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คณะอาจารยแ์ละนักศกึษาจากภาควชิาระบาดวทิยาคลนิิกและชวีสถติไิดท้ าการรวบรวมและวจิารณ์ผลการศกึษาของวคัซนีส าหรบัโรคจากไวรสั SARS-CoV-2 และผลการศกึษานี้น่าจะมปีระโยชน์กบับุคลากรทางการแพทยแ์ละประชาชนที่
ตอ้งการจะไดร้บัวคัซนี ทัง้นี้ทางคณะผูร้วบรวมไม่ไดม้สี่วนไดส้ว่นเสยีกบัวคัซนีหรอืผูผ้ลติหนึ่งใด 

 วคัซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วคัซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วคัซีนไฟเซอร ์
Pfizer5 

วคัซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

วคัซีนโนวาแวค 
Novavax 

วคัซีนจอห์นสนั 
Johnson & 
Johnson 

วคัซีนกมัมาเลยา 
Gamaleya 

ช่ืออ่ืน CoronaVac mRNA-1273 BNT162b2 mRNA 
Covid-19  

ChAdOx1 nCoV-19, 
Covishield 

NVX-CoV2373 Ad26.COV2.S 
หรอื 
JNJ-78436735 

Sputnik V 
rAd26/5  
Gam-COVID-Vac 

เทคนิคของ
วคัซีน 

Inactivated virus mRNA  mRNA Viral vector Recombinant 
Nanoparticle spike 
protein 

Viral vector Viral vector 

ขนาด 2 ครัง้, วนัที ่1 และ 
14   

 2 ครัง้, วนัที ่1 และ 28 2 ครัง้, วนัที ่1 และ 21 2 ครัง้, วนัที ่1 และที ่
4-12 สปัดาห ์ 

2 ครัง้, วนัที ่1 และ 21 1 ครัง้ 2 ครัง้: 
วนัที ่1 - rAd26 และ 
วนัที ่21 – rAd5 

ราคา/หน่วย  15-30 USD 32-37 USD 18.30-19.50 USD 2-5 USD 16 USD 10 USD 10-13 USD 
การเกบ็/
ขนส่ง 

2 ถงึ 8 องศา
เซลเซยีส เกบ็ไดถ้งึ 
3 ปี 

การเกบ็ระยะสัน้: 
2 ถงึ 8 องศาเซลเซยีส 
ไดถ้งึ 30 วนั 
สามารถเกบ็ที่
อุณหภูมหิอ้งได ้8 
ชัว่โมง (ก่อนเปิดบรรจุ
ภณัฑ)์ 
 
การเกบ็ระยะยาว: 
-25 ถงึ -15 องศา
เซลเซยีส 

การเกบ็ระยะสัน้: 
หลงัจากละลาย: 
2 ถงึ 8 องศาเซลเซยีส 
ได ้5 วนั (หากไม่เจอื
จาง) หรอืไดถ้งึ 6 
ชัว่โมง (เจอืจาง) 
 
การเกบ็ระยะยาว: 
เกบ็ในช่องแชแ่ขง็อุณห
ภูมติ ่ำพเิศษไดถ้งึ 6 
เดอืน; -80 ถงึ -60 
องศาเซลเซยีส ไดถ้งึ 
10 วนัในระหว่างขนส่ง 

2 ถงึ 8 องศาเซลเซยีส 
ไดถ้งึ 6 เดอืน 

2 ถงึ 8 องศาเซลเซยีส 2 ถงึ 8 องศาเซลเซยีส 
ไดถ้งึ 3 เดอืน 
 
-20 องศาเซลเซยีส  
ไดถ้งึ 2 ปี 

2 ถงึ 8 องศาเซลเซยีส 
 
การเกบ็ระยะยาว: 
-18 องศาเซลเซยีส 
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 วคัซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วคัซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วคัซีนไฟเซอร ์
Pfizer5 

วคัซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

วคัซีนโนวาแวค 
Novavax 

วคัซีนจอห์นสนั 
Johnson & 
Johnson 

วคัซีนกมัมาเลยา 
Gamaleya 

ผลการศึกษา
ระยะ 1, 2 
(ด้าน
ภมิูคุม้กนั) 
 
  

ตรวจพบภมูคิุม้กนั
การตดิเชือ้ ทีว่นัที ่28 
ขนาด 3 ไมโครกรมั: 
92% 
ขนาด 6 ไมโครกรมั: 
98% 

ส าหรบั 100 ไมโครกรมั 
พบระดบั Anti-S-2P 
geometric mean titer: 
782,719 (619,310-
989,244)  
              (ทีว่นัที ่57) 
 
อาการไม่พงึประสงค์
โดยรวม (ไข,้ 
อ่อนเพลยี, หรอืจบัสัน่) 
พบ 100% 

ส าหรบั 30 ไมโครกรมั 
พบระดบั S1-Binding 
IgG geometric mean 
titer (หน่วย/มลิลลิติร): 
- อายุ 18-55 ปี: 9,136 
(วนัที ่28),    
                       
8,147 (วนัที ่35) 
- อายุ 65-85 ปี: 7,985 
(วนัที ่28),  
                       
6,014 (วนัที ่35) 
อาการไม่พงึประสงค ์
- ไข:้ 8-17% 
- อ่อนเพลยี: 42-75% 
- จบัสัน่: 17-58% 

>99% จาก 209 
อาสาสมคัรทีไ่ดร้บัการ
กระตุน้ (boosted) 
ตรวจพบภมูคิุม้กนัการ
ตดิเชือ้ หลงัจาก 14 วนั 
 
ไม่พบอาการขา้งเคยีง
รา้ยแรง 

ส าหรบัการไดร้บัยา 5 
ไมโครกรมั (+ Matrix 
M1 adjuvant) 2 เขม็ ที่
วนัที ่35 พบระดบั anti-
spike IgG geometric 
mean 63,160 หน่วย 
ELISA 
 
Neutralizing antibody 
GMT: 3,906 

100% Neutralizing 
antibody ทีว่นัที ่57 

ทีว่นัที ่42 พบ 100% 
seroconversion  
IgG geometric mean 
titer 
Frozen: 14703 
Lyophilized: 11143 
Neutralizing AB 
Frozen: 49.25 
Lyophilized: 45.95 
ในการศกึษาระยะที ่3 
จะใช ้Frozen form 
 
ส่วนใหญ่มอีาการไม่พงึ
ประสงคเ์ลก็น้อยถงึ
ปานกลาง 

การศึกษาในระยะท่ี 3    
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา    
ความชุกของ
โรคแยกตาม
ประเทศ  

**ข้อมูลอย่างไม่
เป็นทางการจาก
การลงทะเบยีน
การศึกษา** 
บราซลิ 3.9% 
ชลิ ี3.4% 
จนี 0.007% 

สหรฐัอเมรกิา 7.3% 
 

สหรฐัอเมรกิา 7.3% 
อาเจนตนิา 3.9% 
บราซลิ 3.9% 
ตุรก ี2.8% 
เยอรมน ี2.4% 
แอฟรกิาใต ้2.2% 

สหราชอาณาจกัร 4.8% 
บราซลิ 3.9% 

**ข้อมูลอย่างไม่เป็น
ทางการจากการ
ลงทะเบียน
การศึกษา** 
สหราชอาณาจกัร 4.8% 

**ข้อมูลอย่างไม่เป็น
ทางการจากการ
ลงทะเบียน
การศึกษา** 
สหรฐัอเมรกิา 7.3% 
ละตนิอเมรกิา 
แอฟรกิาใต ้2.2% 

มอสโคว รสัเซยี 2.7% 
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 วคัซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วคัซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วคัซีนไฟเซอร ์
Pfizer5 

วคัซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

วคัซีนโนวาแวค 
Novavax 

วคัซีนจอห์นสนั 
Johnson & 
Johnson 

วคัซีนกมัมาเลยา 
Gamaleya 

อนิโดนีเซยี 0.32% 
ตุรก ี2.8% 

(ความชุกของโรค
โดยรวม: 6.4%) 

ขนาดกลุ่ม
อย่างท่ี
ท าการศึกษา 

31,020 คน 30,420 คน 
 

43,548 คน 11,636 คน ส าหรบั
ประสทิธภิาพ 
23,784 ส าหรบัความ
ปลอดภยั 

15,000+ 43,783 21,977 

อายุ (ปี)  
ค่ามธัยฐาน 
(ต า่-สูง) 

18-60+ 
 

51.4 (18-95) 
≥65 ปี: 24.8% 

52 (16-91)  
>55 ปี: 42.2% 

18-55 
>55 ปี: 3.8%  

18-84 
>65 ปี: 27% 

≥ 18  
> 60 ปี: 31.1% 

45.3 (18-87) 
>60 ปี: 10.8% 

เชื้อชาติ - ผวิขาว 79.2%, ผวิด า 
10.2%,  
เอเชยี 4.6% 

ผวิขาว 82.9%, ผวิด า 
9.4%,  
เอเชยี 4.3% 

ผวิขาว 82.7%, ผวิด า 
4.1%, 
เอเชยี 4.4%,  

ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ผวิขาว 98.5% 
เอเชยี 1.4% 

โรคร่วม  - - โรคปอดเรือ้รงั: 4.8% 
- โรคหวัใจ: 4.9% 
- โรคอว้นขัน้รุนแรง: 
6.7% 
- โรคเบาหวาน: 9.5% 

- โรคปอดเรือ้รงั: 7.8% 
- โรคหวัใจ: 0.5-1% 
- ภาวะอว้น: 35.1% 
- โรคเบาหวาน: 7.8% 

- โรคทางเดนิหายใจ: 
10-13% 
- โรคหวัใจ: 7-12% 
 
- โรคเบาหวาน: 1-3% 

ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู เบาหวาน หรอื 
ความดนัโลหติสงู หรอื 
โรคหวัใจขาดเลอืด 
หรอื 
โรคอว้น: 24.8% 

จ านวน
บุคคลากร
ทาง
การแพทย ์

86.2% 
 

25.4% (ไม่รายงาน) 79.7% ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู ประมาณ 0.45% 

จ านวนหญิง
ตัง้ครรภ ์

0% 0% 0% 0% ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 0% 

จ านวนเดก็  0% 0% (เดก็ 100 คน อายุ 12-
15 ปี ถูกน ามาเป็น

0% 0% 0% 0% 
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 วคัซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วคัซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วคัซีนไฟเซอร ์
Pfizer5 

วคัซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

วคัซีนโนวาแวค 
Novavax 

วคัซีนจอห์นสนั 
Johnson & 
Johnson 

วคัซีนกมัมาเลยา 
Gamaleya 

อาสาสมคัรดว้ยความ
ผดิพลาด) 

ระยะเวลา
ติดตาม   

วางแผนจะศกึษาไป
อกี 1 ปี 

2 เดอืนหลงัการฉีดครัง้
ที ่2  

2 เดอืนหลงัการฉีดครัง้
ที ่2 

2 เดอืนหลงัการฉีดครัง้
ที ่2 

ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 2 เดอืนหลงัการฉีดครัง้
ที ่2 

กลุ่ม
เปรียบเทียบ 

ยาหลอก น ้าเกลอื น ้าเกลอื วคัซนีเมนนิงโก
คอคคสั/น ้าเกลอื 

น ้าเกลอื น ้าเกลอื ยาหลอก: vaccine 
buffer 

ความน่าเช่ือถอืของการศึกษาระยะท่ี 3    
การวิจารณ์
การศึกษาโดย
ใช้ User’s 
Guide to the 
Medical 
Literature 
 
 
 
 
 
  

ไม่มรีายงานทีไ่ดร้บั
การตพีมิพข์อง
การศกึษาระยะ 3 

กระบวนการสุ่ม: ม ี
การปกปิดการสุ่ม: ม ี
การวิเคราะห์: 
วิเคราะห์แบบตาม
เกณฑ ์(Per protocol) 
เฉพาะคนได้รบัวคัซีน
ครบ 
ความเหมอืนกนัของ
กลุ่มทีไ่ดร้บัวคัซนีและ
กลุ่มเปรยีบเทยีบ: 
เหมอืน 
 
ผูท้ีไ่มท่ราบผลการจดั
กลุ่ม: ผูป่้วย, บคุลากร
ทางการแพทย,์ ผูว้ดัผล 
 
การติดตามหลงัได้
วคัซีน: ยงัไม่ครบ 

กระบวนการสุ่ม: ม ี
การปกปิดการสุ่ม: ม ี
การวิเคราะห์: 
วิเคราะห์แบบตาม
เกณฑ ์(Per protocol) 
และตามความตัง้ใจ
แต่แรกแบบปรบัปรงุ 
ความเหมอืนกนัของ
กลุ่มทีไ่ดร้บัวคัซนีและ
กลุ่มเปรยีบเทยีบ: 
เหมอืน 
 
ผูท้ีไ่มท่ราบผลการจดั
กลุ่ม: ผูป่้วย, บคุลากร
ทางการแพทย,์ ผูว้ดัผล 
 
การติดตามหลงัได้
วคัซีน: ครบ แต่มีผู้

กระบวนการสุ่ม: ม ี
การปกปิดการสุ่ม: ม ี
การวิเคราะห์: 
วิเคราะห์แบบตาม
เกณฑ ์(Per protocol) 
และตามความตัง้ใจ
แต่แรกแบบปรบัปรงุ 
ความเหมอืนกนัของ
กลุ่มทีไ่ดร้บัวคัซนีและ
กลุ่มเปรยีบเทยีบ: 
เหมอืน 
 
ผูท้ีไ่มท่ราบผลการจดั
กลุ่ม: ผูป่้วย 
 
การติดตามหลงัได้
วคัซีน: ยงัไม่ครบ 
 

ไม่มรีายงานทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพข์องการศกึษา
ระยะ 3 

ไม่มรีายงานทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพข์องการศกึษา
ระยะ 3 

กระบวนการสุ่ม: ม ี
การปกปิดการสุ่ม: ม ี
การวิเคราะห์: 
วิเคราะห์แบบตาม
เกณฑ ์(Per protocol) 
ความเหมอืนกนัของ
กลุ่มทีไ่ดร้บัวคัซนีและ
กลุ่มเปรยีบเทยีบ: 
เหมอืน 
 
ผูท้ีไ่มท่ราบผลการจดั
กลุ่ม: ผูป่้วย, บคุลากร
ทางการแพทย,์ ผูว้ดัผล 
 
ไม่สามารถติด
ตามหลงัได้วคัซีน/น า
ผู้ร่วมวิจยับางส่วน



ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพและความปลอดภยัของวคัซีนป้องกนั COVID-19 ท่ีมีขายในปัจจบุนั  Version 2.0 ปรบัปรงุล่าสุดเมื่อ 15/2/2021 

ภาควชิาระบาดวทิยาคลนิิกและชวีสถติ ิคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล หน้าที ่5 จาก 12 

 

 วคัซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วคัซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วคัซีนไฟเซอร ์
Pfizer5 

วคัซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

วคัซีนโนวาแวค 
Novavax 

วคัซีนจอห์นสนั 
Johnson & 
Johnson 

วคัซีนกมัมาเลยา 
Gamaleya 

มีการน าผู้เขา้ร่วม
วิจยับางส่วนออก 
4.15% และ 3.77% ใน
กลุ่มวคัซีนและกลุ่ม
ยาหลอก 
 
เป็นการวิเคราะห์
เบือ้งต้น 

ร่วมวิจยัจ านวน 
16.1% ท่ีไม่ได้ติดตาม
มากกว่า 7 วนัหลงั
โดสท่ีสอง 
  

มีคนส่วนหน่ึงไม่ได้
ท าตามแผนการวิจยั 
(ได้ยาคร่ึงโดส) 
 
เป็นการวิเคราะห์
เบือ้งต้น (11,636 จาก 
23,848 คน) 

ออก/ข้อมูลขาดหาย: 
34% 
 
เป็นการวิเคราะห์
เบือ้งต้น 

คณุภาพ
หลกัฐานของ
การศึกษา
ตาม GRADE 
 

ไม่สามารถประเมนิ
ได ้

1B  
(การศกึษาชนิด RCT 
ทีม่ขีอ้จ ากดัส าคญั) 

1B  
(การศกึษาชนิด RCT 
ทีม่ขีอ้จ ากดัส าคญั) 

1B  
(การศกึษาชนิด RCT 
ทีม่ขีอ้จ ากดัส าคญั) 

ไม่สามารถประเมนิได ้ ไม่สามารถประเมนิได ้ 1B  
(การศกึษาชนิด RCT 
ทีม่ขีอ้จ ากดัส าคญั) 
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 วคัซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วคัซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วคัซีนไฟเซอร ์
Pfizer5 

วคัซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

วคัซีนโนวาแวค 
Novavax 

วคัซีนจอห์นสนั 
Johnson & 
Johnson 

วคัซีนกมัมาเลยา 
Gamaleya 

ผลลพัธข์องการศึกษาระยะท่ี 3    
วิธีการ
ประเมิน
ผลลพัธ ์

บนัทกึอาการ, มกีาร
ตรวจโรคจากจมกู 
(swab) หรอืเลอืดเป็น
ระยะ 

บนัทกึอาการทาง
อเิลก็ทรอนิกส,์ 
บางส่วนตดิตามอาการ
ทางโทรศพัท ์

บนัทกึอาการทาง
อเิลก็ทรอนิกส,์ 
บางส่วนตดิตามอาการ
ทางโทรศพัท ์

มกีารตรวจโรคจากจมกู
เป็นระยะ, มกีาร
ตดิตามอาการทาง
โทรศพัท ์

รายงานผลดว้ยตนเอง 
(self-report) 

บนัทกึอาการทาง
อเิลก็ทรอนิกส,์ 
บางส่วนตดิตามอาการ
ทางโทรศพัท ์

บนัทกึอาการทาง
อเิลก็ทรอนิกส,์ 
บางส่วนตดิตามอาการ
ทางโทรศพัท ์

ประสิทธิภา
พของวคัซีน
ในการ
ป้องกนัการ
ติด COVID-
19 ท่ีไม่มี
อาการ 

**ผลอย่างไม่เป็น
ทางการในการ
รายงานท่ีส่งให้
บราซิล อินโดนีเซีย 
และตุรกี** 
 
กลุ่มวคัซนีตดิ: 1.24 - 
1.83% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 3.48 
- 3.63% 
ประสิทธิภาพ: 49.6% 
- 64.2% 
ป้องกนัได ้18-24 คน
ต่อผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนี 
1,000 คน  

ไม่มผีลการศกึษา
รายงาน 

ไม่มผีลการศกึษา
รายงาน 

กลุ่มวคัซนีตดิ: 0.9% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.2% 
ประสิทธิภาพ: 27.3% 
ป้องกนัได ้3 คนต่อผูท้ี่
ไดร้บัวคัซนี 1,000 คน 
คดิเฉพาะผูท้ีไ่ดร้บั
วคัซนีโดสต า่/โดสปกต ิ
กลุ่มวคัซนีตดิ: 0.6% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.5% 
ประสิทธิภาพ: 58.9% 
ป้องกนัได ้9 คนต่อผูท้ี่
ไดร้บัวคัซนี 1,000 คน 
คดิเฉพาะผูท้ีไ่ดร้บั
วคัซนีโดสปกต/ิโดส
ปกต ิ
กลุ่มวคัซนีตดิ: 1% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1% 
ประสิทธิภาพ: 3.8% 
ป้องกนัได ้0 คนต่อผูท้ี่
ไดร้บัวคัซนี 1,000 คน 

ไม่มผีลการศกึษา
รายงาน 

ไม่มผีลการศกึษา
รายงาน 

ไม่มผีลการศกึษา
รายงาน 
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 วคัซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วคัซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วคัซีนไฟเซอร ์
Pfizer5 

วคัซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

วคัซีนโนวาแวค 
Novavax 

วคัซีนจอห์นสนั 
Johnson & 
Johnson 

วคัซีนกมัมาเลยา 
Gamaleya 

ประสิทธิภา
พของวคัซีน
ในการ
ป้องกนัการ
ติด COVID-
19 ท่ีมี
อาการ 

**ผลอย่างไม่เป็น
ทางการในการ
รายงานท่ีส่งให้
บราซิล อินโดนีเซีย 
และตุรกี** 
 
กลุ่มวคัซนีตดิ: 0.2% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.2% 
ประสิทธิภาพ: 78.2% 
ป้องกนัได ้10 คนต่อผู้
ทีไ่ดร้บั 1,000 คน 

คดิเฉพาะผูไ้ดร้บัวคัซนี
ครบตามทีก่ าหนดไวใ้น
แผนวจิยั (Per 
protocol): 
กลุ่มวคัซนีตดิ: 0.08% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 
1.31% 
ประสิทธิภาพ: 94.1% 
ป้องกนัได ้12 คนต่อผู้
ทีไ่ดร้บั 1,000 คน 
 
คดิใกลเ้คยีงตามทีสุ่่ม 
(modified ITT): 
กลุ่มวคัซนีตดิ: 0.13% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 
1.84% 
ประสิทธิภาพ: 93.0% 
ป้องกนัได ้17 คนต่อผู้
ทีไ่ดร้บั 1,000 คน  

คดิเฉพาะผูไ้ดร้บัวคัซนี
ครบตามทีก่ าหนดไวใ้น
แผนวจิยั (Per 
protocol): 
กลุ่มวคัซนีตดิ: 0.04% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 
0.88% 
ประสิทธิภาพ: 95.0% 
ป้องกนัได ้8 คนต่อผูท้ี่
ไดร้บั 1,000 คน 
 
คดิใกลเ้คยีงตามทีสุ่่ม 
(modified ITT): 
กลุ่มวคัซนีตดิ: 0.23% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 
1.27% 
ประสิทธิภาพ: 81.8% 
ป้องกนัได ้10 คนต่อผู้
ทีไ่ดร้บั 1,000 คน 

กลุ่มวคัซนีตดิ: 0.5% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.7% 
ประสิทธิภาพ: 70.4% 
NNT 84 
ป้องกนัได ้12 คนต่อผู้
ทีไ่ดร้บั 1,000 คน 
 
คดิเฉพาะผูท้ีไ่ดร้บั
วคัซนีโดสต า่/โดสปกต ิ
กลุ่มวคัซนีตดิ: 0.2% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 2.2% 
ประสิทธิภาพ: 90% 
ป้องกนัได ้20 คนต่อผู้
ทีไ่ดร้บั 1,000 คน 
 
คดิเฉพาะผูท้ีไ่ดร้บั
วคัซนีโดสปกต/ิโดส
ปกต ิ
กลุ่มวคัซนีตดิ: 0.6% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.6% 
ประสิทธิภาพ: 62.1% 
ป้องกนัได ้10 คนต่อผู้
ทีไ่ดร้บั 1,000 คน 

การศกึษาระยะที ่3 
ในสหราชอาณาจกัร 
ประสิทธิภาพ: 89.3% 
กลุ่มวคัซนีตดิ 6 คน 
กลุ่มยาหลอกตดิ 56 
คน 
 

การป้องกนัอาการปาน
กลางและรุนแรง 
โดยรวมมี
ประสิทธิภาพ 66% 
 
สหรฐัอเมรกิา 72% 
ละตนิอเมรกิา 66% 
แอฟรกิาใต ้57% 
(ในแอฟรกิาใต ้ 
> 90% ของคนทีต่ดิ มี
เชือ้กลายพนัธุ ์South 
Africa Escape 
Variant) 

คดิเฉพาะผูไ้ดร้บัวคัซนี
ครบตามทีก่ าหนดไวใ้น
แผนวจิยั (Per 
protocol): 
กลุ่มวคัซนีตดิ: 0.1% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 1.3% 
ประสิทธิภาพ: 91.5% 
NNT 86 
ป้องกนัได ้12 คนต่อผู้
ทีไ่ดร้บั 1,000 คน 
 
คดิตามทีสุ่่ม ( ITT): 
กลุ่มวคัซนีตดิ: 0.08% 
กลุ่มยาหลอกตดิ: 
0.86% 
ประสิทธิภาพ: 90.8% 
NNT 128 
ป้องกนัได ้8 คนต่อผูท้ี่
ไดร้บั 1,000 คน 
 
(เนือ่งจากอตัราการไม่
สามารถตดิตามไดแ้ละ
ขอ้มลูขาดหายมรีะดบัสงู 
ท าใหป้ระสทิธภิาพใน
สถานการณ์ทีแ่ย่ทีสุ่ดอาจ
ต า่ไดถ้งึ 18.9%) 
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 วคัซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วคัซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วคัซีนไฟเซอร ์
Pfizer5 

วคัซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

วคัซีนโนวาแวค 
Novavax 

วคัซีนจอห์นสนั 
Johnson & 
Johnson 

วคัซีนกมัมาเลยา 
Gamaleya 

ประสิทธิภาพของวคัซีนในการป้องกนั COVID-19 ท่ีมีอาการรนุแรง 

1. อตัราการ
ต้องเข้ารบั
การรกัษา
ตวัใน
โรงพยาบาล 
2. อตัราการ
ต้องการ
การรกัษา
ด้วย
ออกซิเจน 
3. อตัราการ
ต้องเข้ารบั
การรกัษา
ตวัใน ICU 
4. อตัราการ
ตาย  

**ผลอย่างไม่เป็น
ทางการในการ
รายงานท่ีส่งให้
บราซิล อินโดนีเซีย 
และตุรกี** 
1. ประสทิธภิาพ 100% 
กลุ่มวคัซนี: 0/6215 = 
0.00% 
กลุ่มยาหลอก: 13/5979 
= 0.21% 
2. ไมม่ขีอ้มลู 
3. ไมม่ขีอ้มลู 
4. ไมม่ขีอ้มลู  

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

ไม่มขีอ้มลูแยก มี
เฉพาะขอ้มลูรวม
ทัง้หมดของอาการ
รุนแรงตามนิยาม 
ร่วมกนักบัอตัราการ
ตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวั
ใน ICU และอตัราการ
ตาย 
 
ประสทิธภิาพ 74.7% 
กลุ่มวคัซนี: 1/19,965 
= 0.005% 
กลุ่มยาหลอก: 
4/20,172 = 0.02% 
 
ไม่พบการตายจาก 
COVID ในทัง้สองกลุ่ม 

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

ไม่มขีอ้มลู ประสทิธภิาพในการ
ป้องกนัอาการรุนแรง 
85% 
 
 
ป้องกนัการเขา้
โรงพยาบาลและการ
ตายไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

ประสทิธภิาพในผูป่้วย
ทีม่อีาการปานกลางถงึ
รุนแรง (มอียู่ 2/3) 
100% 
 
4. ประสทิธภิาพ 
0.44% 
กลุ่มวคัซนี: 3/16,501 
กลุ่มยาหลอก: 1/5,476 
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 วคัซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วคัซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วคัซีนไฟเซอร ์
Pfizer5 

วคัซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

วคัซีนโนวาแวค 
Novavax 

วคัซีนจอห์นสนั 
Johnson & 
Johnson 

วคัซีนกมัมาเลยา 
Gamaleya 

ประสิทธิภา
พของวคัซีน
ในการ
ป้องกนัการ
ติด COVID 
ในกลุ่ม
เส่ียง 
 
 
  

หญงิมคีรรภ:์ ไม่รวมใน
การศกึษา 
เดก็: ไม่รวมใน
การศกึษา 
ผูส้งูอายุ: ไมม่ขีอ้มลู 

หญงิมคีรรภ:์ ไม่รวมใน
การศกึษา 
เดก็: ไม่รวมใน
การศกึษา 
ผูส้งูอายุ: 
≥ 65 ปี: 86.4% (61.4-
95.2) 

หญงิมคีรรภ:์ ไม่รวมใน
การศกึษา 
เดก็: ไม่รวมใน
การศกึษา แต่มเีดก็บาง
คนบงัเอญิไดร้บัวคัซนี
ในการศกึษา 
ผูส้งูอายุ: 
≥ 65 ปี: 94.7% (66.7, 
99.9)  
≥ 75 ปี: 100% (-13.1, 
100.0) 

ไม่มขีอ้มลู  ไม่มขีอ้มลู 
 

ไม่มขีอ้มลู 
 

หญงิมคีรรภ:์ ไม่รวมใน
การศกึษา 
เดก็: ไม่รวมใน
การศกึษา 
ผูส้งูอายุ: 
≥ 60 ปี: 91.7% (61.1, 
98.2) 

ประสิทธิภา
พต่อเชื้อ
ไวรสักลาย
พนัธุ ์

(ไม่มขีอ้มลู) 
 

(ไม่มขีอ้มลู) 
 

(ไม่มขีอ้มลู) 
 

(ไม่มขีอ้มลู) 
 

การศกึษาระยะทีส่องใน
แอฟรกิาใต ้ประมาณ 
90% ของผูต้ดิเชือ้มเีชือ้
กลายพนัธุแ์อฟรกิา 
ประสทิธภิาพ: 60% 

(ไม่มขีอ้มลู) 
 

(ไม่มขีอ้มลู) 
 

ผลข้างเคียง
เก่ียวข้อง
กบัการ
ได้รบัวคัซีน
ท่ีมีรายงาน
ใน
การศึกษา 
 

**ผลอย่างไม่เป็น
ทางการในการ
รายงานท่ีส่งให้
บราซิล อินโดนีเซีย 
และตุรกี** 
 
บราซลิ (ทัง้กลุ่มวคัซนี
และยาหลอก n=7913) 
โดสแรก 6803 (87.9%)  

ผลขา้งเคยีงทีค่าดคดิว่า
จะเกดิ: 
ผลขา้งเคยีงเฉพาะ
บรเิวณทีฉ่ีด ส่วนใหญ่
เป็นอาการปวด 
เทยีบระหว่างกลุ่ม
วคัซนีและยาหลอก 
โดสแรก      84.2% 
และ 19.8%  

ผลขา้งเคยีงทีค่าดคดิว่า
จะเกดิ: 
ปฏกิริยิาบรเิวณทีฉ่ีด 
(84.1%), อ่อนเพลยี 
(62.9%), ปวดหวั 
(55.1%), ปวด
กลา้มเน้ือ (38.3%), 
หนาวสัน่ (31.9%), 

 
 
 
 
 
 
อาการขา้งเคยีงรุนแรง 
กลุ่มวคัซนี: 79/12021 
(0.65%)  

 
 
 
 
 
 
อาการขา้งเคยีงรุนแรง
เกดิขึน้น้อยและพอ
เทยีบกนัไดร้ะหว่าง

มไีข ้9% (ระดบั 3: 
0.2%) 
 
 
 
 
อาการขา้งเคยีงรุนแรง: 
กลุ่มวคัซนีมน้ีอยกว่า 
 

 
 
 
 
 
 
อาการขา้งเคยีงรุนแรง 
กลุ่มวคัซนี: 45/16427 
(0.27%) 



ตารางเปรียบเทียบผลการศึกษาด้านประสิทธิภาพและความปลอดภยัของวคัซีนป้องกนั COVID-19 ท่ีมีขายในปัจจบุนั  Version 2.0 ปรบัปรงุล่าสุดเมื่อ 15/2/2021 

ภาควชิาระบาดวทิยาคลนิิกและชวีสถติ ิคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล หน้าที ่10 จาก 12 

 

 วคัซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วคัซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วคัซีนไฟเซอร ์
Pfizer5 

วคัซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

วคัซีนโนวาแวค 
Novavax 

วคัซีนจอห์นสนั 
Johnson & 
Johnson 

วคัซีนกมัมาเลยา 
Gamaleya 

 
  

โดสทีส่อง 2722 
(63.1%)    
 
อนิโดนีเซยี (เฉพาะ
กลุ่มวคัซนี n=405) 
โดสแรก 245 (60.5%)  
โดสทีส่อง 206 
(51.9%) 
 
ตุรก ี(ผลขา้งเคยีงต่อ
ร่างกายในเฉพาะกลุ่ม
วคัซนี) 
โดสแรก 373 (จาก 
603; 61.9%) 
โดสทีส่อง 180 (จาก 
1221; 14.7%) 

โดสทีส่อง    88.6% 
และ 18.8% 
 
ผลขา้งเคยีงต่อร่างกาย
ทัง้หมด 
โดสแรก      54.9% 
และ 42.4% 
โดสทีส่อง     79.4% 
และ 36.5%  
ผลขา้งเคยีงทีพ่บบ่อย: 
อ่อนเพลยี, ปวดหวั, 
ปวดกลา้มเน้ือ, ปวดขอ้
, หนาวสัน่, คลื่นไส้
อาเจยีน, ไข ้พบมากใน
กลุ่มอายุน้อยมากกว่า
กลุ่มอายุมาก 
 
อตัราการเกดิผล
ขา้งเคยีงทีไ่ม่คาดคดิ 
23.9% และ 21.6% 
(ใกลเ้คยีงกนัในทัง้กลุ่ม
วคัซนีและยาหลอก) 
 
จากการเฝ้าระวงัหลงั
ออกจ าหน่าย พบการ

ปวดขอ้ (23.6%), ไข ้
(14.2%). 
 
อาการขา้งเคยีงรุนแรง: 
<0.5%. 
กลุ่มวคัซนี: อาการ
บาดเจบ็บรเิวณไหล่ที่
เกีย่วเน่ืองจากการรบั
วคัซนี, ต่อมน ้าเหลอืงที่
รกัแรโ้ต, หวัใจหอ้งล่าง
เตน้ผดิจงัหวะ, อาการ
ชาทีข่า 
 
จากการเฝ้าระวงัหลงั
ออกจ าหน่าย พบการ
แพรุ้นแรงแบบ 
anaphylaxis 11.1 ราย
ต่อ 1 ลา้นโดส8 

กลุ่มยาหลอก: 
89/11724  
(0.76%) 
 
(ARR -0.001) 
 
ม ี1 คนเป็นไขสนัหลงั
อกัเสบซึง่คาดว่าอาจจะ
เป็นผลมาจากการรบั
วคัซนี 

กลุ่มวคัซนีและกลุ่มยา
หลอก 

ไม่มอีาการภูมแิพ ้ กลุ่มควบคมุ: 23/5435 
(0.42%) 
 
(ARR -0.149) 
 
ภาวะลิม่เลอืดอุดตนัใน
หลอดเลอืดด าส่วนลกึ 
(1) 
ความดนัโลหติสงูวกิฤต ิ
(2) 
กลา้มเน้ือหวัใจตาย
เฉียบพลนั (2) 
ไม่มคีวามเชื่อมโยงกบั
วคัซนี จากการยนืยนั
โดยคณะกรรมการ
อสิระในการตรวจสอบ
ขอ้มลู 
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 วคัซีนซิโนแวค  
Sinovac1-3 

วคัซีนมอดเดอน่า 
Moderna4 

วคัซีนไฟเซอร ์
Pfizer5 

วคัซีนแอสตร้า 
Astra/Oxford6 

วคัซีนโนวาแวค 
Novavax 

วคัซีนจอห์นสนั 
Johnson & 
Johnson 

วคัซีนกมัมาเลยา 
Gamaleya 

แพรุ้นแรงแบบ 
anaphylaxis 2.47 ราย
ต่อ 1 ลา้นโดส7 

 ข้อสรปุ - จากหลกัฐานทีม่อียู่ในปัจจุบนั ประสทิธภิาพของวคัซนีในการป้องกนัโรค COVID-19 ทีม่อีาการมี
ความแตกต่างกนัในแต่ละผูผ้ลติ โดยประสทิธภิาพของวคัซนี Moderna, Gamaleya, Novavax, 
Pfizer  Sinovac, Astra/Oxford, Johnson&Johnson คอื 93-94%, 91.5%, 89.3%, 81.8-95%, 
78.2%, 70.4% และ 66% ตามล าดบั  

- ถา้สามารถใหว้คัซนีแก่คนทุกๆ 1,000 คนดว้ยวคัซนีของ Moderna, Gamaleya, Pfizer, Sinovac 
และ Astra/Oxford จะสามารถป้องกนัการตดิเชือ้ COVID-19 ทีม่อีาการได ้12-17, 12, 8-10, 10 
และ 12 คนตามล าดบั  

- จ านวนผูป่้วยอาการรุนแรง (ทีต่อ้งเขา้รบัการรกัษาใน ICU หรอืเสยีชวีติ) ในการศกึษามจี านวนน้อย
มาก พบราว 0-0.039% ในกลุ่มวคัซนีและ 0-0.046% ในกลุ่มเปรยีบเทยีบ จากขอ้มลูทีม่อียูจ่งึ
เปรยีบเทยีบไดย้าก 

- ขอ้มลูในกลุ่มหญงิมคีรรภ ์เดก็ และผูส้งูอายุยงัมไีม่เพยีงพอ ยงัไม่มขีอ้มลูสนับสนุนหรอืต่อตา้นการ
รบัวคัซนี 

- ผลขา้งเคยีงทีพ่บบ่อยคอื อ่อนเพลยี ปวดหวั ปวดกลา้มเน้ือ และมไีข ้ส่วนผลขา้งเคยีงรุนแรงพบ
เพยีง 0.5% ในวคัซนี Pfizer (อาการบาดเจบ็ของไหล่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวคัซนี ต่อมน ้าเหลอืงทีร่กัแรโ้ต 
หวัใจหอ้งล่างเตน้ผดิจงัหวะและอาการชาทีข่า) และ 0.65% ในวคัซนี Astra/Oxford (รวมอาการไข
สนัหลงัอกัเสบ) 

- ผลสรุปนี้มาจากขอ้มลูเชงิประจกัษ์ระดบัด ี(1B) ทีท่ าในระยะสัน้ (2 เดอืน) ยกเวน้ขอ้มลูวคัซนีของ 
Sinovac, Novavax และ Johnson&Johnson มาจากขอ้มลูการรายงานอย่างไม่เป็นทางการ (ไม่ได้
ตพีมิพ)์ ท าใหไ้ม่สามารถวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืได ้

- การเลอืกวคัซนีควรค านึงถงึทัง้ประสทิธภิาพของวคัซนี จ านวนผูต้ดิเชือ้ทีจ่ะป้องกนัไดจ้ากการให ้
คุณภาพของหลกัฐาน ผลขา้งเคยีง ราคา ความยากงา่ยในการแจกจ่ายและการเกบ็รกัษา 

-  -  -  
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