เข้าร่วมจำนวนหลายพันคนก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้
ใช้ได้ วัคซีนทั้งหมดได้รับการยืนยันแล้วว่า มี
ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดโรค COVID-19
ภายหลังได้รับตามจำนวนครัง้ ที่กำหนดไว้

ทำไมควรรับการฉีดวัคซีน COVID-19
• หลายปีมาแล้ว ผู้คนทั่วโลกใช้วค
ั ซีนป้องกันไม่ให้เป็นโรคติดเชื้อ

ร้ายแรงหลายชนิด อาทิเช่น โรคหัด โรคบาดทะยักและโรค
โปลิโอ
• การฉีดวัคซีน COVID-19 เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการ

ป้องกันตัวคุณเองและคนอื่นในชุมชนของคุณไม่ให้ป่วยเป็นโรค
COVID-19

คุณจะไม่ป่วยเป็นโรค COVID-19 จากการฉีดวัคซีน
วัคซีนชนิดต่างๆ ทำงานอย่างไร
• วัคซีนไม่สามารถรักษาคุณได้ แต่ช่วยป้องกันไม่ให้คุณป่วยเป็น

โรคโควิด
• วัคซีนสอนให้ร่างกายของคุณเรียนรู้ว่า ไวรัส COVID-19 มี

รูปร่างหน้าตาอย่างไร ด้วยวิธีนี้ ร่างกายของคุณสามารถต่อสู้
กับไวรัสโรคนี้ได้หากมันเข้าสู่ร่างกายของคุณในอนาคต

• เช่นเดียวกับการรับวัคซีนทุกชนิด มันมีโอกาสที่จะเกิด

ผลข้างเคียงรุนแรงขึ้นอย่างเช่นอาการแพ้ แต่ว่าพบน้อยมาก
คุณจะได้รับคำแนะนำให้รอก่อนประมาณ 15-30 นาทีหลังจาก
ได้รับวัคซีนแล้ว เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มั่นใจว่า คุณไม่
มีอาการแพ้ เจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนรูว้ ิธีรักษาอาการแพ้
ต่างๆ

• วัคซีนของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาสั่งให้ร่างกายของคุณ (สาร

พันธุกรรมเมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอ หรือ mRNA) ทำการคัดลอก
โปรตีนหนามคล้ายกับโปรตีนหนามบนไวรัสโคโรนา โปรตีน
เหล่านี้ไม่ทำให้คุณป่วยแต่กระตุน
้ ให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของ
คุณผลิตแอนติบอดี้ไปต่อสู้กับการติดเชื้อ ถ้าหากไวรัสตัวจริงเข้า
สู่ร่างกายของคุณในอนาคต วัคซีนเหล่านี้ไม่มีผลอะไรต่อดีเอ็น
เอของคุณเลย
• ส่วนวัคซีน COVID-19 ของแอสตร้าเซเนกาและจอห์นสัน

แอนด์ จอห์นสัน/แจนส์เซ่นใช้เชื้อไวรัสซึ่งไม่เป็นอันตรายที่ทำให้
มีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดา วัคซีนนี้ส่งต่อโปรตีนหนาม
คล้ายกับโปรตีนหนามที่อยู่ด้านบนไวรัสโคโรนา โปรตีนเหล่านี้
ไม่ทำให้คุณป่วยแต่ฝกึ การทำงานร่างกายคุณให้มีระบบ
ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงสามารถต่อสู้การติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ได้
ถ้าไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายของคุณจริงๆ ในอนาคต

มีอาการข้างเคียงอะไรบ้าง
• วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า ปลอดภัย

มาก ผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่มีปฏิกิริยา
ที่พบได้บ่อยซึ่งรวมถึงอาการเจ็บบริเวณที่ฉีด ปวดกล้ามเนื้อตาม
ตัว หนาวสั่น มีไข้และอ่อนเพลีย อาการข้างเคียงเหล่านี้มักพบ
บ่อยหลังการรับวัคซีนและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
คุณ มักจะหายได้เองภายในหนึ่งหรือสองวัน อาจเกิดอาการ
เหล่านี้ได้หลังจากฉีดแต่ละครั้ง

ฉันสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากที่ไหน
• สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของแคนาดา (Health Canada)

ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างละเอียดและ
ไม่พบปัญหาที่รุนแรงด้านความปลอดภัย คุณสามารถค้นหา
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆ รวมถึงข้อมูลของวัคซีน
COVID-19 ตัวอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศลได้ที่:
• Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine
• Moderna COVID-19 vaccine
• AstraZeneca COVID-19 vaccine
• Johnson & Johnson/Janssen COVID-19

vaccine

• Procuring vaccines for COVID-19
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