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คณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติได้ทำการรวบรวมและวิจารณผ์ลการศึกษาของวัคซีนสำหรับโรคจากไวรสั SARS-CoV-2 และผลการศึกษานี้น่าจะมีประโยชน์กับบุคลากรทางการ
แพทย์และประชาชนท่ีต้องการจะได้รับวัคซีน ท้ังนี้ทางคณะผูร้วบรวมไมไ่ด้มสี่วนได้ส่วนเสียกับวัคซีนหรือผู้ผลิตหนึ่งใด 

 วัคซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วัคซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วัคซีนไฟเซอร์ 
Pfizer5 

วัคซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

ชื่ออื่น CoronaVac mRNA-1273 BNT162b2 mRNA Covid-19  ChAdOx1 nCoV-19, Covishield 

เทคนิคของวัคซีน Inactivated virus mRNA  mRNA Viral vector 
ขนาด 2 ครั้ง, วันท่ี 1 และ 14    2 ครั้ง, วันท่ี 1 และ 28 2 ครั้ง, วันท่ี 1 และ 21 2 ครั้ง, วันท่ี 1 และที ่4-12 สัปดาห์  
ราคา/หน่วย  15-30 USD 32-37 USD 18.30-19.50 USD 2-5 USD 
การเก็บ/ขนส่ง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส เก็บได้ถึง 3 ปี การเก็บระยะสั้น: 

2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ได้ถึง 30 วัน 
สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้ 8 ช่ัวโมง 
(ก่อนเปิดบรรจุภณัฑ์) 
 
การเก็บระยะยาว: 
-25 ถึง -15 องศาเซลเซียส 

การเก็บระยะสั้น: 
หลังจากละลาย: 
2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ได้ 5 วัน (หากไม่
เจือจาง) หรือได้ถึง 6 ช่ัวโมง (เจือจาง) 
 
การเก็บระยะยาว: 
-80 ถึง -60 องศาเซลเซียส ได้ถึง 10 วัน 

2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ได้ถึง 6 เดอืน 

ผลการศึกษาระยะ 1, 2 
(ด้านภูมิคุม้กนั) 
 
  

ตรวจพบภมูิคุ้มกันการติดเชื้อ ท่ีวันท่ี 
28 
ขนาด 3 ไมโครกรัม: 92% 
ขนาด 6 ไมโครกรัม: 98% 

สำหรับ 100 ไมโครกรมั พบระดับ Anti-S-
2P geometric mean titer: 
782,719 (619,310-989,244)  
              (ที่วันท่ี 57) 
 
อาการไม่พึงประสงค์โดยรวม (ไข้, 
อ่อนเพลีย, หรือจับสั่น) พบ 100% 

สำหรับ 30 ไมโครกรัม พบระดับ S1-
Binding IgG geometric mean titer 
(หน่วย/มลิลลิิตร): 
- อายุ 18-55 ปี: 9,136 (วันท่ี 28),    
                       8,147 (วันท่ี 35) 
- อายุ 65-85 ปี: 7,985 (วันท่ี 28),  
                       6,014 (วันท่ี 35) 
อาการไม่พึงประสงค ์
- ไข:้ 8-17% 
- อ่อนเพลีย: 42-75% 
- จับสั่น: 17-58% 

>99% จาก 209 อาสาสมัครทีไ่ดร้ับการ
กระตุ้น (boosted) ตรวจพบภูมิคุม้กันการ
ติดเชื้อ หลังจาก 14 วัน 
 
ไม่พบอาการข้างเคยีงร้ายแรง 
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 วัคซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วัคซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วัคซีนไฟเซอร์ 
Pfizer5 

วัคซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

การศึกษาในระยะที่ 3 
ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างท่ีทำการศึกษา 
ความชุกของโรคแยกตาม
ประเทศ  

**ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากการ
ลงทะเบียนการศึกษา** 
บราซิล 3.9% 
ชิลี 3.4% 
จีน 0.007% 
อินโดนีเซีย 0.32% 
ตุรกี 2.8% 

สหรัฐอเมริกา 7.3% 
 

สหรัฐอเมริกา 7.3% 
อาเจนตินา 3.9% 
บราซิล 3.9% 
ตุรก ี2.8% 
เยอรมนี 2.4% 
แอฟริกาใต้ 2.2% 
(ความชุกของโรคโดยรวม: 6.4%) 

สหราชอาณาจักร 4.8% 
บราซิล 3.9% 

ขนาดกลุม่อย่างที่
ทำการศึกษา 

31,020 คน 30,420 คน 
 

43,548 คน 11,636 คน สำหรับประสิทธิภาพ 
23,784 สำหรับความปลอดภัย 

อาย ุ(ปี)  
ค่ามัธยฐาน (ต่ำ-สูง) 

18-60+ 
 

51.4 (18-95) 
≥65 ปี: 24.8% 

52 (16-91)  
>55 ปี: 42.2% 

18-55 
>55 ปี: 3.8%  

เชื้อชาติ - ผิวขาว 79.2%, ผิวดำ 10.2%,  
เอเชีย 4.6% 

ผิวขาว 82.9%, ผิวดำ 9.4%,  
เอเชีย 4.3% 

ผิวขาว 82.7%, ผิวดำ 4.1%, 
เอเชีย 4.4%,  

โรคร่วม  - - โรคปอดเรื้อรัง: 4.8% 
- โรคหัวใจ: 4.9% 
- โรคอ้วนข้ันรุนแรง: 6.7% 
- โรคเบาหวาน: 9.5% 

- โรคปอดเรื้อรัง: 7.8% 
- โรคหัวใจ: 0.5-1% 
- ภาวะอ้วน: 35.1% 
- โรคเบาหวาน: 7.8% 

- โรคทางเดินหายใจ: 10-13% 
- โรคหัวใจ: 7-12% 
 
- โรคเบาหวาน: 1-3% 

ศึกษาในบุคคลากรทาง
การแพทย์ 

86.2% 

 

25.4% (ไม่รายงาน) 79.7% 

ศึกษาในหญิงต้ังครรภ์ 0% 0% 0% 0% 

ศึกษาในเด็ก  0% 0% (เด็ก 100 คน อาย ุ12-15 ปี ถูกนำมาเป็น
อาสาสมัครด้วยความผิดพลาด) 

0% 
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 วัคซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วัคซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วัคซีนไฟเซอร์ 
Pfizer5 

วัคซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

ระยะเวลาติดตาม   วางแผนจะศึกษาไปอีก 1 ปี 2 เดือนหลังการฉีดครั้งท่ี 2  2 เดือนหลังการฉีดครั้งท่ี 2 2 เดือนหลังการฉีดครั้งท่ี 2 
กลุ่มเปรียบเทียบ ยาหลอก น้ำเกลือ น้ำเกลือ วัคซีนเมนนิงโกคอคคสั/น้ำเกลือ 
ความน่าเชื่อถือของการศึกษาระยะที่ 3 
การวิจารณ์การศึกษาโดย
ใช้ User’s Guide to the 
Medical Literature 
 
 
 
 
 
  

ไม่มรีายงานที่ได้รับการตีพิมพ์ของ
การศึกษาระยะ 3 

กระบวนการสุ่ม: ม ี
การปกปิดการสุ่ม: ม ี
การวิเคราะห:์ วิเคราะห์แบบตามเกณฑ์ 
(Per protocol) เฉพาะคนได้รับวัคซีน
ครบ 
ความเหมือนกันของกลุ่มทีไ่ดร้ับวคัซีนและ
กลุ่มเปรียบเทียบ: เหมือน 
 
ผู้ที่ไม่ทราบผลการจัดกลุม่: ผู้ป่วย, 
บุคลากรทางการแพทย,์ ผู้วัดผล 
 
การติดตามหลังได้วัคซีน: ยังไม่ครบ 
มีการนำผู้เข้าร่วมวิจัยบางส่วนออก 
4.15% และ 3.77% ในกลุม่วัคซีนและ
กลุ่มยาหลอก 
 
เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้น 

กระบวนการสุ่ม: ม ี
การปกปิดการสุ่ม: ม ี
การวิเคราะห:์ วิเคราะห์แบบตามเกณฑ์ 
(Per protocol) และตามความตั้งใจแต่
แรกแบบปรับปรุง 
ความเหมือนกันของกลุ่มทีไ่ดร้ับวคัซีนและ
กลุ่มเปรียบเทียบ: เหมือน 
 
ผู้ที่ไม่ทราบผลการจัดกลุม่: ผู้ป่วย, 
บุคลากรทางการแพทย,์ ผู้วัดผล 
 
การติดตามหลังได้วัคซีน: ครบ แต่มีผู้ร่วม
วิจัยจำนวน 16.1% ที่ไม่ได้ติดตาม
มากกว่า 7 วันหลังโดสที่สอง 
  

กระบวนการสุ่ม: ม ี
การปกปิดการสุ่ม: ม ี
การวิเคราะห์: วิเคราะห์แบบตามเกณฑ์ 
(Per protocol) และตามความตั้งใจแต่
แรกแบบปรับปรุง 
ความเหมือนกันของกลุ่มทีไ่ดร้ับวคัซีนและ
กลุ่มเปรียบเทียบ: เหมือน 
 
ผู้ที่ไม่ทราบผลการจัดกลุม่: ผู้ป่วย 
 
การติดตามหลังได้วัคซีน: ยังไม่ครบ 
 
มีคนส่วนหนึ่งไม่ได้ทำตามแผนการวิจัย 
(ได้ยาคร่ึงโดส) 
 
เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้น (11,636 จาก 
23,848 คน) 

คุณภาพหลักฐานของ
การศึกษาตาม GRADE 
 

ไม่สามารถประเมินได ้ 1B  
(การศึกษาชนิด RCT ที่มีข้อจำกัดสำคัญ) 

1B  
(การศึกษาชนิด RCT ที่มีข้อจำกัดสำคัญ) 

1B  
(การศึกษาชนิด RCT ที่มีข้อจำกัดสำคัญ) 
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 วัคซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วัคซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วัคซีนไฟเซอร์ 
Pfizer5 

วัคซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

ผลลัพธ์ของการศึกษาระยะที่ 3 
วิธีการประเมินผลลัพธ ์ บันทึกอาการ, มีการตรวจโรคจากจมูก 

(swab) หรือเลือดเป็นระยะ 
บันทึกอาการทางอิเล็กทรอนิกส ์ บันทึกอาการทางอิเล็กทรอนิกส ์ มีการตรวจโรคจากจมูกเป็นระยะ, มีการ

ติดตามอาการทางโทรศัพท์ 

ประสิทธภิาพของ
วัคซีนในการป้องกัน
การติด COVID-19 ที่
ไม่มีอาการ 

**ผลอย่างไม่เป็นทางการในการรายงาน
ที่ส่งให้บราซิล อินโดนีเซีย และตุรกี** 
 
กลุ่มวัคซีนตดิ: 1.24 - 1.83% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 3.48 - 3.63% 
ประสิทธภิาพ: 49.6% - 64.2% 
ป้องกันได้ 18-24 คนต่อผู้ที่ได้รับวคัซีน 
1,000 คน  

ไม่มผีลการศึกษารายงาน ไม่มผีลการศึกษารายงาน กลุ่มวัคซีนตดิ: 0.9% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.2% 
ประสิทธิภาพ: 27.3% 
ป้องกันได้ 3 คนต่อผู้ที่ได้รับวัคซีน 1,000 
คน 
 
คิดเฉพาะผู้ที่ไดร้ับวัคซีนโดสต่ำ/โดสปกต ิ
กลุ่มวัคซีนตดิ: 0.6% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.5% 
ประสิทธิภาพ: 58.9% 
ป้องกันได้ 9 คนต่อผู้ที่ได้รับวัคซีน 1,000 
คน 
คิดเฉพาะผู้ที่ไดร้ับวัคซีนโดสปกติ/โดสปกต ิ
กลุ่มวัคซีนตดิ: 1% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1% 
ประสิทธิภาพ: 3.8% 
ป้องกันได้ 0 คนต่อผู้ที่ได้รับวัคซีน 1,000 
คน 
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 วัคซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วัคซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วัคซีนไฟเซอร์ 
Pfizer5 

วัคซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

ประสิทธิภาพของ
วัคซีนในการป้องกัน
การติด COVID-19 ที่มี
อาการ 

**ผลอย่างไม่เป็นทางการในการรายงาน
ที่ส่งให้บราซิล อินโดนีเซีย และตุรกี** 
 
กลุ่มวัคซีนตดิ: 0.2% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.2% 
ประสิทธิภาพ: 78.2% 
ป้องกันได้ 10 คนต่อผู้ที่ไดร้ับ 1,000 คน 

คิดเฉพาะผู้ได้รับวัคซีนครบตามทีก่ำหนดไว้
ในแผนวิจัย (Per protocol): 
กลุ่มวัคซีนตดิ: 0.08% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.31% 
ประสิทธิภาพ: 94.1% 
ป้องกันได้ 12 คนต่อผู้ที่ไดร้ับ 1,000 คน 
 
คิดใกล้เคยีงตามที่สุม่ (modified ITT): 
กลุ่มวัคซีนตดิ: 0.13% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.84% 
ประสิทธิภาพ: 93.0% 
ป้องกันได้ 17 คนต่อผู้ที่ไดร้ับ 1,000 คน  

คิดเฉพาะผู้ได้รับวัคซีนครบตามทีก่ำหนดไว้
ในแผนวิจัย (Per protocol): 
กลุ่มวัคซีนตดิ: 0.04% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 0.88% 
ประสิทธิภาพ: 95.0% 
ป้องกันได้ 8 คนต่อผู้ที่ได้รับ 1,000 คน 
 
คิดใกล้เคยีงตามทีสุ่ม่ (modified ITT): 
กลุ่มวัคซีนตดิ: 0.23% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.27% 
ประสิทธิภาพ: 81.8% 
ป้องกันได้ 10 คนต่อผู้ที่ไดร้ับ 1,000 คน 

กลุ่มวัคซีนตดิ: 0.5% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.7% 
ประสิทธิภาพ: 70.4% 
NNT 84 
ป้องกันได้ 12 คนต่อผู้ที่ไดร้ับ 1,000 คน 
 
คิดเฉพาะผู้ที่ไดร้ับวัคซีนโดสต่ำ/โดสปกต ิ
กลุ่มวัคซีนตดิ: 0.2% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 2.2% 
ประสิทธิภาพ: 90% 
ป้องกันได้ 20 คนต่อผู้ที่ไดร้ับ 1,000 คน 
 
คิดเฉพาะผู้ที่ไดร้ับวัคซีนโดสปกติ/โดสปกต ิ
กลุ่มวัคซีนตดิ: 0.6% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.6% 
ประสิทธิภาพ: 62.1% 
ป้องกันได้ 10 คนต่อผู้ที่ไดร้ับ 1,000 คน 
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 วัคซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วัคซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วัคซีนไฟเซอร์ 
Pfizer5 

วัคซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกัน COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง  

1. อัตราการต้องเข้ารับ
การรักษาตัวใน
โรงพยาบาล 
2. อัตราการต้องการ
การรักษาด้วย
ออกซิเจน 
3. อัตราการต้องเข้ารับ
การรักษาตัวใน ICU 
4. อัตราการตาย  

**ผลอย่างไม่เป็นทางการในการรายงาน
ที่ส่งให้บราซิล อินโดนีเซีย และตุรกี** 
1. ประสิทธิภาพ 100% 
กลุ่มวัคซีน: 0/6215 = 0.00% 
กลุ่มยาหลอก: 13/5979 = 0.21% 
2. ไม่มีข้อมูล 
3. ไม่มีข้อมูล 
4. ไม่มีข้อมูล  

1. ประสิทธิภาพ 100% 
กลุ่มวัคซีน: 0/13934 = 0.00% 
กลุ่มยาหลอก: 9/13883 = 0.06% 
2. ประสิทธิภาพ 100% 
กลุ่มวัคซีน: 0/13934 = 0.00% 
กลุ่มยาหลอก: 28/13883 = 0.02% 
3. ไม่มีข้อมูล 
4. ประสิทธิภาพ 15% 
กลุ่มวัคซีน: 6/15184 = 0.039% 
กลุ่มยาหลอก: 7/15165 = 0.046%  

มีเฉพาะข้อมลูรวมทั้งหมดของอาการ
รุนแรงตามนยิาม ร่วมกันกับอัตราการต้อง
เข้ารับการรักษาตัวใน ICU และอตัราการ
ตาย 
 
ประสิทธิภาพ 74.7% 
กลุ่มวัคซีน: 1/19,965 = 0.005% 
กลุ่มยาหลอก: 4/20,172 = 0.02% 
 
ไม่พบการตายจาก COVID ในทั้งสองกลุ่ม 

1. ประสิทธิภาพ 80% 
กลุ่มวัคซีน: 2/12,021 = 0.017% 
กลุ่มยาหลอก: 10/11,724 = 0.09% 
 
2. ประสิทธิภาพ 100% 
กลุ่มวัคซีน: 0/12,021 = 0.00% 
กลุ่มยาหลอก: 10/11,724 = 0.09% 
 
3. ประสิทธิภาพ 100% 
กลุ่มวัคซีน: 0/12,021 = 0.00% 
กลุ่มยาหลอก2/11,724 = 0.02% 
 
4. ประสิทธิภาพ 100% 
กลุ่มวัคซีน: 0/12,021 = 0.00% 
กลุ่มยาหลอก: 1/11,724 = 0.009% 

ประสิทธิภาพของ
วัคซีนในการป้องกัน
การติด COVID ใน
กลุ่มเสี่ยง 
 
  

หญิงมีครรภ์: ไม่รวมในการศึกษา 

เด็ก: ไมร่วมในการศึกษา 

ผู้สูงอาย:ุ ไม่มีข้อมลู 

หญิงมีครรภ์: ไม่รวมในการศึกษา 

เด็ก: ไมร่วมในการศึกษา 

ผู้สูงอาย:ุ 
≥ 65 ปี: 86.4% (61.4-95.2) 

หญิงมีครรภ์: ไม่รวมในการศึกษา 

เด็ก: ไมร่วมในการศึกษา แต่มีเด็กบางคน

บังเอิญไดร้ับวัคซีนในการศึกษา 

ผู้สูงอาย:ุ 
≥ 65 ปี: 94.7% (66.7, 99.9)  
≥ 75 ปี: 100% (-13.1, 100.0) 

ไม่มีข้อมลู  
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 วัคซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วัคซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วัคซีนไฟเซอร์ 
Pfizer5 

วัคซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

ผลข้างเคียงเกี่ยวข้อง
กับการได้รับวัคซีนที่มี
รายงานในการศึกษา 
 
 
  

**ผลอย่างไม่เป็นทางการในการรายงาน
ที่ส่งให้บราซิล อินโดนีเซีย และตุรกี** 
 
บราซิล (ทั้งกลุ่มวัคซีนและยาหลอก 
n=7913) 
โดสแรก 6803 (87.9%)  
โดสทีส่อง 2722 (63.1%)    
 
อินโดนีเซีย (เฉพาะกลุ่มวคัซีน n=405) 
โดสแรก 245 (60.5%)  
โดสทีส่อง 206 (51.9%) 
 
ตุรกี (ผลข้างเคียงต่อร่างกายในเฉพาะกลุ่ม
วัคซีน) 
โดสแรก 373 (จาก 603; 61.9%) 
โดสทีส่อง 180 (จาก 1221; 14.7%) 

ผลข้างเคยีงท่ีคาดคิดว่าจะเกิด: 
ผลข้างเคยีงเฉพาะบรเิวณที่ฉีด ส่วนใหญ่
เป็นอาการปวด 
เทียบระหว่างกลุ่มวัคซีนและยาหลอก 
โดสแรก      84.2% และ 19.8%  
โดสทีส่อง    88.6% และ 18.8% 
 
ผลข้างเคยีงต่อร่างกายทั้งหมด 
โดสแรก      54.9% และ 42.4% 
โดสทีส่อง     79.4% และ 36.5%  
ผลข้างเคยีงท่ีพบบ่อย: อ่อนเพลีย, ปวดหัว, 
ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดข้อ, หนาวสั่น, คลื่นไส้
อาเจียน, ไข้ พบมากในกลุม่อายุนอ้ย
มากกว่ากลุ่มอายุมาก 
 
อัตราการเกิดผลข้างเคยีงท่ีไม่คาดคิด 
23.9% และ 21.6% (ใกล้เคียงกันในท้ัง
กลุ่มวัคซีนและยาหลอก) 

ผลข้างเคยีงท่ีคาดคิดว่าจะเกิด: 
ปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีด (84.1%), อ่อนเพลีย 
(62.9%), ปวดหัว (55.1%), ปวดกล้ามเนื้อ 
(38.3%), หนาวสั่น (31.9%), ปวดข้อ 
(23.6%), ไข ้(14.2%). 
 
อาการข้างเคียงรุนแรง: <0.5%. 
กลุ่มวัคซีน: อาการบาดเจ็บบริเวณไหล่ที่
เกี่ยวเนื่องจากการรับวัคซีน, ต่อมน้ำเหลือง
ที่รักแร้โต, หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ, 
อาการชาที่ขา  

 
 
 
 
 
 
อาการข้างเคียงรุนแรง 
กลุ่มวัคซีน: 79/12021 (0.65%)  
กลุ่มยาหลอก: 89/11724  
(0.76%) 
 
ม ี1 คนเป็นไขสันหลังอักเสบซึ่งคาดว่า
อาจจะเป็นผลมาจากการรับวัคซีน 

 ข้อสรุป - ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรค COVID-19 ที่มีอาการมีความแตกต่างกันในแตล่ะผู้ผลิต โดยวัคซีนของ Moderna มีประสิทธิภาพสูงสดุ ตามมาด้วย Pfizer ส่วน
ประสิทธิภาพของ Sinovac และ Astra/Oxford ไม่มีความแตกต่างกันมากนักโดยผลทีไ่ด้คือ 93-94%, 81.8-95%, 78.2% และ 70.4% ตามลำดบั  

- ถ้าสามารถให้วัคซีนแก่คนทุกๆ 1,000 คนด้วยวัคซีนของ Moderna, Pfizer, Sinovac และ Astra/Oxford จะสามารถป้องกันการติดเช้ือ COVID-19 ที่มีอาการได้ 12-17, 8-10, 
10 และ 12 คนตามลำดับ  

- จำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรง (ที่ต้องเข้ารับการรักษาใน ICU หรือเสียชีวิต) ในการศึกษามีจำนวนน้อยมาก พบราว 0-0.039% ในกลุ่มวัคซีนและ 0-0.046% ในกลุ่มเปรียบเทียบ จาก
ข้อมูลที่มีอยู่จึงเปรียบเทียบได้ยาก 
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 วัคซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วัคซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วัคซีนไฟเซอร์ 
Pfizer5 

วัคซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

- ข้อมูลในกลุ่มหญิงมีครรภ์ เด็ก และผู้สูงอายยุังมีไม่เพียงพอ ยังไม่มีขอ้มูลสนับสนุนหรือต่อต้านการรับวคัซีน 
- ผลข้างเคยีงท่ีพบบ่อยคือ อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ และมีไข ้ส่วนผลข้างเคียงรุนแรงพบเพียง 0.5% ในวัคซีน Pfizer (อาการบาดเจ็บของไหล่ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ต่อม

น้ำเหลืองที่รักแรโ้ต หัวใจห้องล่างเต้นผดิจังหวะและอาการชาที่ขา) และ 0.65% ในวัคซีน Astra/Oxford (รวมอาการไขสันหลังอักเสบ) 
- ผลสรุปนี้มาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ระดับดี (1B) ที่ทำในระยะสั้น (2 เดือน) ยกเว้นข้อมูลวัคซีนของ Sinovac มาจากข้อมลูการรายงานอย่างไม่เป็นทางการ (ไม่ได้ตีพิมพ์) ทำให้ไม่

สามารถวิเคราะห์ความนา่เชื่อถือได้ 
 

CEB COVID-19 Evidence Team: ปวิน นำธวัช, ช่ืนกมล ชรากร, กุลวัตร ธาดานิพนธ์, ปกเกศ  ศริิศรีตรีลักษณ์, สรุีรตัน์ สุวัชรังกูร, ภัศรา จงขจรพงษ,์ Ronny Isnuwardana, อมฤต ตาลเศวต, ตลุณัทธ สพาน

แก้ว, ทรงภรณ์ โอฬารรตันชัย, Grace Filbertine, ธัญญรตัน์ อโนทัยสินทวี, ภัทรวณัย์ วรธนารัตน,์ อติพร อิงค์สาธติ, และ อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร; ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล (เว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/ceb/) 
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