
 

ขอ้มูลความปลอดภยัวคัซนีจาก  

สาธารณสุขของรฐับาลแคนาดา 
 

วคัซนีป้องกนัโรคโคโรนาไวรสั (COVID-19): ภาพรวม 
วัคซนี COVID-19 ปลอดภัยและมปีระสทิธผิล  วัคซนีฟรจีะมใีหส้ ำหรับทุกคนทีอ่ำศัยอยูใ่นแคนำดำในชว่งปี 2021  
มำตรกำรดำ้นสำธำรณสขุจะยังคงมคีวำมส ำคัญอยำ่งต่อเนื่องเพือ่ลดกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในแคนำดำและชว่ยชวีติผูค้น 
จนกว่ำจะมกีำรฉีดวัคซนีใหป้ระชำชนไดอ้ยำ่งครอบคลมุ 
 

วคัซนี COVID-19 ทีไ่ดร้บัอนุญาตในแคนาดา 
กระบวนกำรใหอ้นุญำตอสิระของแคนำดำไดร้ับกำรยอมรับจำกท่ัวโลกในเรือ่งมำตรฐำนระดับสงูและกำรตรวจสอบพจิำรณำทีเ่ขม้งวด 
กำรอนุมัตวัิคซนีไดร้ับกำรสนับสนุนจำกหลักฐำนวำ่วัคซนีนัน้ปลอดภัย มปีระสทิธผิล และมคีุณภำพด ี
รำยชือ่วัคซนีทีไ่ดร้ับอนุญำต 

• วัคซนี Pfizer-BioNtech COVID-19 ไดร้ับกำรอนุมัตใินวันที ่9 ธันวำคม 2020 
• วัคซนี Moderna COVID-19  ไดร้ับกำรอนุมัตใินวันที ่23 ธันวำคม 2020 

 

วคัซนีท ัง้ 2 จ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรฉดี 2 คร ัง้  
วคัซนีเร ิม่ตน้คร ัง้แรกจำกน ัน้ตำมดว้ยวคัซนีกระตุน้ตำมเวลำทีก่ ำหนดโดยเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสุขของรฐัจะจดัหำใหก้บัคุณเ
มือ่ถงึเวลำ 
 

เกีย่วกบัวคัซนี Pfizer-BioNTech COVID-19 
วัคซนี Pfizer-BioNTech COVID-19 ชนดิ mRNA (Tozinameran หรอื BNT162b2) ใชเ้พือ่ป้องกัน COVID-19 
โรคนี้เกดิจำกไวรัสโคโรนำ 2 (SARS-CoV-2) ทีท่ ำใหเ้กดิกลุ่มอำกำรทำงเดนิหำยใจเฉียบพลันรุนแรง 
วัคซนีนี้ไดร้ับกำรอนุมัตใิหใ้ชกั้บผูท้ีม่อีำย ุ16 ปีขึน้ไป ควำมปลอดภัยและประสทิธผิลในผูท้ีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 ปียังไมไ่ดร้ับกำรพสิจูน ์
วัคซนี Pfizer-BioNTec COVID-19 ผลติโดย Pfizer Canada ULC และ BioNTech Manufacturing GmbH 

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ไดอ้นุมตัวิคัซนีนีแ้บบมเีงือ่นไขในวนัที ่9 ธนัวาคม 2020 

ภายใต ้ค ำสัง่ชัว่ครำวเกีย่วกับกำรน ำเขำ้ กำรขำย และกำรโฆษณำยำส ำหรับกำรใชท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ COVID-19 

ดูขอ้มูลทางเทคนิคโดยละเอยีดเกีย่วกบัวคัซนีของ Pfizer-BioNTech เชน่ เอกสารขอ้ก าหนดต่าง ๆ 

ของผลติภณัฑแ์ละสรุปการตดัสนิใจของหน่วยงานก ากบัดูแลของเราใน พอรทั์ลกำรกับกับดูแลวัคซนีและกำรรักษำ COVID-19 

สว่นประกอบและขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวคัซนีของ Pfizer 
 

เกีย่วกบัวคัซนี Moderna COVID-19 
วัคซนี Moderna COVID-19 (mRNA-1273) ใชเ้พือ่ป้องกัน COVID-19 โรคนี้เกดิจำกไวรัสโคโรนำ 2 (SARS-CoV-2) 
ทีท่ ำใหเ้กดิกลุม่อำกำรทำงเดนิหำยใจเฉียบพลันรุนแรง วัคซนีนี้ไดร้ับกำรอนุมัตใิหใ้ชกั้บผูท้ีม่อีำย ุ18 ปีขึน้ไป 
ควำมปลอดภัยและประสทิธผิลในผูท้ีม่อีำยนุอ้ยกว่ำ 18 ปียังไมไ่ดร้ับกำรพสิจูน ์วัคซนี Moderna COVID-19 ชนดิ mRNA ผลติโดย 
Moderna Therapeutics Inc. กระทรวงสำธำรณสขุแคนำดำ (Health Canada) ไดอ้นุมัตวัิคซนีนี้แบบมเีงือ่นไขในวันที ่23 ธันวำคม 
2020 ภำยใต ้ค ำสัง่ชั่วครำวเกีย่วกับกำรน ำเขำ้ กำรขำย และกำรโฆษณำยำส ำหรับกำรใชท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ COVID-19  
ดขูอ้มลูทำงเทคนคิโดยละเอยีดเกีย่วกับวัคซนีของ Moderna เชน่ เอกสำรขอ้ก ำหนดตำ่ง ๆ 
ของผลติภัณฑแ์ละสรุปกำรตัดสนิใจของหน่วยงำนก ำกับดแูลของเรำใน พอรทั์ลกำรกับกับดูแลวัคซนีและกำรรักษำ COVID-19 

สว่นประกอบและขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวคัซนีของ Moderna 
 

ตดิตามความปลอดภยัและประสทิธผิลของวคัซนี COVID-19 
กระทรวงสำธำรณสขุแคนำดำ (Health Canada) ตดิตำมควำมปลอดภัยและประสทิธผิลของวัคซนี COVID-19 
ในระหวำ่งกำรระบำดของ COVID-19 เรำไดเ้พิม่กำรด ำเนนิกำรตอ่ไปนี้มำกขึน้: 

• กจิกรรมกำรตรวจสอบตดิตำมและประเมนิปัญหำดำ้นควำมปลอดภัยทีเ่กดิขึน้ใหมข่องเรำ และ 
• ควำมร่วมมอืและกำรแบง่ปันขอ้มลูกับพันธมติรของเรำทีน่ี่ในแคนำดำและท่ัวโลก เชน่ องคก์ำรอนำมัยโลก 

กำรจัดหำวัคซนีใหกั้บทุกคนทีอ่ำศัยอยูใ่นแคนำดำ 
เรำก ำลังท ำงำนร่วมกับจังหวัด ดนิแดน หัวหนำ้คนพืน้เมอืง First Nations, Inuit และ Métis 
เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ทุกคนทีอ่ำศัยอยูใ่นแคนำดำสำมำรถเขำ้ถงึวัคซนีไดโ้ดยเร็วทีส่ดุ เรำใชโ้ปรแกรมกำรฉีดวัคซนีทีม่อียูแ่ลว้ 
ซึง่ใชง้ำนอยูท่ั่วประเทศส ำหรับกำรเจ็บป่วยทีห่ลำกหลำย 

• ขอ้ตกลงดำ้นวัคซนีและกำรจัดหำของแคนำดำ 
• รำยละเอยีดกำรเริม่ด ำเนนิกำร 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวคัซนี COVID-19 จากสาธารณสุขของรฐับาลแคนาดา 
https://www.canada.ca/en/public-health.html 

ขอ้มลูนีค้น้ควำ้และน ำมำใหค้ณุโดย Mushrooms Canada 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/interim-order-import-sale-advertising-drugs/note.html
https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/interim-order-import-sale-advertising-drugs/note.html
https://covid-vaccine.canada.ca/moderna-covid-19-vaccine/product-details
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/procuring-vaccines-covid19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment/vaccine-rollout.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html#a4
https://www.canada.ca/en/public-health.html


 

ขอ้มูลความปลอดภยัวคัซนีจาก  

รฐับาลออนแทรโีอ 

 

ภาพรวม 
การฉีดวัคซนีคาดว่าจะเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการป้องกันการแพร่กระจายและลดผลกระทบของ COVID-19covid 19  
เฉพาะวคัซนีทีก่ระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) 

ก าหนดวา่ปลอดภยัและมปีระสทิธผิลเทา่น ัน้ทีจ่ะไดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชใ้นแคนาดาและมจี าหน่ายในออนแทรโีอ 

 
น่ันหมายความวา่วัคซนี: 

• ไดร้ับการทดสอบกับคนจ านวนมากผา่นการทดลองทางคลนิกิทีก่วา้งขวาง 

• มคีณุสมบัตติรงตามขอ้ก าหนดทัง้หมดส าหรับการอนุมัต ิรวมถงึความปลอดภัย 

• จะไดร้ับการตรวจสอบตดิตามอาการไมพ่งึประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้หลังการฉีดวัคซนีและจะมกีารด าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสม 

 
วัคซนีทัง้สองจ าเป็นจะตอ้งฉีด 2 ครัง้เพือ่ใหร้่างกายของคณุมภีมูคิุม้กันทีเ่พยีงพอ หลังจากฉีด 2 ครัง้ คาดว่าวัคซนีจะไดผ้ล 94-95% 

ซึง่จะชว่ยลดปรมิาณไวรัสทีแ่พร่กระจายในประชากร ชว่ยสรา้งภมูคิุม้กันหมู ่และหยุดการแพร่ระบาด 

วัคซนีทัง้สองนัน้ผลติในประเทศเบลเยยีม 

 
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวคัซนีจากเว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) 

 

การพฒันาวคัซนี 
 
การสรา้งวัคซนีใหมม่ักใชเ้วลาหลายปี อย่างไรก็ตาม ความคบืหนา้ของ วัคซนี COVID-19 นัน้เกดิขึน้อย่างรวดเร็ว 
ดว้ยเหตผุลหลายประการ รวมถงึ: 

• การไดท้ราบจากการวจัิยในหลายสบิปีเกีย่วกับโคโรนาไวรัสสายพันธุอ์ืน่ ๆ กอ่นหนา้ COVID-19 เชน่ 

กลุม่อาการทางเดนิหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดนิหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) 

• ความกา้วหนา้ในวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

• ความร่วมมอืระหวา่งประเทศระหวา่งนักวทิยาศาสตร ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพ นักวจัิย อตุสาหกรรม และรัฐบาล 

• เงนิทนุโดยเฉพาะทีเ่พิม่ขึน้ 

 
กอ่นทีจ่ะมวัีคซนีในออนแทรโีอ วัคซนีเหลา่นี้: 

• ผา่นการทดลองทางคลนิกิอยา่งเขม้งวดเพือ่ใหแ้น่ใจว่าปลอดภัยและมปีระสทิธผิล 

• ไดร้ับการประเมนิและอนุญาตใหใ้ชโ้ดยกระทรวงสาธารณสขุแคนาดา (Health Canada) โดยใชม้าตรฐานทีเ่ขม้งวด 

 
แผนการของออนแทรโีอทีจ่ะท าใหแ้น่ใจวา่วัคซนียังคงปลอดภัยส าหรับชาวออนแทรโีอ ไดแ้ก:่ 

• การขนสง่และจัดเก็บวัคซนีอยา่งมั่นคงและปลอดภัยในสภาวะและอณุหภมูทิีก่ าหนด 

• การสรา้งพืน้ทีค่ลนิกิทีป่ลอดภัยเพือ่ใหก้ารฉีดวัคซนีแกผู่ค้น รวมถงึการใหก้ารฝึกอบรมทีจ่ าเป็นส าหรับผูด้ าเนนิการใหวั้คซนี 

• ตรวจสอบตดิตามอาการไมพ่งึประสงคห์รอืผลขา้งเคยีงใด ๆ 
ทีอ่าจเกดิขึน้หลังการฉีดวัคซนีและด าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสม 
รวมถงึการท างานร่วมกับรัฐบาลกลางตลอดจนจังหวัดและดนิแดนอืน่ ๆ 

 

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) 

จะยงัคงตรวจสอบตดิตามวคัซนีทีไ่ดร้บัอนุญาตทัง้หมดต่อไปเพือ่ใหแ้น่ใจว่าวคัซนีน้ันปลอดภยัและมปีระสิ

ทธผิล 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวคัซนี COVID-19 จากรฐับาลออนแทรโีอ 

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety 

 
ขอ้มลูนีค้น้ควา้และน ามาใหค้ณุโดย Mushrooms Canada 

 
 
 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html#a1
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html#a1
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#section-3
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety

